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تــمــــرد إمــاراتـي
 عىل انقالب »سلامن« يف السعودية: 

الـتـقـارب انتـهـى!
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عبد املهدي: طوقنـا اضـرار آبـار كـركـوك 
وعـاد االنـتـاج اىل طـبـيـعـتــه

العثور عىل سجن رسي لـ »داعش« يف املقدادية

سياسيون يقفون وراء االزمات والمواطن الضحية

      المستقبل العراقي / خاص

وصف�ت مصادر سياس�ية ونيابية, امس االربع�اء, المصالحة 
الوطنية التي يدعو لها بعض السياس�يين ب�”النفاق السياس�ي”, 
وفيما اش�ارت الى انها تعد بمثابة الضحك على الذقون واستنزاف 
للم�ال العام, اكدت ان السياس�يين هم من اش�علوا الخالفات التي 

ليس لها وجود بين مكونات الشعب.
ولفتت المصادر ال�ى ان مليارات الدوالرات انفقت تحت يافطة 
“المصالحة الوطنية” دون جدوى, مش�يرة الى انها “كذبة”, وان 

ما يقال حاليا هو من اجل “مصالحة داعشية”. 
وانتقدت المصادر في حديثها ل�”المستقبل العراقي”, “النفاق 
السياس�ي والضحك على الذق�ون” عبر ما يس�مى ب�”المصالحة 
الوطني�ة” الت�ي انفق تح�ت يافطتها ملي�ارات ال�دوالرات, حيث 
خصص له�ا مؤخرا وبالرغم من حالة التقش�ف الكبي�ر التي يمر 
به�ا العراق, موازنة تصل الى 30 ملي�ار دينار عراقي تقريبا، ولها 

مكاتب في الرئاسات الثالث ومستشاريات وكوادر مترهلة”.
وقالت المصادر ان “العراقيين ليسوا بحاجة الى مصالحة على 
مس�توى الجمه�ور، النه لم يتخاصم مع نفس�ه او م�ع جاره, بل 

الخصومة اوجدها الساسة الذين يتبنون المصالحة”.
وبين�ت ان “المصالح�ة تحول�ت ال�ى ملف سياس�ي وحكومي 
يغذونه السياس�يون يوميا في تصريحاتهم وسلوكياتهم, السيما 
وانه�م على خالف وصراع سياس�ي من�ذ 2004 وحتى اليوم, ولم 
يتصالح�وا وس�حبوا خالفاته�م الخاص�ة على المواط�ن ودفعوا 

انصارهم الى االقتتال”.

املصاحلة »كذبة« هلدر املال وتغذية »الظاهرة الداعشية«

النوم بين المعرفة

ص3»حظر البعث« و »احلرس الوطني« يفتحا باب اخلالفات.. والعبادي: ماضون بالتنفيذ
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األردن يرد عىل »حرق« 
الكساسبة بإعدام الريشاوي 

والـكـربـولــي

إطــالق الـقـروض
املـيـسـرة والـصـنـاعـيـة
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اليونسكو: حرق الكتب 
يف املوصل من أكرب أعامل 

»التخريب املتعمدة«
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سينـاتـور امـريـكـي: داعـش ال يـمـثـل تـهــديـداً لــألمــن الــقــومـي اإلســرائيلــي

كـرحـوت: مـوافـقـة العبـادي »اخلطـيـة« كفيلـة بإيصال السالح األمريكي خالل 30 يومًا

قرار نزع سالح  الكرادة يتهم بـ »التخّبط«.. و »خيالف« الدستور و »العقبات« تواجه تطبيقه
هدفه حماية المسؤولين في »الخضراء«.. ويتنافى مع »الحرص« على الصحفيين

    المستقبل العراقي / خاص

لغ�ط كبي�ر ي�دور حالي�اً داخل 
والقانوني�ة  السياس�ية  األوس�اط 
واألمنية بشأن قرار رئيس الحكومة 
بجع�ل  القاض�ي  العب�ادي  حي�در 
الكرادة »منزوعة السالح«,  منطقة 
وفيم�ا خلفت هك�ذا ق�رارات حالة 

من االستياء في الش�ارع البغدادي, 
اش�ار مختص�ون الى انه�ا »تخالف 
الدستور« الذي ال يفرق بين منطقة 
وأخرى.وأمر رئي�س الوزراء القائد 
حي�در  المس�لحة  للق�وات  الع�ام 
العبادي، األح�د الماضي، بأن تكون 
منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد 
منزوع�ة الس�الح »تماما«.وقال�ت 

العراق�ي«,  ل�«المس�تقبل  مص�ادر 
أن »حادث�ة اختط�اف المحم�داوي 
من مكتبه وس�ط الك�رادة القريبة 
م�ن المنطق�ة الخض�راء, ولد حالة 
من القلق والرعب لدى المس�ؤولين 
ف�ي الحكوم�ة والبرلمان, خش�ية 
تك�رار الس�يناريو ذات�ه معه�م او 
مع  اقاربهم او المحس�وبين عليهم 

ف�ي ح�ال خروجه�م م�ن بواب�ات 
)الخض�راء المحصنة(«, الفتين الى 
ان ذل�ك »دف�ع الحكومة ال�ى اتخاذ 
منزوع�ة  منطق�ة  بجعله�ا  ق�رار 
الس�الح«.وبعد تطبيق�ه على ارض 
الواقع, بات ق�رار العبادي احد ابرز 
العقبات التي تواجه عمل السيطرات 
بحمل�ة  باش�رت  كونه�ا  االمني�ة, 

نزع الس�الح  من الجمي�ع, وهذا ما 
جعلها تصط�دم مع عناص�ر االمن 
المس�ؤولين«.فعناصر  وحماي�ة 
الشرطة وباقي التشكيالت المكلفة 
بالتفتيش عن الس�الح في ش�وارع 
الك�رادة اخ�ذوا يصطدم�ون يوميا 
العامة  بمنتس�بي وضباط االمان�ة 
لمجل�س ال�وزراء والدف�اع واألمن 

وحماي�ات  والمخاب�رات  الوطن�ي 
المس�ؤولين الذين يش�غلون نصف 
المج�اورة للخضراء  المدين�ة  هذه 
ال�ى  المص�ادر  المحصنة.وتش�ير 
ان »ه�ؤالء اخ�ذوا يس�خرون م�ن 
رجال االم�ن ويتوعدونهم بالعقاب 
ويكيلون لهم الشتم والسباب عندما 

يطلب مصادرة اسلحتهم«.

ورغ�م ترحيبه�م بالق�رار, ترى 
الك�رادة,  داخ�ل  مدني�ة  جه�ات 
يس�هم  ل�ن  س�وف  الق�رار  ب�ان 
باختف������اء المظاهر المس�لحة 
م�ن المنطق�ة, كونه قرار متس�رع 

وغير واضح المعالم.

                        التفاصيل ص3

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

ف�ي 18 حزي�ران من الع�ام الماضي، جاء مبع�وث من زعيم 
تنظي�م »داعش« اإلرهابي إلى قضاء القائم في االنبار، المحاذي 
للحدود الس�ورية، ووعد األهالي بعدم تعّرض التنظيم لس�ّكان 
القض�اء، وأخبرهم أيضاً بأن التنظيم سينس�حب فور س�يطرة 

األهالي على المدينة.
كانت الفصائل المس�لّحة التي رفعت السالح بوجه الحكومة 
االتحادي�ة تصغي إلى المبع�وث وهي مصّدقة بش�كل كامل أن 
التنظي�م ل�ن يتع�ّرض لمس�لحيها إطالقاً.ووصف�ت الحكومة 

العراقّية انسحابها من القائم ب�«التكتيكي«.
ق�ال أحمد النعيم�ي، وهو أحد عناصر ما يس�ّمى ب�«الجيش 
الحر«، الذي تش�ّكل إبان اندالع التظاهرات في االنبار نهاية عام 
2013، أن »أحداً لم يعرف اس�م مبعوث اب�و بكر البغدادي.. كان 

يتحّدث وإلى جانبه نحو 15 مسلّحاً ملثماً«.
وأش�ار النعيمي إلى أن »الجمي�ع كان على يقين أن )داعش( 
س�يترك المدينة قريباً.. وأن المس�لحين المحليين سيتس�لمون 
زمام األمور بعد رحيله«.بعد ش�هرين منذ ذلك، سيزج بالنعيمي 
ف�ي غرف�ة مظلمة ويج�ري التحقيق مع�ه لمعرف�ة إذا ما كان 
مرتبطاً بالجيش الس�وري الحر الذي يقاتل ضد حكومة الرئيس 

السوري بّشار األسد.
                                                                               التفاصيل ص3
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اليونسكو: حرق الكتب يف املوصل من أكرب أعامل »التخريب املتعمدة«
    بغداد / المستقبل العراقي

دان�ت منظم�ة اليونس�كو التابعة 
االربع�اء،  أم�س  المتح�دة،  لالم�م 
عملية حرق آالف الكتب في الفلس�فة 
والقانون والش�عر والعلوم في مدينة 
الموص�ل م�ن قب�ل تنظي�م )داعش(، 
وفيما بين�ت أن هذا العمل »االرهابي« 
سيكون واحداً من أكبر أعمال التدمير 
المتعم�دة للكتب في تاريخ البش�رية، 
أك�دت أن هذه الحرائ�ق المتعمدة ضد 
الكتب تمثل خطوة أخرى في التطهير 
الثقاف�ي. وقالت اليونس�كو في بيان 
تلق�ت »المس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
من�ه إن »عملية ح�رق آالف الكتب في 
الفلس�فة والقانون والش�عر والعلوم 
ف�ي مدين�ة الموص�ل، والت�ي ج�رى 
حرقها عمداً على أيدي تنظيم )داعش( 
الماضي�ة  األس�ابيع  ف�ي  االرهاب�ي 
سيكون واحداً من أكبر أعمال التدمير 
المتعمدة للكتب في تاريخ البش�رية«. 
الكت�ب  »ح�رق  أن  البي�ان  وأض�اف 
يندرج في خ�ط الهجوم على المعرفة 
والثقاف�ة والذاك�رة، وكان آخرها في 
تمبكتو، م�ع ح�رق المخطوطات في 
مرك�ز أحمد بابا، ويعك�س هذا العنف 
مش�روع تعص�ب، يس�تهدف على حد 
س�واء الن�اس وكل أدوات التفكي�ر«. 
لليونس�كو،  الع�ام  المدي�ر  وأعرب�ت 
إيرين�ا بوكوف�ا، ع�ن »قلقه�ا العميق 
بعد المعلوم�ات الواردة في العديد من 

وس�ائل اإلعالم عن إضرام النيران في 
آالف الكت�ب في المتاح�ف والمكتبات 
والجامع�ات ف�ي مدين�ة الموص�ل«، 
مبين�ة أن »ه�ذه الحرائ�ق المتعم�دة 
ض�د الكت�ب تمث�ل خطوة أخ�رى في 
التطهي�ر الثقاف�ي ال�ذي يرتك�ب في 
المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات 
وتابع�ت  الع�راق«.  ف�ي  االرهابي�ة 
بوكوف�ا أن »حرق الكت�ب، إضافة إلى 
التدمي�ر المنهج�ي للت�راث واضطهاد 
األقلي�ات، أم�ور ته�دف إل�ى تدمي�ر 
التنوع الثقافي الذي هو روح الش�عب 
العراقي، وهذه الحرائق المتعمدة هي 
تذكير قاس بواقع التعصب اليوم، وما 
على األمم إال أن تتحد في ما بينها للرد 
عليه«. وذكرت بوكوفا أن »اليونسكو 
تعم�ل من�ذ أش�هر عديدة عل�ى توثيق 
وإدانة التطهي�ر الثقافي التي ترتكبها 
الجماع�ات االرهابي�ة المس�لحة ف�ي 
العراق، والتي تستهدف التراث الثقافي، 
الثقافي�ة والدينية، ووثائق  واألقليات 
ومص�ادر مكتوب�ة لحض�ارة هي من 
أقدم الحضارات في تاريخ البش�رية«. 
يذكر أن تنظيم )داعش(، استولى على 
مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، 
)405 كم ش�مال العاصمة بغداد(، في 
)العاشر من حزيران 2014 المنصرم(، 
مكوناته�ا  ض�د  »فظائ�ع«  وارتك�ب 
ومواقعها الديني�ة والتاريخية، عدتها 
جه�ات محلي�ة وأممي�ة »جرائ�م ضد 

اإلنسانية«.

خانقني تطالب 
بأموال إضافية ملواجهة 

أزمة النازحني
      بغداد / المستقبل العراقي

خانق�ن  قض�اء  ادارة  طالب�ت 
بغ�داد  حكومت�ي  دال�ى  ش�رقي 
وكوردس�تان بتخصي�ص ميزانات 
ط�وارئ عاجلة للقض�اء لمواجهة 
الت�ي  المعيش�ية  أزم�ة الخدم�ات 
تس�بب بها تدفق موجات النازحين 

وارتفاع اعداد السكان.
وق�ال رئي�س مجل�س خانقين 
المحلي س�مير محمد نور  ان اعداد 
النازحين ف�ي خانقين تجاوز 140 
ال�ف نس�مة ال�ى جان�ب االزدي�اد 
الس�كاني في خانقين الذي تجاوز 
210 الف نس�مة ما س�بب مشاكل 

وازمات خدمية ومعيشية خانقة.
اع�داد  ازدي�اد  ان  ن�ور  وبي�ن 
المهجري�ن س�بب ارتف�اع اس�عار 
العقارات وايجاراته�ا الى اكثر من 
%50 ال�ى جان�ب ارتف�اع اس�عار 
الس�لع والبضائع والمواد الغذائية 

في االسواق المحلية.
وأش�ار إل�ى ان خانقي�ن تعاني 
تهميش�ا خدميا من قب�ل الحكومة 
االع�وام  م�دار  عل�ى  االتحادي�ة 
الماضية رغم المناشدات والمطالب 
المستمرة.واضاف نور ان خانقين 
العامي�ن  ميزاني�ات  م�ن  حرم�ت 
الماضيين الى جانب ازمة التقشف 
ف�ي البالد مما س�بب خفض الدعم 
الخدمي من قبل كوردستان، مؤكدا 
ان خانقي�ن مقبل�ة عل�ى ازم�ات 
متفاقم�ة في عدة مجاالت بس�بب 

االزمة المالية في البالد.
ادارت�ه  مطال�ب  ن�ور  وج�دد 
اضافي�ة  ميزاني�ات  بتخصي�ص 
مش�كلة  لمواجه�ة  لخانقي�ن 
المش�اكل  م�ن  والح�د  النازحي�ن 
المعيش�ية المتفاقم�ة ال�ى جانب 
االعب�اء االمنية االخ�رى لمواجهة 
اي اختراق امني من قبل الجماعات 

االرهابية تحت عناوين النزوح.

      بغداد / المستقبل العراقي

ف�ي  البيش�مركة  وزارة  أعلن�ت 
حكومة اقليم كردس�تان العراق، أمس 
األربع�اء، عن مقتل وإصابة 5595 من 
عناصره�ا منذ بدء المعارك مع تنظيم 
)داع�ش( ف�ي العاش�ر م�ن حزي�ران 
2014، وحت�ى أمس الثالث�اء،  وأكدت 
أنها لم تتوصل ألية نتائج في التحقيق 
بتس�جيل مص�ور يظهر »قي�ام بعض 
عناصرها بسحل قتلى تنظيم )داعش( 
في الش�وارع«، ح�ذرت م�ن التقارير 
التلفزيونية كونها تس�رب المعلومات 

لتنظي�م )داعش(. وق�ال األمين العام 
لوزارة البيش�مركة جبار ي�اور خالل 
مؤتم�ر صحافي عقده ف�ي أربيل، إن 
»البيش�مركة هي القوة الوحيدة التي 
تقاتل تنظيماً يسيطر على 17 ألف كم 
مرب�ع في العراق«، مبيناً أنها »تمكنت 
م�ن حماي�ة األراض�ي الكردس�تانية 
بس�واعد مقاتل�ي البيش�مركة الذي�ن 
س�طروا مالحم بطولية في التضحية 
 999« أن  ب�اور،  وأض�اف  والف�داء«. 
ش�هيداً من البيش�مركة س�قطوا منذ 
العاش�ر م�ن حزي�ران 2014، وحت�ى 
أمس الثالثاء الثالث من ش�باط 2015، 

إضافة إلى إصابة 4596 مقاتالً بجروح 
مختلف�ة«، مش�يراً إل�ى أن »الجرحى 
يتلق�ون الع�الج الالزم في المش�افي 
العس�كرية بإقليم كردستان، في حين 
تم نقل بع�ض الحاالت إلى المش�افي 
الخاصة والح�االت الخطرة إلى خارج 
العراق«. وبش�أن الصور التي تداولتها 
مواق�ع التواصل اإلجتماع�ي، وادعت 
أنه�ا لع�دد م�ن مقاتل�ي البيش�مركة 
وه�م يقومون بس�حل قتل�ى التنظيم 
»ال�وزارة  أن  ي�اور،  أك�د  بالش�وارع 
الموض�وع،  ف�ي  بالتحقي�ق  تق�وم 
الص�ور  تل�ك  حقيق�ة  ع�ن  للكش�ف 

وهوية األش�خاص الموجودين فيها، 
والوح�دات العس�كرية الت�ي ينتمون 
إليها«، الفت�ًا إلى أنه »ل�م نتوصل بعد 
إلى أي�ة نتائج نهائية بخصوص ذلك«. 
وتابع ي�اور أن »التمثيل بجثث القتلى 
ال يعبر عن أخالق البيشمركة«، مؤكداً 
أن »ال�وزارة وجهت كتاباً رس�مياً إلى 
كافة الوحدات والقطعات العس�كرية 
يقضي بضرورة التعامل بإنسانية مع 
األس�رى«. وح�ذر ي�اور أن »التقارير 
التلفزيونية المصورة تكون س�بباً في 
تس�ريب بعض المعلومات العس�كرية 

إلى تنظيم )داعش(«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئي�س مجل�س محافظ�ة 
االنبار صباح كرحوت، أمس االربعاء، 
ع�ن ان الوالي�ات المتح�دة االمريكية 
االمني�ة  الق�وات  بتس�ليح  تعه�دت 
والعش�ائر عبر وزارة الدفاع خالل 30 
يوم�اً، بعد اس�تحصال موافقة خطية 

من رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال كرحوت، »حصلنا في زيارتنا 

ال�ى واش�نطن عل�ى موافق�ة الجانب 
االمريكي على تس�ليح القوات االمنية 
والعش�ائر ع�ن طري�ق وزارة الدف�اع 
خ�الل فترة ش�هر، بع�د حصولنا على 
موافقة رس�مية م�ن رئيس ال�وزراء 
وتس�ليمها  الموض�وع  بخص�وص 
الجان�ب االمريكي«.واض�اف أن  ال�ى 
»مجل�س محافظ�ة االنب�ار ينتظر ان 
يص�در العبادي ق�راراً بهذا الخصوص 
لتس�ليمه للجان�ب االمريك�ي«، مبينا 

ان »وف�د االنب�ار الى واش�نطن حصل 
على وعود من قب�ل االدارة االمريكية 
ب�ان تك�ون هن�اك منظمات انس�انية 
اغاثية تعمل في االنب�ار لتقديم الدعم 

للنازحين«.
واوض�ح كرح�وت »حصلن�ا على 
وعود في حال حصول اس�تقرار امني 
في االنبار وباقي المحافظات سيكون 
هن�اك صندوق�ا خاصا الع�ادة اعمار 
الم�دن المدم�رة م�ن تنظي�م داعش، 

تتبن�اه الواليات المتح�دة االمريكية، 
ويك�ون هن�اك مؤتم�ر دول�ي العادة 
اعمار الع�راق«.وكان وفد من مجلس 
محافظ�ة االنب�ار ق�د انهى االس�بوع 
الماضي زيارة رس�مية الى واش�نطن 
بموافق�ة الحكوم�ة االتحادية للطلب 
منه�ا بتقدي�م الدع�م العس�كرية من 
اس�لحة واعت�دة ال�ى ق�وات الجي�ش 
والش�رطة اضافة الى تسليح مقاتلي 
العشائر لطرد تنظيم داعش االرهابي.

      بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئیس لجنة االمن والدفاع في مجلس النواب 
العراقي حاکم الزاملي خالل لقائه الملحق العسکري 
االیران�ي ف�ي بغ�داد مصطف�ی مرادیان ال�ی تعزیز 

العالق�ات الثنائی�ة مع ایران والس�یما ف�ی المجال 
الدفاع�ي. واکد الزاملي في اللق�اء الذي جری، أمس 
االربعاء، اس�تعداد لجنته توثیق التعاون العس�کري 
بی�ن البلدی�ن. من جانب�ه، اک�د مرادیان خ�الل هذا 
اللقاء، استعداد ایران لتقدیم المزید من الدعم للعراق 

ف�ي تصدیه لالره�اب. ومنذ س�يطرة تنظيم داعش 
االرهابي في العاشر من شهر حزيران الماضي على 
مناطق واس�عة في ش�مال وغرب البالد قامت إيران 
بتوفير الدعم العسكري الى القوات االمنية العراقية 

والبيشمركة في التصدي للتنظيم وايقاف تقدمه.

6 أالف بني قتيل وجريح يف صفوف البيشمركة
 بعد املواجهات مع »داعش«

كـرحـوت: مـوافـقـة الـعـبـادي »الـخـطـيـة« كـفـيـلـة
 بإيصال السالح األمريكي خالل 30 يومًا 

العراق يدعو إيران لتعزيز التعاون الدفاعي بني البلدين

بدر: لوال احلشد الشعبي لشاهدنا مئات العراقيني حيرقون مثل الكساسبة
      بغداد / المستقبل العراقي

وصف�ت منظم�ة ب�در، االربعاء، 
عملية إع�دام تنظيم »داعش« للطيار 
األردني معاذ الكساسبة ب�«البشعة«، 
وفيم�ا اعربت ع�ن أملها ب�أن تكون 
الحادثة درس�اً لداعم�ي التنظيم، أكد 
أنه لوال الحش�د الشعبي لتم مشاهدة 
م�ن امث�ال الكساس�بة يحرقون في 
الع�راق. وقال القي�ادي في المنظمة 
كريم الن�وري، إن »الع�راق يقف مع 
األردن حكوم�ة وش�عباً ازاء العملية 
الجبان�ة والبش�عة التي اق�دم عليها 
تنظي�م داعش بإع�دام الطي�ار معاذ 
الكساس�بة حرق�اً«، معرب�اً عن أمله 
بأن »تكون هذه الحادثة درساً لبعض 
المش�عوذين وداعم�ي داع�ش ف�ي 
األردن«.وأض�اف النوري، أن »العديد 
من الم�دن األردنية كمع�ان وغيرها 
تحتفي وتحتفل بعودة الداعشيين من 
العراق«، مش�دداً بالقول »أننا لس�نا، 

الي�وم، بصدد نبش الماضي والتاريخ 
ونؤكد للألردن وقوفنا معها«.

واعتب�ر النوري أنه »لوال الحش�د 
الشعبي لشاهدنا العشرات بل المئات 
يحرق�ون امث�ال الطيار الكساس�بة 
»الحش�د  أن  مؤك�داً  الع�راق«،  ف�ي 
داع�ش  بس�حق  جه�وده  س�يكثف 
وجعل الع�راق مقب�رة لهم«. يش�ار 
ال�ى أن تنظيم »داعش« اق�دم، امس 
األول الثالث�اء، عل�ى إع�دام الطي�ار 
حرق�اً  الكساس�بة  مع�اذ  األردن�ي 
بعد اس�ابيع على اس�ره، فيما القى 
االعدام تندي�داً من قبل الدول العربية 
فيم�ا  واالوروبي�ة.  واإلس�المية 
اس�تنكر كل م�ن رئي�س الجمهورية 
فؤاد معص�وم ورئيس الوزراء حيدر 
العبادي ورئيس مجلس النواب سليم 
الجب�وري ورئي�س اقليم كردس�تان 
الحادثة،  البارزان�ي  العراق مس�عود 
معربي�ن عن تضامنهم م�ع المملكة 

ضد تنظيم »داعش«.

      بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزي�ر النقل باق�ر الزبيدي، أمس األربع�اء، مع وزير 
التجارة الخارجية الفرنس�ي نيكول بريك التعاون في مجاالت 

النقل وفتح خط جوي بين بغداد وباريس.
وقال�ت وزارة النق�ل في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي«، 
نس�خة من�ه، إن الزبي�دي »التق�ى وزي�ر التج�ارة الخارجية 
الفرنس�ي وبح�ث مع�ه العالق�ات الثنائي�ة على المس�تويات 
التجاري�ة والسياس�ية«. وأضاف�ت أن »الجانبي�ن بحث�ا أيضاً 
التعاون ف�ي مجاالت النقل البحري والجوي، وفتح خط جوي 
بي�ن باري�س وبغداد«. وكان�ت وزارة النقل أعلن�ت أن وزيرها 
باق�ر جبر الزبيدي توجه إلى العاصمة الفرنس�ية باريس على 

رأس وفد وزاري بدعوة من وزارة االقتصاد الفرنسية.

الزبيدي يبحث يف فرنسا فتح خط جوي
 بني بغداد وباريس 

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر النفط ع�ادل عب�د المه�دي، أمس االربع�اء، عن 
تطويق اضرار آبار جنوب محافظة كركوك التي استهدفها تنظيم 

»داعش«، فيما أكد عودة االنتاج الى طبيعته.
وقال عبد المهدي في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، »طوقنا اضرار آبار جنوب محافظة كركوك التي استهدفتها 
عصابات داعش اإلرهابية«. وأضاف عبد المهدي، أن »االنتاج عاد 
الى طبيعته«. وكان عبد المهدي وصل في 2 ش�باط الى محافظة 
كركوك لزيارة حقول كركوك النفطية واالطالع على سير االنتاج 
بعد يومين من استهدافها من قبل تنظيم »داعش«. وجاء ذلك بعد 
يومين من سيطرة تنظيم »داعش« على حقل خباز النفطي جنوب 

غربي كركوك، قبل ان تتمكن قوات البيشمركة من تحريره.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعتبر حاخام إس�رائيلي، أمس االربعاء، أن الرب سلط تنظيم 
»داعش« على الدول واألمم التي تريد السيطرة على أرض إسرائيل 
والقض�اء علين�ا في أنح�اء العالم، على حد زعمه، مش�ير إلى أن 
»داعش« حامًيا لليهود. وقال الحاخام اإلسرائيلي نير بن ارتسي، 
ف�ي تصريحات تناقلتها مواقع إخبارية، إن الرب س�لط »داعش« 
عل�ى ال�دول واألمم الت�ي تريد الس�يطرة على أرض »إس�رائيل« 
والقضاء علينا في أنحاء العالم، على حد زعمه. وأضاف الحاخام 
االسرائيلي في عظته األسبوعية، أن انتشار »داعش« في المنطقة 
العربي�ة وانضمام أوربيين إلى ه�ذه الجماعة بل توجيه ضربات 
في أوروبا يهدف في األس�اس إلى تهجير اليهود إلى »إسرائيل«، 

لذا تعتبر »داعش« حامًيا لليهود.

      بغداد / المستقبل العراقي

ثم�ن عض�و هيأة رئاس�ة مجل�س الن�واب د. هم�ام حمودي 
مب�ادرة وزارة الصح�ة بتخصي�ص مستش�فى لمعالجة جرحى 
الق�وات األمني�ة من وزارتي الدفاع والداخلية والحش�د الش�عبي 
واالجه�زة االمنية األخرى وموافقة مجلس ال�وزراء عليها.ودعا 
د. حم�ودي الجه�ات ذات العالق�ة بضرورة اإلس�راع ف�ي إنجاز 
قرار مجلس الوزراء ال�ذي يتضمن تخويل وزيرة الصحة بتحويل 
احد مستش�فيات وزارة الصحة الى مستشفى مخصص لضحايا 
الحرب .وأكد الشيخ حمودي على أهمية توفير األجهزة الضرورية 
والمستلزمات العالجية للمستشفى المخصص ، والتي تساهم في 
تخفيف معاناتهم وتقليل س�فرهم الى الخارج وبالتالي عالجهم 

بالسرعة الممكنة ولضمان عدم هدر األموال .

عبد املهدي: طوقنا ارضار آبار كركوك
 وعاد االنتاج اىل طبيعته

حاخام إرسائييل: الرب سلط »داعش« 
عىل اعدائنا حلاميتنا!!

محودي يثمن مبادرة ختصيص مستشفى 
لضحايا احلرب 



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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            بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، أمس األربعاء، عن إطالق القروض الميس�رة للباحثين عن العمل والقروض 
الصناعية لمدة ش�هر واحد، وأكدت أن تلك القروض س�تطلق في 11 محافظة، فيما عزت أس�باب منح القروض إلى أن »تلك 
المحافظات لم تستوف حصتها من صندوق اإلقراض«. وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان إن »دائرة التشغيل 
والقروض س�تبدأ بإطالق القروض الميسرة للباحثين عن العمل من المسجلين في قاعدة بياناتها في سبع محافظات وهي 
)كربالء المقدس�ة، المثنى، البصرة، ميس�ان، ديالى، كوت، والديوانية( لمدة ش�هر ابتداًء من العاشر من شهر شباط الحالي 
وحت�ى ال��10 من ش�هر آذار المقبل«.واضاف منعم أن »التقديم س�يكون عن طري�ق البريد االلكتروني لل�وزارة في خطوة 
لتبسيط اإلجراءات للمواطنين وتجنباً لتعرضهم لحاالت ابتزاز من قبل ضعاف النفوس«، مشيراً إلى أن »الدائرة عازمة على 
إطالق القروض الخاصة بالخدمات الصناعية في خمس محافظات ) بغداد، الديوانية، النجف، ذي قار، وكركوك( ولمدة شهر 
بدءاً من ال�15 من ش�باط وحتى ال�15 من ش�هر آذار المقبل«. وتابع منعم أن »الوزارة اطلقت القروض في تلك المحافظات 
كونه�ا لم تس�توف المبالغ المخصصة لها في صن�دوق اإلقراض الخاص بها، كون الوزارة رص�دت مبالغ لكل محافظة بما 

يتناسب مع كثافتها السكانية ومستوى خط الفقر فيها«.

إطالق القروض امليرسة والصناعية يف 11 حمافظة

       المستقبل العراقي / خاص

لغ�ط كبير يدور حالياً داخل األوس�اط 
السياس�ية والقانوني�ة واألمني�ة بش�أن 
ق�رار رئي�س الحكوم�ة حي�در العب�ادي 
القاضي بجعل منطق�ة الكرادة »منزوعة 
السالح«, وفيما خلفت هكذا قرارات حالة 
من االس�تياء في الش�ارع البغدادي, اشار 
مختص�ون ال�ى انه�ا »تخالف الدس�تور« 

الذي ال يفرق بين منطقة وأخرى.
وأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات 
المس�لحة حيدر العب�ادي، األحد الماضي، 
بأن تكون منطقة الكرادة وسط العاصمة 

بغداد منزوعة السالح »تماما«.
وقالت مصادر ل�«المستقبل العراقي«, 
المحم�داوي م�ن  اختط�اف  »حادث�ة  أن 
مكتبه وسط الكرادة القريبة من المنطقة 
الخض�راء, ولد حال�ة من القل�ق والرعب 
لدى المس�ؤولين في الحكومة والبرلمان, 
خش�ية تك�رار الس�يناريو ذات�ه معهم او 
م�ع  اقاربه�م او المحس�وبين عليهم في 
ح�ال خروجه�م م�ن بواب�ات )الخضراء 
المحصن�ة(«, الفتي�ن ال�ى ان ذل�ك »دفع 
الحكومة الى اتخاذ ق�رار بجعلها منطقة 

منزوعة السالح«.
وبع�د تطبيقه عل�ى ارض الواقع, بات 
قرار العبادي احد ابرز العقبات التي تواجه 
عمل الس�يطرات االمنية, كونها باش�رت 
بحملة نزع الس�الح  من الجميع, وهذا ما 
جعلها تصطدم مع عناصر االمن وحماية 

المسؤولين«.
فعناصر الش�رطة وباقي التش�كيالت 
المكلفة بالتفتيش عن السالح في شوارع 
الكرادة اخذوا يصطدمون يوميا بمنتسبي 
وضب�اط االمانة العامة لمجل�س الوزراء 
والدف�اع واألم�ن الوطن�ي والمخاب�رات 
وحماي�ات المس�ؤولين الذي�ن يش�غلون 
نصف ه�ذه المدينة المج�اورة للخضراء 

المحصنة.
وتش�ير المصادر الى ان »هؤالء اخذوا 
يس�خرون من رجال االم�ن ويتوعدونهم 
بالعق�اب ويكيلون لهم الش�تم والس�باب 

عندما يطلب مصادرة اسلحتهم«.

ورغ�م ترحيبهم بالق�رار, ترى جهات 
مدنية داخل الكرادة, بان القرار س�وف لن 
يس�هم باختف�����اء المظاهر المسلحة 
م�ن المنطق�ة, كونه قرار متس�رع وغير 

واضح المعالم.

فانه�م  المدني�ة,  الجه�ات  وبحس�ب 
»يرحب�ون بجعل الكرادة منطقة  منزوعة 
الس�الح«, لكنهم انتقدوا الق�رار كونه لم 
يفص�ل الجهات المرخصة بحمل الس�الح 
ع�ن س�واها. وقالت الجه�ات المدنية, ان 

»القرار لم يعط وقتا كافيا لكي تستوعبه 
الن�اس وتتهيأ له, كما انه جاء معاقا كون 
اغلب فصائل المقاومة التي تمالء المدينة 

لم تبلغ به«.
في الغضون, اشارت جهات قانونية الى 

ان مثل هذه القرارات تعد خرقا للدس�تور 
الذي س�اوى بي�ن العراقيين ولم يس�مح 
بالتمييز بين فئة وأخرى«, مبينة ان »قرار 
العبادي جاء فيه تمييز كونه خص منطقة 
دون اخرى بان تكون منزوعة السالح في 

ظل عدم وجود قرار او قانون سابق يجيز 
التسلح للمدنيين وحمل السالح«.

وقالت المص�ادر القانونية ان »رئيس 
ال�وزراء وفق�ا له�ذا الق�رار ق�د اعط�ى 
الش�رعية للمناطق االخرى بالتسلح دون 
الحاجة ال�ى اي رخصة او اج�ازة لحيازة 

السالح«.
ولفت�ت الى ان »اس�تثناء م�كان دون 
مكان اخر على اس�اس التوزيع الس�كاني 
داعي�ة  العراق�ي«,  للدس�تور  خ�را  يع�د 
ال�ى »تطبي�ق الق�رار عل�ى جمي�ع المدن 
والمناط�ق«, مبدية اس�تغرابها م�ن الية 
اص�دار القرار دون اس�تثناءات وضوابط, 
حي�ث ان�ه ووفقا له�ذه الصيغة  يش�مل 
المف�ارز االمني�ة والس�يطرات والق�وات 
الخاص�ة وغيره�ا م�ن االجه�زة االمنية 

المرخصة بحمل السالح«.
ف�ي الس�ياق ذات�ه, وصف�ت مص�ادر 
الكش�ف ع�ن هويته�ا  نيابي�ة, رفض�ت 
العبادي  العراقي«, قرارات  ل�«المس�تقبل 

االخيرة ب�«المزارجية«.
»نس�تغرب  نح�ن  المص�ادر  وقال�ت 
قرارات العب�ادي التي تارة تس�مح بحمل 
وأخ�رى  كالصحفيي�ن,  لفئ�ات  الس�الح 
بالس�ماح بحي�ازة قطع�ة س�الح واحدة 
لكل بيت, بينما ينزع س�الح مدينة معينة 
من بغداد«، مبين�ة ان »هذه القرارات تعد 
قم�ة المزاجية السياس�ية وذروة التخبط 

االداري الحكومي للكابينة الوزارية«.
ولفتت المصادر الى أن »مصادر دولية 
راقبت عن كثب قرار العبادي بهذا الصدد, 
وأرس�لت استفس�ارات لجهات اممية في 
العراق عن س�بب صدوره«, متساءلة عن 
س�بب االهتمام البالغ بالك�رادة, مضيفة 
بأن�ه »الجه�ات الدولية قد اس�تغربت من 
الي�ات عمل الحكوم�ة العراقية التي تجيز 
لباقي المناطق ان تتسلح وهو امر يخالف 

القوانين المدنية وسالمة المدنيين«.
ودعت المص�ادر الحكومة الى »العمل 
عل�ى التخفيف من مظاهر التس�لح, ليس 
به�ذا الش�كل ب�ل بواس�طة الي�ة نظامية 
تتكف�ل بن�زع الس�الح م�ن كل المناط�ق 

المدنية عبر قوة فرض القانون«.

قرار نزع سالح  الكرادة يتهم بـ »التخّبط«.. و«خيالف« الدستور و »العقبات« تواجه تطبيقه
هدفه حماية المسؤولين في«الخضراء«.. ويتنافى مع »حماية« الصحفيين
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في 18 حزي�ران من الع�ام الماضي، 
ج�اء مبعوث من زعي�م تنظيم »داعش« 
اإلرهابي إل�ى قضاء القائم ف�ي االنبار، 
المحاذي للحدود السورية، ووعد األهالي 
بعدم تع�ّرض التنظيم لس�ّكان القضاء، 
وأخبره�م أيضاً بأن التنظيم سينس�حب 

فور سيطرة األهالي على المدينة.
كانت الفصائل المس�لّحة التي رفعت 
السالح بوجه الحكومة االتحادية تصغي 
إلى المبعوث وهي مصّدقة بش�كل كامل 
أن التنظيم لن يتعّرض لمسلحيها إطالقاً.

ووصف�ت الحكومة العراقّية انس�حابها 

من القائم ب�«التكتيكي«.
قال أحم�د النعيمي، وهو أحد عناصر 
ما يسّمى ب�«الجيش الحر«، الذي تشّكل 
إبان ان�دالع التظاهرات في االنبار نهاية 
ع�ام 2013، أن »أح�داً ل�م يع�رف اس�م 
مبعوث ابو بكر البغ�دادي.. كان يتحّدث 

وإلى جانبه نحو 15 مسلّحاً ملثماً«.
»الجمي�ع  أن  إل�ى  النعيم�ي  وأش�ار 
كان عل�ى يقي�ن أن )داع�ش( س�يترك 
المدينة قريباً.. وأن المسلحين المحليين 

سيتسلمون زمام األمور بعد رحيله«.
بعد شهرين منذ ذلك، سيزج بالنعيمي 
في غرف�ة مظلمة ويجري التحقيق معه 
لمعرف�ة إذا م�ا كان مرتبط�اً بالجي�ش 

الس�وري الحر الذي يقات�ل ضد حكومة 
الرئيس السوري بّشار األسد.

علقون�ي  قاس�ياً...  تحقيق�اً  »كان 
ليومين متتالين«، يقول النعيمي.

علّق تنظيم »داعش« راياته الس�وداء 
على المقّرات الحكومية وأخذ مسلحوه 
ف�ي  الوحش�ية  قوانينه�م  يفرض�ون 
المدينة، وبدأت الحال�ة االقتصادية لدى 

السّكان تسوء.
وفقاً للنعيمي، ص�ار »داعش« يجلب 
الم�واد الغذائي�ة والُخض�ار من س�وريا 
ويبيعه�ا ف�ي المدين�ة إلى التّج�ار، وقد 
وّظف س�ّكان محلي�ون للقي�ام بأعمال 
تجارت�ه. صار س�ّكان المدينة يخش�ون 

بش�كل كبي�ر عناص�ر »داع�ش« ال�ذي 
ينصب�ون حواج�ز ف�ي المدين�ة، وباتت 

حركتهم أقل، وفقاً لشهود عيان.
يفّض�ل  القائ�م،  مستش�فى  وف�ي 
»داعش« مصابيه في طائ�رات التحالف 
الدول�ي على الس�ّكان المحليين، يفرض 
على األطباء عالجهم قبل عالج المرضى 

من السكان المحليين.
وتعاني مستشفى القائم نقضاً كبيراً 
ف�ي الدواء وال�كادر الطب�ي، وتصّرفات 
التنظي�م اإلجرام�ي تزي�د م�ن معان�اة 
المرض�ى. ق�ال النعيم�ي، ال�ذي يحاول 
الفرار م�ن المدينة لكن »داعش« يمنعه، 
إن »التنظيم وضع أعالمه الس�وداء فوق 

المنازل لتضليل طائرات التحالف الدولي 
أثناء قصفه«.

وأك�د طبيب ف�ي مستش�فى القائم، 
رفض اإلش�ارة إلى اس�مه، أن »القصف 
أص�اب مدنيي�ن عّدة م�ّرات بس�بب ذلك 
التضلي�ل«. إال أن النعيم�ي أك�د »وجود 
فصائل مسلّحة تعمل بالضد من )داعش( 
إل�ى جان�ب الق�ّوات الحكومية تس�اعد 

طائرات التحالف على تحديد األهداف«.
وق�د أدت المعلومات إل�ى مقتل والي 
منطقة »الكرابلة« باإلضافة إلى مسؤول 
التفخي�خ فضالً ع�ن قي�ادات أخرى في 

التنظيم المتطّرف.
وقال قاس�م المحّمدي، قائد عمليات 

االنبار، ان غ�ارة جوية عراقية قتلت 18 
عنص�ر م�ن تنظي�م »داع�ش« االرهابي 

بقصف مقرهم وسط القضاء.
الغ�ارة  أن  إل�ى  المحم�دي  وأش�ار 
عج�الت   7 حوال�ي  تدمي�ر  اس�تطاعت 
المس�لحون  كان  الدف�ع  رباعي�ة 
يس�تقلونها، باإلضافة إلى تفجير مخبأ 
لالس�لحة والصواريخ في داخ�ل البناية 
التي ت�م اس�تهدافها والت�ي كانت تضم 
وحدة حركات )داعش( ومخزن للعبوات 
الناس�فة«. ق�ال النعيم�ي أن »القص�ف 
)داع�ش(  حرك�ة  ُيرب�ك  ب�ات  الج�وي 
والس�ّكان لم يع�د باس�تطاعتهم تحّمل 

قوانين التنظيم الوحشية«.

القصف يرعب »داعش« يف االنبار.. والسكان يضيقون بـ »الوحشية«
التنظيم اإلرهابي ينقلب على الحلفاء!

»حظر البعث« و »احلرس الوطني« يفتحا باب اخلالفات.. والعبادي: ماضون بالتنفيذ
       المستقبل العراقي / نهاد فالح

بع�د تصوي�ت مجلس أل�وزراء عليهم�ا, فتح 
قانونا »المسائلة والعدالة« و«الحرس الوطني«, 
باب الخالفات مجدداً, فالكتل السياسية انقسمت 
بي�ن راف�ض ومؤيد ومعت�رض, وهذا ما يش�ير 
الى ان القانونين س�يركنا على رف�وف البرلمان 

حالهما حال القوانين  الخالفية المعطلة.
وفيما داف�ع رئيس الحكومة حي�در العبادي 
عن خط�وة التصوي�ت عل�ى القانوني�ن بقوله, 
انهما »ضم�ن البرنامج الحكوم�ي المتفق عليه 
بين الكتل السياس�ية«, ابدى ن�واب في التحالف 
الكردس�تاني والقائم�ة الوطني�ة بزعام�ة اياد 
عالوي, رفضهما لهذه الخطوة, في حين اشترط 
اخ�رون تضمين الحرس الوطن�ي مطالبات ذات 

صبغة »طائفية« مقابل القبول به. واكد العبادي 
ف�ي بي�ان أن التصوي�ت عل�ى قانون�ي الحرس 
الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث 
جاء ضمن »االلتزام بالمنهاج الحكومي وتنفيذه 
في التوقيتات الزمنية المتفق عليها«، فيما شدد 

إنه »ماض« بتنفيذ المنهاج الحكومي.
جلس�ته  خ�الل  ال�وزراء  مجل�س  وص�وت 
االعتيادية التي عقدت، الثالثاء، على مش�روعي 
قانون�ي حظر ح�زب البعث والح�رس الوطني، 
أن وزراء  بّين�ت تصريح�ات لمس�ؤولين  فيم�ا 
تحال�ف القوى قد انس�حبوا عن�د التصويت على 

قانون المساءلة والعدالة.
وق�ال عض�و لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابية 
هوشيار عبد الله ان »القوانين التي صوت عليها 
مجلس الوزراء مررت بصفقة سياسية«, مشيرا 

الى »ان القوانين بحاجة الى تعديل بعض فقراتها 
لتعارضها مع الدستور وحقوق اإلنسان«.

وق�ال عبد الله ان »مش�روع قان�ون الحرس 
الوطني يدعو الى التقسيم والطائفية، وهو غير 
مرحب به من بعض الكتل السياسية«, مؤكدا ان 
»التحالف الكردستاني رافضا لهذا القانون لما له 

من تداعيات سلبية«.
واشار عضو االمن النيابية الى وجود صفقة 
سياس�ية مررت من خالله�ا القوانين، ألن هناك 
تعارض كبير بينها, الفتا الى ان »تمرير القوانين 

ليس بالتوافق وانما بالمحاصصة السياسية«.
من جانب اخر, أكدت القائمة الوطنية بزعامة 
نائ�ب رئي�س الجمهورية إي�اد ع�الوي، أنها لن 
تصوت على مش�روع قانون المس�اءلة والعدالة 
وحظر ح�زب البعث عند وصوله إل�ى البرلمان، 

مش�يراً إل�ى أن اتحاد الق�وى العراقية س�يكون 
له الموقف ذاته، فيما ج�ددت مطالبتها بتحويل 

ملف المساءلة للقضاء العراقي.
وقال القيادي ف�ي القائمة النائب عبد الكريم 
عبط�ان، إن »وزراء القائم�ة الوطني�ة واتح�اد 
القوى العراقية رفضوا التصويت على مش�روع 
قان�ون المس�اءلة والعدالة وحظر ح�زب البعث 
بجلسة مجلس الوزراء«، مؤكداً أن »موقف نواب 
الكتلتين سيكون ذاته في البرلمان ألهمية إعادة 

النظر بالقانون«.
وشدد عبطان، على ضرورة »االلتزام باالتفاق 
السياس�ي بش�أن هيئة المس�اءلة والعدالة، من 
خ�الل حلها وتحوي�ل ملفها للقض�اء العراقي«، 

الفتاً إلى »أننا لدينا ثقة كبيرة بالقضاء«.
عل�ى صعي�د متص�ل, اك�د النائب ع�ن اتحاد 

الق�وى الوطنية احم�د مدلول الجرب�ا، ان كتلته 
س�يكون لها موقف اذا لم يش�مل قانون الحرس 

الوطني ابناء العشائر.
وق�ال الجربا إن »مش�روع القان�ون لم يصل 
لمجلس الن�واب لغاية االن بع�د ان صوتت عليه 
الحكوم�ة، لك�ي نطل�ع علي�ه ونوض�ح اراؤن�ا 
بش�أنه«، مبينا انه »في حال لم يش�مل القانون 
ابن�اء العش�ائر التي حارب�ت االره�اب، فالعتب 
على وزراء اتحاد الق�وى الذين لم يضغطوا على 

شمولهم ضمن القانون«.
واض�اف الجربا أن »اتحاد القوى س�يكون له 
موقفاً اذا لم يتم تضمين مقاتلي العشائر بقانون 
الحرس الوطني«، مش�يرا الى ان »ابناء العشائر 
ف�ي االنب�ار قاوم�وا داع�ش اكثر م�ن االجهزة 

االمنية والجيش العراقي«.

البرلمان ينقسم بين مؤيد ورافض.. وتوقعات ببقائهما على الرفوف
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رئي�س دول�ة اإلمارات خليف�ة بن زايد 
ونائبه محمد بن راشد وولي عهد أبو ظبي 
محم�د بن زاي�د كانوا الغائبي�ن األبرز عن 
جن�ازة ملك الس�عودية عبدالل�ه. وحدهم 
ح�كام الش�ارقة وعجم�ان ورأس الخيمة 
حض�روا الجن�ازة جنب�اً إل�ى جن�ب أمير 
الكوي�ت وأمير قط�ر ومل�ك البحرين. هذا 
التمثي�ل المتدني ج�داً أجمع�ت معلومات 
متقاطع�ة عل�ى وق�وف محمد ب�ن زايد، 
الحاكم الفعل�ي لإلم�ارات، خلفه.وأفادت 
المعلومات بأن ولي عهد أبو ظبي أصّر على 
عدم حضور ولي عهد دبي محمد بن راشد 
مراسم تش�ييع عبدالله واالكتفاء بحضور 
مش�ايخ ثالثة من اإلمارات السبع. إصرار 
ع�زاه مصدر س�عودي إل�ى انزع�اج ولي 
عهد أبو ظبي من التطورات التي ش�هدتها 
السعودية صبيحة يوم دفن الملك عبدالله، 
حي�ث ج�اءت الدفع�ة األولى م�ن األوامر 
الملكية على عكس ما يشتهي بن زايد الذي 
تلقى ضربة موجعة بتعيين محمد بن نايف 
ولياً لولّي العهد وطرد خالد التويجري من 
الديوان الملكي وإزاح�ة متعب بن عبدالله 
م�ن المناص�ب الثالث�ة األول�ى، عل�ى حّد 
م�ا يق�ول المصدر.االمتع�اض اإلمارات�ي 
م�ن غلبة الجناح الس�ديري على المش�هد 
الس�عودي يرجع إل�ى جملة م�ن العوامل 
السياس�ية والش�خصية؛ فمحم�د بن زايد 
صدي�ق وحلي�ف لوزي�ر الح�رس الوطني 
السعودي، كذلك فإنه يعتبر صديقاً حميماً 
وحليفاً قوياً لألمين األسبق لمجلس األمن 

الوطن�ي بن�در بن س�لطان، وع�ن طريق 
هاتين الش�خصيتين المقربتي�ن من الملك 
الس�ابق كان لول�ي عه�د أبو ظب�ي كلمته 
في الكثير م�ن مواقف الرياض وقراراتها.

وبحس�ب أوس�اط خليجية، فإن ب�ن زايد 
كان ق�د منح بندر بن س�لطان عندما كان 
األخير رئيساً لالس�تخبارات السعودية ما 
ال يقل عن مليار ومئتين وخمس�ين مليون 
ريال، كم�ا كان قد أهدى متعب بن عبدالله 
قص�راً فاره�اً ف�ي جزيرة الس�عديات في 
إم�ارة أبو ظب�ي. وكان الحاك�م اإلماراتي 
األقوى يتقّرب من وزي�ر الحرس الوطني 
الس�عودي عل�ى اعتب�ار أن األخي�ر ه�و 
األوفر حظ�ًا بوراثة كرس�ي الملك قبل أن 
يطيح االنقالب الس�ديري األبيض أحالمه.

وإل�ى جان�ب تل�ك المعطيات تأت�ي وثائق 
ويكيليكس لتثّبت حقيقة العداء بين محمد 
بن زايد وولّي ولّي العهد السعودي الجديد، 
إذ تفيد الوثائق التي تس�ربت في شهر آذار 
الماضي بأن ولّي عهد أبو ظبي تعّمد تحقير 
والد محمد بن نايف الذي كان وقتها وزيراً 
للداخلية، وذلك في محادثة مع مدير مجلس 
العالق�ات الخارجي�ة األميركي ريتش�ارد 
هي�س. وتضيف تس�ريبات ويكيليكس أن 
ولي عهد أبو ظبي ق�ال لمحدثه إنه حينما 
يرى نايف يترسخ لديه االقتناع بأن داروين 
كان محقاً حين قال إن اإلنس�ان انحدر من 
القرد.وليس تغّيب المسؤولين اإلماراتيين 
عن مراس�م تش�ييع الملك السابق العالمة 
الوحي�دة عل�ى الخالف�ات بي�ن الجانبين. 

فتغطية وكال�ة »إرم اإلماراتي�ة« لألوامر 
الملكي�ة الس�عودية الت�ي أعقب�ت وف�اة 
عبدالل�ه دليل إضافي على تل�ك الخالفات. 
الوكال�ة التي يديرها دي�وان رئيس الدولة 
ش�ّككت في صحة تعيين محم�د بن نايف 
ولي�اً لول�ي العه�د، وقال�ت إن س�لمان لم 
يستش�ر هيئة البيعة في ذل�ك، وإن اختيار 
محمد بن نايف من بين العديد من األحفاد 
المهمين أثار انتباه المراقبين.وفي تعليقه 
على تغطية »إرم« يقول الكاتب البريطاني 
ديفيد هيرس�ت إن ما ذكرته الوكالة ليس 
اعتباطي�اً. ويش�ير الكاتب إل�ى أن الثالثي 
المك�ّون من خال�د التويج�ري ومحمد بن 
زايد وبندر بن سلطان أطلق حملة إعالمية 
للتش�كيك في والية عهد سلمان بمجرد أن 
انتش�ر خبر م�رض الملك عبدالل�ه. حملة 
اس�تهدف المحافظون الثالث�ة من خاللها 
ضمان انتقال منصب ول�ّي ولّي العهد إلى 
األمي�ر متعب بحس�ب ما يؤكد هيرس�ت.

ويستش�هد الكات�ب البريطاني ف�ي تدليله 
عل�ى تل�ك الحمل�ة بتحقيق أج�راه موقع 
»أسرار عربية«، وتبّين من خالله أن مقدم 
التلفزيوني�ة المص�ري يوس�ف  البرام�ج 
الحس�يني تعّم�د التحري�ض عل�ى المل�ك 
س�لمان ونجله محمد بإيعاز م�ن الديوان 
الملكي الس�عودي، وعبر وس�اطة عباس 
كامل مدي�ر مكتب الرئي�س المصري عبد 

الفتاح السيسي. 
وإذا كان تخلف المسؤولين اإلماراتيين 
عن المش�اركة في جن�ازة المل�ك عبدالله 

متص�اًل بالعوام�ل الس�الفة الذك�ر، ف�إن 
تغّيب السيس�ي عن الجنازة رغم انقطاعه 
ع�ن منت�دى داف�وس االقتص�ادي ق�د ال 
يكون خارجاً عن هذا الس�ياق، إذ يس�تبعد 
بع�ض المراقبين أن يكون س�وء األحوال 
الجوية هو الذي حال دون وصول الرئيس 
المص�ري إل�ى الري�اض، واصفي�ن ه�ذه 

الحجج بالواهي�ة، والفتين إلى أنها جاءت 
بعدم�ا أصبح�ت مقاطع�ة ولّي عه�د أبو 
ظبي لمراس�م التش�ييع في حكم المؤكد.

ف�ي كل األح�وال، يبدو م�ن المبكر الجزم 
بما ستؤول إليه العالقات بين مراكز القوة 
والقرار الرئيس�ة في كل من الرياض وأبو 
ظبي والقاهرة، إال أن المحسوم أن صفحة 

م�ن االزده�ار ُطويت برحي�ل عبدالله وأن 
تغييرات س�تطرأ على سياس�ة السعودية 
حي�ال أكثر أعض�اء مجلس التع�اون قرباً 
منها وحيال النظام ال�ذي أَنفقت المملكة 
الملي�ارات لتثبي�ت دعائم�ه. تغيي�رات إن 
لم تط�ل االس�تراتيجيات فس�تجري على 

التكتيكات... حتماً.

   بغداد/ المستقبل العراقي

متّرد إمارايت عىل انقالب »سلامن« يف السعودية: التقارب انتهى!
لم يكن الحضور اإلماراتي في مراسم تشييع الملك السعودي عبدالله 

على قدر العالقة االستراتيجية بين البلدين مفارقات كبيرة وغريبة 
جلتها صور تلك المراسم بينت عن استياء محمد بن زايد »حاكم 

اإلمارات الفعلي« بسبب االنقالب السديري على تركة عبدالله المقربة 
منه والخالف »المستتر« بينه وبين ولّي ولّي العهد الجديد

    بغداد/ المستقبل العراقي 

عثرت القوات األمني�ة العراقية بدعم 
من سرايا الحشد الشعبي على سجن سري 
لتنظي�م “داع�ش” خالل عملية تمش�يط 
لبستان زراعي قي قرية الخيالنية ضمن 
قض�اء المقدادية )35 كم ش�مال ش�رق 
بعقوب�ة( التابع لمحافظة ديالى.وذكرت 
وس�ائل إعالم عراقية رسمية عن مصدر 
أمني قول�ه إن “قوة أمنية مش�تركة من 
الجيش والش�رطة نفذت، صباح الثالثاء، 
عملية تمشيط لبستان زراعي في إطراف 
قرية الخيالني�ة ضمن قض�اء المقدادية 
)35 كم ش�مال ش�رق بعقوبة(، أسفرت 
ع�ن العثور س�جن س�ري لتنظيم داعش 
كان يحتج�ز داخله العدي�د من الرافضين 
لفك�ره المتطرف”.وأضاف المصدر الذي 
طلب عدم الكش�ف عن اسمه، أن “داعش 
نقل العشرات من محتجزيه قبيل انطالق 
عملي�ات تحرير ق�رى ش�مال المقدادية 
ومنه�ا الخيالنية الى جه�ات مجهولة”، 
موضح�ا أن “البحث ما يزال جاريا عنهم 
لمعرفة مصيرهم وس�ط اكتش�اف جثث 
بين فترة وأخرى تع�ود لمدنيين أعدمهم 
داعش”.وكان�ت األجه�زة األمني�ة ف�ي 
ديالى حررت قرية الخيالنية من سيطرة 
“داع�ش” قبل عش�رة أي�ام بع�د معارك 

عنيفة مع التنظيم اإلرهابي.

العثور عىل سجن 
رسي لـ »داعش«

يف املقدادية

    بغداد/ المستقبل العراقي 

نقل�ت صحيفة »نيويورك بوس�ت« 
تصريحات »بيرني ساندرز« السيناتور 
األمريك�ي ع�ن والي�ة فيرمون�ت ف�ي 
مؤتمر مجموعة األصدقاء األمريكيين 
لح�زب الليك�ود حي�ث أك�د عل�ى “أن 

داع�ش ال يمث�ل تهديداً لألم�ن القومي 
اإلس�رائيلي”. وأوض�ح س�اندرز أن ما 
يرتكب�ه مقاتل�ي تنظي�م داع�ش تحت 
مس�ميات ديني�ة تضعه�م ف�ي خان�ة 
واح�دة م�ع السياس�ات اإلس�رائيلية. 
وأضاف السيناتور األمريكي “أن تنظيم 
داعش تمكن من إرعاب األمريكيين من 

اإلسالم ما يجعل الجيل القادم األمريكي 
أكثر ح�ذراً ف�ي التعامل مع اإلس�الم” 
مش�يراً الي تخوفات اللوبي الصهيوني 
– األمريك�ي من ظاهرة إقبال الش�باب 
الي اعتناق اإلسالم”.وفي سياق متصل 
قال الحاخام اإلس�رائيلي الش�هير »نير 
بن ارتسى« “إن الرب سلط داعش على 

ال�دول واألمم التي تريد الس�يطرة على 
أرض إس�رائيل” على ح�د زعمه. وقلل 
ارتس�ى من أهمي�ة التخوف�ات المثارة 
ح�ول داعش مؤك�داً على “أن انتش�ار 
داعش في المنطق�ة العربية وانضمام 
أوربيون إلى التنظيم يهدف في األساس 

إلى تهجير اليهود إلى إسرائيل”.

    بغداد/ المستقبل العراقي 

يح�اول تنظيم »داعش« عبر سلس�لة 
الهجم�ات، وفت�ح المزي�د م�ن الجبهات، 
واس�تقدام مئات المس�لحين من سورية 
إلى األنب�ار، جس نبض خط�وط التماس 
مع الجيش العراقي وقوات »البيشمركة«، 
قب�ل التصعي�د لتعوي�ض م�ا خس�ره في 
تنظي�م  الموصل.وهاج�م  وف�ي  ديال�ى 
»داع�ش« خالل األي�ام الماضي�ة كركوك 
م�ن محاور ع�دة، واس�تولى عل�ى حقل 
نف�ط لكنه تخلى عنه بعد تكبيده خس�ائر 
فادحة، ف�ي محاول�ة لتعوي�ض تراجعه 
ش�مال الموصل، ويحاول خ�رق خطوط 
تم�اس بات�ت ش�به مس�تقرة م�ع قوات 
الجيش و »الحش�د الش�عبي« غرب بغداد، 
لتعوي�ض خس�ارته مناطق كان يس�يطر 
عليها في ديالى وجنوب العاصمة.وكانت 
قوات »البيشمركة« استعادت حقل الخباز 
النفطي الذي سيطر عليه التنظيم لساعات، 
ودفعت مس�لحيه باتج�اه مناطق جنوب 
كرك�وك، حي�ث يس�تقرون من�ذ حزيران 

)يونيو( الماضي.وواصل »داعش«، خالل 
ثالثة أيام، مهاجمة س�امراء التي ما زالت 
تحت سيطرة الحكومة في محاولة لفتح 
ثغ�رات إل�ى المدين�ة الت�ي تعد م�ن أكثر 
نق�اط التماس حساس�ية، بس�بب وجود 
مرقد اإلمامين العسكريين.ويبدو تصعيد 
األخي�ر ف�ي هجم�ات »داع�ش« مفاجئاً، 
خصوصاً بعد تعرضه، منذ تش�رين األول 
الماضي لسلسلة هزائم، أدت إلى انسحابه 
من جنوب بغداد )جرف الصخر( وتراجعه 
في معظ�م مناط�ق ديالى أمام »الحش�د 
الش�عبي«، فيم�ا ش�هدت مناطق ش�مال 
الموصل وغربها وشرقها تقدماً مضطرداً 
تراجع�ه  وعب�ر  »البيش�مركة«.  لق�وات 
المس�تمر أم�ام الق�وات الت�ي تهاجم�ه 
يكش�ف »داعش« ضعفاً في دفاعاته، أدى 
خالل األي�ام الماضية إلى ظهور حالة من 
االس�تياء في صفوف، أنص�اره خصوصاً 
خ�ارج العراق.وتنقل تغري�دات ومقاالت 
كتبه�ا مناص�رون للتنظي�م عل�ى مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي، وف�ي المنتدي�ات 
المقرب�ة من�ه، حال�ة م�ن اإلحب�اط، إثر 

هزيمته في محافظة ديالى. ويقول خبراء 
عس�كريون أن »داع�ش« ال يمل�ك القدرة 
الفعلية للدفاع عن المس�احات الشاسعة 
التي احتلها منذ حزي�ران الماضي، ويلجأ 
إلى تفخي�خ المدن كمحاول�ة أخيرة لصد 
تق�دم الق�وات المهاجمة.وتنعكس نقاط 
ضع�ف التنظيم ف�ي الدفاع ع�ن مواقعه 
على الروح المعنوية لمسلحيه الذين يؤكد 
س�كان ف�ي مدن تق�ع تحت س�يطرتهم، 
أنهم ب�دأوا يفق�دون حماس�تهم للقتال.

الخريط�ة التي اس�تقر فيه�ا التنظيم مع 
بداي�ة تم�وز الماض�ي، تآكلت نس�بياً في 
الش�هور الالحق�ة، وه�ي مؤهل�ة للتآكل 
الي�وم، م�ع تواص�ل الهجم�ات الدولي�ة، 
وزيادة القناعة بع�دم قدرة عناصره على 
الدف�اع ع�ن مواقعهم لفت�رة طويلة أمام 
هج�وم منظم، ما يجع�ل معركة الموصل 
الت�ي تمث�ل الصي�د األغل�ى ل�� »داعش« 
ف�ي العراق وس�ورية مع�اً، محتملة، في 
حال اس�تمرت وتي�رة االس�تعداد الدولي 
والداخل�ي لتحري�ر المدينة.ويقول خبراء 
عس�كريون، أن هجمات »داعش« األخيرة 

ذات أه�داف تكتيكي�ة، فهو لم يع�د قادراً 
عل�ى التم�دد لمس�احات جديدة، بس�بب 
طبيع�ة المناط�ق الت�ي يهاجمها.وتب�دو 
الس�يطرة على مدينة كرك�وك، في ضوء 
الحشد العسكري الكبير للبيشمركة، التي 
أعلنت أمس انضمام مقاتلين تركمان من 
»الحش�د الش�عبي« اليه�ا، مهم�ة مكلفة 
بالنس�بة إلى »داع�ش« الذي دع�ا بأعداداً 
محدودة من مسلحيه لخلق اضطراب في 
خط�وط التماس مع البيش�مركة، تمكنه 
من فت�ح جبه�ات جدي�دة.وكان التنظيم 
ش�ن في السياق ذاته هجوماً على منطقة 
»الكوي�ر« على ح�دود أربيل، ثم نس�حب 
منه�ا، لكنه ضمن حش�د المزيد من قوات 
»البيش�مركة« ف�ي ه�ذه المنطق�ة على 
حس�اب مناطق أخرى.وإضافة إلى تغيير 
نمط التعاطي اإلعالمي مع خس�ائره في 
العراق ف�إن »داعش« يس�عى إلى تحريك 
خطوط التماس الت�ي تفصله عن الجيش 
ويح�اول  لتغييره�ا.  مقدم�ة  العراق�ي، 
الهج�وم عل�ى مناط�ق تمرك�زه الحالية، 

للدفاع عن مناطق جديدة.

سيناتور امريكي: داعش ال يمثل هتديدًا لألمن القومي اإلرسائييل

»داعش« حياول تعويض خسائره يف دياىل
بعد تآكل سيطرته على مناطق اخرى

    بغداد/ المستقبل العراقي 

اس�تقبل وزير المالية هوش�يار 
زيب�اري، أم�س األربع�اء، ماي�كل 
تاونس�ند الرئيس التنفيذي لشركة 
والوف�د   )BP(بترولي�وم برتي�ش 
المراف�ق له.وج�رى خ�الل اللق�اء 
بح�ث اعمال ونش�اطات الش�ركة 
االنت�اج  وزي�ادة  تطوي�ر  وس�بل 
النفطي في حقل الرميلة وكركوك 
وتأثي�ره المباش�ر عل�ى االقتصاد 
العراق�ي ف�ي ظ�ل االزم�ة الحالية 
وانخفاض اس�عار النفط العالمية. 
وتم ايضا استعراض وبحث عدد من 
المعوقات البيروقراطية والكمركية 
، وعبر زيباري عن استعداد الوزارة 

لتذليلها وابداء التس�هيالت الالزمة 
لعمل الشركة في البالد. 

البارونة  كما اس�تقبل زيب�اري 
ايما نيكلس�ون المبع�وث التجاري 
الع�راق  ف�ي  المتح�دة  للمملك�ة 
والرئيسة التنفيذية لمجلس االعمال 
العراقي البريطاني )IBBC( وبحث 
معه�ا تنش�يط العالق�ات التجارية 
تطويره�ا  وس�بل  واالقتصادي�ة 
بي�ن البلدي�ن الصديقي�ن والعم�ل 
عل�ى ج�ذب الش�ركات البريطانية 
لالس�تثمار ف�ي الع�راق .كما ابدت 
اس�تعدادها  نيكلس�ون  البارون�ة 
الكام�ل ف�ي تقدي�م يد المس�اعدة 
والع�ون للع�راق عل�ى الصعيدي�ن 

االنساني والتجاري .

زيباري يبحث مع برتوليوم تذليل العقبات »البريوقراطية«

    بغداد/ المستقبل العراقي 

أفاد س�كان محليون بقضاء الفلوجة غربي العراق، بأن تنظيم 
داع�ش، أعدم 20 ش�خصاً من أهال�ي القضاء الس�نة، بينهم ثالثة 
أطفال وامرأة، بعد اتهامهم بالتعاون مع القوات األمنية الحكومية، 

مؤكدين أن التنظيم ألقى بجثث الضحايا بنهر الفرات.
وقال شهود عيان إن “تنظيم داعش أعدم صباح، امس الثالثاء، 
عش�رين ش�خصاً م�ن أهال�ي منطق�ة حي جبي�ل جنوب�ي قضاء 
الفلوجة، بعد تجميعهم في باحة عامة وإجبار المارة على حضور 
عملية اإلع�دام، متهمين إياهم بالعمالة لحكوم�ة بغداد، والقوات 
األمنية وتس�ريب معلوم�ات عن تحريكات التنظي�م داخل المدينة 

وتواجد قيادييه فيها”.
وأكد شهود العيان أن “ثالثة أطفال تتراوح أعمارهم بين )-10

13( عام�اً وامرأة ش�ابة، كان�وا من بين الذين ألقي�ت جثثهم بنهر 
الفرات الذي يقطع المدينة لنصفين”، ولم يقدر شهود العيان على 
تحدي�د هوية الضحايا وفيما كان بعضه�م ينتمي لألجهزة األمنية 
أم ال.وأف�اد مص�در أمن�ي بعمليات األنب�ار، امس، ب�أن قيادياً في 
تنظيم “داعش” قتل مع خمسة من مرافقيه بقصف جوي شمالي 
مدينة الفلوجة، فيما أعلنت أمس قيادة ش�رطة األنبار بأن القوات 
األمنية حجبت االتصاالت الهاتفية بالكامل عن الفلوجة والمناطق 
المحيط�ة بها، تزامن�اً مع بدء عملية واس�عة النطاق لتطهير مدن 

المحافظة.

    بغداد/ المستقبل العراقي 

أعربت الواليات المتحدة عن مخاوف بش�أن برنامج الصواريخ 
اإليراني، بعد أن أعلنت طهران إطالق قمر اصطناعي إلى الفضاء.

وقالت وزارة الدفاع في طهران إن القمر االصطناعي هو الرابع 
الذي يتم وضعه في مداره بنجاح، وبعد عملية اإلطالق التي شهدت 
صع�ود قرد إلى الفضاء قبل عامين، تخط�ط إيران لمهمة فضائية 

يشارك بها بشر بحلول عام 2020.
ورفضت طهران مخاوف الغرب بأن عمليات اإلطالق الفضائية 

تعزز برنامج الصواريخ الباليستية.
وقال�ت المتحدثة باس�م وزارة الخارجية جين س�اكي مس�اء 
االثنين في واشنطن، “كما قلنا من قبل إن برنامج إيران الصاروخي 
يس�تمر في تش�كيل تهدي�د خطير عل�ى المنطقة ويمثل مش�كلة 

نراقبها عن كثب”.
وأضاف�ت “مخاوفنا طويلة األمد بش�أن جهود إي�ران لتطوير 
الصواريخ يش�اركنا فيها المجتمع الدولي الذي أصدر سلس�لة من 
ق�رارات مجلس األمن الدولي تركز على أنش�طة إيران الحساس�ة 

المتعلقة بانتشار األسلحة”.
وقالت إن قدرات الصواريخ الباليستية على حمل رؤوس نووية 
هي جزء من المفاوضات الجارية بين ايران والقوى العالمية الست 

بشأن برنامج طهران النووي.
وتابعت “لقد نوقشت هذه القضية وستستمر مناقشتها كجزء 

من المفاوضات”.

»داعش« يعدم 20 شخصًا
من أهايل الفلوجة

قـمـر اصـطـنـاعـي إيـرانـي 
يـقـلـق واشـنـطـن

ً
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أعلن�ت الس�لطات االردنية انه�ا اعدمت 
م�ن  كال  االربع�اء  أم�س  فج�ر  ش�نقا 
االنتحارية العراقية س�اجدة الريش�اوي 
الت�ي كان تنظيم »داعش« طالب بإطالق 
رساحها، والعراقي زياد الكربويل املنتمي 
للقاع�دة، وذل�ك غ�داة اع�الن »داعش« 
اع�دام الطي�ار االردني معاذ الكساس�بة 

حرقا حتى املوت.
وقال�ت وزارة الداخلي�ة االردني�ة يف بيان 
ان�ه »تم فجر االربعاء تنفيذ حكم االعدام 
ش�نقا بح�ق املجرم�ة س�اجدة مب�ارك 
عط�روز الريش�اوي )...( كما ت�م تنفيذ 
حك�م االع�دام ش�نقا حتى امل�وت بحق 

املجرم زياد خلف رجه الكربول«.
واوضح البي�ان ان »تنفي�ذ حكم االعدام 
باملجرم�ن ت�م بحض�ور املعني�ن كافة 
وفقا ألحكام القانون«، مؤكدة ان »هذه 
االح�كام قد اس�توفت جمي�ع االجراءات 

املنصوص عليها يف القانون«.
وافاد مصدر امني اردني ان حكم االعدام 

نفذ يف الساعة الرابعة فجرا )2:00 تغ(.
وق�ال املص�در طالبا عدم كش�ف هويته 
»تم يف الس�اعة الرابعة من فجر االربعاء 
اعدام كل من س�اجدة الريش�اوي وزياد 

الكربويل«.
واض�اف ان�ه »ت�م تنفي�ذ حك�م االعدام 
بحض�ور اللجن�ة املعنية، ومفتي س�جن 
س�واقة )جنوب عمان( لم يطلب من أي 
من الريشاوي او الكربويل ان كان لديهما 

أي وصايا«.
واوض�ح املص�در ان�ه »تم نق�ل الجثتن 
اىل املرك�ز الوطني للط�ب الرشعي بهدف 
تس�ليمهما اىل الجهات املعنية إلكرامهما 

بالدفن وحسب االصول«.

عراقي�ة  انتحاري�ة  ه�ي  والريش�اوي 
ش�اركت يف تفجري ثالث فن�ادق يف عمان 
ع�ام 2005، وكان تنظي�م داعش طالب 
باط�الق رساحه�ا مقاب�ل افراج�ه ع�ن 
الصحايف الياباني كينجي غوتو الذي عاد 

وأعدمه.
اال ان االردن ال�ذي حكم عىل الريش�اوي 
باالع�دام يف 21 ايل�ول 2006 من دون ان 
ينفذ هذا الحكم، كان يرص عىل ان اطالق 
رساح الريش�اوي يك�ون مقاب�ل اطالق 

رساح الكساس�بة الذي اعدم�ه التنظيم 
حرقا كما ظهر يف رشيط بث الثالثاء.

ام�ا الكرب�ويل املته�م باالنتم�اء لتنظيم 
القاعدة فقد اعتقلت�ه القوات االردنية يف 
ايار 2006 وقضت محكمة امن الدولة يف 

الخامس من اي�ار 2007 بإعدامه، ولكن 
الحكم لم ينفذ حتى االن.

واعرتف الكربويل يف رشيط بثه التلفزيون 
االردني يف ايار 2006 انه قتل سائقا اردنيا 

يف العراق واستهدف مصالح اردنية.

وكان تنظيم داعش اعلن يف رشيط فيديو 
تناقلت�ه مواق�ع جهادي�ة ع�ىل االنرتنت 
الثالث�اء انه أح�رق حيا الطي�ار االردني 
معاذ الكساس�بة ال�ذي يحتجزه منذ 24 

كانون االول.
وتضمن الرشيط الذي نرش عىل منتديات 
الجهادين عىل ش�بكة االنرتنت مش�اهد 
مروعة للرجل الذي ألبس لباس�ا برتقاليا 
وق�دِّم عىل ان�ه الطيار، وه�و محتجز يف 
قفص كب�ري اس�ود، قبل ان يق�وم رجل 
ملثم بلباس عس�كري قدِّم عىل انه »امري 
اح�د القواط�ع الت�ي قصفه�ا التحال�ف 
الصليبي«، بغمس مش�عل يف مادة سائلة 
ه�ي وق�ود ع�ىل االرج�ح، وارضم النار 

فيها.
وتنتقل النار برسع�ة نحو القفص حيث 
يش�تعل الرجل يف ثوان، يتخب�ط أوال، ثم 
يس�قط ارضا عىل ركبتيه، قبل ان يهوى 

متفحما وسط كتلة من اللهيب.
وتوعد الجيش االردني باالنتقام من قتلة 
الطي�ار معاذ الكساس�بة وأك�د ان »دمه 
لن يذه�ب هدرا«، فيم�ا اعلنت الحكومة 
االردنية الثالثاء ان رد االردنين عىل تنظيم 
داعش س�يكون »حازما ومزلزال وقويا«.

وقرر عاه�ل االردن املل�ك عبدالله الثاني 
قط�ع زيارته للواليات املتحدة التي توجه 
اليها االثنن، مؤكدا ان الكساسبة »قىض 
دفاعا عن عقيدته ووطنه وامته« وداعيا 

االردنين اىل »الوقوف صفا واحدا«.
وسارع الرئيس�ان االمريكي باراك اوباما 
والفرنيس فرنس�وا هوالن�د واالمن العام 
لالم�م املتح�دة ب�ان ك�ي م�ون ورئيس 
الوزراء الياباني ش�ينزو آبي اىل ادانة هذا 
الفع�ل، معتربي�ن اي�اه عم�ال »همجيا« 
و«فعل�ة دنيئ�ة« ودليال عىل »وحش�ية« 

التنظيم الجهادي.
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م�ع أن حزب س�رييزا لم يع�د يدعو 
لخ�روج اليون�ان م�ن حلف ش�مال 
الخارجي�ة  وزي�ر  ف�إن  االطل�يس، 
نيكوس كوتزياس لفت هذا االسبوع 
اىل العالق�ات التاريخي�ة الت�ي تربط 
ب�الده بروس�يا، ودان موقف االتحاد 
االوروب�ي الذي وصفه ب�«املتش�نج« 

مع موسكو.
حكوم�ة  احتج�ت  عندم�ا  لذل�ك 
اليكسيس تس�يرباس، وهو شيوعي 
س�ابق، االس�بوع امل�ايض ع�ىل بيان 
موس�كو  يه�دد  االوروب�ي  لالتح�اد 
بخص�وص  جدي�دة  بعقوب�ات 
اوكرانيا، بدون التش�اور معها يف هذا 
الخصوص، رأى املعلق�ون يف ذلك يًدا 

للكرملن.
لكن وزير املالية يانيس فاروفاكيس 
رد رصاح�ة يف مدونت�ه فكت�ب »هل 
بام�كان الصحافي�ن فه�م أن هناك 
فارًقا بن االحتجاج لعدم مشاورتنا، 
واالحتجاج عىل العقوبات نفسها؟ ام 

أن ذلك أمر بالغ التعقيد؟«.
وقد عرب تسيرباس اثناء زيارته االثنن 
اىل ق�ربص ع�ن رغبت�ه يف أن تك�ون 
اليونان ج�رًسا بن اوروبا وروس�يا، 
لكن قسطنطن فيليس مدير االبحاث 
يف معه�د العالقات الدولي�ة يف اثينا ال 
يتوقع تحوالً اسرتاتيجًيا بالنسبة اىل 

هذا امللف.
وقال لوكالة فرانس برس »ان اليونان 
تعزي�ز  وتح�اول  خطابه�ا  س�تغريرّ 
عالقاتها وتطال�ب بإعادة التوازن اىل 
سياس�ة اوروبا ازاء روسيا. لكنني ال 
ارى تح�والً ب�180 درجة يف االش�هر 

املقبلة«.
رئي�س  لوكيان�وف  في�ودور  ورأى 
مجلس السياس�ة الخارجية والدفاع 
ال�ذي يتخ�ذ من موس�كو مق�رًا، أن 
ترتك�ز  حالًي�ا  اليوناني�ن  اولوي�ة 
خصوص�اً ع�ىل الخ�روج م�ن خطة 
املس�اعدة املالي�ة. واوض�ح لفرانس 
ب�رس »اًي�ا يك�ن تعاطفه�م لبعض 
االش�خاص هنا، سيسعى تسيرباس 
اىل الظهور كمس�ؤول س�يايس يريد 

حل املش�كالت وليس خلق مش�كالت 
جديدة«.

وكان الس�فري ال�رويس يف اثينا االول 
ال�ذي التق�ى تس�يرباس بع�د فوزه 
يف االنتخاب�ات يف 25 كان�ون الثان�ي 
مم�ا يغ�ذي التكهنات. ال س�يما وان 
تس�يرباس زار من جهته موس�كو يف 
اي�ار 2014 للق�اء بعض املس�ؤولن 
أي بعد ش�هرين من ضم شبه جزيرة 

الق�رم. وع�ربرّ هن�اك ع�ن معارضته 
لتوسع الحلف االطليس نحو الرشق.

اىل ذلك، فقد ص�ور الوزير كوتزياس 
ايض�ا م�ع املفك�ر ال�رويس القومي 
املتش�دد الكس�ندر دوغ�ن. وذكرت 
صحيفة فايننشال تايمز أن الرجلن 
التقي�ا م�رات ع�دة يف موس�كو وأن 
كوتزي�اس دع�ا دوغ�ن اىل جامع�ة 
بريي�وس يف 2013. لك�ن كوتزي�اس 

اىل  تس�تند  »ال  املقال�ة  أن  اعت�رب 
اساس«.ورأت دانييال شفارزر مديرة 
قسم اوروبا يف مركز االبحاث االملاني 
مارشال فاند أن روسيا حاولت مؤخرًا 
توسيع نفوذها يف جنوب رشق اوروبا 
م�ن خ�الل »الدعاية وتموي�ل حزب 
ومكاف�أة منظمات غري حكومية من 
قبل موسكو«.وتربط اليونان بروسيا 
اصالً عالقات ثقافية وتاريخية قوية 

جًدا خصوصا وأن كليهما ينتميان اىل 
الكنيس�ة االرثوذكس�ية --حتى وان 
اقس�مت غالبية حكومة تس�يرباس 
بصورة غري مسبوقة يميًنا دستورًيا 
مدنًي�ا غ�ري دين�ي. عالوة ع�ىل ذلك، 
فإن اليون�ان املحافظة يف عهد رئيس 
الوزراء الس�ابق انتونيس ساماراس 

لم تكن مطلًقا مناهضة ملوسكو.
وي�رى املحلل�ون أن س�خط حكومة 
االتح�اد  بي�ان  بش�أن  تس�يرباس 
كان  الفائ�ت  االس�بوع  االوروب�ي 
باالح�رى طريقة للتأكي�د انها باتت 
م�ن االن فصاع�ًدا محاوراً ل�ه وزنه. 
واظهار ميل لروس�يا قد يكون ايًضا 
مفي�ًدا يف وق�ت تس�تعد في�ه الب�الد 
ملفاوض�ات مالية بالغة الصعوبة مع 

رشكائها االوروبين.
أي  يف  يتص�ور  ال  فيلي�س  أن  غ�ري 
حال من االحوال اعرتاًض�ا يونانًيا يف 
موضوع اوكرانيا اثن�اء قمة االتحاد 
االوروب�ي املرتقب�ة يف 12 ش�باط.اىل 
ذلك، فإن دعم الرئيس االمريكي باراك 
اوبام�ا الذي قال خ�الل عطلة نهاية 

االس�بوع ان�ه »ال يمك�ن الضغط اىل 
ما ال نهاية عىل البلدان عرب التقش�ف 
امل�ايل«، ق�د يش�جع ايض�ا اثينا عىل 
عدم الخروج عن خطها.وبدا تيودور 
العالق�ات  بروفس�ور  كولومبي�س 
الدولية الخبري يف جامع�ة اثينا واثًقا 
عندما ق�ال »ان الحظت�م اين يذهب 
املسؤولون اليونانيون حالًيا ومع من 
يج�رون اتصاالت فإن الج�واب هو : 
مع الدول االخرى يف اوروبا«. فما كاد 
يتسلم الحكم حتى انطلق تسيرباس 
وفاروفاكيس يف جولة اوروبية فعلية 
بحيث انتقل االول أو الثاني أو االثنان 
مًعا م�ن نيقوس�يا اىل باريس ولندن 
اىل  م�ؤرش  وبروكس�ل.ويف  وروم�ا 
التوازن الذي تأمل�ه اثينا، اعلن وزير 
الدف�اع اليوناني بانوس كامينوس يف 
بي�ان الثالثاء انه تلق�ى دعوة لزيارة 
موسكو »قريًبا« من اجل لقاء نظريه 
ال�رويس، وان�ه اجتم�ع الثالث�اء مع 
السفري االمريكي يف اليونان. واكد هذا 
االخري »استمرار التعاون بن البلدين 

يف اطار الحلف االطليس«.

        المستقبل العراقي / وكاالت

أصي�ب ثالث�ة جن�ود فرنس�ين يقومون 
بدوري�ة أم�ام مرك�ز يه�ودي يف نيس يف 

هجوم شنه رجل يحمل سكينا.
وأصي�ب جندي�ان بجراح طفيف�ة وألقي 
القب�ض ع�ىل املهاج�م، حس�بما قال�ت 

الرشطة.

وف�ر  ني�س،  وس�ط  يف  الهج�وم  ووق�ع 
الشخصان اللذان كانا يف صحبة املهاجم، 

حسبما اضافت الرشطة.
وال ت�زال فرنس�ا يف حال�ة اس�تنفار منذ 
الهجم�ات الت�ي وقعت الش�هر املايض يف 
باريس وشنها مسلحون إسالميون وقتل 

فيها 17 شخصا.
وقال مس�ؤول يف نيس إن جنديا أصيب يف 

ذراعه واآلخر يف وجهه يف هجوم الثالثاء.
وتمكن رشطي�ان من إلق�اء القبض عىل 
املهاج�م، ال�ذي يعتق�د أن�ه كان يحم�ل 

سكينن.
ويحم�ل املهاج�م اس�م كوليب�ايل، وه�و 
اس�م مايل يماثل اس�م اح�د املهاجمن يف 
باريس الذي قتل أربعة أشخاص يف متجر 

يهودي.

محكمة االحوال الشخصية يف كركوك
العدد: 3860 / س / 2014 

التاريخ: 8 / 12 / 2014 
اىل/ املدعى عليها/ صبيحة اصغر ويس

اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م اعاله يف 8 / 
12 / 2014 ويق�ي بثب�وت الزوجي�ة بين�ك وبن 
املدعي/ جودت عيل بكر بتاريخ 1 / 1 / 1989 عىل 
مهر معجله خمسمائة الف دينار مقبوض ومؤجله 
خمس�مائة الف دينار باقي بذمته تستحقينها عند 

الطلب وامليرسة.
ثاني�ا/ الحكم بثبوت نس�ب االوالد كل من س�امان 
تول�د 1 / 1 / 1991 وف�رزاد تول�د 1 / 1 / 1994 
جنس�هما ذكر مح�ل والدتهم�ا كرك�وك ديانتهما 
مس�لمن وتأش�ري ذلك يف س�جالت االح�وال املدنية 
وتحميل�ك املصاريف واتع�اب املحام�اة وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن ولك حق 
التمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب 
الق�رار الدرجة القطعية وافهم علن�ا فق 8 / 12 / 

. 2014
القايض يحيى شكر محمود

اعالن دعوة الدائنن
ان�ي املصف�ي املحام�ي ) يقدم 
زك�ي يحيى( لرشك�ة ) القدس 
لالستثمارات العقارية املحدودة( 
) تح�ت التصفي�ة ( ادع�و كل 
من له ح�ق او دين عىل الرشكة 
مراجعة العنوان الت�ايل ) بغداد 
– املنصور – حي دراغ – عمارة 
محم�د دراغ ط2 ( او االتص�ال 

عىل الرقم 07901234506 
املصفي املحامي

يقدم زكي يحيى

اعالن دعوة الدائنن

ان�ي املصفي�ة ) اي�رس ح�ارث 

احمد ( لرشكة ) الرشق االوسط 

واالس�تثمارات  لالستش�ارات 

الهندس�ية املح�دودة ( ) تح�ت 

التصفي�ة ( ادعو كل من له حق 

او دي�ن ع�ىل الرشك�ة مراجعة 

عنوان الرشكة الكائن يف ) بغداد 

– شارع عمر بن عبد العزيز (. 
املصفي
ايرس حارث احمد

فقدان
فقدت مني هوية تصنيف 
 904 املرقم�ة  املقاول�ن 
بأس�م / عيل مهدي خلف 
م�ن  والص�ادرة  عب�اس 
وزارة التخطي�ط الدائ�رة 
الثالثة  الجلسة  القانونية 
يف 26 / 7 / 2010  فم�ن 
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

محكمة بداءة الصويرة
العدد 439 / ب / 2014 
اعالن

تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية الس�يارة 
املرقمة 49324 ش�فل نوع كاوس�كي موديل 
1983 فع�ىل الراغب�ن بال�رشاء الحض�ور يف 
الساعة الثانية عرشة ظهرا من اليوم الخامس 
عرش من اليوم التايل للنرش مستصحبن معهم 
10 % م�ن القيم�ة املقدرة ويتحمل املش�رتي 

الداللية واالعالن .
القايض

عبيد صالح محيميد
املواصفات :

-رقم السيارة / 49324 دياىل .
- نوع�ه / ش�فل كاوس�كي فح�ص مؤق�ت 

موديل 1983 .
- - اوصافها / حالتها دون املتوسط .

- - القيم�ة التقديري�ة / خمس�ة وعرشي�ن 
مليون .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة الصويرة
العدد 71 / ب / 2014 

اعالن
تبي�ع هذه املحكمة باملزايدة العلني�ة العقار املرقم 3 / 31 
م27 / جبي�ل املوصوف تفاصيلها يف ادن�اه فعىل الراغبن 
بالرشاء الحضور امام هذه املحكمة خالل 30 يوم تبدأ من 
اليوم التايل للنرش يف الصحف املحلية الس�اعة الثانية عرشة 
ظه�را مس�تصحبن معه�م التامين�ات البالغ�ة 10 % من 

القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي الداللية والنرش .
القايض

عبيد صالح محيميد
املواصفات :

- رقم العقار 3 / 31 م27 / جبيل .
- - مساحته / 39 دونم .

- املش�تمالت / ارض زراعي�ة تقع ع�ىل ارض نهر دجلة ) 
ش�واطئ ( تفصل قسم منها سدود ترابية والعرض بدرجة 
خصوب�ة عالي�ة جدا  وهو مش�اع ب�ن عدد م�ن الرشكاء 
ويحت�وي عىل اربع دور س�كنية وفيها مس�احة 10 دونم 

تقريبا مغروسة باشجار النخيل والحمضيات .
- القيمة التقديرية / مليار وسبعمائة مليون دينار .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: 2318 / 2014 

التاريخ: 4 / 2 / 2015 
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلسل 11 / 279 م 28 الرميلة 
والدبي�ة الواق�ع يف الكوت العائ�د للمدين ) هاني ن�ارص محمد( 
املحجوز لقاء طلب الدائن) سحر رحيم عيل ( البالغ 300000000 
مليون دين�ار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة ثالثن يوم�ا تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
املواصفات:

1- موقعه ورقمة: العقار املرقم 11 / 279 م 28 الرميلة والدبية
2- جنسه ونوعه: قطعة خالية من الشواغل

3- حدوده واوصافه: عرصة
4- مشتمالته:

5- مساحته: 120 م
6- درجة العمران:

7- الشاغل:
8- القيمة املقدرة: خمسة وعرشون مليون دينار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: 2314 / 2014 

التاريخ: 4 / 2 / 2015 
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس�ل 38 م 30 نه�ري الحمزة واالبداع  
الواقع يف الكوت العائد للمدين )س�هام عب�د الكريم ناموس ( املحجوز لقاء 
طل�ب الدائ�ن امل�رصف الزراعي التعاون�ي البال�غ ...... دينار فع�ىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة ثالثن يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
للن�رش مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانوني�ة عرشة من املائ�ة من القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللي�ة عىل 

املشرتي.
املنفذ العدل
املواصفات:

1- موقعه ورقمة: العقار املرقم 38 م 30 نهري الحمزة واالبداع
2- جنس�ه ونوع�ه: تجده�ا من الش�مال القطعة 31 ومن الجن�وب تجدها 
القطعة 46 ومن الرشق 37 والغرب 39 من املقاطعة 3 نهري الحمزة واالبداع 

)ناحية جهان(
3- حدوده واوصافه: ارض زراعية تقع يف ناحية جهان

4- مشتمالته: 
5- مساحته: مساحتة 4 اولك و 391 دونم منه املدينة 48 دونم و8 اولك 

6- درجة العمران:
7- الشاغل:

8- القيم�ة املقدرة: 16800000 س�تة ع�رش مليون وثمانمائ�ة الف دينار 
فقط

تنويه
كت�اب مديرية تنفيذ البي�اع العدد 2015/196 
يف 2015/2/3 اش�ارة لعدد صحيفة املستقبل 
العراقي املرق�م 896 يف 2015/2/2 وصحيفة 
ال�رشق ذي الع�دد 1997 يف 2015/2/2 حيث 
ورد اوص�اف املح�رر فقط ولم يذك�ر مجهول 
مح�ل االقامة لقد تحقق له�ذه املديرية برشح 
القائ�م بالتبليغ يف هذه املديرية وتاييد املجلس 
املحيل يف البياع انك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موط�ن دائم او مؤق�ت او مخت�ار ويمكن 
اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من 
قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالن حضورك يف 
مديري�ة تنفيذ البياع خالل خمس�ة عرش يوما 
تب�دا من الي�وم التايل للنرش مب�ارشا املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك 
س�تبارش هذه املديري�ة باج�راءات التنفيذية 
الجربي وفق القانون راجن التنويه عن الخطا 

الحاصل .

األردن يرد عىل »حرق« الكساسبة بإعدام الريشاوي والكربويل

اثينا متمكسة بـ »انتامئها« األوريب لكنها متيل إىل موسكو
بعد صعود اليسار إلى الحكم

فرنسا: إصابة جنود فرنسيني يف هجوم 
بالسكاكني

الجيش: دم الطيار لن يذهب هدرا

        المستقبل العراقي / وكاالت

 ق�ال الكرمل�ن ي�وم األربع�اء إن الرئي�س ال�رويس 
فالديمري بوتن سيزور مرص يومي التاسع والعارش 
من فرباير شباط ملناقشة العالقات الثنائية والقضايا 

اإلقليمية يف الرشق األوسط.
وت�ررت مرص -أك�رب مس�تورد للقم�ح يف العالم 
وثاني أكرب مش�رت للقمح الرويس- من قرار روس�يا 

خفض صادرات الحبوب إذ تس�عى موسكو إىل كبح 
األسعار املحلية نتيجة تعرضها ألزمة اقتصادية.

وتس�عى روس�يا أكرب مصدر لألس�لحة يف العالم إىل 
تعزيز عالقاتها العسكرية مع مرص.

وقال الكرملن يف بيان إن بوتن س�يجري محادثات 
م�ع الرئيس امل�رصي عب�د الفتاح الس�ييس تتناول 
الوضع يف العراق وس�وريا وليبي�ا فضال عن الرصاع 

الفلسطيني اإلرسائييل.

بوتني يزور مرص األسبوع القادم

ً
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بابل تلزم املنصور احلكومية باسترياد »سقوف الصب« للمدارس التي تنفذها
    بغداد/المستقبل العراقي

اكدت وزارة التخطيط, ان اقرار قانون موازنة العام الحالي، 
اسهم بتفعيل ثالثة قوانين اقتصادية من شأنها ان تدفع بعجلة 

القطاع العام وتجعله شريكا اساسيا في عملية التنمية.
 وق�ال المتحدث باس�م الوزارة عب�د الزهرة الهن�داوي في 
تصري�ح صحفي, ان “المصادقة على قان�ون الموازنة من قبل 
مجلس النواب تقدم مؤش�را ايجابيا للعملية التنموية في البالد 
بجميع مفاصلها ما ينعكس ايجابا على تنمية االقتصاد وحركة 
التعامالت التجارية، الفتا الى أن اقرارها في وقت مبكر، اسهم 
بتفعي�ل ثالث�ة قواني�ن اقتصادي�ة مهم�ة للغاية ه�ي التعرفة 

الكمركية، وحماية المنتج المحلي، وحماية المستهلك”.
 واكد الهنداوي أن “القوانين تعطي للقطاع الخاص العراقي 

دفعة الى االمام وتمنحه دورا رئيسا بعملية البناء واالعمار”.
م�ن جانب�ه, قال الخبي�ر االقتصادي باس�م جمي�ل انطوان 
ان “المصادق�ة عل�ى قان�ون الموازن�ة العام�ة بث�ت حالة من 
االس�تقرار ل�دى المواطن البس�يط  ما س�يدفعه الى اس�تثمار 
امواله بعمليات الش�راء لمختلف الس�لع الت�ي يحتاجها، والتي 
اك�د انها عمل�ت ايضا على تحري�ك عمليات البيع والش�راء في 
الس�وق بشكل كبير، مش�يرا الى ان حركة السوق من شأنها ان 
تنشط القطاعات االنتاجية في البالد وتخلق نوعا من االنتعاش 

االقتصادي اضافة الى توليدها للمزيد من فرص العمل.

       بغداد/المستقبل العراقي

 اعلن�ت وزارة االعمار واالس�كان, انجاز صندوق االس�كان 
اج�راء الكش�وفات عل�ى 2760  معامل�ة اقراضي�ة ف�ي بغداد 

خ�الل  والمحافظ�ات 
الثان�ي  كان�ون  ش�هر 

الماضي.
 وذكر بيان للوزارة، 
ان  االربع�اء،  ام�س 
االس�كان  “صن�دوق 
شهد خالل شهر كانون 
الثاني المنص�رم تقدماً 
ملحوظ�ا حي�ث بلغ�ت 
اعداد لجان الكشف على 
الوح�دات الس�كنية في 
13 لجنة وبمعدل  بغداد 
اقراضية  معامل�ة   780

وفي باقي المحافظات 20لجنة وبمعدل 1980معاملة اقراضية 
ما مجموعه 2760معاملة اقراضية”.

 واوض�ح ان “تس�ليم الصكوك للمقترضين يت�م عن طريق 
فرع المحافظة الذي تم ترويج المعاملة فيها وهذا يس�هل على 

المواط�ن استالم الصك”.
 واش�ار البي�ان ال�ى ان “م�الكات الصن�دوق تعم�ل بوتيرة 
متصاعدة ومتواصلة في استالم معامالت المواطنين وتدقيقها 
وأجراء عمليات الكشف على الوحدات السكنية قبل عملية صرف 
المبلغ للتأكد من سالمة المعاملة ولتجنب التزوير باإلضافة الى 
استخدام جميع الوسائل والتقنيات الحديثة لتقديم التسهيالت 
واالس�راع في انجاز المعامالت من خالل زيادة س�اعات الدوام 
والعم�ل في ايام الجمع والعط�ل وتمكن المواطنين من متابعة 
معامالته�م والى اي مرحلة وصلت ع�ن طريق االنترنيت وذلك 
لتخفيف عن�اء حضور المواطنين وكذل�ك تقليص المراجعات، 

من اجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين”

التخطيط : اقرار املوازنة اسهم بتفعيل
3 قوانني اقتصادية

صندوق االسكان ينجز 2760 معاملة 
اقراضية خالل كانون الثاين املايض

    بابل/المستقبل العراقي
 

المحلي�ة،  باب�ل  حكوم�ة  أعلن�ت 
ش�ركة  م�ع  اتف�اق  ال�ى  التوص�ل 
المنصور الحكومي�ة  يقضي بإلزامها 
توفي�ر الس�قوف الرئيس�ة للم�دارس 
“المتلكئة” من خالل استيراد الكميات 
المتبقي�ة، مؤكدة أن نس�بة العجز في 
الس�قوف “المس�بقة الصب”  توفي�ر 
بلغ�ت )71000م2(.وقال النائب األول 
لمحافظ بابل وسام اصالن الجبوري، 
“لقد ت�م مناقش�ة موضوع مش�روع 
المدارس المحالة على شركة المنصور 
للمق�اوالت البالغ عددها 38 مدرس�ة 
خ�الل اجتماع عق�د في مبن�ى ديوان 
المحافظ�ة بحض�ور ممثل�ي ش�ركة 
المنص�ور في باب�ل والمهندس المقيم 
الفن�ي  القس�م  ورئي�س  للمش�روع 
ف�ي هيئ�ة االعم�ار ومدي�ري وحدات 
المش�اريع المحافظ�ة كافة”.وأضاف 
الجب�وري، أن�ه “ت�م خ�الل االجتماع 
مناقشة قيام الشركة باستيراد كميات 
م�ن الس�قوف المس�بقة الص�ب بع�د 
االطالع على معامل الشركة الموجودة، 
حيث تبين إنه ال يمكن للشركة أن تقوم  
بانجاز الس�قوف الرئيسة للمدارس إال 
من خالل التعاقد على اس�تيراد كميات 
من تلك السقوف”، مبيناً ان “المساحة 
الكلية لسقوف المدارس، تبلغ )90000 
م2( فيم�ا أن الش�ركة المنفذة أنجزت 
)19000 م2(، أي هن�اك عج�ز مقداره 
)71000 م2( من الس�قوف”.وأوضح 
الجبوري، أن “الشركة بانتاجها الحالي 
ال يمكن ان تس�تكمل النقص الحاصل 
في الس�قوف، حيث أنها تحتاج لفترة 

طويلة وال يمكن للمحافظة أن تتحمل 
التأخي�ر م�ن قب�ل الش�ركة التي تصل 
ال�ى س�نتين ونص�ف”، الفت�اً ال�ى أن 
اللقاء” خ�رج بتوصيات منها بوجوب 
الشركة على توفير السقوف من خالل 
اس�تيراد الكمي�ة المتبقي�ة، وق�د ت�م 
الزامها بوقت زمن�ي  محدد وبمحضر 

رس�مي  تم التوقيع  علي�ه  من جميع 
الجهات”.وتاب�ع الجبوري، أن حكومة 
باب�ل المحلية “أحالت تنفيذ مش�اريع 
بن�اء المدارس بأس�لوب البناء الجاهز 
والتي عددها 86 مدرسة وبمبلغ  اكثر 
م�ن 110 ملي�ار دين�ار الى الش�ركات 
الحكومي�ة الجاه�ز بداية ع�ام 2012 

“، مبين�اً أن “من�ذ ذلك الحي�ن ولغاية  
اآلن تعاني المش�اريع م�ن تلكؤ العمل 
وبنسب انجاز متدنية جداً”، الفتاً  “على 
الرغ�م م�ن انقض�اء الم�دد القانونية  
لكن�ه لم  يتم تس�ليم اي مش�روع لحد 
االن”. وف�ي س�ياق متص�ل, أوضحت 
رئيس�ة لجنة التربية ف�ي مجلس بابل 

ختام داو، ان “محافظة بابل تعاني من 
مش�كلة بناء المدارس بأس�لوب البناء 
الجاه�ز وعدده�ا 86 مدرس�ة و التي 
تمت أحالتها الى الش�ركات الحكومية 
منذ عامي 2012 و 2013 “، مؤكدة أن 
“نس�ب االنجاز متدنية في المش�روع 

وال تتجاوز  50 بالمئة من العمل”.

    ذي قار/ المستقبل العراقي

اتهم�ت لجن�ة الكهرباء في 
مجلس ذي قار، وزارة الكهرباء 
المحافظ�ة  حص�ة  بتقلي�ص 
م�ن الطاقة ال�ى 500 ميغاواط 
ألس�باب “غير منطقي�ة”، فيما 
مناط�ق  م�ن  ع�ددا  أن  أك�دت 
المحافظ�ة تش�هد انقطاع�ات 

مستمرة في التيار.
 وق�ال رئي�س اللجن�ة نعمة 
“وزارة  إن  الزامل�ي,  ش�نان 
الكهرب�اء قامت بتقليص حصة 
المق�ررة  المحافظ�ة  كهرب�اء 
 500 ال�ى  ميغ�اواط   650 م�ن 
ميغاواط خ�الل الفترة المقبلة، 
وغي�ر  واقعي�ة  غي�ر  ألس�باب 
منطقي�ة”، مبين�ا أن “ال�وزارة 
تتحج�ج بتوقف بع�ض معامل 
الغاز الش�مالية وتضرر وحدات 

اإلنتاج في المناطق التي تش�هد 
عمليات عسكرية”.

أن  الزامل�ي،  وأض�اف   
“ال�وزارة غالب�ا م�ا تلج�أ ال�ى 
تقليص الطاق�ة عن محافظات 
مح�ددة، ومنه�ا ذي ق�ار، ف�ي 
حي�ن تبقى محافظ�ات تحصل 

عل�ى كام�ل حصته�ا وتحصل 
 24 عل�ى  األحي�ان  اغل�ب  ف�ي 
س�اعة تشغيل”، مش�يرا الى أن 
“المحافظة تعم�ل حاليا بنظام 
4 س�اعات تش�غيل وس�اعتين 
إطفاء في بعض األوقات بسبب 

ارتفاع األحمال”.

ذي قار تتهم: تم ختفيض حصتنا من الطاقة 
اىل 500 ميكا واط

  كركوك/المستقبل العراقي

كش�ف محاف�ظ كرك�وك 
نجم الدين كريم، بأن ش�ركة 
أح�رزت  البريطاني�ة   )BP(
عم�ل  ف�ي  كبي�راً  تقدم�اً 
ف�ي  الخاص�ة  المس�وحات 
حقل كرك�وك النفطي، وبين 
لتطوي�ر  تس�عى  إدارت�ه  أن 
القطاع النفطي من أجل دعم 
المكت�ب  وق�ال  المحافظ�ة. 
ف�ي  للمحاف�ظ  اإلعالم�ي 
بي�ان صحف�ي، إن “محافظ 
الدي�ن كري�م  كرك�وك نج�م 
التقى مايكل تاونسهاند مدير 
بترولي�وم  بريتي�ش  ش�ركة 
)BP( البريطانية في الش�رق 
األوسط”، موضحاً أن “اللقاء 
تن�اول الواق�ع النفط�ي ف�ي 
كركوك واألعمال التي نفذتها 

الش�ركة في عمليات المسح 
لحقل كركوك النفطي”.ونقل 
البي�ان ع�ن كريم، قول�ه، إن 
“ش�ركة ب�ي ب�ي البريطانية 
ف�ي  كبي�راً  تقدم�اً  أح�رزت 
عملها بالمس�وحات الخاصة 
ف�ي حقل كرك�وك النفطي”، 
مشيراً الى أن “اإلدارة تسعى 
ال�ى تطوير القط�اع النفطي 
في كركوك لما فيه مردودات 
المحافظ�ة  لدع�م  كبي�رة 

وزارة  وكانت  ومواطنيه�ا”. 
ب�ي  ب�ي  وش�ركة  النف�ط 
البريطاني�ة وقعت�ا، في )18 
تش�رين الثاني 2013(، عقداً 
يتضمن القيام بأعمال مس�ح 
وكش�ف لحقل كرك�وك تمتد 
من جبل بوزر ش�مال شرقي 
المدين�ة حت�ى ح�دود ديبكه 
ش�مال غربي كرك�وك بطول 
ش�هراً   18 ولم�دة  ك�م،   60

بقيمة 100 مليون دوالر.

الرشكة الربيطانية حترز تقدمًا كبريًا يف عمل 
املسوحات اخلاصة بحقل كركوك النفطي

     بغداد/المستقبل العراقي

اعل�ن رئيس هيئة االس�تثمار الوطني 
سامي االعرجي، امس االربعاء، ان الهيئة 
منح�ت 1035 اج�ازة اس�تثمارية، فيم�ا 
اك�د ان الناف�ذة الواح�دة لمن�ح االجازات 

االستثمارية لم تنفذ. 
وق�ال االعرجي ف�ي المؤتم�ر الدولي 
لجن�ة  اقامت�ه  ال�ذي  لالس�تثمار  االول 
االقتص�اد النيابية في فن�دق بابل ببغداد ، 
ان “الهيئ�ة اعدت خارطة اس�تثمارية في 
ع�ام 2009 وبمبالغ تراوح�ت 400 مليار 
دوالر بع�د قمن�ا بالتعدي�ل االول لقانون 
2006”، مبين�ا ان “م�ا  االس�تثمار ع�ام 

تمنيناه لم يتحقق”.
وأضاف االعرج�ي انه “على الرغم من 
ذلك فقد منحنا 1035 اجازة”، مش�يرا الى 
ان “الناف�ذة الواح�د التي ت�م اقرارها في 
القانون والتي كان م�ن المفترض اصدار 
االجازة االس�تثمارية خالل فترة 45 يوما 

لم تنفذ ولم تأخذ مداها”.
الع�راق م�ا زال  ان “اقتص�اد  وتاب�ع 
مركزيا على الرغ�م من الخطوات الكفيلة 
للتح�ول نح�و االقتص�اد الحر”.ويتوجب 
على المس�تثمرين أن يقدموا مش�اريعهم 
هيئ�ة  او  لالس�تثمار،  الوطني�ة  للهيئ�ة 
اس�تثمار اإلقليم، أو المحافظة، للحصول 
عل�ى إج�ازات االس�تثمار، ويمكنه�م أن 
يتقدموا بطلب إجازة االستثمار إلى “دائرة 
النافذة الواحدة”، التي اس�تحدثتها الهيئة 
الوطني�ة لالس�تثمار، والمخّول�ة إع�الم 
المس�تثمر بقرار الهيئة النهائي خالل 45 
يوما من اجل القضاء الروتين اإلداري في 

منح اإلجازة االستثمارية.

     بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الزراعة منع اس�تيراد 
الموس�م  خ�الل  الطماط�م  محص�ول 
الزراع�ي الحال�ي، وذل�ك لوف�رة الناتج 

المحلي.
 وذكر بيان لل�وزارة، امس االربعاء، 
انها “ مس�تمرة بمنع استيراد محصول 
الطماطم، بموج�ب الروزنامة الزراعية 
ونظرا لوفرة المنتج المحلي في االسواق 
بعد الدعم المقدم للفالحين والمزارعين 
من وزارة الزراعة والمبادرة الزراعية”.

مجل�س  ان”موافق�ة  ال�ى  واش�ار 
الوزراء على اس�تمرار اقراض الفالحين 
سيس�هم  الزراعي�ة  المب�ادرة  م�ن 
للنه�وض  الالزم�ة  المبال�غ  بتوفي�ر 
بالقطاع الزراع�ي واالخذ بيد الفالحين 
باس�تثمار  ومس�اعدتهم  والمزارعي�ن 

اراضيهم”.
واوضح البيان ان “االستمرار بقرار 
المن�ع يأت�ي وفقا للخط�ط الموضوعة 
من قبل الوزارة، وبما ينسجم مع نسب 
االنت�اج وتوف�ر محاصي�ل الخض�ر في 

االسواق المحلية”.

االستثامر الوطني: منحنا 
1035 اجازة والنافذة 

الواحدة لـم تطبق

الزراعة متنع
استرياد الطامطم دعاًم 

للمنتوج املحيل
    بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة البيئة، امس األربعاء، اتفاقها 
مع شركة كاز بروم الروسية النفطية لوضع 
آلية جديدة إلجراء أعمال المس�وحات وإزالة 
األلغ�ام ف�ي حقل ب�درة النفط�ي بمحافظة 
واسط ، وفيما بّينت انها اتفقت على تشكيل 
فريق عمل مش�ترك من دائرة شؤون األلغام 
ومديرية الدفاع المدني ووزارة النفط لتنظيم 
زيارة موقعية للحقل األسبوع المقبل، أكدت 
تزويد ش�ركة نفط الوس�ط بخرائ�ط معدة 
لهذا الغ�رض بكونها الجهة المس�تفيدة من 
ذل�ك. وقالت وزارة البيئة ف�ي بيان صحفي، 

إن “كالً من وزارة البيئة ممثلة بدائرة شؤون 
األلغام وش�ركة كازبروم الروسية وممثلين 
ع�ن كل من مديري�ة الدفاع المدن�ي ووزارة 
النف�ط اتفقوا عل�ى وضع آلي�ة جديدة بغية 
إج�راء أعمال المس�وحات وإزالة األلغام في 

حقل بدرة النفطي”.
ونق�ل البي�ان ع�ن الوكي�ل اإلداري ف�ي 
وزارة البيئ�ة كامران علي قوله إن “اجتماعاً 
عقد بمق�ر وزارته حضره ممثل عن ش�ركة 
كازبروم الروسية ومدير عام الدفاع المدني 
وممث�ل ع�ن وزارة النف�ط العراقية حيث تم 
فيه التداول بش�أن ما مطل�وب من كل جهة 
بغي�ة االنتهاء من اجراء المس�وحات وإزالة 

األلغ�ام لحق�ل ب�درة النفطي ف�ي محافظة 
واس�ط والمس�تثمر حالياً من قبل كازبروم 
الروس�ية”.ويتابع عل�ي والذي يش�غل أيضاً 
منص�ب مدير ع�ام دائرة ش�ؤون األلغام  أن 
“االتف�اق األخير افضى لتش�كيل فريق عمل 
مش�ترك م�ن كل من دائ�رة ش�ؤون األلغام 
ومديرية الدفاع المدني ووزارة النفط يباشر 
بزيارة موقعية لحقل بدرة النفطي األسبوع 
المقب�ل لتوزيع المه�ام المطل�وب تنفيذها 
م�ن قبل مديري�ة الدفاع المدن�ي أو تلك التي 
س�يتم إيكالها لش�ركات متخصص�ة بإزالة 
حق�ول كاملة من األلغ�ام وذلك بع�د تعيين 
تلك اإلحداثيات وفق خرائط تعد لهذا الغرض 

ويتم تزويد ش�ركة نفط الوسط بها بكونها 
ه�ي الجهة المس�تفيدة من ذلك”.يش�ار الى 
أن حقل ب�درة النفطي في محافظة واس�ط 
مس�تثمر حالي�اً من قب�ل ش�ركة كاز بروم 
الروس�ية النفطية، وهناك تعاون ما بين كل 
م�ن وزارة النف�ط والدفاع المدن�ي ووزارة 
البيئة / دائرة شؤون األلغام بغية تطهير هذا 
الحقل بالكامل ليتس�نى للشركة من مزاولة 
أعماله�ا ف�ي مج�ال التنقي�ب واالس�تثمار 
النفطي.  وتعمل ش�ركة كازب�روم في حقل 
بدرة وفقاً لش�روط اتفاقية عقدت في العام 
2009 مع الحكومة العراقية تقضي بتطوير 

الحقل لمدة عقدين مقبلين من الزمن.

البيئة تتفق مع كازبروم الروسية عىل آليات جديدة الزالة األلغام

      ميسان/المستقبل العراقي

أعلن�ت ش�ركة نف�ط ميس�ان، 
ام�س االربع�اء، توزي�ع أكث�ر م�ن 
ثمانية مليارات دينار على الفالحين 
أراضيه�م  إلس�تغالل  كتعويض�ات 
النفطي�ة،  لالس�تثمارات  الزراعي�ة 
وفيما بّين�ت أن المبالغ وزعت على 
ش�كل وجبات مس�تمرة، اك�دت أن 
التوزي�ع يت�م وفق�ا لق�رار مجلس 
الوزراء بمنح هذه التعويضات.وقال 
مدير عام شركة نفط ميسان عدنان 
نوش�ي،إن “مبالغ التعويضات التي 
وزعته�ا الش�ركة عل�ى الفالحي�ن 
مقاب�ل التخلي ع�ن االراض�ي التي 
يش�غلونها ضمن الحق�ول النفطية 
لتنفي�ذ  الش�ركة  تس�تغلها  والت�ي 
مشاريع نفطية وصلت الى اكثر من 
ثمانية مليارات دينار منذ عام 2011 
ولغاي�ة نهاية العام 2014”.وأضاف 
نوش�ي أن “لج�ان التعويضات التي 

شكلتها الشركة تقوم بالتنسيق مع 
مديريات وأقسام الزراعة لتزويدها 
بقوائ�م المزارعي�ن المتعاقدين مع 
رس�مي  بش�كل  الزراع�ة  مديري�ة 
بغي�ة تعويضهم مقاب�ل تخلهم عن 
األراضي التي تنفذ فيها المش�اريع 

النفطية من قبل الشركات األجنبية 
ف�ي حقلي والب�زركان والحلفاية”.

ان  الش�ركة  ع�ام  مدي�ر  وبّي�ن 
“التعوي�ض يت�م وفق ق�رار مجلس 
الوزراء االخير الذي يمنح المزارعين 
تعويضا مجزي�ا على االرض وكذلك 

عل�ى الكلف الت�ي صرفه�ا المزارع 
عليها”، مبينا أن “هذه المبالغ كانت 
توزع على ش�كل وجبات مس�تمرة 
التعويض�ات  ه�ذه  اس�همت  وق�د 
وبش�كل الف�ت ف�ي تس�ريع وتيرة 
تنفيذ المش�اريع النفطي�ة من قبل 

الش�ركات االجنبية وبم�ا يصب في 
تطوي�ر الحق�ول وتعزي�ز االقتصاد 
نف�ط  ش�ركة  الوطني”.وكان�ت 
ميس�ان، اعلن�ت الخمي�س 23 ايار 
2013، صرفها تعويضات للفالحين 
الذي�ن تم إخالئهم من أراضيهم التي 
يشغلونها في حقل الحلفاية، بقيمة 
ثالث�ة ملي�ارات دين�ار ت�م توزيعها 
عل�ى 79 فالح متض�رر، بغية تنفيذ 
مش�اريع نفط عل�ى أراضيهم، فيما 
اكدت البدء بتنفيذ مشروع المعالجة 
المرك�زي الثاني، بطاق�ة 100 الف 
برميل يوميا، اضاف�ة الى مجمعات 
معالجة الغاز.ويشهد حقل الحلفاية، 
)35 ك�م جنوب�ي ش�رق ميس�ان(، 
عملي�ات تطوير غير مس�بوقة بعد 
احالة الحقل الى شركة بتروتشاينا 
الصيني�ة، الت�ي ح�ازت عل�ى عق�د 
التطوي�ر ضم�ن جول�ة التراخيص 
الثاني�ة، التي نظمته�ا وزارة النفط 

نهاية 2009عام .

نفط ميسان توزع أكثر من ثامنية مليارات دينار كتعويضات للفالحني
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كم�ا كان متوقعاً، فقد نّفذ ح�زب الله عملية ضد 
قافلة عس�كرية إرسائيلية انتقاماً لشهدائه الذين 
اغتالته�م غارة غ�ادرة ومفاجئة ش�نها الطريان 
الحربي اإلرسائييل يف 18 من الش�هر الجاري. أتى 
الرد، نسبياً، رسيعاً. وهو حصل بطريقة محكمة 
عس�كرياً واس�تخبارتياً، وحكيمة ومدروسة من 
حيث املكان )خصوص�ًا( والتوقيت )بحيث ال يمر 

الزمن عىل الغارة(.
العملي�ة تدخ�ل يف نط�اق رد الفع�ل املرشوع عىل 
اعت�داء ب�ادرت الس�لطة الصهيوني�ة، مخت�ارًة، 
آني�ة )انتخابي�ة(،  إىل اإلق�دام علي�ه العتب�ارات 
واس�راتيجية )االس�تفادة جوهري�اً م�ن األزمة 
الس�ورية، وإرباك موق�ف إدارة الرئيس األمريكي 
ب�اراك اوبام�ا الس�اعي إىل فت�ح صفح�ة جديدة 
ونوعي�ة م�ع طه�ران ع�ر التف�اوض، ومحاولة 
تغيري قواعد االش�تباك عىل الجبهات الس�اخنة أو 
الباردة، بش�كل حاس�م نس�بياً، ملصلح�ة الطرف 

اإلرسائييل...(.
حكوم�ة إرسائيل لم تكن تس�عى إىل خوض حرب 
ش�املة حني نفذت غ�ارة القنيطرة رغ�م فداحة 
الخس�ائر الت�ي نجم�ت ع�ن تل�ك الغ�ارة. كانت 
العملية، بالنس�بة إليها، جزءاً من حرب مفتوحة، 
وليس�ت حرباً قائمة بذاتها تمتد أليام أو ألسابيع 
وينخرط فيها طرفان أو اكثر، وتستخدم فيها من 
قبل تل أبيب خصوصاً، كل االسلحة املتوافرة لديها 

يف الر والبحر والجو )ما عدا النووي اإلرسائييل(.
حزب الله، بدوره، لم يس�ع إىل حرب ش�املة ولم 
يخط�ط له�ا. كان من حق�ه، بل م�ن واجبه، أن 
ي�رد بطريقة متناس�بة م�ع حجم االعت�داء الذي 
استهدفه. هذا ما فعله بالضبط من دون زيادة أو 

نقصان.
ه�ذه األم�ور وس�واها كان�ت ظاه�رة للعي�ان، 
مقروءة ومعلنة، وال تحتمل الخطأ يف التفس�ري أو 
تعدد االحتماالت يف التحليل. ورغم ذلك فقد حصل 
االنقس�ام بني اللبنانيني عىل هذا الحدث الدفاعي 
املح�ض واملرشوع تمام�ًا، واملنس�جم، حتى، مع 
القان�ون ال�دويل، وصوالً إىل الق�رار 1701 الذي لم 
�د آنذاك نس�بة القوى بني املقاومة واملعتدي  يجسِّ
اإلرسائييل، بل مثَّ�ل األرجحية والهيمنة األمريكية 
عىل املؤسس�ات الدولي�ة، وعىل حس�اب الحقوق 
اللبنانية يف األرض، ويف الدفاع املرشوع عنها إذا ما 

بقيت محتلة من قبل العدو.
االنقس�ام ال�ذي ب�ات »تقليدياً« حي�ال كل كبرية 
وصغ�رية، ألقى بثقله عىل الحدث املذكور. البعض 
ل�م ي�ردد يف التهجم عىل قي�ادة املقاوم�ة. وكما 
ج�رت الع�ادة، ه�و ل�م يعبأ ب�أن يك�رر مطالب 
يرفعه�ا العدو نفس�ه )الذي يعلنه�ا بدرجة أدنى 
من اإلرصار واإللح�اح واملثابرة!(. يذهب البعض، 
عىل مواقع التواصل االجتماعي، إىل الش�ماتة وإىل 
التهديد بعدم اس�تقبال العائ�ات الجنوبية أو غري 

الجنوبية يف حال اضطرت إىل إخاء بيوتها بس�بب 
الع�دون اإلرسائي�يل املحتم�ل! وإذا أخذن�ا باملث�ل 
الش�عبي الذي ينصح برضورة »أخذ اخبارهم من 
صغارهم« ناحظ اندفاعة البعض ايضاً إىل التعبري 
عن نزعة تقس�يمية واضحة. األس�اس يف موقف 
ه�ؤالء هو إلقاء املس�ؤولية ع�ىل الضحية ووعدم 
الردد يف ترير، ضمني أو علني، للعدوان الحاصل 
أو املحتم�ل، من دون النظر يف واق�ع الحال، ومن 
دون االنط�اق من مصلح�ة لبن�ان واللبنانيني يف 
تحديد املوقف املناسب إزاء العدوان وأهدافه. أكثر 
م�ن ذلك فقد س�ارع الس�يد س�مري جعجع، وهو 
مرش�ح فريق 14 آذار املعلن لرئاسة الجمهورية، 
إىل تحميل حزب الله مس�ؤولية الغارة اإلرسائيلية 
يف القنيط�رة، فض�ًا »طبع�اً« عن عملي�ة مزارع 
شبعا! وهو انتقد، يف سياق ذلك، الحوار بني حزب 
الله وتيار املس�تقبل، رغم ان له�ذا الحوار وظيفة 
متواضع�ة، وان كانت رضوري�ة، المتصاص جزء 
من االحتقان املذهبي الخطري املس�ترشي يف الباد 
واملنطق�ة. ل�م يقل لن�ا الس�يد جعجع م�اذا عن 
حوار »قواته« املس�تمر مع التي�ار الوطني الحر؟ 
لق�د س�ارع »التيار« من جهت�ه، إىل إعان مواقف 

رس�مية وسياس�ية مؤيدة أو مررة لعملية حزب 
الله التي � بحس�ب بي�ان وزير الخارجية الس�يد 
جران باسيل � ال تتعارض مع القرار 1701 الذي 
تعامل مع مزارع ش�بعا بوصفه�ا مناطق محتلة 
ولك�ن« متنازع عليها« بني س�وريا ولبنان. كذلك 
فق�د ص�درت لعدد م�ن ممث�يل »التي�ار« مواقف 
داعمة ومؤي�دة لرد حزب الله باس�تهداف دورية 
عس�كرية إرسائيلية يف مزارع شبعا. السؤال هنا: 
ماذا س�يفعل الس�يد جعج�ع حيال ذل�ك، أي هل 

سيوبخ ممثيل »التيار« ويقطع حواره معهم؟
تصغي القي�ادة الصهيونية، بالتأكيد، إىل األصوات 
اللبناني�ة املتناقضة بش�أن اعتداءاته�ا عىل لبنان 
واستمرار تدخلها املتنوع فيه: األمني )االغتياالت( 
والعس�كري )انتهاك حدوده وسمائه وبحره(... 
وه�ذان، االعت�داء والتدخ�ل، موجه�ان، بالدرجة 
األوىل، ضد وح�دة لبنان واللبنانيني، وضد مصالح 
لبنان وحقوقه، وضد أمنه وس�يادته واستقراره. 
يشعر الصهاينة بجدوى سياساتهم العدوانية تلك، 
بمقدار ما يردد صدى مطالبهم عىل ألس�نة قادة 
لبناني�ني، ما زالوا، رغم مرارة التجارب الس�ابقة، 
يتعامل�ون مع الع�دو الصهيون�ي باعتباره، عىل 

األق�ل، حليف�اً ول�و غري مب�ارش، نظ�راً لتناقضه 
ورصاع�ه مع قوى سياس�ية لبنانية ابرزها حزب 

الله.
لقد س�بق إلرسائيل أن خاض�ت مغامرات احتال 
متكررة للبنان. ويرص البعض من خال سياساته 
ومواقفه وعاقاته، عىل تش�جيعها عىل مزيد من 
التورط العس�كري يف لبنان، آم�ًا بتغيري الوقائع 
والتوازنات القائمة، ول�و كان الثمن ان يحصل يف 
لبن�ان »ما حصل يف غزة« كم�ا هدد بلهجة القاتل 
الجب�ان رئي�س ال�وزراء اإلرسائي�يل نتنياهو بعد 

عملية مزارع شبعا مبارشة!
ثم�ة مخاض هائل يف املنطق�ة وحتى يف العالم. يف 
مجرى ذلك بدأت تظهر وفقاً لألوضاع والتهديدات 
الجدي�دة )اإلره�اب خصوصاً(، عاق�ات جديدة. 
وهي عاقات تربك، خصوصاً، اولئك الصغار ممن 
توجههم نزع�ات إجرامية وعنرصية كالصهاينة، 
أو نزع�ات فئوية تعصبية كبعض القوى اللبنانية 
التي تمارس سياس�ة هي أشبه بسياسة النعامة 
ح�ني تظن أنها تدافع عن س�يادة بلدها ومصالح 
ش�عبها أو فئة منه. لقد أثبت�ت تجارب مريرة، لم 
يم�ر عليها الزم�ن، أن العدو اإلرسائي�يل ال يمكن 
أب�داً أن يكون حليفاً للبناني�ني أو لبعضهم: خيبة 
التحال�ف مع العدو خرتها »القوات اللبنانية أكثر 
من سواها. العدو الصهيوني محتل وطامع. هذه 
حقيقة ال تس�تقيم وحدة وطنية لبنانية س�ليمة 

من دونها!
ليست الصورة زهرية وانتصارية تماماً كما تبدو 
ع�ىل لس�ان بع�ض األص�وات املؤي�دة للمقاومة. 
ثم�ة رصاع مفتوح مع الصهاين�ة، هم لم يعودوا 
وحدهم قادرين ع�ىل قول الكلمة الفصل فيه كما 
كان األم�ر يف حروبه�م التوس�عية العدوانية قبل 
غزوه�م للبنان ع�ام 1982. منذ ذل�ك التاريخ بدأ 
ع�رص املقاومة وب�دأ العدو يذوق طعم الخس�ائر 
والهزائم. لن ننىس أيضاً دور املقاومة الفلسطينية 
الفلس�طيني.  الش�عب  وتضحي�ات  وبط�والت 
لكن األزم�ات والح�روب والتقاتل واالنقس�امات 
)املذهبية خصوصاً( تس�ترشي يف املرحلة الراهنة 
كما لم يحصل من قبل. ذكرنا أن املقاومة وحدها 
يف لبنان، س�ارت، منذ غزو بلدن�ا عام 1982، ضد 
تيار الراجع، بل االستسام الرسمي العربي. إنها 
بقع�ة ضوء ما زالت مش�عة رغم كل ما ذكرنا من 
أزمات وتقاتل وتمزق. هذا وذاك ال ينبغي أن يدفعا 
نحو اليأس أو نحو االستس�هال واملبالغة، بل نحو 
التصحيح والتصويب والتوح�د ونبذ الفتنة ومنع 

املساهمة يف إشعال نريانها.
لس�نا يف رصاع مع العدو فق�ط. »الجهاد األكر«، 
كما يقال، هو مع الذات من أجل تجاوز االنقسام 
والفئوية واملذهبية واألخطاء واالرتهان للمصالح 
املعادي�ة... هذه عناوين رئيس�ة م�ن أجل عملية 

نهوض جديدة لتحرير األرض واإلنسان!

�سعد�هلل مزرعاين

العدوان االرسائييل ورّد املقاومة اخلاطف 

فعله�ا حزب الله، ورضب يف العم�ق اإلرسائييل، يف أول رد له 
عىل عملية القنيطرة التي استهدفت رجاله، ففاجأ الجميع، 
وغرّي برسعة فائق�ة خطاب عدم الجرأة والخوف إىل خطاب 
الق�وة واالنتق�ام، رافض�اً بذلك تكري�س معادل�ة تقول إن 
الرضب�ات اإلرسائيلي�ة يمكن أن تمّر مرور الك�رام دون رّد، 
فارضاً يف املقابل معادلة من نوع آخر، معادلة عنوانها "من 

يعتدي عىل املقاومة سنحرقه ونجعل منه عرة للعالم". 
العملي�ة النوعي�ة الت�ي نفذها رج�ال املقاومة ت�دل عىل أن 
العدو ضعيف وهش، كما تدل عىل قدرة املقاومة عىل تلقينه 
الدروس القاسية، وأن حادث املوساد لن يؤثر يف قوات حزب 
الله، لكن يزيد من قدرتها عىل قهر جيش االحتال، وأنه عند 

اتخاذ قرار الحرب لن يستطيعوا الصمود أمام إرادتهم. 
ق�رع ح�زب الله طب�ول الحرب م�ع إرسائيل بع�د أن نفذت 
غارة القنيطرة التي اس�تهدفت ق�ادة يف املقاومة، والرصاع 
ب�ني الجانبني طفا عىل الس�طح من جديد، وب�دأ يكرش عن 
أنياب�ه، وبعد توع�د إيران وحزب الله باالنتق�ام، أعلن حزب 
الله مس�ؤوليته ع�ن إطاق ص�اروخ مض�اد للدبابات عىل 
مركبة عس�كرية إرسائيلية، إذ قتل وأصاب عددا من الجنود 
اإلرسائيلي�ني يف هج�وم اس�تهدف دوريتهم بمزارع ش�بعا 
اللبناني�ة املحتل�ة، ما دف�ع اإلرسائيلي�ني إىل العيش يف حالة 
خوف ورعب وتوتٍر، كونهم يخش�ون أن تؤدي هذه العملية 
إىل حرب ش�املة ومفتوحة تندلع مع ح�زب الله وحتى مع 

إيران وسورية وبعض فصائل املقاومة الفلسطينية. 
الي�وم بات�ت املواجهة ب�ني الكي�ان اإلرسائييل وح�زب الله 
اللبناني قاب قوس�ني أو أدنى، فالردود األخرية املتبادلة بني 
الطرف�ني كانت عبارة عن رس�ائل أولية محس�وبة بينهما، 
وق�د تتدحرج الك�رة وتنزلق إىل معركة كب�رية، كما حدث يف 

العدوان اإلرسائييل األخري عىل قطاع غزة الصيف املايض.
 حزب الله نفذ عمليته األخرية اليوم بني حدي رفض القبول 

ب�أي اعت�داء علي�ه ودون ج�ر املنطق�ة إىل ح�رب إقليمية، 
مؤك�داً أنه�ا لن تكون األخ�رية وقد تتبعه�ا عمليات معقدة 
للجم األقاويل عنها يف ظل س�خونة الجبهة الشمالية، وهنا 
يمكنن�ي الق�ول إن انج�از حزب الل�ه هذه العملي�ة يحمل 
رس�ائل متع�ّددة، وموجه�ة للكي�ان الصهيون�ي وحلفائه 
القدام�ى والجدد يف الوطن العربي وعىل رأس�هم الجهاديني، 
الرس�الة األوىل كّرس�ت مقولة إن حزب الله لن يس�كت عىل 
دم�اء مجاهدي�ه، وإّن ثأره له�م آٍت ال محال�ة، مهما طال 
الزمن، وإنه عىل جهوزية كاملة لردع االحتال، أما الرس�الة 
الثاني�ة، فتنطلق من رمزية مكان العملية يف مزارع ش�بعا، 
بحيث حرص حزب الله عىل إعادة تس�ليط الضوء عىل أرض 
لبنانية محتلة تكاد تصبح منس�ّية بعدما ش�طبها كثريون 
م�ن املعادل�ة السياس�ية، ومن جهة أخ�رى أّك�دت أّنه من 
يحّدد قواعد اللعبة ومنها املكان والزمان املناسبان، وليست 
إرسائي�ل. أم�ا الهدف م�ن تلك العملي�ة فهي رغب�ة إيرانية 
وس�ورية بمش�اركة ح�زب الل�ه اللبنان�ي يف خ�وض حرب 
اس�تنزاف تنهك االقتصاد اإلرسائييل وتحبط املس�توطنني يف 
الش�مال اإلرسائي�يل، بالتايل يف مثل ه�ذه الطريقة قد تكون 
لها مزايا إيجابية بحيث أن الجيش اإلرسائييل املحتل سيبقى 
متأهباً يف شمال إرسائيل وهو ما سيكلفه كثرياً من األموال، 
وترك أثراً سلبياً يف برامج تدريب الجيش، وتستهلك وقتاً من 
تحليق الطائرات املقاتلة وطائرات أخرى، وهذا يكلف مئات 
آالف الدوالرات يومياً. هناك سؤال يردده معظم اإلرسائيليني 
اليوم هو، هل تتورط إرسائيل يف حرب شاملة مع حزب الله 

خاصة بع�د العملية الت�ي نفذها يف منطقة مزارع ش�بعا؟ 
وه�ل تكون هذه العملية س�يناريو تمهيدي�ا مماثا لحرب 
تم�وز 2006 الت�ي نش�بت عقب أرس ح�زب الل�ه لجنديني 
إرسائيلي�ني أعقبه هج�وم إرسائييل عىل الجن�وب اللبناني؟ 
ال يب�دو أن هناك إجاب�ات قاطعة عن هذا الس�ؤال، فرئيس 
الحكوم�ة اإلرسائيلي�ة الذي توع�د برد قاس وش�ديد خال 
ترؤسه اجتماعاً طارئاً لحكومته، قد يكون مردداً يف اإلقدام 
عىل خطوة ربما يدفع ثمنها غالياً خال انتخابات الكنيست 
املق�رر إجراؤها يف 17 م�ارس القادم، فأج�واء حرب لبنان 
الثانية عام 2006 ال تزال ماثلة وعالقة يف أذهان اإلرسائيليني 
يف الش�مال، وال ت�زال ذكري�ات املاج�ئ وأص�وات صافرات 
اإلن�ذار وصواري�خ حزب الل�ه، تقض مضاجع س�كان عكا 
وحيفا ونهاريا وكريات شمونة وصفد والنارصة والخضرية 
وطري�ة، وغريها من املناطق، وبالتايل ف�إن جبهة إرسائيل 
الداخلية غ�ري مهيأة وغري جديرة بالدخ�ول يف حرب جديدة 
مع حزب الله الذي طور نفس�ه كثرياً عن حرب 2006، رغم 
كل التدريب�ات والتجهيزات التي تجريه�ا، وانطاقاً من ذلك 
يمكنن�ي القول إن إرسائيل س�تردد كثرياً يف الرد عىل عملية 
حزب الله األخرية، والسبب طبعاً خوفها من صواريخ حزب 
الله التي لديها القدرة للوصول اىل قلب تل أبيب، باإلضافة اىل 
وج�ود 15 ألف جندي من قوات حفظ الس�ام التابعة لألمم 
املتح�دة "اليونيفيل" بجنوب لبن�ان، كما أن إرسائيل تخىش 
الدخ�ول يف حرب ل�م تقرر تاريخ بدئها خاص�ة أن الظروف 
اللبناني�ة تختل�ف عما كانت عليه ع�ام 2006، وبالتايل فإن 

عدم رد ارسائيل عىل عملية حزب الله س�تكون بداية النهاية 
لهيبته�ا، خاص�ة أن إرسائي�ل واقع�ة تحت اختب�ار صعب 
للغاي�ة، ويف حالة لج�وء إرسائيل اىل س�يناريو رضب مطار 
ب�ريوت ومحطات الكهرباء والجس�ور، فإنه يجب أن تكون 
متأك�دة من أن "القب�ة الحديدية" س�تحميها من صواريخ 
حزب الله، بمعن�ى أن نتنياهو فقد الس�يطرة والركيز وأن 
مآالت الس�لوك اإلرسائييل رداً عىل العملية ستكون محدودة، 
ولك�ن إذا قّررت إرسائيل غ�ري ذلك، ف�إّن املقاومة باملرصاد 
وهي عىل أت�ّم الجهوزية، ألن اإلرسائييل يعرف قبل غريه أّن 
"مفاجآتها" قد تطاله يف العمق، خصوصاً إذا ما فتح الرصاع  
أبوابه. عملية ش�بعا البطولية وضعت نتنياهو بمأزق كبري، 
فهو اليوم يغامر يف مستقبله السيايس، لذلك ليس من السهل 
عىل إرسائيل أن تفتح جبهة حرب عىل لبنان وس�ورية وهي 
مقبلة ع�ىل انتخابات قريبة، والقرار اآلن س�يايس بامتياز، 
وه�و مرتب�ط بتقدير رئي�س ال�وزراء اإلرسائي�يل وقياداته 
العس�كرية يف ض�وء التط�ورات خ�ال الس�اعات املقبل�ة، 
حي�ث يعقد رئي�س األركان اإلرسائييل جلس�ات متكررة مع 
قادة الجي�ش لتقييم األوض�اع، وبالتايل ف�إن  إيران وحزب 
الله يبحثان عن رد عنيف ومناس�ب، إلع�ادة الردع وإلعطاء 
إش�ارة إلرسائي�ل بأنهما لن يقب�ا التغيري يف قواع�د اللعبة 
وأن املواجهات القادمة ستكون مدروسة ومحسوبة للغاية 
من الجانبني.العملية الت�ي نفذتها املقاومة أكدت مصداقية 
الح�زب وقدرته يف رد الصاع صاعني إلرسائيل، وأهمية الثقة 
بالنفس وامتاك اإلرادة والشجاعة لقوى املقاومة يف التعامل 
م�ع العدو ووجوده الغاصب عىل أرض فلس�طني وأي بقعة 
يف األرايض العربية، فالعملية رد طبيعي عىل جرائم االحتال، 
لذلك ال بد من تشكيل جبهة مقاومة وغرفة عمليات موحدة 
لوضع إسراتيجية جديدة للمقاومة يف األرايض الفلسطينية، 

واللبنانية، والعربية املحتلة.

     د. خيام �لزعبي

هناك وجهة نظر يتم تداولها يف الغرب بأن العمليات 
اإلرهابي�ة التي حدث�ت مؤخراً يف أوروب�ا لها عاقة 
بما يع�رف بتنظي�م »داعش«، والس�يما من ناحية 
املقاتلني العائدين منه. واملحللون الذين يتذكرون ما 
كان يح�دث يف املجتمعات العربي�ة من العائدين من 
أفغانس�تان »األفغان العرب« أو العائدين من حرب 
البوس�نة والهرس�ك، يعتقدون أن اجتماع لندن يوم 
الخميس املايض، الذي ض�م 21 دولة من بينها عدة 
دول عربي�ة، جاء ملناقش�ة موض�وع »داعش« من 
أجل تش�ديد إجراءات التحس�ب من ع�ودة املقاتلني 
األجان�ب إىل املجتمع�ات الت�ي هاج�روا إليه�ا، عىل 
اف�راض أن املقاتل�ني األجان�ب يع�ودون إىل أصول 

عربية أو إسامية.
إن تكرار العمليات اإلرهابية الفردية »الذئب املنفرد« 
يف مختل�ف ال�دول األوروبي�ة التي يق�وم بها بعض 
األفراد من أبناء املهاجرين من املجتمعات املس�لمة 
يتم تصويرها، عىل أنها مدخل مناس�ب يراهن عليه 
»داع�ش« يف إثارة الف�وىض داخل تل�ك املجتمعات. 
حي�ث إن االس�راتيجية املرس�ومة م�ن قب�ل هذه 
الحركة وغريها من الح�ركات املتطرفة مثل تنظيم 
»القاعدة« حس�ب ه�ذه تحلي�ات الغربي�ة، تقوم 
عىل اس�تفزاز مواطني املجتمع�ات الغربية من غري 
املس�لمني من خال أعمال باس�م الدين اإلس�امي، 
توقعاً ألن يكون رد الفعل من الخائفني من أس�لمة 
املجتم�ع عنفاً مقاباً، ومن ث�م ترتفع وترية العنف 
لتص�ل إىل مس�توى ح�رب أهلي�ة ب�ني املهاجري�ن 

القادمني من الرشق وبني املواطنني الغربيني.
كما تشري التحليات الغربية أيضاً إىل أن اختيار دول 
معينة لتنفيذ مثل هذه السيناريوهات أمر مدروس، 
عىل اعتبار أن هناك مجتمعات غربية تعاني هشاشة 
مجتمعية بحس�ب ما يعتقدون، سواء كانت بسبب 
نظ�رة التفرقة العنرصية أو نتيجة احتقان من قبل 
بع�ض أفراد الجالي�ات عىل املجتمع�ات، أو ألن تلك 
ال�دول تعاني ضعف�اً يف اإلجراءات األمني�ة، وبالتايل 
يسهل اخراق تلك املجتمعات وإثارة الفوىض فيها.

ول�ذا كان اختي�ار فرنس�ا لب�دء تنفي�ذ مث�ل ه�ذا 
الس�يناريو أو عىل األقل تجربت�ه أمراً متعّمداً وليس 
مصادفة، ألن األس�باب سابقة الذكر تقريباً تنطبق 
عليه�ا نظرياً ع�ىل األقل. ولكن عملي�اً هذه الفكرة 
ل�م يكتب له�ا النجاح، ألن رد الفعل الفرنيس س�بق 
املخطط وأفشله عندما اعتر الرئيس فرانسوا أوالند 
أن املس�ألة ال عاقة لها باإلسام واملسلمني، وأن ما 
حدث هو شأن فرنيس بالكامل، وقد يكون هذا عاماً 
أساسياً يف تخفيف رد الفعل حتى اآلن عىل الجاليات 
املس�لمة، إضافة إىل رد الفعل الدويل الذي كان كبرياً 

حيث شاركت دول كثرية يف مسرية باريس.
مس�رية باريس واجتماع لن�دن وكذلك لقاء الرئيس 
األمريكي أوباما مع ديفي�د كامريون رئيس الوزراء 
الريطان�ي كان اله�دف منه هو س�د الطريق أمام 
تمدد ه�ذه العمليات خاصة بعدم�ا تكررت يف أكثر 
من مكان يف العالم، وسبقتها عملية اختطاف زبائن 

يف مطعم يف أسراليا.
وم�ا يثري االنتباه حول ه�ذه العمليات أنها لم تكن 
ولي�دة العملي�ات التي قام�ت بها »داع�ش« مؤخراً 
فهذه االس�راتيجية موج�ودة منذ أكث�ر من عقد، 
عندما بدأ نفوذ تنظيم »القاعدة« املبارش عىل أفراده 
يق�ل ويراجع، ومن ث�م كان كل فرد يف أي مكان يف 
العالم يقوم بعملية إجرامية ينسبها إىل »القاعدة«. 
وم�ا ينبغ�ي الركي�ز عليه ه�و أن رس انتش�ار تلك 
االس�راتيجية هذه األيام يكمن يف كيفية االستفادة 
من ش�بكات التواص�ل االجتماعي الت�ي لعبت دوراً 
كبرياً يف نقطتني رئيس�يتني، وبالتايل استطاعت بث 
القل�ق يف العال�م: النقط�ة األوىل، تش�جيع الناس يف 
تداول أفكارها وبالتايل اس�تقطابهم. هناك أكثر من 
8000 مقات�ل أوروب�ي يقاتلون م�ع »داعش«، هذا 

غري املوالني املحتملني.
والنقط�ة الثاني�ة، ال تقل خطورة ع�ن األوىل، وهي 
مس�ألة الهوية الوطنية واالنتماء بالنسبة لإلنسان، 
فم�ع كل التوقعات بأن تؤثر العومل�ة يف هذا العامل 
يف تحسني مس�توى التعامل والتعايش اإلنساني إال 
أن�ه لم يكن متوقعاً أصاً أن تس�تفيد منه الحركات 
اإلرهابي�ة أكث�ر م�ن ال�دول، وبالت�ايل زادت حج�م 
املعاناة. وربما يكون هذا هو ما دفع الكثري من أبناء 
الجاليات املس�لمة إىل رفض تلك العمليات، وخاصة 

أنهم تأذوا منها مثل أبناء الدول الغربية األصليني.
التخ�وف أن تقوم هذه الحركات بتثبيت قيم جديدة 
يف العال�م، وتك�ون النتيج�ة وج�ود جيل نش�أ عىل 
مشاهدة ما تقوم به »داعش« وما تنرشه من أفكار 

متطرفة منحرفة!

حممد �ل�سو�يف

اجتامع لندن.. وأفق 
»داعش«

حزب اهلل يرد الصاع صاعني إلرسائيل

فوؤ�د ح�سون



أطلّت النجم�ة الكويتّية وعروس عام 2015 
شمس، على وقع موس�يقى الزّفة اللبنانّية، 
ضيفة في برنامج “المّتهم”، مع اإلعالميين 
رج�ا ناص�ر الدي�ن ورودول�ف ه�الل، على 

شاشتي ال”LBCI” وال”LDC” الفضائّية.
شمس، المقلّة بإطالالتها اإلعالمّية، تحّدثت 
بصراح�ة وعفوّية، في العديد من المواضيع 
واإلّتهامات التي طالتها، معتبرة أّن صراحتها 
نابعة من احترامها لنفسها، وللجمهور الذي 

يتابعها.
“ش�مس بن�در األس�لمي” وصفت نفس�ها 
ف�ي بداي�ة الحلقة برّب�ة منزل تح�ّب الغناء، 
وأش�ارت الى أّنها متزّوجة حتى إشعار آخر، 
ألنه ال يضمن المس�تقبل سوى رب العالمين 
بحس�ب قولها، وعّبرت ع�ن فرحتها بالزّفة 
التي قّدمه�ا البرنامج، “فاجأتوني، هذه أّول 
م�ّرة أنزّف، طول عم�ري أزّف العرايس، أّول 

مّرة أنحّط بمكانهّن، تأّثرت كثيراً”.
شمس، التي فّضلت عدم الحديث عن تفاصيل 
زواجها، كش�فت أّن زوجها يحمل الجنسّية 
الس�عودّية، مضيفة أّنه�ا ال تحّبذ الكالم عن 

حياتها الخاّصة.
•وع�ن ش�خصّيتها المتم�ّردة والمش�اغبة، 
قالت: “أنا صعبة بعض الش�يء، ولكن ليس 
بالمعنى الس�ّيىء”، مضيفة أّنه ومع دخول 
مواقع التواصل اإلجتماعي، تمّكنت النس�اء 
م�ن المطالبة أكثر بحقوقه�ّن. كما قالت إن 
المرأة الخليجّية مدلّلة، “بش�كل عام، الرجل 
الخليجي هو مصدر راح�ة ورائع مع المرأة 

الخليجّية”.
•شمس أوضحت أيضاً حقيقة إحدى الصور، 
التي ُنشرت لها، بالقول: “الصورة فوتوشوب، 
رأس�ي على غير جس�د، ولق�د رفعت دعوى 
على الش�خص، وحكم”. وحول حقيقة منع 
كليباتها عن شاشات التلفزة بسبب لباسها، 
قالت: “ليس صحيح�اً، كليباتي ُتعرض على 
المحّطات حّتى اآلن، كليب أغنية “اش�طح” 
القى نجاحاً، لكّن المش�كلة كانت في معنى 
كلمة اش�طح، ما اتفهمت، هي كلمة عراقّية 
مش�هورة، وتعني أغرب ع�ن وجهي ال أريد 
رؤيت�ك، وفي كليباتي األخ�رى، إيش اللي أنا 
قّدمتها ال يوجد منه على الشاش�ة، لألس�ف 
الكليب الوحيد الذي لم ُيعرض واللي كان فيه 
رس�الة إنس�انّية “دين أبوكم إسمه ايه” من 

كلمات ش�اعر الوطن العربي جمال بخيت لم 
ُيعرض سوى على قناة مزيكا”.

•وح�ول خالفه�ا م�ع النجمة أح�الم، رّدت 
شمس بالقول: “هي أقسمت أّنها ال تعرفني، 
لكّنه�ا دخل�ت بيتي، وش�ربت وأكلت عندي، 
وصفتن�ي بالراقص�ة، لي�ش أل ش�و فيه�ا 
الراقص�ة، ف�ي ن�اس 
الرقص  تعتبر 
أقس�م  فّن، 
ال  أنن�ي 

أعرف س�بب خالفها معي، بالبداية اتشتمت 
منها ف�ي العام 2005 عندم�ا قالت ما عندنا 
بن�ات أو فنان�ات بالخلي�ج يلبس�ن للركبة، 
طبع�اً بعدين ص�ارت تلب�س للركب�ة”. كما 
فّضلت شمس عدم محاولة مقّدمي البرنامج 
إجراء مصالحة مع أحالم، قائلة: “أنا ال أحب 
المش�اكل، ومبتع�دة ع�ن اإلع�الم، حاولت 
إيجاد مبّرر لقّوة الش�ّر منها ض�ّدي، عندها 
مش�كلة مع اإلنس�انّية جمعاء، ب�س الفرق 
إّني كن�ت الضحّية األولى، هل مس�موح لها 

أن تش�تمني وغير مس�موح لي أن أرّد عليها 
وأقول لها أوقفي عند حّدك، ش�وفي ضحّية 

أخرى غيري”.
ش�مس نفت أيض�اً فبركتها خبر   •
إصابتها بالس�رطان طمعاً بالشهرة بالقول: 
“الل�ي عنده مرض ش�هرة يخترع هيك خبر، 
أنا الحمدالله ما عندي هذا المرض، قلت أنني 
تناول�ت الكورتي�زون بكمّية عالية، عش�ان 
كان عن�دي ورم، وارتفاع في ضغط الدم، لم 

.”cancer أتلّفظ بكلمة سرطان أو
•وح�ول حقيق�ة إبعادها ع�ن المهرجانات 
الفنّي�ة، قال�ت: ” في مهرجان س�وق واقف 
لم ُيع�رض علّي المش�اركة، مهرج�ان دبي 
للتسّوق لم أش�ارك، في الحقيقة أنا ال أقصد 
اإلس�اءة للمهرجانات، ولكن أطلب أن يكون 
هناك اس�تعراض، حركة، مؤّث�رات صورّية، 
ولكن هناك قوانين في المهرجانات الخليجّية 

بعدم الرقص أو اإلستعراض”.
•في السياسة، قالت شمس إّنها وكأي إنسان 
محت�رم ف�ي دول الخلي�ج والعال�م العرب�ي 
ض�ّد اإلخ�وان، “الل�ي ش�اف اإلخ�وان إيش 
س�ّون وإيش قاعدين يس�ّوا م�ن زعزعة في 
األنظمة، طبعاً سيكون ضّدهم، أنا من زمان 
ضّده�م”. لبنانّياً، قالت ش�مس إّن الش�عب 
اللبنان�ي مظلوم م�ع سياس�ّيه “اللبنانّيون 
أكثر من يدفع الضرائب، وما عندهم خدمات 

إجتماعّية وصحّية”.
مفاجأة الحلقة كانت بمش�اركة ش�مس في 
حمل�ة دع�م لوهب األعض�اء، عب�ر تعبئتها 
إس�تمارة “اللجن�ة الوطنّي�ة ل�زرع ووه�ب 
األعضاء واألنس�جة”، وعّبرت عن سعادتها 
بالمش�اركة، قائل�ة: “م�ا في أحل�ى من إّنك 
ت�روح وتوهب حياة آلخري�ن ال تعرفهم، ما 

في أحلى من العطاء”.
•في الفق�رة األخيرة، فقرة إّتهامات الضيف 
لزمالئ�ه، اعتبرت ش�مس أن األس�ماء التي 
ذكره�ا مقّدم�ا البرنام�ج هي قام�ات فنّية 
كبي�رة، وعّب�رت عن حّبه�ا للفنانة أس�ماء 
أن  أّتهمه�ا  “أعش�قها،  بالق�ول:  المن�ّور 
مس�تحوذة عل�ى األلح�ان الجميل�ة للملّحن 
الس�عودي س�هم”. عن الفنانة القديرة نوال 
الكويتّية، قالت: “هي بمثابة أخت، أحترمها، 
ترّبي�ت على رقّي وجمال ص�وت نوال، نحن 
محتاجي�ن لوجودها على الس�احة الفنّية”. 
للفنانة فلّ�ة الجزائرّية، قال�ت: “أّتهمها أنها 
استسلمت، هي ُحوربت بسبب قّوة صوتها”. 
وع�ن الفنان�ة ي�ارا، أجابت: “لطيف�ة، أحّب 

صوتها وأداءها”.

رحاب اجلمل
 أجهز نفيس لدور مهم جدًا يف دراما رمضان املقبل

 
القاهرة –أكدت الفنانة رحاب الجمل أنها تجهز لعمل درامي جديد س�يكون نقلة لها ولكل المش�اركين في المسلسل في 

دور وتركيبة درامية جديدة عليها، ولذا فهي خائفة جدا من هذا الدور وتتمنى تقديمه بالشكل المميز والناجح.
وقالت: غيابي العام الماضي عن الدراما سوف أعوضه بهذا المسلسل، الذي ال أستطيع التحدث عنه في الوقت الحالي ألنه 

ما زال في مرحلة التجهيز، لكنه عمل كبير وأجهز نفسي له، ولن يكون شريرا كما تعود الجمهور في أدواري األخيرة.
وعن الس�ينما تقول: توجد أمور ال أش�عر معها بالراحة وعلينا التنبه لها وهي دخول أش�خاص ليس�ت لهم عالقة قوية 

بالسينما من باب السينما المستقلة وأرى ضرورة وقفة أمام ذلك لوقف أي فيلم مسيء.
وتضيف: رغم وجود أفالم جيدة مثل الفيل األزرق وحاليا نجهز لفيلم كبير وهو »الليلة الكبيرة«، لكن أطالب أي مسؤول 

التدخل أمام ما يحدث من تحت لتحت في السينما حتى ال تؤثر على صناعتها سلبيا.
وأش�ارت إلى أنها ش�اركت بفيلم سينمائي هو »بنت من دار السالم«، الذي تحول من فيلم روائي قصير إلى روائي طويل 
وتصوير مشاهد لم تعلم بها الرقابة على المصنفات الفنية وأي لقطات حميمة ال بد من عرضها على الرقابة التي تراها 

مهمة جدا ويجب تدخلها بصالحيتها.
■ لكنك قدمت من قبل مثل هذه المشاهد؟

□ وترد قائلة: لي فيلمان في السينما هما »عبده موته« ليس فيه أي شيء وآخر »أحكي يا شهرزاد«.
وتس�تطرد: »إحكي يا ش�هرزاد« قدمت فيه مش�هدا ش�اهدته الرقابة وعرض في مهرجانات »فينيس�يا« وغيره وفيلم 

للكاتب وحيد حامد والمخرج نصر الله يسعى إليه أي فنان وحصلنا فيه على جوائز عديدة.
■ أدوارك تحولت من الطيبة إلى الشر ما السبب؟

□ يس�عدني أن أقدم األدوار المركبة وهي تعلق بأذهان المشاهد، فهل ينسى أحد النجم الراحل عادل أدهم بأدوار الشر 
التي نجح فيها.

■ أال تفكرين باألدوار الكوميدية؟
□ لم يرني أحد من المخرجين بهذا اللون، والممثل يرغب في تقديم كل األدوار وقدمت كوميدي خفيف وليس كوميديا 

صريحة بمسلسل »البلطجي« مع المخرج خالد الحجر.
■ أين أنت من المسرح؟

□ المسرح اختفى.. صحيح بدأ يعمل اآلن لكن أبو الفنون يحتاج إلى تفرغ تام.
■ أي المجاالت تفضلين؟

□ الدور الجيد يجذبني في أي مجال ولذا دوري في فيلم »أحكي يا ش�هرزاد« كان نقلة في حياتي، رغم أنني عملت أدوارا 
عديدة قبله، سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية.
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القاهرة: إنضمت الممثلة التركية "ياغمور تانرسفسين" إحدى 

بطالت مسلسل "الهارب" لمسلسل تركي جديد بعنوان 3 رجال 
والذي ستشارك بطولته مع المغني التركي "مراد بوز" والمغني 

التركي "اوزجان أيغور" أحد حكام برنامج The Voice بنسخته 
التركية حسبما ذكر موقع Milliyet التركي.

من جهٍة أخرى، رفضت "تانرسفسين" العرض المقدم لها لإلنضمام 
لمسلسل"مرال" الذي يقوم ببطولته الممثل التركي" أراس بولوت 
أينملي" و"هازال كايا"، والذي تقرر عرضه في األيام القليلة المقبلة.
هذا وسُيعرض مسلسل 3 رجال على قناة Atv التركية، علمًا أن 

.Baby daddy قصته مقتبسة من المسلسل األجنبي

بعد إعترافها بغرامها للطبخ وإختراع أطباق جديدة، 
نشرت اإلعالمية لجين عمران عبر صفحتها الخاصة 

على احد مواقع التواصل اإلجتماعي، صورًا تظهر وهي 
تطبخ الى جانب أطباقا متعددة، وأيضًا لطبق خاص.

 وعّلقت عمران على الصور، قائلة: "هذا الطبق 
الي تكلمت عنه على الهوا قبل شوي، وهو عبارة 
عن روبيان مع كينوا بدل الرز بعد ما تقريبا شبه 

طلقت الرز، لذيذ و صحي.. لكل محبين الطبخ جربوه  
وخبروني رايكم بما اني من عشاق الطبخ وأحب أبتكر 

أصناف جديدة.. كل مره أطبخ بنزل صور".

القاهرة: وقعت الممثلة التركية "مريم أوزيرلي" على عقد بمليون ونصف ليرة لصالح 
إحدى شركات العناية بالشعر، وبذلك أصبحت "أوزيرلي" الوجه الدعائي للشركة حسبما 

ذكر موقع Radikal التركي.
هذا وسيتم تصوير اإلعالنات الخاصة بالمنتج في العاصمة األلمانية برلين، علمًا أن مدة 
التعاقد لعاٍم واحد فقط، رغم أنها ليست المرة األولى التي توقع فيها "أوزيرلي" عقدًا 

مع هذه الشركة، حيث كانت الوجه اإلعالني للمنتج عينه في 2012 و2013.
الجدير بالذكر هو أن مسلسل "أوزيرلي" قد تأجل لشهر سبتمبر)أيلول( بعد ما كان 

عرضه مقررًا في يناير)كانون الثاني( الماضي، وذلك بسبب إضافة بعض التعديالت 
على السيناريو واختيار شريكها في العمل الذي تحدد مؤخرًا أنه سيكون الممثل"مراد 

يلدريم".

نيكول سابا تعود اىل السينام املرصية وتصّور مسلسلني لرمضان
 

بيروت –كش�فت النجمة اللبنانية نيكول س�ابا عن المفاجأة الس�ينمائّية التي أعلنت عنها في 
االيام القليلة الماضية اذ كتبت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل االجتماعي »مفاجأة 
سينمائّية خالل أيام«.وتمّثلت هذه المفاجأة بعودة سابا إلى السينما المصرية بعد طول غياب، 
حيث ستشارك في بطولة فيلم سينمائّي ممّيز جّداً الى جانب الفنان محمد سعد، الذي تقف الى 
جانب�ه للمّرة االولى.ويتّوقع أن تب�دأ عملية تصوير الفيلم، الذي وهو من انتاج أحمد الس�بكي 

واخراج شادي علي، خالل الشهر الجاري، ليصار الى عرضه في الصيف المقبل.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

فرقة الفنون الشعبية حتترض !!
 الح�ق الب�د ان يقال دائم�ا وابدا.. فلق�د كانت للفرقة 
القومية للفنون الشعبية حصة االسد في المهرجانات 
التي كانت تش�ارك فيها عربي�ا ودوليا.. واليوم ونحن 
نعيش في العراق الجديد نجد ان الفرقة تلوذ  باالنزواء 
وهي تلملم جراحاتها.. وبعد ان نالها ما نالها من دمار 
وكان عل�ى وزارة الثقافة ان تاخ�ذ دورها في لملمت 
الجراح�ات م�ن اجل اع�ادة العافية للفرق�ة كي تعود 

لمجده�ا .. كواجهة اعالمية وثقافي�ة وفنية للعراق.. 
وان ال تك�ون )الضائق�ة المالية( ف�ي مقدمة االعذار 

وعلى حساب سمعة العراق دوليا ومحليا..
حي�ث بات�ت تلك الفرق�ة العتيدة ف�ي زاوية النس�يان 
بالنسبة لمش�اركاتها الخارجية .. وحتى محليا حيث 
نجده�ا ال تمتل�ك االمكاني�ات المادي�ة للتواصل ورفد 
عائلتها بالدماء الش�ابه وع�دم اقتصارها على عدد ال 

يتج�اوز اصاب�ع اليدين وله�ذا وجدناها مؤخ�را تلوذ 
بالصم�ت وحينما اقتصرت مش�اركتها عل�ى المحلية 

فقط.. معتمدة على المساهمات الموسمية!!.
وف�ي المقاب�ل ذل�ك بات�ت الف�رق الش�عبية للفن�ون 
العربية تصول وتجول م�ن خالل كل تلك المهرجانات 
العربي�ة والعالمية التي تقيمها .. او تلك التي تش�ارك 
فيها.. وخاصة بعد ان خلت الس�احة من اية مش�اركة 

للعراق!!.
وكمثال على ما ذهبنا اليه ان )دبي( اعتادت ان تحتفي 
ومن�ذ اعوام  في مهرجان اس�مته )عال�م واحد عائلة 
واحدة( حيث تتش�ابك في ذلك المهرجان حياة البادية 
في عدي�د من ال�دول العربية واالفريقية مثل س�وريا 
واالردن وليبيا وارتيريا والسودان واليمن ودول اخرى 
حمل�ت تاريخ  بالده�ا في حقائب تف�وح منها رائحة 

التراث واالصالة .. حيث نرى عروس البادية الس�ورية 
وهي تشارك ضمن ذلك المهرجان الفني وكاول عرس 
بدوي في ذلك المهرجان الذي يعود تاريخه الى س�نين 

طويلة!!.
م�ن  العدي�د  يقي�م  ان  بامكان�ه  كان  الع�راق  بينم�ا 
المهرجان�ات وم�ن خ�الل فرقت�ه الوطني�ة للفن�ون 

الشعبية!!.

شمس ألحالم: شويف ضحّية أخرى غريي



شريين رضا تعود للسينام مع أمحد الفيشاوي
 القاهرة: إنتهت الفنانة شيرين رضا من تصوير أولى بطوالتها السينمائية في فيلم 

"خارج الخدمة" مع الفنان أحمد الفيشاوي والذي يأتي بعد شهوٍر قليلة من عودتها 
للس�ينما ومش�اركتها المتميزة في فيلم "الفيل األزرق" مع كري�م عبد العزيز وخالد 

الصاوي.وانته�ى مخرج "الفيلم" محمود كامل من تصويره ومونتاجه فيما اس�تعان 
فيه بمدير التصوير الفنزويلي الش�هير أرتورو س�ميث. ومن المقرر أن يتم عرضه في 

نهاية الش�هر الجاري بالصاالت الس�ينمائية المصرية عبر ش�ركة "دوالر فيلم".وتدور 
أحداث الفيلم حول عالقة تنش�أ بين سعيد الذي يجسد دوره أحمد الفيشاوي الذي يعاني 

م�ن ظروف اجتماعية ومالية صعبة وهدى التي ُتجس�د دورها ش�يرين رضا وتعاني من 
الوحدة.

فردوس عبد احلميد: أم كلثوم شخصية ثرية.. 
 

جمعت ش�خصية كوكب الش�رق ام كلثوم بين قوة الشخصية والجاذبية 
والصوت العذب، لذلك كان تقديمها على شاشة السينما او التليفزيون امرا 
صعبا جدا.. وتحدى المخرج محمد فاضل نفس�ه وقدم فيلما س�ينمائيا 

طوي�ال عن ام كلث�وم بعنوان "كوكب الش�رق"، لعبت في�ه دور البطولة 
الفنانة فردوس عبد الحميد، واقنع الجميع بأدائها وقال انهما متشابهتان 
فى ش�كلهما وش�خصيتهما القوية وحبهما للعمل.. وشارك فى بطولة 

الفيلم محمود يس وماجد الكدوانى.ويتحدث الفيلم عن بدايات أم كلثوم 
في العش�رينات.. وي�روي أحداثا لفترة امتدت 50 عاما عن كوكب الش�رق 

التي أطربت وأدهش�ت عش�اق فنها ف�ي كل انحاء الوط�ن العربي بصوتها 
الق�وى وأس�لوبها المتميز والش�عر الراقي.. وبالرغم من المس�توى الفنى 

الراقى للفيلم اال انه لم يحقق النجاح المطلوب وقت عرضه.

دومينيك حوراين تتعرض للرسقة يف اهلند
 

بي�روت- تعرضت الفنانة اللبنانية دومينيك حوران�ي لموقف صعب أثناء تواجدها في الهند لتصوير كليب 
أغنيتها الجديد “الس�لك ضاربني”، حيث تم سرقة حقيبتها.دومينيك كانت منشغلة في التصوير وتركت 

حقيبتها في السيارة ولكنها فوجئت بعد ذلك بأن الحقيبة مفقودة، وحاول فريق التصوير مساعدتها 
ف�ي البحث عنه�ا وخاصة أن بها مبل�غ مالي كبير وتليفونه�ا الش�خصي.الفنانة اللبنانية وجدت 

حقيبته�ا بع�د مرور وقت طويل على جان�ب من الطريق ولكن أموالها وتليفونها س�رقت، ولم 
تجد بها سوى مستحضرات التجميل.

سمرية سعيد تدعم مصايب اإليدز 
 

بيروت: حضرت النجمة سميرة سعيد المؤتمر الصحفي الخاص ب� "شبكة نهر" بدعوة 
من د. شريف سليمان، حيث اجتمع في قاعة واحدة نحو 15 جمعية أهلية تعمل في 
مجال تقليل الضرر الواقع من انتش�ار مرض نقص المناعة الشهير باإليدز.ودارت 

في المؤتمر حلقات نقاش حول كيفية الحفاظ على الش�باب وتغيير سلوكياتهم 
منه�اً تعرضهم لخطر االصاب�ة بفيروس نقص المناع�ة، وتناولت كيفية دعم 
المصابين به، إضافًة للس�بل المتاحة لتوعية المجتمع كله من خطر اإلنتش�ار 

والعدوى.ه�ذا ووصف د. ش�ريف س�ليمان وجود "س�عيد" في ه�ذا المؤتمر 
ب�"الفعال والقوي"، وقال : تركز اهتمامنا في المؤتمر بتكريم الرواد الذين 
عملوا في مجال اإليدز منذ س�نوات، وهم د. نصر الس�يد، د. أحمد بهاء، د. 
ميرفت جنيدي، د. محمد عبد الله واإلعالمي إبراهيم الكرداني، كما أعطينا 

شهادات للمتدربين على العمل التوعوي ومن تعلموا كيفية تقديم المشورات 
والفح�ص. وقد كان حضور رجال الدين والحقوقيين أمثال فتوح الش�اذلي 

ود. ايهاب الخراط مهماً.
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بعد إعترافها بغرامها للطبخ وإختراع أطباق جديدة، 
نشرت اإلعالمية لجين عمران عبر صفحتها الخاصة 

على احد مواقع التواصل اإلجتماعي، صورًا تظهر وهي 
تطبخ الى جانب أطباقا متعددة، وأيضًا لطبق خاص.

 وعّلقت عمران على الصور، قائلة: "هذا الطبق 
الي تكلمت عنه على الهوا قبل شوي، وهو عبارة 
عن روبيان مع كينوا بدل الرز بعد ما تقريبا شبه 

طلقت الرز، لذيذ و صحي.. لكل محبين الطبخ جربوه  
وخبروني رايكم بما اني من عشاق الطبخ وأحب أبتكر 

أصناف جديدة.. كل مره أطبخ بنزل صور".

القاهرة- تنافس الفنانة المصرية عال غانم في شهر رمضان القادم من خالل 
المشاركة في مسلسل “ولي العهد” مع الفنانة ريم البارودي.

الفنانة األردنية مي سليم، إحدى بطالت العمل، نشرت صورة من كواليس 
المسلسل عبر “أنستجرام”، والتي ظهرت فيها عال غانم بفستان مثير 
وقصير بشكل أظهر ساقيها بالكامل، مما أثار غضب الجمهور.ورغم أن 

الصورة ضمت عدد من الفنانين إال أن تعليقات الجمهور جاءت لتركز على 
عال، وانتقد الجمهور ظهورها بهذا الشكل المستفز في شهر رمضان 

المبارك.
“ولي العهد” بطولة انتصار، لوسي، مي سليم، ريم البارودي، إدوارد، ومن 

المقرر عرضه في شهر رمضان.

   القاهرة: سجلت الفنانة الشابة أمنية األسمر إبنة الفنان 
الشعبي الراحل حسن األسمر أولى أغنياتها التي تحمل عنوان 
"دموع ماليكه". وكتب كلمات األغنية خالد الشباني ووزعها 
شريف منصور وقام بتلحينها وائل عقيد، وسيتم تصويرها 

بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج باسم الباجوري.
هذا وتقدم "األسمر" أيضا شارة برنامج تليفزيوني جديد 

سُيعرض خالل شهر رمضان المقبل بعنوان "إنت مش 
لوحدك"، فيما ستذاع أغنيتها األولى "دموع ماليكة" 

في غضون األيام المقبلة عبر أثير اإلذاعات والمحطات 
التليفزيونية.

فرقة الفنون الشعبية حتترض !!
 الح�ق الب�د ان يقال دائم�ا وابدا.. فلق�د كانت للفرقة 
القومية للفنون الشعبية حصة االسد في المهرجانات 
التي كانت تش�ارك فيها عربي�ا ودوليا.. واليوم ونحن 
نعيش في العراق الجديد نجد ان الفرقة تلوذ  باالنزواء 
وهي تلملم جراحاتها.. وبعد ان نالها ما نالها من دمار 
وكان عل�ى وزارة الثقافة ان تاخ�ذ دورها في لملمت 
الجراح�ات م�ن اجل اع�ادة العافية للفرق�ة كي تعود 

لمجده�ا .. كواجهة اعالمية وثقافي�ة وفنية للعراق.. 
وان ال تك�ون )الضائق�ة المالية( ف�ي مقدمة االعذار 

وعلى حساب سمعة العراق دوليا ومحليا..
حي�ث بات�ت تلك الفرق�ة العتيدة ف�ي زاوية النس�يان 
بالنسبة لمش�اركاتها الخارجية .. وحتى محليا حيث 
نجده�ا ال تمتل�ك االمكاني�ات المادي�ة للتواصل ورفد 
عائلتها بالدماء الش�ابه وع�دم اقتصارها على عدد ال 

يتج�اوز اصاب�ع اليدين وله�ذا وجدناها مؤخ�را تلوذ 
بالصم�ت وحينما اقتصرت مش�اركتها عل�ى المحلية 

فقط.. معتمدة على المساهمات الموسمية!!.
وف�ي المقاب�ل ذل�ك بات�ت الف�رق الش�عبية للفن�ون 
العربية تصول وتجول م�ن خالل كل تلك المهرجانات 
العربي�ة والعالمية التي تقيمها .. او تلك التي تش�ارك 
فيها.. وخاصة بعد ان خلت الس�احة من اية مش�اركة 

للعراق!!.
وكمثال على ما ذهبنا اليه ان )دبي( اعتادت ان تحتفي 
ومن�ذ اعوام  في مهرجان اس�مته )عال�م واحد عائلة 
واحدة( حيث تتش�ابك في ذلك المهرجان حياة البادية 
في عدي�د من ال�دول العربية واالفريقية مثل س�وريا 
واالردن وليبيا وارتيريا والسودان واليمن ودول اخرى 
حمل�ت تاريخ  بالده�ا في حقائب تف�وح منها رائحة 

التراث واالصالة .. حيث نرى عروس البادية الس�ورية 
وهي تشارك ضمن ذلك المهرجان الفني وكاول عرس 
بدوي في ذلك المهرجان الذي يعود تاريخه الى س�نين 

طويلة!!.
م�ن  العدي�د  يقي�م  ان  بامكان�ه  كان  الع�راق  بينم�ا 
المهرجان�ات وم�ن خ�الل فرقت�ه الوطني�ة للفن�ون 

الشعبية!!.

تحل اليوم ذكرى وفاة "الس�ت" أم كلثوم ال� 
"40"، الطفلة الريفية البس�يطة التى تنتمى 
إلحدى األسر الفقيرة، ولكنها كانت تتجاهل 
ه�ذا الفق�ر، معت�زة فق�ط بصوته�ا، حتى 
انه�ا كانت تغني في الق�رى المجاورة نظير 
نصف ري�ال و"كازوزة". فكان�ت تقف أمام 
الجمه�ور تغني بإص�رار، وكأنه�ا تعلم انها 
س�تكون كوكب الش�رق القادم�ة، وبالفعل، 
اصبحت اس�طورة الغناء، وقيث�ارة الطرب، 
انه�ا "الس�ت" أم كلثوم، التى ول�دت فى 31 
ديس�مبر ع�ام 1898 وتوفي�ت ع�ام 1975، 
وعلى مدار عمرها قدمت أشهر األغاني التي 

شكلت فيما بعد كالسيكيات الغناء العربي.
"القشاش" بداية النجومية 

والده�ا إبراهيم البلتاجي، يع�ود الفضل إليه 
في الش�هرة التي اكتس�بتها أم كلثوم، حيث 
احضره�ا م�ن الس�نبالوين ال�ى القاه�رة، 
إلحي�اء حف�ل الزف�اف ل�دى اح�د العم�داء، 
فجاءت بقطار "قشاش" وأكلت بداخله ألول 
مرة ف�ي حياتها "س�ميطة وجب�ن رومي"، 
وتش�اء االق�دار أن يحضر ه�ذا الحفل بعض 
كب�ار المطربين، فأعجب�وا بصوتها وأقنعوا 
والده�ا بإقامة حفل لها ف�ي القاهرة، ولكن 
األب رفض أن تنشد ابنته في حفل عامة، الى 

ان اقتنع واحضرها بنفسه.
تغني في ميدان التحرير

احتفلت مصر بتوقيع اتفاقية الجالء، وقتها 
كان�ت "أم كلث�وم" عل�ى موعد للس�فر الى 
لبنان، الحي�اء احد حفالت االم�راء، ولكنها 
لم تتردد فى الغاء سفرها، ونزلت إلى ميدان 
التحرير لتغني ألول مرة في الشارع "صوت 
الوط�ن"، أم�ام الرئي�س جمال عب�د الناصر 

والجماهير الغفيرة.
تدعم الجيش 

كان�ت كوك�ب الش�رق أم كلث�وم، على رأس 
الفنانين اللذين دعم�وا الجيش، حيث قدمت 
العديد من الحفالت الفنية بالداخل والخارج، 
وكان�ت إيراداته�ا لصال�ح الجي�ش، وكانت 
تتول�ى ايضا جم�ع التبرعات من المش�اهير 

واالدباء، امثال توفيق الحكيم.
وس�بق وأن تبرع�ت بمبل�غ 10 االف جني�ه، 
إلعادة أعمار مدينة بورسعيد التي عانت من 
القص�ف خالل الع�دوان الثالث�ي على مصر، 
كما كانت إيرادات حفالتها الخارجية، تذهب 
للجي�ش المص�ري، مثل حفلها على مس�رح 
أوليمبك فى فرنسا، وجمعت خالله 212 ألف 
جنيه استرلينى، وحفالً اخر بسينما األندلس 
بالكوي�ت، والذي قدرت إيرادات�ه بنحو 100 

ألف دينار.

الصراع مع العندليب 
نش�أ خالف بين العندليب عبدالحليم حافظ، 
وكوكب الش�رق أم كلثوم، في أعقاب إحدى 
الحفالت المقام�ة تخليًدا لذكرى ثورة يوليو 
بحضور الرئيس جم�ال عبدالناصر وأعضاء 

مجلس قيادة الثورة.
وكان برنام�ج الحف�ل، أن يغن�ي عبدالحليم 
بع�د وصل�ة غناء أم كلث�وم، ولكنه�ا أطالت 
ف�ي وصلتها إلى وقت متأخ�ر من الليل، فبدأ 
العندلي�ب يفقد أعصابه في الكواليس نتيجة 

تأخ�ر ميعاد صعوده على المس�رح، وش�عر 
ب�أن هناك تعمد الهانته، ومقلب مدبر من ام 

كلثوم وموسيقار االجيال عبدالوهاب.
وعندم�ا أطل عبد الحليم حافظ على خش�بة 
المس�رح، ق�ال جملت�ه المش�هورة: "إن أم 
كلث�وم وعبدالوه�اب أص�را أن أغنى في هذا 
الموع�د، وماعرف�ش إذا كان ده ش�رف ل�ي 
وأال مقل�ب"، واغضبت ه�ذه الجملة الرئيس 
جم�ال عبدالناصر والمش�ير عام�ر، ولذا تم 
من�ع العندلي�ب من الغن�اء في أعي�اد الثورة 
لمدة ثالث س�نوات، كما ان�ه تعرض الحراج 
ش�ديد، خاص�ة ان�ه كان يذه�ب كل عام في 
موع�د الحف�ل ويجلس مع الفرقة الماس�ية 
في مس�رح البالون ويتصل ب� "علي شفيق" 
منس�ق حف�الت الث�ورة كل خم�س دقائ�ق 
ليطلب منه السماح له بالغناء، ولكن المشير 
عبدالحكي�م عامر كان يرفض ف�ي كل مرة، 

ويعود العندليب الى منزله حزينا.
"عبدالحلي�م" س�عى م�رارا إل�ى المصالحة 
م�ع "ام كلثوم"، ولكنها كان�ت ترفض، ولم 
ينته�ى ه�ذا الخ�الف اال عن طري�ق الرئيس 
الراحل أنور الس�ادات، والذي كان لديه رغبة 
ملحة أن يصالحهما، وبالفعل دبر "السادات" 
لقاء بينهما على انه مصادفة، وعندما اقترب 
عب�د الحليم من أم كلثوم، قب�ل يدها، فقالت 
ل�ه: "أنت عقل�ت وال لس�ه"، وهك�ذا انتهت 
القصة بينهما بعد مقاطعة اس�تمرت لمدة 5 

سنوات.
سر المنديل :

الفنان�ة  ال�ذى تمس�ك ب�ه  كان "المندي�ل" 
الكبيرة، والكرس�ي الذي كان�ت تجلس عليه 
الموس�يقية، اه�م  المقدم�ة  انته�اء  حت�ى 
الطقوس التى كان�ت تفعلها خالل حفالتها، 
فكان المنديل يدفئها، خاصة انها كانت تشعر 
بالقلق والخوف وبب�رودة في أطرافها وهى 
تغنى، اما الكرسى، فكان لتجنب مشيها أمام 
الجمه�ور، النها كانت ال تقوي علي المش�ى 
كثيرا، فكانت تحي�ي الجمهور وتجلس علي 

المقعد لكي تتأمل الحضور.

كوكب ال�شرق وقيثارة الطرب العربي
يف ذكراها الـ40.. »الست« جاءت للقاهرة بالقشاش

نجوى كرم جلمهورها: بعرف حمبتكم 
عبر حسابها الخاص على موقع التواصل اإلجتماعي وجهت امس االول  الفنانة اللبنانية نجوى 

كرم رسالة لجمهورها حيث كتبت التالي:
حبي�ت صبحكون، ان ش�اء الله يك�ون نهاركم حلو، ملي�ان بركي خلل�ي زرعكون لبوكرة 

يعطيكم نتيجة اللي عم تزرعوا اليوم".
وأضافت كرم بعدما انهالت على رس�التها األولى التعليقات م�ن جمهورها التالي: "بعرف 

محبتكم الي مبنية عالصخر".
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عن الثقافة واملثقفني وأزمة اهلوية
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زهور كرام

توجد أمام النق�د األدبي تحديات كثيرة، تحدد 
وضعيت�ه، وترص�د أفق�ه، وتكش�ف مظاهر 
قوت�ه أو ضعفه. ال يتعلق األم�ر، فقط، بمدى 
ق�درة النقد عل�ى مواجهة الكتاب�ات الجديدة 
بأس�ئلة مختلف�ة ومناه�ج جدي�دة، وإلى أي 
ح�د يمتلك النق�د الجرأة الفكرية والفلس�فية 
والمنهجي�ة عل�ى تطويع نظريات�ه، وتطوير 
آليات�ه ومفاهيمه وتصوراته، م�ن أجل حوار 
تفاعلي م�ع مس�تجدات األدب، حتى ال يكون 
علة أم�ام تط�ور األدب، أو عائقا أم�ام تحرر 
الكتاب�ة من األش�كال المألوف�ة، وإنما تواجه 
النق�د تحدي�ات من ن�وع آخ�ر، يتعل�ق األمر 
بتجدي�د القراءة، إم�ا ألعم�ال إبداعية عرفت 
تراكم�ا كبي�را م�ن المقارب�ات والدراس�ات، 
وج�رأة النقد ف�ي إبداع أس�ئلة جدي�دة حول 
األعمال نفسها، مما يضمن لتلك األعمال حياة 
جديدة في التفكير والق�راءة، أو االقتراب من 
مب�دع حَولت�ه تص�ورات ثقافي�ة واجتماعية 
وإبداعي�ة إل�ى س�لطة رمزي�ة، أخرجت�ه من 
الس�ؤال وأدخلته منطقة الحصانة »الخالدة«، 
من خالل اقتراح أس�ئلة مختلفة، ُتعيد المبدع 
إل�ى واجه�ة التفكير، م�ن أجل إع�ادة إحيائه 
بالس�ؤال والفكر والقراءة، وتجديد التأمل في 
رؤيت�ه األدبية. إن الرهان على هذه التحديات، 
ومواجهته�ا منهجي�ا ومعرفي�ا، يجع�ل م�ن 
النقد مؤسس�ة فكرية تنويرية، لكونها ترقى 

بالسؤال ضد الثبات والركود. 
يعد المب�دع العربي الكبي�ر »نجيب محفوظ« 
من األس�ماء التي ش�كلت حضورا متميزا في 
المش�هد العربي، بفعل نوعي�ة اإلبداعية التي 
أسس�ها، والت�ي أنتجت أش�كاال م�ن الكتابة، 
أب�دع  ولذل�ك،  المجتم�ع،  تح�والت  رافق�ت 
ف�ي التش�خيص الس�ردي للمجتم�ع والواقع 
والعالقات اإلنس�انية والشخصية المصرية – 

العربية والتاريخ القديم. 
وهذا ما جعل أعماله الروائية والقصصية من 

أكث�ر اإلبداعات العربية الت�ي حظيت باهتمام 
كبي�ر ومتابع�ة مس�تمرة ودراس�ات نقدي�ة 

أنتجت تراكما مهما في المشهد العربي.
 ويع�ود األم�ر إل�ى موق�ع نجي�ب محف�وظ 
ف�ي التص�ور الثقاف�ي العربي، باعتب�اره من 
أه�م المبدعين الع�رب الذين أخلص�وا للتعبير 
الس�ردي وحَولوه إلى رؤية فنية، أنتجت وعيا 

بالواقع العربي. 
كي�ف يمك�ن إذن، للنقد العرب�ي أن يكون في 
مستوى المش�روع الروائي لنجيب محفوظ؟ 
وكي�ف يضمن النقد اس�تمرار هذا المش�روع 
لدى األجيال الجديدة؟ وإلى أي حد يمتلك النقد 
العربي جرأة تجديد قراءة نجيب محفوظ بعد 
رحيله؟ وكيف يمكن أن يتجاوز النقد الصورة 
النمطية التي كرس�تها بعض الدراس�ات حول 
نجي�ب محف�وظ، م�ن أج�ل حي�اة متج�ددة 
لكتابات�ه مع الق�رن الواحد والعش�رين؟ وما 

هي األس�ئلة الجديدة التي يقترحها النقد على 
أعمال نجيب محف�وظ الروائية والقصصية؟ 
كيف يمكن اس�تثمار تميز كتابة محفوظ في 

الكتابة السردية العربية؟ 
تل�ك عَينة من األس�ئلة التي نفتح بها نقاش�ا 
اآلن  العرب�ي  النق�د  عالق�ة  ح�ول  مس�ؤوال 

بإبداعات نجيب محفوظ بعد رحيله. 
إن استمرار مبدع بعد رحيله، في تفكير األجيال 
الجدي�دة، وف�ي التأثير في ش�كل الكتابة، يتم 
بإحيائه ق�راءة، وتجديد التواصل معه، وليس 
بتحني�ط إبداعيت�ه ضم�ن ق�راءات، تس�تهلك 
التصور الس�ائد نفس�ه. من أجل االقتراب من 
دخول النقد األدبي تح�دي إعادة تجديد قراءة 
أعم�ال نجي�ب محف�وظ ، نس�تأنس ببع�ض 
األس�ئلة الُمغاي�رة الت�ي اقترحها/يقترحه�ا 
النقد المغربي حول نجي�ب محفوظ وأعماله 
الس�ردية، الت�ي وردت في الكت�اب الجماعي 

»نجيب محفوظ والنق�د المغربي«، الذي كان 
عب�ارة عن أعمال اللقاء الثقاف�ي، الذي نظمه 
مختبر اللغة واإلبداع والوس�ائط الجديدة، في 
جامع�ة ابن طفي�ل في المغرب، س�نة 2011، 
بمناسبة الذكرى المئوية للروائي الكبير نجيب 
محفوظ. لقد خرجت جل دراسات الكتاب عن 
خطاب الثن�اء والتمجيد واالحتفاء، واقترحت 
مقاربات مختلفة، من شأنها أن ُتعَزز حضور 
محفوظ في القرن الواحد والعش�رين. هكذا، 
يختار الناقد سعيد يقطين سؤال »في الذكرى 
المئوية لنجي�ب محفوظ هل من نجيب عربي 
في القرن الواحد والعشرين«، إيمانا منه، بأن 
كلمات التقريظ والثناء التي يستحقها، نجيب 
محفوظ في هذه المناسبة، هي على أهميتها، 
ال تعد »س�وى تأبين جدي�د وتكفين مجدد، ال 
يساعد على التفكير وال على التحفيز لالرتقاء 
بتجربت�ه لتكون مث�اال لغيره م�ن المبدعين« 

والثن�اء،  الم�دح  ع�وض  ولذل�ك،   ،)15 )ص 
اختار الناقد يقطين تفكيك طبيعة المش�روع 
اإلبداعي لدى نجيب محفوظ، إلضاءة عناصر 
الق�وة التي جعلته يحظ�ى بإجماع حول تمَيز 
إبداع�ه، من أج�ل اس�تثمارها، وتحويلها إلى 
إمكان�ات ممكنة للحديث ع�ن »نجيب« القرن 

الواحد والعشرين. 
وق�د أرج�ع س�عيد يقطي�ن ق�وة المش�روع 
مترابط�ة  عناص�ر  ثالث�ة  إل�ى  المحفوظ�ي 
ف�ي م�ا بينه�ا، ويصعب وج�ود أحده�ا دون 
اآلخ�ر، تتمث�ل ف�ي: اإلنص�ات لنب�ض الواقع 
الُمتح�ول، من خالل اس�تقاء محفوظ لمادته 
اإلبداعي�ة من الواقع في تحوالته ومنعطفاته 
الخطيرة، واالستغالل المنظم للوقت، ثم مبدأ 

االستمرارية في الكتابة والنشر. 
وه�ذا ما جعل نجيب محف�وظ ُيؤَصل للكتابة 
الروائية في التربة العربية، من خالل مشروع 
روائ�ي تميز باألصالة، والتن�وع والتكيف مع 
التحوالت السياسية واالجتماعية والتاريخية 
التي عرفتها القاهرة/مص�ر، باعتماد خلفية 

فلسفية وإعالمية.
الت�ي يمك�ن اس�تثمارها  إنه�ا اإلمكاني�ات   
بالنس�بة لنجيب القرن الواحد والعشرين، مع 
اعتماد عناص�ر التحول التاريخي – الحضاري 
مثل، الوسيط التكنولوجي الذي أصبح عنصرا 

بنائيا للنص األدبي، واللغات األجنبية.
 به�ذا األف�ق، يظل نجي�ب محفوظ مس�تمرا 
ليس باعتب�اره كفاءة إبداعي�ة متميزة، وإنما 
لكون عناصر قوة مش�روعه، يمكن أن تشكل 
استمرارا لدى الكاتب العربي في القرن الواحد 

والعشرين. 
أم�ا الناق�د رش�يد بنح�دو فإنه اختار س�ؤاال 
مختلف�ا، إلعادة قراءة نجي�ب محفوظ، ولعل 
عن�وان دراس�ته« كيف ق�رأت نجيب محفوظ 
من غير أن أقرأه؟«، يثير الدهشة، وُيحفز على 
التفكير في شكل القراءة التي يقترحها الناقد 

بنحدو. 
ويقصد رشيد بنحدو بتعبيره المثير للدهشة، 

عجزه عن التمرس الجمالي بروايات محفوظ، 
ف�ي ظ�ل س�ياق قس�ري، كَيفت�ه جمل�ة من 
التلقيات التي جعلت نجيب محفوظ وأعماله، 

تشوش على التلقي المنتج. 
وم�ن بي�ن ه�ذه التلقي�ات، يأت�ي الخط�اب 
النق�دي الذي ينتظر ص�دور كتابات محفوظ، 
لُيجرب عليها الترس�انة المنهجية، ويس�تهلك 
التص�ورات الس�ائدة نفس�ها ح�ول رواي�ات 
محف�وظ، إل�ى جان�ب تلقي�ات أخ�رى تدعم 
االهتم�ام نفس�ه بالص�ور المألوفة نفس�ها، 
مثلما يحدث مع الس�ينما واإلع�الم، والكتاب 
المدرس�ي، وهي أش�كال ُتعطل متعة الدهشة 
إلبداعات محفوظ، وُتشَوش على نقاء التلقي. 
إذ، تتح�ول ه�ذه التلقيات الت�ي تعتمد خطاب 
التمجيد، إلى عنصر خلل أمام التفاعل الوظيفي 
إلبداعات نجيب محفوظ. يطرح الناقد رش�يد 
بنحدو س�ؤاال مهما حول شكل تلقي نصوص 
محفوظ، الذي ُيكرس القراءة نفس�ها، وُيقَيد 

انفتاحها على اإلمكانيات الجمالية لكتابته. 
يصبح المش�كل إذن، في أش�كال التلقي التي 
ُتحَنط إبداع محفوظ ضمن تصورات جاهزة، 
وُتربك س�يرورة التمرس الجمالي بنصوصه. 
الجمال�ي  التم�رس  بنح�دو  رش�يد  ويش�رح 
بانتقال القارئ من كونه ذات س�لبية، تمارس 
ق�راءة صامتة للن�ص، إلى كون�ه ذات فاعلة، 
تنت�ج قراءة كاتبة له. نخلص من هذا الش�كل 
م�ن التفكي�ر ف�ي نجي�ب محف�وظ وأعماله 
السردية، بعد رحيله، من خالل إعادة القراءة، 
واالكتش�اف، والبح�ث عن التم�رس الجمالي 
لنصوصه، إلى ض�رورة الحذر من نوع التلقي 
الذي فيم�ا هو يقت�رب من كتاب�ات محفوظ 
بالتمجي�د والثن�اء، ومن خالل لغ�ة االحتفاء، 
فإن�ه ُيدم�ر إمكانية اس�تمرار ه�ذه الكتابات 
بالقوة واألهمية نفسهما. بهذا الشكل، يتحول 
النق�د الذي يعتم�د عنصر االنبهار بش�خصية 
نجيب محف�وظ، واإلعجاب بكتاباته، باعتماد 
مضمونها، من دون تحليل ش�كلها، إلى مجرد 

قراءة صامتة.

 القاه�رة- يش�ارك الكاتب أس�امة أحم�د العمري، في 
معرض القاه�رة الدولي للكتاب، في دورته السادس�ة 
بمجموعت�ه  فبراي�ر(،   12 يناي�ر-   28( واألربعي�ن 
القصصية “خوفناك كهوست”، الصادرة حديثا عن دار 

“أطلس للنشر والتوزيع” بالقاهرة.
وق�د اس�تطاع الكات�ب م�ن القص�ة األول�ى أن يس�بر 
أغوار العقل بجرعة فلس�فية راقية اس�تطاع تمريرها 

بانسيابية بالغة في نص يحمل الكثير من التساؤالت.
تماهى أسامة العمري في مجموعته القصصية األولى، 
فتن�ازع البطولة معه كل من النص واألفكار، حيث عمد 
إلى المزج بين اللغة الفصح�ى الرصينة واللغة العامية 
في خليط س�احر بنكهة اللغ�ة اإلعالمية، فكأن الكاتب 
اصطح�ب كامي�راه الخاص�ة وانطل�ق يج�وب النفس 
البش�رية متس�ربال برداء الراوي الرئيس�ي، ونجده في 
أوقات أخرى وقد انتحل شخوص أبطاله فلبس شورت 

وفانلة ويجو “وهو ينظر إلى الس�قف وقد مّرت دقيقة 
كامل�ة على ه�ذه الحال، وه�و ال يزال منتصبا كلبش�ة 

قصب في منتصف الغرفة وقد تهدلت أكتافه”.
انطل�ق الكات�ب بط�رح هويت�ه الفكرية م�ن الصفحة 
األولى، وأعلن عن انتمائه الصريح للمجتمع الذي خرج 
من�ه، فكتاباته ما هي إال تجس�يد لذل�ك المخزون الذي 
نهل منه، فأبطاله ليس�وا من صن�ع الخيال بل هم نتاج 
خبرة ومعايش�ة ليبرزوا على الورق أش�خاصا من لحم 

ودم.
وعّبر عن مش�كلة أحالم الفتاة بي�ن الطموح والزواج، 
في مجتمع ش�رقي يختزل مس�تقبل الفتاة في الزواج، 
معبرا عن ح�ال الكثير من البيوت العربية في معاملتها 

مع بناتها في قصة: “غير متوقع”.
وجلس الس�ارد في حي�رة بين ما يج�ب أن يفعله، وما 
يفرض�ه عليه الح�دث في قص�ة: “ماذا بع�د”. فأخذنا 

الس�ارد ف�ي مقارب�ة اجتماعية مفتوح�ة مرتحال بنا 
إلى عال�م محمد وتفاصيل حيات�ه، وكيف تغّيرت في 
لمحة بصر ليصبح شخصا جديدا، يمارس من خالله 
شخصية جديدة للمرة األولى. قصة مفعمة بالنشيج 

واألحالم المجهضة والخيبات المتراكمة.
وف�ي القصة التي تحمل اس�م “الب�روف” تتنافس 
التفاصيل البسيطة واللغة الساخرة البسيطة على 
مرك�ز البطولة س�وّية، في وص�ف المعاناة التي 

عاشها الراوي وهو يتنقل من “صنايعي آلخر”.
ونالح�ظ أن الكاتب صبغ المجموعة القصصية 
ب�دالالت مختلف�ة، فكانت متباين�ة التوجهات 
والمقاصد، وجاءت قصة الهروب إلى س�كينة 
لتفتح الجرح الغائر بالسفر إلى الخارج سواء 
كان بس�بب انهزامية الظ�روف أو البحث عن 

باب للرز

عبا�س علي العلي 
كانت فترة الخمس�ينات والستينات من القرن الماضي 
تش�كل المالمح األولى لهوية ثقافي�ة عراقية متميزة 
تستند في تبلورها لمعطيات تاريخية في جانب ورغبة 
حقيقية في الخروج من القوقع التاريخي واألجتماعي 
العراق�ي والعربي واإلس�المي نحو الفضاء اإلنس�اني 
ليعبر من هناك عن الهم والوجع العراقي الذي يستشعر 
الجرج األول من سقوط بابل لسقوط بغداد مرة أخرى 
, الجرح الذي سكن الوجدان والذاكرة العراقية ويتجدد 
ويتعاظ�م م�ع كل مصيبة تحل بب�الد الرافدين ويكون 
للفك�ر دور فيه�ا أم�ا حينما ينه�زم ع�ن المواجهة أو 

يسقط في براثن وسطوة الحاكم الجبروت .
في الس�بعينات بعد ذل�ك ظهرت الهوية ب�ارزه للعيان 
ليس كك�م فقط بل قدرة على إثب�ات وجودها ولو من 
خ�الل المزاوجة بي�ن قبول الواقع السياس�ي األحادي 
النظ�رة وبين الرغبة في التعبي�ر والتصبر على أمل أن 
تك�ون للثقافة ق�درة القيادة مرة أخرى , إال أن س�نين 
الح�ر وس�طوة النظام وع�دم قدرت�ه على اس�تيعاب 
محاولة المثقف والمؤسس�ة عل�ى التصويب والنصح 
واالستماع للخالصة اإلنسانية التي تحمله قاده إلى أن 
يجعل من المثقف العراقي صاحب الهوية اإلنسانية أحد 
أبرز األعداء الوجودين له , فوجد المثقفون العراقيون 

أنهم أما خيارين أما المواجهة بما تعني الدمار والهالك 
أو الخضوع لرغبة القائ�د ومحاولة التعايش مع واقع 

ظالم .
كال الخياري�ن كان إنس�انيا وكال الخيارين ال يعد معرة 
في وج�ه الثقاف�ة , الم�وت بالمجان كان ه�و الخيار 
ال�ال إنس�اني , واالنخراط الذ يس�لب الهوية هو الخيار 

األتعس ومع ذلك ش�هد النشاط الثقافي في العراق في 
فترة الثمانيات حراكا راقيا وكم هائل من النتاج سواء 
كان المهاجر أو الذي بقى مدافعا عن وجوده بما يعتقد 

أنه حقه وقراره دون أن يسئ ألحد .
الثقاف�ة ف�ي زمن ص�دام ونظام�ه كان�ت خليطا غير 
متجانس ومن الس�هل الفصل بين الغث والسمين منه 

ألن الثقاف�ة ف�ي طبيعته�ا ومن طبيعته�ا أن ال تتعلق 
بالط�ارئ الش�خصي إنه�ا روح المجتم�ع وصورت�ه 
الفكري�ة , فال فرانكو في إس�بانيا أس�تطاع أن ينتزع 
الهوي�ة اإلنس�انية للثقاف�ة اإلس�بانية وال هتل�ر وال 
موس�يليني طالم�ا أن هن�اك فك�ر ح�ي يمتل�ك الجذر 
التاريخ�ي ويحم�ل الحل�م واألمل بغ�د إنس�اني يمثل 
حل�م األمة على تجاوز اإلش�كالية السياس�ية , لذا فما 
يجري الحديث في ذم الثقافة العراقية في عهد النظام 
الس�ابق إنما يس�يء من حيث ال يفهم لروح المجتمع 
والج�ذوة المتق�دة في�ه , ويهي�ن روح التح�دي الت�ي 
لواله�ا لما وجدنا القاع�دة الحقيقية التي تنطلق منها 
الثقاف�ة العراقي�ة اليوم , كل ما موج�ود اليوم هو من 
إب�داع فترة الس�بعينات والثمانيات والتس�عينات على 
وج�ه الخصوص .الثقاف�ة العراقية الي�وم غنية بالكم 
وغني�ة بالجوه�ر اإلنس�اني لك�ن ما يش�وه صورتها 
ودورها اإلنس�اني ما يس�مى بالثقاف�ة الصينية التي 
اكتس�حت كل المواقع األساس�ية من إدارة المؤسسة 
الثقافي�ة إلى صعودها المدمن عل�ى منابر الثقافة إلى 
المطابع إلى النشر حتى أضحى ظهورها عالمة مميزة 
للواق�ع العراقي وهذا يعد تقصي�را من الفاعل الثقافي 
األصيل حامل الهوية عندما أنزوى ليعلن إخالء الساحة 
لمتزعم�ي الثقافة الصينية المقلدة التي هي كالفقاعة 

ما أن تظهر لتزول مسرعة .

البحث عن أشياء نادرة 
 

ف�ي جناح دار ليلى بخيمة 2 بمعرض القاهرة الدولي جرى، حفل 
توقيع رواية "البحث عن أشياء نادرة", للكاتب عاطف سنارة. 

في إطار بوليس�ي مثير يع�رض الكاتب لش�خصيات تبحث عن 
أش�يائها الن�ادرة.. الت�ي ت�ود تحقيقه�ا والوصول إليه�ا، بدًءا 
من الح�ب إلى الحق في الحي�اة والصداقة والب�راءة واألمومة 
والوصول للحقيقة والعدل.. أش�ياء منها البس�يط والمعقد.. 

ولكنها لهم جميعا أشياء نادرة. 
المال واإلعالم والسياس�ة ثالوث متداخ�ل يعرض له الكاتب 
أيض�ا ف�ي الرواي�ة بعمق ويق�وم بس�بر أغ�واره... وتبقى 
الحقيق�ة هي الخي�ط الذي يرب�ط كل هذه األش�ياء النادرة 

والذي ربما لو تم الوصول إليها لتحققت باقي األشياء األخرى.

كاريوكي 
صدر حديثاً، عن دار أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي، المجموعة القصصية "كاريوكي"، 
للكاتبة ريم�ا الكردي، وهى المجموعة التي يتم إطالقه�ا ضمن احتفالية "أطلس"، 
التي يقيمها الدار في الواحدة من ظهر 7فبراير، بخيمة اتحاد الناش�رين المصريين، 
ضم�ن فاعليات معرض القاه�رة الولي للكتاب والكتاب.ويعتب�ر "كاريوكي"، أول 
عمل أدبى ينش�ر للكاتبة، وه�و عبارة عن مجموعة قصصي�ة متنوعة، تمزج بين 
الدرام�ا االجتماعية والتراجيديا ، األدب الش�عبى والصوفى فى إطار فنى ش�يق، 
يتميز ببساطة األسلوب واللغة السهلة الخالية من التعقيدات، وتناقش من خالله 
قضايا هامة من ضمنهم: اضمحالل الفكر والفساد األخالقى، التحرش و العنوسة 

وتأخر الزواج، الصوفية و ازدراء األديان.يذكر أن "الكردى"، تخرجت من كلية اإلعالم، جامعة 
"ويلز"، البريطانية عام 2011، ولها كتابات صحفية خاصة بالمرأة. 

لو كان رجاًل
حممد �شني�شل الربيعي

لَو َكاَن َرُجالً

َيتوزُع الَمكاُن َعلى َفجِر الَصباح

َيناُم َعلى َكتِف ُرقعِة شطرنٍج َكبيرة

أضرُب بَكفي َعلى َقَفا البنَطال

َيتساقُط ُتراُب الُجلوس

َذات الَيمين َوذات الِشمال

أغتسُل ِبماِء َوجهي

البطالُة َتسخُر ِمني

أتوُسل باإللَه

أال َتتحوُل الِحنَطُة إلى َعناقيٍد َبعيَدة

,,,,,,,,,,,,,,

َيتغرغُر الملُح بإنَفاس الُفقراء

آٍه لو كاَن رجالً 

َحولَني إلى َماعون َتحَت َسماٍء بال َمطر

َمناَماتي َتطرُد أحالمي الَبسيَطة

َبيتي َصفيٌح 

َتدُب في أسَمالي الِريح

,,,,,,,,,,,,,,

َيستنزُف َجيبي َمبَضُع الَجَراح

َيهبُط َعلى ِجلدي َكلَسعاِت الَشمس

ال َشيَء في الَقلِب إنُه الَصدأ

ال َشيَء في الروِح

َغير َمثاِر الَنقِع

َوبعُض ِحكَمٍة, ُردْت إلى أَرذِل الُعمر

,,,,,,,,,,,,,

)إِني َجاِعٌل ِفي األرِض َخليَفة(

ينازعني حقي في الحياة

ُتسِجُل الَخَطايا ُحضوَرا

َتبلُغ َرقَما ِقياسَيا

ُهويتي َبيَن أزيِز الرَصاص

,,,,,,,,,,,,,

َتصَهُل الحَياة 

في َجوِف اإللَه

ليَس ِفي َعَصا ُموَسى

موَسى لَن َيعود

أَنا الَساِمري

َسفيٌر لإللَه
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من بين أفضل الوزراء أداء وإخالصًا 

رستم حيدر : هل شارك يف قتل فيصل االول 
 وقليل االتصال بالناس، له أصدقاء بجدود العشرة، أبرزهم السيد محمد الصدر 

)رئيس مجلس األعيان( والسيد عبد المهدي المنتفكي )وزير( وصالح جبر 
)رئيس وزراء( وكانوا جميعا يكنون له احتراما كبيرا ..  

، متحدث ُمجيد ، وكاتب قدير، ويلعب التنس ولعبة 
ّ
صاحب العلم واألدب الجم

البريدج مع أصدقائه القالئل، ويصفه تقرير السفارة البريطانية في العراق بأنه 
)متعلم جيد،  تصرفاته لطيفة، هادئ وذو أدب رفيع(، وقليل الكالم،

نبذة عن حياته :
من أس�رة عريقة معروف�ة في بعلب�ك، والمولود فيها 
العام 1889 ، أكمل دراس�ته الجامعية في  اس�طنبول، 
ليحصل على الش�هادة العليا من جامعة السوربون في 
العلوم اإلدارية والسياسية، يجيد الفرنسية واالنكليزية 
والتركية والعربية، ليعمل مدرس�ا في دمشق، ثم عين 

مديراً لمدرسة صالح الدين األيوبي في القدس ..  
نشاطه السياسي 

أحد مؤسس�ي جمعي�ة العربية الفتاة الس�رية ، التحق 
الع�ام 1916 بالثورة العربية الكب�رى ، وتوثقت صلته 
باألمير فيصل ابن الش�ريف حس�ين حت�ى أصبح كاتم 
أس�راره  وأمينه ومستشاره ورافقه إلى مؤتمر الصلح 
في باري�س العام 1918 .. جاء م�ع الملك فيصل االول 
حين وصوله إلى العراق  في 23 حزيران 1921 ، وعين 

 :
� رئيس للبالط الملكي وس�كرتيرا خاصاً للملك فيصل 

االول .. 
� منح وس�ام الرافدين من الدرج�ة الثالثة العام 1929 

لخدماته وإخالصه في عمله ..
� عين وزيراً مفوض في طهران 1930..

� عضو مجلس األعيان العام 1931 ..
� وزي�ر المالي�ة أربع م�رات ،ووزي�راً  لالقتصاد ثالث 

مرات )1930 � 1940( ..
� رئيس للديوان الملكي وس�كرتيراً خاصاً للملك غازي 

.. )1937 �1933(
� عضو في مجلس النواب  )1937-1939( .. 

رستم وزيراً :
يب�دو إن الضب�اط العراقيين الذين تعاون�وا مع فيصل 
من�ذ الع�ام 1916 وتحريره�م الش�ام م�ن العثمانيين 
والمش�اركة ف�ي حك�م س�ورية كان�وا منزعجين من 
تصرف السوريين الذين ساهموا في الحكم ألفيصلي في 
س�وريا، فقد ذكر محمد علي كرد: إن السوريين تأّففوا 
من السياسة التي سار عليها األمير فيصل في االعتماد 
عل�ى الغرب�اء، والمقص�ود بالغرب�اء )العراقي�ون(.. 
ويروي علي جودت األيوبي: )إن العراقيين الذين كانوا 
مع فيصل كانوا يش�عرون بأنه�م غرباء وغير مرغوب 
بهم من قبل الس�وريين( ويقترح جعفر العسكري )إذا 
كان فيصل س�يجلب معه أّياً من أتباعه السوريين، إلى 
العراق والذي�ن يتوقعون الحصول عل�ى مناصب، فان 
ذلك سيكون له تأثير غير مستحب على أتباع فيصل في 

العراق ..
هذا التوجه انعكس على العديد من الساس�ة العراقيين 
تج�اه أتب�اع فيصل األول من الس�وريين، خالل تس�لم 
األخيري�ن مناص�ب رفيعة ف�ي العراق ومنهم رس�تم 
حيدر، فقد واجه رس�تم حيدر حمالت صحفية مكثفة 
وتع�رض لكثي�ر من الهجم�ات من جان�ب خصومه أو 
خصوم الوزارات التي اش�ترك فيها، حتى نجد صحيفة 
االستقالل )جريدة الحزب الوطني العراقي( والمعروفة 
بنزعته�ا القومي�ة اعترضت على تعيين رس�تم وزيرا، 
ألنه حديث عهد بالجنسية العراقية، واستمرت الجريدة 

في النقد للسوريين بشكل مبطن .. 
بالمقاب�ل لم تكن لهذه الحم�الت أثراً كبيراَ في إضعاف 
مكانة رس�تم حيدر أو توهن من عزمه ،سوى ما كانت 
تس�ببه له من ألم نفس�ي ،وقد كان�ت ثقافته وكفاءته 
العالي�ة ونزاهته واس�تقامته تجعله ف�ي موقف منيع 
وصل�ب بدليل انه حقق الكثي�ر من النجاحات من خالل 

الوزارات التي شغلها ..
فلق�د ص�در قانون جدي�د لتحصي�ل الدي�ون المتأخرة 
للحكوم�ة، وكان معظ�م الذي�ن تأخر تحصي�ل الديون 
منهم م�ن ذوي النفوذ والمناصب الرفيعة ، خاصة من 
الخزينة الملكية الخاصة ، والوزراء وشيوخ العشائر..  
بدأ رس�تم حيدر بتطبيق القانون على الخزينة الملكية 
الخاصة فانذره�ا بدفع المتبقي عليها والذي كان يبلغ 
عش�رة آالف روبية ، فاعترض ناظ�ر الخزينة الخاصة 
صفوة العوا مس�تنكرا إنذار الخزين�ة الملكية الخاصة 
بسداد دين متأخر، عندها نفذ رستم قرار وضع الحجز 
عل�ى أمالك الملك في منطقة الحارثية، فهرع إلى الملك 
يش�كوه األم�ر، وكان جالس�ا إلى جنب المل�ك في تلك 
اللحظ�ة عبد الله الحاج من رج�االت الملك المعروفين 
فكلف�ه المل�ك بمفاتح�ة رس�تم باألمر نفس�ه، ذهب 
الحاج عبد الله إلى رس�تم وحدث�ه بما جرى، فرد عليه 
رس�تم انه ينفذ إرادة جاللته فهو ال�ذي وقع القانون ، 
وان�ه يقوم بالحجز الحترام القانون في الدولة .. رجع 
الح�اج عبد الله إلى الملك وعرض كل ما دار مع رس�تم 
حرفيا فارتاح المل�ك، وأمر جاللته ناظر الخزينة بدفع 

الديون فورا واحترام القانون ..  
ومثال آخر لسياس�ة رس�تم حيدر وإخالصه المتناهي 
فبعد انقالب بكر صدقي بدأت بظهور تكتالت سياسية، 
واخذ الكثير من السياس�يين يحاولون اجتذاب عدد من 
المناورات السياس�ية تنهار أمام القوة العسكرية، لكن 
ذلك لم يؤثر في رس�تم حيدر ال�ذي كان في ذلك الوقت 
رئيس�ا للجن�ة المالية ف�ي مجلس الن�واب، فأدخل في 
تقريرها حول ميزانية الس�نة فصال شديد الديباجة في 
وجوب الحيلولة دون تدخل الجيش في السياسة ، مما 
اغضب بكر صدقي وبعض رجاالت الجيش الذين كانوا 
مس�يطرين على الوضع السياس�ي، لكن رستم لم يبال 
بش�يء من ذلك كما رفض بشدة الضغوط الكبيرة التي 
قام بها احد الضباط عليه لمنح أقاربه أراضي، فس�أله 
رستم حيدر وزير المالية، آنذاك: )بأية صفة تكلمني؟( 
فأجاب�ه: )بصفة ضابط في الجي�ش، وان له فضال في 
مجيء رس�تم وغي�ره إلى ال�وزارة(.. فأجابه رس�تم: 

)إذا قدر لرس�تم أن يوزع األراضي باألوامر العسكرية، 
فانه س�ينفذها وف�ق تل�ك األوامر، ولي�س بالضغوط 
والواس�طات، وخرج الضابط م�ن دون أن يحصل على 

شيء!!
لقد كانت العمل�ة المتداولة هي )الروبية( الهندية التي 
فرضه�ا االنكليز منذ احتالله�م للعراق ، ثم بقيت عملة 
رس�مية للبالد، واس�تطاع رس�تم حيدر على اس�تبدال 
)الروبي�ة( بالدينار ،فأصبح الدينار العراقي اعتباراً من 

أول نيسان 1932 العملة الرسمية في العراق ..
رستم .. ومصرع الملك فيصل االول :

بعد خمس�ين س�نة على موت الملك فيصل االول أصدر 
ناصر الدين النشاشيبي كتاباَ بعنوان )نساء في الشرق 
األوس�ط( طرح قيه معلومات جديدة عن مصرع الملك 
فيصل األول، الذي ظل مث�ار حديث وجدل واهتمامات 
كثي�رة، ويش�ير الكتاب إلى إس�هام رس�تم ف�ي مقتل 
فيص�ل األول وخالصة هذه المعلوم�ات هي: إن هناك 
فتاة يهودية مصرية باس�م فيكي أو )فكتوريا حكيم( 
تسكن منطقة المعادي بالقاهرة ، وتجيد التحدث بأكثر 
من لغة أجنبية )االنكليزية، الفرنسية، وااليطالية( كما 

تجي�د لعبة ال�ورق خاصة لعبة البري�دج، وكانت فيكي 
وعائلته�ا تقض�ي ش�هر الصيف ف�ي رأس الب�ر، وفي 
صيف العام 1933 تعرفت عائلة فيكي على رستم حيدر 
)أعزب( ومن المقربين للملك فيصل االول، وكان آنذاك 

رئيسا للديوان الملكي العراقي .. 
وقع رستم في حب فيكي فوعدها بان ال يفارقها مطلقا 
وأصبحت فيما بعد عشيقته، كما وعدها بأنه سيضمها 
للحاشية الخاصة بالملك فيصل ، وكان رستم على علم 

أن فيك�ي، كانت قد درس�ت التمريض في المستش�فى 
اليهودي في اإلس�كندرية ،واش�تغلت في�ه .. المهم إن 
فيكي تلقت بعد مدة قصيرة جدا برقية مس�تعجلة من 
رس�تم يطل�ب منها أن تعد نفس�ها لكي تق�وم بمهمة 
الممرض�ة الخاصة للملك فيصل، وفعال وفي ش�هر آب 
من العام نفس�ه سافر الملك فيصل ومعه أخوه )الملك 
علي( ونوري الس�عيد ورس�تم حيدر وتحس�ين قدري 
وموس�ى الشاهبندر إلى سويس�را لغرض العالج وفي 
ميناء اإلس�كندرية التحقت فيكي بالحاش�ية الملكية، 
وقد أعجب المل�ك بفيكي مثلما وقعت هي بحب الملك، 

أو هكذا كان شعورها!! 

يقول النشاش�يبي: )رأيت فيكي بع�د موت الملك( وقد 
ج�اءت إل�ى مدينة ل�وزان برفقة زوجه�ا احمد صديق 
باش�ا )محاف�ظ اإلس�كندرية(، الذي عين بع�د زواجه 
منه�ا س�فيرا لمصر في اليابان وس�ألتها ع�ن قصتها 
مع المل�ك فيصل األول فانزعجت لس�ؤالي ولم تجبني 
، وعندم�ا مرضت بالس�رطان زرتها في المستش�فى 
وذكرته�ا بس�ؤالي ثانية فأجاب�ت: )انا كن�ت صغيرة 
لكن�ي اذكر إن ش�خصية بريطانية غامض�ة قد اتصلت 
ب�ي فور إق�الع الباخرة م�ن اإلس�كندرية ودعتني إلى 
تناول فنجان ش�اي وكش�فت ع�ن منصبه�ا وعملها، 
وطلبت مني بصراحة تامة أن أوافيها على مدى األربع 
والعشرين س�اعة بتفاصيل حالة الملك الصحية ونوع 
الحق�ن الت�ي يأخذها وأق�راص ال�دواء الت�ي يتناولها 
وحركات�ه ونش�اطه، ث�م قالت ل�ي تلك الش�خصية إن 
رس�تم حيدر ال يتعرض على مثل ه�ذا العمل وانه على 
علم تام به، وعندما س�ألت رستم عن صحة ما سمعته 
من تلك الش�خصية أجابني بهز رأس�ه وكلمة فرنسية 
معناها “ال باس” ، وفي فندق بيل فو اختاروا لي غرفة 
مالصق�ة لغرفة الملك، وكانت مهمت�ي أن أرافق الملك 
معظم ساعات الليل والنهار ،وكنُت أول من يدخل عليه 
ف�ي الصباح ، وآخر من ي�راه منتصف الليل، وفي اليوم 
الثاني من وصولنا إلى مدينة بيرن السويسرية سلمني 
طبي�ب الملك الخاص مجموعة الحقن التي س�أعطيها 
للمل�ك ، وهو الذي اخت�ار له العالج وش�رح لي كيفية 
اس�تعماله، وطلب مني أن أوافيه بتقارير س�ريعة عن 
حال�ة الملك الصحية، اثر كل حقن�ة من العالج أعطيها 
له ،وقد جاء الس�فير البريطاني في بيرن إلى فندق بيل 
ف�و ودق علّي باب غرفتي ودخل وش�رح لي بان رئيس 
الديوان الملكي )رس�تم حيدر( على عل�م بهذه الزيارة 
،وطل�ب مني ان أطلعه على علب الحق�ن التي يتناولها 
المل�ك وعل�ى بقية ال�دواء الخاص بالمل�ك، وفجأة دق 
جرس التلفون وس�معت صوت رس�تم حي�در يطلبني 
ألمر مهم فتركت السفير البريطاني في غرفتي، وعندما 
عدُت إليها وجدت جميع الحقن وأقراص الدواء قد أعيد 
ترتيبه�ا بعناي�ة خاصة وبنظام يلف�ت النظر بحيث لم 
اع�د واثقة تماما من أن هذه العش�رات من مجموعات 
الحقن وعلب الدواء ، وه�ي مجموعات العلب والحقن 
نفس�ها التي تركتها،ولم اقدر أن اطلب من الس�فير أن 
يفتح لي حقيبة يده كي أفحص ما في داخلها ولم أقدر 
أن أحصي عشرات من العلب كي أعرف ماذا نقص منها 
وم�ا زاد عليه�ا وما تبّدل منه�ا؟. فاس�تأذن الرتباطه 
بموع�د س�ابق عل�ى أن يتص�ل بي ف�ي المس�اء. وفي 
المساء وبعد عودتي إلى غرفتي بعد آن أعطيت الحقنة 
الطبية للملك لكي يس�تريح وجدٌت الس�فير البريطاني 
بانتظاري حيث أمطرني بعش�رات األس�ئلة عن صحة 
الملك ،ولم أجد س�بباً لهذه األسئلة، ألنني كنُت انقل كل 

شيء عن صحة الملك إلى رستم حيدر.. 
بع�د يومين على هذه الواقعة ذه�ب الجميع إلى الجبل 
المج�اور للفن�دق تلبية لدع�وة عائلة هندي�ة معروفة 
اسمها )الراجا( وكان الملك في ذلك اليوم بكامل نشاطه 
وموفور الصحة ، لكن عندما عاد بعد الظهر بدأ يش�عر 
بضيق ف�ي الصدر وتعب في الجس�م فأعطيته الحقنة 
الالزمة ، وقبل حلول العش�اء س�معُت صوت تحس�ين 
ق�دري يناديني م�ن وراء الباب كي آت�ي بحقنة إنعاش 
إلعطائها إل�ى الملك فورا، وعند دخول�ي وجدت الملك 
مس�تلقيا فوق فراشه،وقد ارتسمت خطوط زرق فوق 
وجهة، رفعت سماعة التلفون لطلب الطبيب، الخاص، 
لكن السفير البريطاني، وفي ضوء حساباته وتوقعاته 
كان جالس�ا في بهو الفندق بانتظار المفاجآت،وحضر 
الطبيب وأعطيُت الملك اإلسعافات األولية، لكن الموت 
كان أقوى من كل شيء، إذ أغمض عينيه وفارق الحياة 
بعد ساعة واحدة! وكان موجودا قرب سرير الملك عند 
وفاته كل من: رستم حيدر وتحسين قدري والممرضة 

فيكي والسفير البريطاني في بيرن ..
ويتاب�ع النشاش�يبي ف�ي كتاب�ه “نس�اء من الش�رق 
األوسط” : وعندما سألتها عن أسماء األشخاص الذين 
يحملون س�ر وف�اة الملك ف�ي صدوره�م؟ قالت: كان 
رس�تم حيدر يعرف س�ر القصة، ولك�ن الذين يعرفون 
عن�ه ذلك ق�رروا التخلص من�ه فأرس�لوا إليه مفوض 
ش�رطة مفصوال بعلمه وأطلق الرصاص عليه وقضى 
نحبه، وس�ألتها ماذا جرى للسفير البريطاني؟ فقالت: 
لق�د قض�ت علي�ه الح�رب .. قلت وم�اذا عن تحس�ين 
ق�دري؟ قالت: هذا الموضوع هو آخ�ر همومه !! وهنا 
يج�در بالذكر إن فيص�ل األول قال للس�فير البريطاني 
قبل وفاته بس�تة أش�هر: )إن العراق يحكم بدكتاتورية 
ثالث�ة )فيص�ل ونوري ورس�تم ، وال يمكن أن يس�تمر 
ذلك!!(، فهل كان لرس�تم دور في مقتل فيصل ؟ ثم من 

قتل رستم ؟( ..
مقتله :

في صباح  17 / 1 / 1940 دخل على رس�تم حيدر في 
مكتبه في وزارة المالية المدعو حس�ين فوزي توفيق، 
وأطلق الرصاص على الوزير الذي نقل إلى المستشفى، 
وبع�د أربع�ة أي�ام فارق رس�تم الحي�اة .. أم�ا الجاني 
)حسين فوزي( فقد كان مفوضا في الشرطة ، وفي 3 
تموز العام 1935 استغني عن خدماته لسلوكه الشائن 
، وع�دم قيام�ه بواجبات�ه ، ثم اس�تخدم في األش�غال 
العس�كرية بأج�ور يومي�ة وبعد م�دة طرد لألس�باب 
نفسها وقد راجع دوائر السجون والري لغرض تعيينه 
كمس�تخدم،  لك�ن رف�ض تعيين�ه بع�د االط�الع على 

اضبارته الشخصية .. 
ألق�ًي القبض عل�ى الجاني ، ووجدت ف�ي جيبه وصية 
مؤرخة قبل اس�بوع من الحادث ، ج�اء فيها “إن داعيا 

وطني�ا دعاني به�ذه التجربة ما دمت ق�د صممت على 
االنتح�ار، وهي أن أنق�ذ أمتي وبالدي من ش�رور احد 
الخون�ة على األقل، وانه ليس هن�اك من حرضني على 

هذا الواجب والله اشهد” ..
أج�رى حاك�م التحقيق جمي�ل األورفل�ي التحقيق مع 
الجان�ي ، بحض�ور المدع�ي الع�ام مع�روف جياووك 
ومدير ش�رطة بغداد وجي�ه يونس ، واعت�رف الجاني 
اعتراف�ا صريح�ا بأنه هو ال�ذي أطل�ق الرصاص على 
الوزير رس�تم حي�در لعدم حصوله عل�ى وظيفة ،  لقد 
كان الوزي�ر يعده بوظيفة دون ج�دوى، فلما يئس من 
الحص�ول على وظيفة أقدم عل�ى قتله دون أن يحرضه 
احد أو يعاونه أو يشترك معه، وقد سجل حاكم التحقيق 

اإلفادة وأغلق المحضر ..
نوري السعيد على الخط :

لك�ن المفاج�أة أن رئيس الوزراء نوري الس�عيد وابنة 
صب�اح ، وس�كرتير وزي�ر الدف�اع احم�د المناصفي، 
ومعاون الش�رطة عبد الرزاق العس�كري، وأش�خاص 
آخري�ن حض�روا، فعرف�ه حاك�م التحقي�ق بملخ�ص 
التحقي�ق ، لك�ن رئي�س ال�وزراء طل�ب م�ن األورفلي 
مواجه�ة المته�م واختلى به وخرج الس�عيد .. ويقول 
األورفل�ي: ثبُت كل ذل�ك واتصلُت فورا بوزي�ر العدلية 
محم�ود صبح�ي الدفتري ،وش�رحُت ل�ه كل المواقف 
ومالبس�اتها، فقال ل�ه الوزير اكتم ما جرى وس�يقدم 
الوزير غدا الدعوى إلى القضاء ، وسيس�تقيل إذا لم يتم 

ذلك، وهو ما جرى ..
أما الجاني فقد طلب في منتصف الليل قرطاس�ا وقلما 
وس�جل اعترافات جدي�دة قال فيه�ا إن الذين حرضوه 
على ارت�كاب الجريمة، هم: )نجيب ال�راوي، وإبراهيم 
كمال، وصبيح نجيب، وعارف قفطان، وش�فيق نوري 
ألس�عيدي ، وحس�ن فهم�ي، وغيره�م وجميعهم من 
خص�وم نوري الس�عيد، وأعيد التحقي�ق ثانية ،وجرى 
توقي�ف جميع األش�خاص الذين وردت أس�ماؤهم في 
االعت�راف الجدي�د(، من جانب آخر توفي رس�تم حيدر 
بعد أربع�ة أيام من الحادث جعل�ت الرغبة في التوصل 
إلى المحرضي�ن على هذه الجريمة أكث�ر إلحاحا ، فقد 
أص�ر ثالثة من ال�وزراء عل�ى وجوب حص�ر التحقيق 
بالقات�ل وح�دة وهددوا باالس�تقالة ،وقاب�ل عددا من 
رؤساء الوزراء السابقين األمير عبد اإلله )الوصي على 
العرش( واحتج�وا على إجراءات الش�رطة في توقيف 
األش�خاص الذين ادعى حس�ين فوزي أنه�م حرضوه 

على جريمته ..
وأصبح نوري الس�عيد بين أمرين : إما أن يؤيد وزراءه 
الثالث�ة في طلبه�م ، فيقضي على أس�طورة )اإلجرام 
السياس�ي( الت�ي طالما ردده�ا ، أو أن يقبل اس�تقالة 
ه�ؤالء ال�وزراء ، فيفس�ح المجال لدعاي�ات خصومه 
السياس�يين ، وأخيرا قدم اس�تقالته ورش�ح الس�عيد 
لرئاس�ة الوزارة رش�يد عالي الكيالني ، فلما اعتذر عن 
تأليفها في تلك الظروف عهد الوصي إلى نوري السعيد 
بتأليف الوزارة مرة أخرى، فش�كلها الس�عيد مستبعدا 

محمود صبحي الدفتري عنها ..
المه�م : في 3 آذار العام 1940جرت محاكمة المتهمين 
كما لو كان�ت معروضة أمام محكمة اعتيادية وأضيف 
إل�ى المحكم�ة عض�و م�ن ح�كام محكم�ة التميي�ز 
المعروفين بضميرهم القانوني وهو عبد العزيز المطير 
، وبعد جلس�ات أصدرت  قرارها في 20/ آذار / 1940 
بب�راءة إبراهيم كمال وصبيح نجيب وصالح الجعفري 
وعارف قفطان من تهمة االش�تراك ف�ي جريمة القتل 
والتحري�ض عليه�ا، وكان حاكم التحقي�ق قد قرر قبل 
ذل�ك إطالق س�راح المحامي�ن نجيب الراوي وش�فيق 
نوري ألس�عيدي، ومدير الش�رطة العام السابق حسن 
فهمي المدفعي غي�ر إن المحكمة مع ذلك حكمت على 
صبيح نجيب بالس�جن لمدة س�نة واحدة بتهمة أخرى 
وه�ي التفوه )ف�ي الوليمة التي أقامه�ا حمدي الباجه 
ج�ي في داره( بكالم من ش�انه إثارة ش�عور الكراهية 

والبغضاء بين سكان العراق ..
وكان صال�ح جبر وزي�ر الش�ؤون االجتماعية قد قدم 
استقالته من منصبه بعد بدء المحاكمات بأسبوع واحد 
تقريب�ا، متهم�ا الوزارة بأنه�ا لم تتخ�ذ تدابير ناجحة 
لمكافح�ة اإلجرام السياس�ي الذي ن�وه رئيس الوزراء 
بضرورة مكافحته واستئصال جراثيمه .. وذكر المؤرخ 
عبد الرزاق الحس�ني: انه فهم من صالح جبر نفسه انه 
كان يعتقد أن رس�تم حيدر ذهب ضحية مؤامرة دبرها 
خص�وم نوري الس�عيد إلضعاف وزارت�ه أو إن األلمان 
هم الذين دبروا الجريم�ة .. ويذكر نجدة فتحي صفوة 
إن بعض أصدقاء رس�تم حي�در وغيرهم، أعربوا له عن 

اعتقادهم بان األلمان كانوا وراء الجريمة ..
أما القاتل )حسين فوزي توفيق( فقد أصدرت المحكمة 
حكمها عليه باإلعدام لثبوت ارتكابه الجريمة باعترافه 
وتم تنفيذ حكم اإلع�دام فيه فجر يوم األربعاء 27 آذار 
الع�ام 1940..وقي�ل إن حراس الس�جن الذين حضروا 
عملي�ة تنفي�ذ اإلعدام س�معوا حس�ين ف�وزي توفيق 
يصيح جهاراً، وهو في طريقه إلى المشنقة: )ورطني 
.. ورطني( ويقصد نوري السعيد هو من ورطه ، وقال 
بعضهم انه كان يقول: )أين وعدك يا نوري الس�عيد؟( 
..فيما ذكر طه الهاشمي الذي كان وزيرا للدفاع، آنذاك، 
“اخبرني العقيد س�عيد يحيى، ال�ذي حضر تنفيذ حكم 
اإلعدام ، إن القات�ل قال له انه لم يبلغ بحكم اإلعدام إال 
قبل الشنق، وهتف بحياة هتلر”، وقال: )ليسقط نوري 
الس�عيد الذي علمه االنحراف(.. وهكذا انتهت مأس�اة 
رس�تم حي�در م�ن دون نهاية أكي�دة مثل نهاي�ة ملكه 

فيصل األول بدون نهاية أكيدة!!

اعداد / د. هادي ح�صن عليوي
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يميز مدينة س�الزبورغ النمساوية كونها مميزة في كل 
موسم من مواس�م السنة، فهي صيفا خضراء تكسوها 
الزهور والورود، أما ش�تاء فهي بيضاء تكسوها الثلوج 
الت�ي تصبح مصدر دخل ف�ي أروع مواقع التزلج بجبال 
األل�ب. ولكم أن تتخيل�وا ربيع المدينة وه�ي تتدلل بين 
الفصلي�ن بينما تداعبه�ا األمطار خريف�ا يزيدها رونقا 

وبهاء.
س�الزبورغ هي عاصمة إقليم س�الزبورغ ش�مال غربي 
النمسا، ورابع كبرى المدن النمساوية، والمنافس األول 
للعاصمة فيينا من حيث ك�م الفعاليات الثقافية وجذب 
السياح كونها مسقط رأس ولفغانغ أماديوس موتزارت 

أشهر الموسيقيين النمساويين على اإلطالق.
في الماضي كانت س�الزبورغ تتمت�ع بثراء ال تزال آثاره 
بادية في أبنيتها وقصورها، هذا ويعود ثراء س�الزبورغ 
أساس�ا إلى ينابيع جبلية ملحية جعلته�ا مصدرا للملح 
أو »الذهب األبي�ض«، وال تزال س�الزبورغ تهتم بالملح 
وإن أصبحت ذات الجبال دعامة ثروة سياحية وعالجية 

ورياضية أكثر حداثة.
ومعل�وم أن منظم�ة األمم المتح�دة للثقاف�ة والفنون 
)اليونيس�كو( قد اختارت في عام 1997 قلب سالزبورغ 
القديم كإرث ثقافي عالم�ي تقديرا وحفاظا على جمال 
يجمع بين األصال�ة والحداثة، إذ يتمت�ع مركزها بأزقة 

قديم�ة ضيقة تس�تضيف في تنس�يق راٍق أفخم المحال 
التجاري�ة محاط�ة بمب�اٍن تاريخي�ة يحم�ل معظمه�ا 
طابع الهندس�ة المعمارية الباروكي�ة محفوفا بالجبال 
والكاتدرائي�ات والقالع الت�ي يعود تاريخ إنش�ائها إلى 
ق�رون خلت ككاتدرائية س�الزبورغ الت�ي بنيت في عام 
676، وقلعة هوهن س�الزبورغ التي يعود تاريخها لعام 
1077، وتعتبر واحدة من أهم القالع عالميا وأكبر حصن 

في أوروبا الوسطى.
يتن�وع جمال س�الزبورغ جغرافيا وتاريخي�ا ومعماريا 
وثقافيا وهذا واضح من خالل ما تشهده من أحداث وما 
تس�تضيفه من مناس�بات في أيامنا ه�ذه، مما ينعكس 
ب�دوره على نوعي�ة واهتمام�ات زوارها من س�ياح أو 

رجال أعمال.
تستقبل سالزبورغ الحشود السياحية صيفا لالستمتاع 
ببحيراتها )المثل�ث الذهبي(، حيث المي�اه رائقة زرقاء 

صافية نقية تحرسها الجبال وسهولها الخضراء.
وللمياه في سالزبورغ سحر خاص، ولهذا ينصح سكان 
المدين�ة زوارها ب�أن يختبروا المياه بمختلف أش�كالها 
س�واء خالل نزهة في بحيرة أو رحلة مشي تحت المطر 
أو من خالل تس�لق الجب�ال والتمتع برياضة التزلج على 

الثلوج التي تكلل قمم األلب.
وتعتب�ر بحيرة »س�يل إم س�ي« األكث�ر جذبا للس�ياح، 

خصوص�ا الخليجيي�ن واأللم�ان، بينم�ا ت�زداد أهمي�ة 
الس�ياحة العالجية عاما تلو عام، خصوصا مع توس�ع 
المصح�ات الجبلي�ة وأروقة الش�فاء ف�ي الكهوف التي 
تعتم�د أساس�ا عل�ى غاز ال�رادون وإش�عاعاته بنس�ب 
مضبوطة ومحسوبة بدقة والرطوبة والحرارة لتنشيط 

قوى الشفاء الذاتي الطبيعية الخاصة بالجسم.
وبجانب دعوة س�الزبورغ لزوارها لالستمتاع بجمالها 
وخيراته�ا الطبيعي�ة صيف�ا فإنه�ا ال تهم�ل دعوته�م 
لالس�تمتاع كذلك بمهرجانها الصيفي الثقافي السنوي 
الذي بدأ أول عروضه صيف س�نة 1920.ش�تاء، تتحول 
س�الزبورغ لعروس تلبس »األبي�ض« وتحتفي بالثلوج 
وتس�تمتع بالتزحل�ق والرياض�ات الش�توية إذ تتجم�د 
بعض أنهارها بينما تس�اعد أسطح الجبال على التزحلق 
ومنحدراته�ا عل�ى التزلج.وم�ا بي�ن بي�اض وخض�رة 
وبانوراما مناظر تخل�ب األلباب وتاريخ معماري عريق 
نج�ح قبل أيام المصمم األلماني األش�هر كارل الغرفيلد 
في وضع س�الزبورغ في مقدمة م�دن الموضة عالميا، 
 Paris إذ اختاره�ا موقع�ا إلقام�ة عرضه ل�دار ش�انيل
Salzburg 2014 / 15 - ف�ي Métiers d'art مس�تلهما 
تصميمات وقصات ملبوس�اته من نقوشات ورسومات 

وخياطات مالبس سالزبورغية تقليدية.
لي�س ذلك فحس�ب، بل ق�ام الغرفيلد بإخراجه ش�ريط 

فيديو بعنوان »االستنساخ« قامت بتمثيله العارضة كارا 
ديلفي�ن والمغني فاريل ويليام�ز وكأنهما اإلمبراطورة 
سيسي واإلمبراطور فرانس جوزيف، وجيرالدين شابلن 
وكأنها اآلنس�ة ش�انيل، في مقطع طريف يظهر فاريل 
وكارا كعاملين في فندق، إذ يغفو عامل المصعد ويليامز 
ويتخيل نفسه اإلمبراطور فرانس جوزيف والنادلة كارا 
اإلمبراط�ورة سيس�ي فيراقصه�ا ويهفو به�ا ومعها، 
وحي�ن يصحو يعود لواقعه كعامل مصعد وس�يم وجاد 
ت�راه جيرالدين ش�ابلن التي تمث�ل دور مصممة األزياء 
الش�هيرة غابريال ش�انيل الت�ي تعج�ب بقميصه ومنه 
تستوحي السترة أو »الجاكت« ذائع الصيت الذي صممته 
بعد إجازة قضتها عام 1954 بسالزبورغ وأمسى أيقونة 

في عالم األزياء.
ق�دم الغرفيلد عرض أزيائه في قصر ليوبولد اس�كورن 
ال�ذي ش�يد القرن التاس�ع عش�ر عل�ى ط�راز روكومو 
المعماري ويعتبر من أجمل القصور الخاصة في المدينة. 

وبالطبع حفت بالعرض مظاهر الفخامة والترف.
ه�ذا وبينم�ا ابتهجت المدينة وال تزال مش�غولة بعرض 
الغرفيل�د وبهرجت�ه وفخامت�ه، نجدها م�ن جانب آخر 
تستمتع ببساطة وشعبية موسم التسوق الخاصة بأعياد 
الميالد.وألس�واق »الكريس�ماس« بس�الزبورغ نكهتها 
المميزة ككل ش�يء بالمدينة التي تزداد تميزا، فأش�هر 

أغان�ي عيد المي�الد قاطبة أو أغني�ة »Silent Night« تم 
تأليفها وأداؤها بس�الزبورغ، ومنها انتش�رت للعالم إذ 
تمت ترجمتها إلى 140 لغة، وقام بأدائها أشهر المغنين 
ومنهم بيونس�يه وس�يلين ديون وويتني هيوس�تن، بل 
وحت�ى الكونت�را تينور لوش�يانو بافاروتي وبالس�يدو 
دومينغو.أم�ا أجم�ل أداء مالئك�ي لألغنية ع�ذب وبالغ 
الح�الوة فق�د فازت به المغنية االس�كوتلندية س�وزان 
بويل، تلك الس�يدة التي أذهلت العالم عند اكتش�افها في 
برنام�ج تلفزيون�ي للمواهب.وكما تق�ول الوثائق فإن 
األغني�ة ق�ام بأدائه�ا ليلة المي�الد معلم اس�مه فرانس 
اكسافر غروبر كان يجيد عزف الغيتار، وهي من كلمات 
كتبه�ا باللغ�ة األلمانية الق�س جوزيف موه�ر في عام 
1818، وتضيف الوثائق أن القس جون فريمان نجح في 
ترجمتها لإلنجليزية في عام 1859.ووفقا لذات الوثائق 
ف�إن الكلمات األصلية لألغني�ة كانت قد ضاعت ولم يتم 
اس�ترجاعها إال في ورقة عث�ر عليها في عام 1995 وتم 
التحقق والتأك�د أنها بخط موه�ر وأن الخط يرجع إلى 

عام 1820.
وم�رة أخ�رى لم تت�واَن اليونيس�كو عن إب�داء إعجابها 
واهتمامها بتراث س�الزبورغ، إذ اعتبرت في عام 2011 
أغني�ة »Silent Night« إرث�ا ثقافي�ا عالميا.أخب�ار ذات 

صلة

موطن موتزارت واختيار كارل الغرفيلد

سالزبورغ.. مدينة كل املواسم والفنون

يجاهد الباحثون في المجال الثقافي للحفاظ على 
آلة موس�يقية وجدت في تراث الش�عب “المادي”، 
وه�م مجموعة إثني�ة تتح�دث النيلية ف�ي أوغندا 
وجنوب السودان وأجزاء من الكونغو الديمقراطية، 

من االنقراض.
ويطل�ق عل�ى تل�ك اآلل�ة التقليدية المكون�ة من 5 
خيوط اس�م “أودي”، وقد انتشرت في البداية بين 
قبائ�ل تعيش في أحياء آدجوماني ومويو بأوغندا. 
ويوجد 4 عناصر رئيس�ية يج�ب توافرها في اآللة 

حتى تصدر موسيقاها الجميلة.
وقال�ت الباحث�ة ويدي�رو س�تيال “نحتاج قش�رة 
س�لحفاة تعمل كصندوق صوت لألودي”، مضيفة 
“ه�ذا هو العنصر األساس�ي”. كما يمكن أن يكون 
صندوق الصوت مصنوعا من خشب شجرة تعرف 
محليا ب�”موبوي”، حس�ب المص�در ذاته، قبل أن 
تضيف “لكنه ال يصدر الصوت نفس�ه الذي تصدره 

قشرة السلحفاة”.
ستيال، وهي أيضا مديرة مركز الفن من أجل السالم 
والمجتمع في أوغندا )غير حكومي(، أضافت قائلة 
“تتطلب األودي أيضا جلد حيوان بري مثل جلد أذن 
الفيل”، متابعة “يستخدم الناس الجلد لربط أجزاء 

اآللة ببعضها”.
وتؤكد س�تيال أن�ه في صنع آلة األودي “تس�تخدم 
أنس�جة س�اق الظبي لصنع خيوط اآللة، في حين 

يس�تخدم جلد التمساح والس�حلية لتغطية قشرة 
السلحفاة”.

عندم�ا تنتهي عملية جم�ع “األودي” التي تش�به 

قيثارة على ش�كل ق�وس، يكون لها ق�رن وأعواد 
خش�بية مزروع�ة في صن�دوق الص�وت المغطى 
بقشرة السلحفاة والخيوط المصنوعة من أنسجة 

ساق الظبي.
س�تيال قالت أيض�ا “عندما تجمع ه�ذه المكونات 
مع�ا، فإنها تنتج موس�يقى ش�عرية جميلة، اعتاد 
الكب�ار أن يعزفوها وهم جالس�ون ح�ول النيران 

مساء”.
وعلى خالف العديد من الرقصات الثقافية األوغندية 
التي تتطل�ب تلوي منطق�ة الخصر، ف�إن الحركة 
األساس�ية في رقصة األودي تعتم�د على حركات 
الق�دم، ويلّوح الراقص�ون بأيديهم ويتحركون في 

حركات دائرية.
وعادة ما تحدث رقصة األودي في المس�اء، عندما 
يكون كبار الس�ن في حالة س�كر وه�م يحتفلون 
بموس�م حصاد جّيد، كذلك “تح�دث هذه اللحظات 
لنق�ل الم�وروث الثقافي إلى األطف�ال، واالحتفال 

بالزواج أو تعليم الفتيات”، حسب ستيال.
وخ�الل حرب عام 1979 في عهد الرئيس الس�ابق 
عيدي أمين دادا، ُنفي العديد من أبناء “المادي” إلى 
السودان، كما توفي عدد من عازفي آلة “األودي”.

ألباني�ا بل�د صغير يقع ف�ي الجزء الغربي من ش�به 
جزي�رة البلقان في جنوب ش�رق أوروب�ا. ويحدها 
الجبل األس�ود من الش�مال الغربي وكوس�وفو من 
الش�مال الش�رقي، ومقدونيا من الش�رق، واليونان 
من الجنوب والجنوب الش�رقي. ويمتد ساحلها على 
البح�ر األدرياتيكي من الغرب وعل�ى البحر األيوني 
م�ن الجنوب الغربي. وتبعد أقل من 72 كيلومترا عن 
إيطالي�ا، عبر مضيق أوترانتو ال�ذي يربط بين البحر 
األدرياتيك�ي والبح�ر األيون�ي. أم�ا عاصمتها فهي 

تيرانا.
وتتأث�ر ألباني�ا بمن�اخ البح�ر األبي�ض المتوس�ط 
والطق�س فيها لطيف. كم�ا أن بعض مالمح المناخ 
تختلف حسب المنطقة: حيث أن المناطق الساحلية 
تتأثر بالمناخ المتوس�طي للبحر األبيض المتوس�ط 
مع طقس معتدل ورطب ش�تاء وحار وجاف صيفا. 
أم�ا مناطق جبال األلب فيؤثر عليه�ا المناخ القاري 

حيث الشتاء بارد وثلجي والصيف معتدل.
تس�مى ألباني�ا “ب�أرض النس�ور”، وه�ي وجه�ة 
سياحية جذابة، ليس فقط بسبب المناظر الطبيعية 
المتنوع�ة، ولك�ن أيض�ا بفض�ل كنوزه�ا الثقافية 
والتاريخي�ة الغني�ة. ففيه�ا مجموع�ة متنوعة من 
الكنائ�س البيزنطية والمس�اجد واألديرة واللوحات 
الجداري�ة القيم�ة والرموز والجس�ور عل�ى الطراز 
العثمان�ي واالماك�ن الس�ياحية القديم�ة واألثري�ة 

األخرى، التي ستثري زيارة السائح أللبانيا.
ف�ي ألبانيا تس�حرك الس�واحل البحري�ة في جنوب 
غ�رب الب�الد، والت�ي تمك�ن مقارنته�ا بالريفي�را 
اإليطالي�ة ولكنها أكثر هدوءا وأق�ل ازدحاما، حيث 

يس�تمتع الس�ائح بالس�باحة أو الجل�وس والقي�ام 
بحّمام�ات ش�مس على الش�واطئ الهادئ�ة، كما أن 
الريف يمتد خلف الش�واطئ فهناك المناطق الجبلية 
المثي�رة، والق�رى الصغي�رة والهادئ�ة. وبإم�كان 
السائح أن يستكش�ف ويختار الوجهات الخاصة به 
من الش�واطئ في البحر االدرياتيكي وساحل البحر 

األيوني، والمدن الجميلة القديمة.
بإمكان المرء أن يختزل الحضارة األلبانية 
ف�ي  البلقاني�ة  المعماري�ة  والهندس�ة 
جيروكاس�ترا التي تقع في جنوب ألبانيا 

وهي مكان للت�راث الثقافي العالمي. 
وتمتاز بالطراز المعماري الفريد، 

الذي يميز العمارة في البلقان وتحتوي على المنازل 
الت�ي تش�به قلع�ة صغي�رة مصنوع�ة م�ن الحجر. 
حي�ث كانت الحجارة تتحكم ف�ي درجة الحرارة في 
العصور القديمة، وتش�كل الي�وم معلما تاريخيا في 

البلدة، لذلك تسمى أيضا “مدينة الحجارة”.
على بع�د نحو ثالثين كيلومترا م�ن العاصمة ألبانيا 
تج�د المناطق التي تحي�ط بها التالل على الس�احل 

وتمت�از بالعم�ارة الحديث�ة والمراف�ق الثقافية، 
وتكث�ر فيه�ا المقاه�ي الصغي�رة عل�ى جانب 

الط�رق. ولمعرفة تاري�خ الباني�ا وثقافتها 
على الشائح أن يزور أحد المتاحف أو قصر 
الثقافة، وتمثال الفروس�ية الش�هير الذي 
يشكل معلما هاما في البلدة. وهناك المزيد 

من األماكن للزيارة والسياحة.

مقابر لندن الفيكتورية
 جولة يف ثنايا اجلامل احلزين

 
يرج�ع تاريخ الكثير م�ن مقابر لندن إل�ى بداية العصر الفيكت�وري وال تزال 
ه�ذه المقاب�ر توح�ي بالجم�ال الحزي�ن المرتبط بالعص�ر الذي ع�اش فيه 
الروائي الش�هير تش�ارلز ديكنز، وربما كانت أكثر المقابر س�حرا هي مقبرة 
هايجي�ت الت�ي تم دف�ن أول جثمان فيها ع�ام 1839 والتي دف�ن فيها الكثير 
من الشخصيات الش�هيرة في ذلك الوقت.وتوّجه سيدة عجوز تعتني بمقبرة 
س�ؤاال إلى أح�د الزائرين “هل تبح�ث عن قبر كارل مارك�س؟”، وتعد مقبرة 
هايجيت مقصدا س�ياحيا يلقى رواجا ومن الس�هل أن تفقد االتجاهات فيها 
وس�ط ش�واهد القبور والس�راديب وقد تضل الطريق، وتنصح السيدة قائلة 

“حافظ على تقّدمك بشكل مستقيم ثم اتجه بعد ذلك يسارا”.
وتع�د مقب�رة هايجيت بالتأكي�د أكثر مقابر لن�دن القديم�ة والكبيرة روعة، 
ويطلق عليها لقب “العظماء الس�بعة” ويرجع تاريخها إلى النصف األول من 
القرن التاس�ع عشر حيث تضاعف سكان لندن التي كانت وقتذاك أكبر مدينة 

في أوروبا ليصبح أكثر من مليون نسمة.
وتوج�د معظ�م معال�م الجذب ف�ي هايجيت في الج�زء الغربي م�ن المقبرة 
والنقطة الرئيس�ية فيها هي الطريق المصري وهو بناء غير عادي مشيد من 
16 قب�وا على كل جانب من ممر واس�ع ويتم الدخ�ول إليه عبر قوس ضخم، 
وتم ش�راء كل واحدة من هذه األقبية من جانب األس�ر كل على حدة من أجل 
الحص�ول على الخلود مما يعني أنه عندما يتم بيع كل القطع تتوقف المقبرة 
ع�ن أن تكون مصدرا ألّي أموال. ويعد الجم�ال الحزين لهايجيت بالتأكيد هو 
أه�م معالم الجذب ألّي زي�ارة للمقابر في لندن، غي�ر أن هناك منطقة مقابر 
أخرى تس�تحق الزي�ارة وهي برومبتون التي يوجد به�ا 200 ألف قبر وحيث 

توجد كتيبة من تماثيل المالئكة التي تحرس الموتى.
ويعد الجو في محرقة جولدرز جرين مناس�با لمكان الراحة األبدي بالنس�بة 
إلى س�كان لن�دن من ذوي التفكي�ر المتح�رر وبالتالي فهو أق�ل كآبة، وهنا 
توج�د ج�رار صغيرة لحفظ رم�اد الموتى أو لوحات تذكاري�ة صغيرة مدون 
عليها أس�ماء ش�هيرة مثل الكاتب أميد بليتون أو قارع الطبول كيث مون من 
فري�ق “ذي هو” لموس�يقى الروك.كم�ا أن الرماد المتبقي م�ن حرق جثمان 
عالم النفس الشهير سيغموند فرويد موجود في هذا المكان، وجاء ذلك تلبية 

لرغبته حيث تم وضع الرماد داخل مزهرية إغريقية من مجموعته األثرية.

األودي.. آلة موسيقية وضمري أمة

كنوز تارخيية غنية..ألبانيا أرض النسور والسواحل
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مع خليطها العجيب من المباني السكنية 
القديم�ة والالمع�ة، ولكن األب�راج المكتبية 
المس�تقبلية الفارغ�ة، تعتب�ر وان�ج جين�ج 
أنموذجا لبناء العقارات التي يغذيها االئتمان 
ف�ي العقد الماض�ي، ال�ذي عزز النم�و، لكن 

بسعر مرتفع.
كان مع�دل النمو الرس�مي للصي�ن البالغ 
7.4 ف�ي المائة العام الماضي أبطأ وتيرة منذ 
ع�ام 1990، حين كانت الب�الد ال تزال تواجه 
عقوبات في أعقاب مذبح�ة ميدان تيانانمين 
ع�ام 1989. وخف�ض صندوق النق�د الدولي 
توقعاته لنم�و الصين هذا الع�ام من 7.1 في 
المائ�ة إلى 6.8 في المائة. وللمرة األولى منذ 
عقود، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي 

للبالد بشكل أبطأ من الهند في العام المقبل.
األماك�ن التي من قبيل وان�ج جينج تمثل 
الهائل�ة م�ن مخ�زون العق�ارات،  “الكمي�ة 
وإمكاني�ة حدوث أزم�ات الدي�ون المحلي،ة 
والتحوالت الديمغرافية غير المواتية التي من 
شأنها أن تسبب استمرار االنكماش العقاري 
إلى ما ال يقل عن ثالث س�نوات أخرى”، وفقا 
إلي جنجوي، وهو معلق في سوق العقارات.
وعل�ى الرغم من أن نموا بنس�بة 7.4 في 
المائة )أو حتى 6.8 في المائة( ال يزال موضع 
حسد بالنس�بة لالقتصادات المتقدمة بطيئة 
النم�و ف�ي الغ�رب، إال أنه بعي�د كل البعد عن 
متوسط النمو الس�نوي المؤلف من خانتين، 
ال�ذي حافظت الصي�ن عليه على م�دى ثالثة 

عقود ابتداء من أواخر السبعينيات.
حتى عهد قريب هو بداية عام 2010، كان 
االقتص�اد الصيني يتوس�ع بنس�بة تبلغ نحو 
12 ف�ي المائة، مدفوع�ا بموجة من االئتمان 
والبن�اء أطلقتها بكين لمواجه�ة آثار األزمة 

المالية العالمية عام 2008.
وإحدى المش�كالت الكبرى التي تواجهها 
الصي�ن اآلن ه�ي أن التباط�ؤ يح�دث حت�ى 
مع االئتم�ان والبن�اء، المحركين الرئيس�ين 
للنمو، اللذين ال يزاالن مس�تمرين دون هوادة 

تقريبا.

التفكك غري املنظم
وم�ع أن ضواحي بكين مث�ل وانج جينج 
تمث�ل ه�ذا اإلف�راط ف�ي االقت�راض والبناء، 
المش�كلة تعتب�ر حتى أكث�ر حدة ف�ي المدن 
الصغي�رة الت�ي ل�ن ت�رى أب�دا الطل�ب عل�ى 
العق�ارات الذي ينبغ�ي أن يلحق بالعرض في 

نهاية المطاف في العاصمة.
عندم�ا تؤخ�ذ الصناع�ات المس�اندة في 
الحس�بان، يش�كل البناء العق�اري نحو ربع 
اقتص�اد الصي�ن البال�غ عش�رة تريليون�ات 
دوالر، وهي نسبة أعلى من الواليات المتحدة 
وإيرلندا وإسبانيا في ذروة فقاعات العقارات 
في ه�ذه البل�دان ف�ي العق�د الماض�ي. وما 
يقارب عقدا من البن�اء المحموم أوجد طاقة 
مفرطة واس�عة النطاق وترك أحزمة واسعة 
من المباني الس�كنية الفارغة تحيط بمعظم 

المدن الصينية.
االرتف�اع  الماض�ي، ح�االت  الع�ام  ف�ي 
الت�ي تتح�دى الجاذبية خالل العق�د الماضي 
ال�ذي ش�هد ارتف�اع األس�عار بمق�دار أربعة 
أضعاف ف�ي الم�دن الكبرى، توقف�ت أخيرا. 
وكان متوسط أس�عار المساكن على الصعيد 
الوطن�ي منخفضا بنس�بة 4.3 في المائة في 
كانون األول )ديس�مبر( عم�ا كانت عليه قبل 

12 شهرا.
مع ذلك مجموع االستثمارات في القطاع 
الع�ام  المائ�ة ف�ي  10.5 ف�ي  ازداد بنس�بة 
والمس�احات غي�ر المبيعة ارتفع�ت أكثر من 
26 ف�ي المائ�ة بحل�ول نهاي�ة كان�ون األول 

)ديسمبر(، بحسب األرقام الرسمية.
وتش�ير البيان�ات إل�ى أن التصحي�ح في 
القط�اع العق�اري ف�ي الصي�ن لم يب�دأ حتى 
بالمعن�ى الفعل�ي. ويح�ذر مختص�و اقتصاد 
من أن�ه عندما يبدأ القطاع في التقلص، األمر 
ال�ذي يمك�ن أن يح�دث ف�ي وق�ت مبكر من 
هذا الع�ام، يمكن لمع�دل النمو الرئيس�ي أن 
ينخفض أسرع بكثير وأن تواجه البالد موجة 
من ح�االت اإلفالس - فضال ع�ن أزمة ديون 

محتملة.
وح�ذر البن�ك الدولي ه�ذا الش�هر من أن 
“التباط�ؤ ف�ي الصي�ن يمكن أن يتح�ول إلى 
تف�كك فوض�وي لنقاط الضع�ف المالية، مع 

آثار كبيرة بالنسبة لالقتصاد العالمي”.
ويتم بالفعل الشعور بتأثير ذلك في أسعار 
الس�لع العالمية، بما في ذل�ك النفط، واألداء 
المتعث�ر لالقتصادات ف�ي البرازي�ل وألمانيا 
وأس�تراليا وجزء كبير من آس�يا، التي تعتمد 

بشكل متزايد على الطلب الصيني.
أسعار السلع، مثل خام الحديد والنحاس - 
المكونان الرئيسيان في أي طفرة بناء، يجري 
تداولها قريبا من مس�تويات تمت مشاهدتها 
آخر مرة في خضم األزم�ة المالية العالمية � 
وهذا حتى قبل حدوث عمليات تصحيح فعلية 

في قطاع اإلنشاءات الصيني.
وتترك�ز نق�اط الضع�ف المالي�ة بش�كل 

خاص على مستوى الحكومات المحلية، حيث 
تجاهل مسؤولو المحافظات قيود الميزانيات 
والحظر المفروض على االقتراض لينغمسوا 

بشراهة في االئتمان والبناء.

ديون احلكومات املحلية
بحلول منتصف عام 2013، وهو آخر عام 
نش�رت فيه الحكوم�ة أية بيان�ات، بلغ الدين 
الحكوم�ي المحلي غير المس�دد 18 تريليون 
رنمينب�ي، بزيادة 80 في المائة عما كان عليه 
قب�ل عامين فقط. وه�ذه الزيادة حدثت حتى 
بعد أن منعت بكين المس�ؤولين المحليين من 

جمع كميات مفرطة من المال.
لكن حت�ى مع تباطؤ االقتص�اد في العام 
الماض�ي وتكليف المس�ؤولين بمه�ام تدعم 
النم�و، م�ع مزي�د من االس�تثمار ف�ي البنية 
التحتية، يتبين أن اقتراض الحكومات المحلية 
ارتف�ع م�رة أخ�رى. وتظه�ر اإلحصائي�ات 
الجزئي�ة عل�ى جم�ع األم�وال م�ن جان�ب 
الحكومات المحلية أنها باعت ما قيمته 1.66 
تريليون رنمينبي من السندات في عام 2014، 
مقارنة ب� 900 مليار رنمينبي في كل عام من 

العامين السابقين.
وكما ه�و الحال م�ع االرتفاع المس�تمر 
في االس�تثمار العقاري، فإن هدف الحكومة 
المعل�ن لتخفي�ض الديون لم يب�دأ بعد. وهذا 
يعني أنه عندما يبدأ يمكن لالقتصاد أن يتباطأ 

بشكل حاد أكثر من ذلك بكثير.
والعالقة بين اثنين من أكبر المخاطر على 
االقتصاد الصيني - القط�اع العقاري وديون 
الحكومات المحلية - تجعل الوضع أكثر إثارة 

للقلق.
ووفقا لبحث أجراه دويتش�ه بانك، تعتمد 
الحكوم�ات المحلي�ة على مبيع�ات األراضي 
للحص�ول على 35 ف�ي المائة م�ن إيراداتها، 
وتقريب�ا جمي�ع ديونها غير المس�ددة تعتبر 
المملوك�ة  األراض�ي  قب�ل  م�ن  مضمون�ة 
للحكومة التي غالبا ما يتم المبالغة في تقدير 

قيمتها على نحو خطير.
بينت دراسة حديثة أن ذلك يثير المخاوف 
بش�أن اس�تدامة معدالت النمو الحالية. فقد 
وج�د تش�انغ جي�واي، كبي�ر االقتصاديي�ن 
ع�ن منطق�ة الصين ل�دى دويتش�ه بانك، أن 
المش�تري  أصبح�ت  المحلي�ة  الحكوم�ات 
المهيم�ن على األراضي في الس�نوات القليلة 
الماضية. ولتجنب ف�رض حظر على الدخول 
في حاالت عجز، أنش�أت الحكومات المحلية 
آالف�ا م�ن “أدوات التموي�ل” المملوك�ة له�ا 
بالكام�ل، إذ كان�ت تقت�رض األم�وال نياب�ة 
ع�ن الحكومات من مصارف الدولة وأس�واق 
السندات ومؤسس�ات خفية خاضعة لتنظيم 

طفيف.
ه�ذه العملي�ة غي�ر قانونية م�ن الناحية 
الفني�ة، لكن تم تحملها ألنها عززت النمو في 

أعقاب األزمة المالية العالمية.
وبينم�ا تراجعت مبيعات العقارات وتبخر 
الطلب على األراضي من المطورين التجاريين، 
بدأ مس�ؤولون محليون في اس�تخدام أدوات 
التموي�ل هذه لش�راء األراضي من أنفس�هم، 
باس�تخدام االئتمان من المصارف المملوكة 
للدول�ة ومص�ارف الظ�ل عل�ى ح�د س�واء. 
ويش�عر مس�ؤولون ومحللون بالقلق من أن 
هذه محاولة غير مستدامة لتعزيز النمو على 

المدى القصير والعائدات المالية الواهنة.
وكتب تشان في تقريره: “في عام 2015، 
ربما تواجه الصين أس�وأ تح�د مالي منذ عام 
1981 قبل تس�ارع النم�و”. وأضاف: “نعتقد 
أن االنخف�اض ف�ي المالي�ة العام�ة الهبوط 
ف�ي اإلي�رادات خط�ر كبي�ر عل�ى االقتص�اد 
الصيني وليس أمرا معترفا به بشكل جيد في 

السوق”.
وإل�ى جانب كون�ه العام الذي ش�هد أبطأ 
نمو منذ ربع قرن، تميز عام 2014 بأنه المرة 
األول�ى الت�ي يفوت فيه�ا الحزب الش�يوعي 
الحاك�م ه�دف النمو الس�نوي له من�ذ ذروة 

األزمة المالية اآلسيوية في عام 1998.
ويق�ول مس�ؤولون وبع�ض المحللين إن 
الرقم المستهدف للنمو العام الماضي “تقريبا 
7.5 ف�ي المائة” لم يكن قد ت�م تفويته حقا، 
ألن الحكوم�ة التي توقع�ت وتيرة أبطأ كانت 
قد جعلت منه هدفا س�هال ع�ن طريق إدخال 
كلم�ة “تقريب�ا” ألول مرة. وم�ن المقرر أن 
تعلن الحكومة رقما مس�تهدفا للنمو “نحو 7 

في المائة” هذا العام.
لكن حتى لو جيواى، وزير المالية الصيني، 
يخب�ر كبار الش�خصيات من ال�زوار أن بكين 
س�تكون س�عيدة لو أنها حققت نموا بنسبة 
6 ف�ي المائة في الس�نوات المقبلة. وبش�كل 
خ�اص، يحذر من أن الحف�اظ على هذا النمو 
يتطلب مس�تويات عالية جدا من االس�تثمار 

في البنية التحتية الذي تقوده الحكومة.
ونظرا للمش�كالت المتزاي�دة في الداخل، 
لي�س م�ن المس�تغرب أن ينظر ق�ادة الصين 
للقب أكب�ر اقتصاد في العالم باعتباره العبء 
ال�ذي يجلب انتباه�ا غير مرغ�وب فيه. وفي 

الواق�ع، رفض�ت بكي�ن حت�ى اآلن االعتراف 
بالتقديرات الجديدة، التي تحاول أن تحتس�ب 
التعدي�الت م�ن أجل القيمة النس�بية للس�لع 
والخدم�ات غي�ر القابلة للت�داول في مختلف 

االقتصادات.

بكني يف حالة اإنكار
كبي�ر  ق�ال  الماض�ي  األس�بوع  وف�ي 
ذي  الصي�ن  ف�ي  اإلحصائيي�ن  المس�ؤولين 

الش�خصية اللطيف�ة، حين كش�ف عن أحدث 
أرق�ام النمو ف�ي البالد: “في اآلون�ة األخيرة 
قدر بعض العلماء ووس�ائل اإلعالم أن الناتج 
المحل�ي اإلجمال�ي للصي�ن تج�اوز بالفع�ل 
الوالي�ات المتح�دة من حي�ث مع�اِدل القوة 
الش�رائية، لك�ن الصي�ن والمكت�ب الوطن�ي 

لإلحصاء ال يعترفان بهذه اآلراء”.
وأضاف: “المش�كلة تأتي من عدم القدرة 
عل�ى إدراج البضائ�ع المطابق�ة ف�ي س�لة 

معقدة من الس�لع التي تقارنه�ا عبر مختلف 
االقتصادات - في س�لة الس�لع االس�تهالكية 
في الصي�ن تعتبر الم�واد الغذائية الرئيس�ية 
هي الكع�ك واألرز، بينما بالنس�بة لألصدقاء 
األوروبيي�ن ربم�ا يك�ون لديه�م كثي�ر م�ن 
الخبز في الس�لة. ال يمكن�ك مقارنتهم حقا”. 
وبص�رف النظ�ر ع�ن الج�دل ح�ول القيم�ة 
النس�بية للكربوهيدرات، يش�ير مس�ؤولون 
وبش�كل منطق�ي تماما إل�ى أن الصين تحتل 
المرتبة 89 في العال�م من حيث نصيب الفرد 
م�ن النات�ج المحلي اإلجمال�ي، وهو مقياس 
أفض�ل بخصوص ثروة الس�كان، م�ا يضعه 
على قدم المساواة مع جزر المالديف أو بيرو. 
ويجادلون أيضا بش�أن أحدث التقديرات التي 
تبالغ بشكل جدي في تقدير نوعية المنتجات 

المتاحة في السوق الصينية.
ويق�ول أحد األش�خاص الذي ش�ارك في 
مناقش�ات س�اخنة ح�ول التقدي�ر الجدي�د: 
“تق�وم الصي�ن اآلن فق�ط بدخ�ول صفوف 
االقتص�ادات ذات الدخ�ل المتوس�ط وتواجه 
كل هذه الرياح المعاكسة، لذلك ال ترغب حقا 
في قبول المس�ؤوليات العالمية )...( لتكون 

االقتصاد رقم واحد في العالم”.
الحالي�ة  الص�رف  أس�عار  وباس�تخدام 
للحكوم�ة، تجاوزت قيم�ة االقتصاد الصيني 
ألول  دوالر  تريليون�ات  عش�رة  المتباط�ئ 
م�رة الع�ام الماضي، ف�ي حي�ن أن االقتصاد 

األمريك�ي يتس�ارع وحجمه أكب�ر من 17.5 
تريليون دوالر.

ووفقا لبحث أج�راه المختص االقتصادي 
البريطاني، إنجوس ماديس�ون، كانت الصين 
أكب�ر اقتصاد في العالم منذ نحو ألفي س�نة، 
وفي عام 1820 كانت تمثل 33 في المائة من 
الناتج المحلي اإلجمالي في العالم، أي النسبة 
نفسها تقريبا التي شكلتها الواليات المتحدة 
في ع�ام 2000. لكن بحلول ع�ام 1890، بعد 
عقود من التمرد الداخلي والغزوات األجنبية، 
فق�دت الصين مرتبتها األول�ى أمام الواليات 

المتحدة من حيث معاِدل القوة الشرائية.
ف�ي ذلك الوق�ت كان�ت ص�ادرات الصين 
تشكل فقط 0.6 في المائة من الناتج المحلي 
اإلجمال�ي، ولم تك�ن هناك بش�كل عملي أي 
واردات ل�آالت أو المدخالت الحديثة األخرى 
وكان األفي�ون ال ي�زال يمث�ل أكث�ر م�ن ربع 
ال�واردات الصيني�ة. واليوم الصي�ن هي أكبر 
ش�ريك تج�اري في العال�م لمصدري الس�لع 
وأكب�ر مس�تهلك لكل ش�يء، ابت�داء من خام 
الحديد إلى الحليب المجفف. لذلك على خالف 
تس�عينيات القرن التاسع عش�ر، عندما كان 
اقتصادها ال يزال إلى ح�د كبير مكتفيا ذاتيا، 
ول�م يكن له تأثير يذكر على الصعيد العالمي، 
يحتاج بقية العالم اآلن إلى إيالء اهتمام وثيق 
ألب�راج المكاتب الت�ي لم يكتم�ل بناؤها في 

ضواحي بكين.

»ختمة العقارات« تصيب االقتصاد الصيني بأوجاع
        جميل أندرليني

اآخ��ر م��رة عرفت فيها ال�سني �سفة اأكرب اقت�ساد يف العامل كانت بكني مدينة يبلغ عدد �سكانها نحو 700 األف ن�سمة، ومل تكن منطقة واجن جينج التابعة لها �سوى خليط 
م��ن الت��ال اجلرداء من �سنع الإن�سان، بنيت حلماية العا�سمة م��ن الغزاة الربابرة يف ال�سمال. كان ذلك يف عام 1890. اليوم، �سكان بكني اأكرث من 21 مليون ن�سمة، 

وواجن جينج تعترب ف�سحة من مكاتب ن�سف فارغة، اأو مل يكتمل بناوؤها واأبراج �سكنية داخل الطريق الدائري اخلام�س يف املدينة.
ا�ستعادت ال�سني لقبها اأكرب اقت�ساد يف العامل، متقدمة على الوليات املتحدة من حيث معادل القوة ال�سرائية للمرة الأوىل منذ 125 �سنة، لكن هذه ال�ساحية املتنامية 
توفر مثال �سارخا للم�سكات املتزايدة التي تواجهها ال�سني. ا�ستعادة موقعها البارز تاأتي متاما يف الوقت الذي تخطو فيه يف ما ي�سمى “فخ الدخل املتو�سط” ويف الوقت 

الذي يهدد فيه تراكم حالت الإجهاد اخلطرية على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية اإمكانية التو�سل اإىل حل لاأمور.
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اكد املدرب السابق لحراس مرمى املنتخب الوطني 
ب�أن الش�ارع الك�روي 

العراق�ي فق�د ثقت�ه بش�كل نهائي يف األس�ماء 
املتواجدة حالياً يف مركز حراسة املرمى بعد األداء 
الهزيل الذي ظهروا عليه ضمن منافسات بطولة 
كأس األم�م األس�يوية التي اختتم�ت مؤخراً يف 

اسرتاليا.وقال املدرب عبد الكريم ناعم : اختالف 
الفلسفة التدريبية وعدم اعتماد املنهجية العلمية 
يف عملية تدريب ح�راس مرمى املنتخب الوطني 
يف فرتة اإلعداد التي س�بقت انطالق بطولة كأس 

أس�يا كانت السبب الرئييس وراء الرتاجع الالفت 
يف مستوى حراس�نا.وأوضح: إىل جانب ذلك كان 
هن�اك إخفاق واض�ح يف عملية اإلع�داد النفيس 
لتهيئ�ة الح�راس وإدخالهم يف أج�واء البطوالت 

الكب�رة وهو أمر يس�ائل عليه امل�درب املختص 
يف هذا املوضوع.وأش�ار: حالياً ح�راس املنتخب 
الوطني يعيشون أزمة ثقة حقيقية ال اعتقد من 
املمكن ان يتجاوزوها بس�هولة ولألس�ف وبكل 

واقعية يمكنني القول إن املنتخب الوطني خرس 
مجهودات ح�راس كان يمكن لهم إن يكون لهم 
دور كب�ر يف حماي�ة عرين املنتخ�ب الوطني يف 

املستقبل.

عبد الكريم ناعم: حراس املنتخب الوطني يعيشون أزمة ثقة

االحتاد اآلسيوي حيدد موعد قرعة الدور الثاين للتصفيات املؤهلة ملونديال 2018

 
من املؤم�ل إن يخوض املنتخ�ب الوطني بكرة 
القدم أوىل مبارياته يف الحادي عرش من حزيران 

املقبل ضمن تصفيات القارة اآلسيوية للوصول 
لنهائيات كأس العالم 2018 والتي س�تقام يف 
روس�يا.وقال عضو اتحاد الك�رة كامل زغر: 
ان االتح�اد األس�يوي بك�رة الق�دم ابلغنا عن 

موعد إجراء قرعة الدور الثاني من التصفيات 
النهائية لكأس العالم منتصف ش�هر نيس�ان 
املقبل حيث س�يخوض   منتخبنا الوطني اوىل 
مباريات�ه يف الح�ادي عرش من ش�هر حزيران 

املقبل.وأضاف: س�يطرح موضوع االس�تعداد 
بشكل مبكر لتصفيات كأس العالم يف اجتماع 
مجل�س اتحاد الك�رة املقبل بع�د االنتهاء من 
مل�ف املدير الفني للمنتخ�ب الوطني لتقديمه 

املنهاج التدريبي تمهيداً لتذليل كافة املعرقالت 
إمام توفر املعس�كرات التدريبي�ة واملباريات 
التجريبية.وأوض�ح: اتصاالتن�ا مفتوحة حتى 
أالن م�ع إدارة ن�ادي قط�ر القط�ري من اجل 

االستعانة بشكل نهائي بخدمات املدرب رايض 
شنيش�ل لقي�ادة الدف�ة التدريبي�ة للمنتخب 
الوطني يف رحلة االس�تعداد النطالق تصفيات 

مونديال 2018 يف روسيا.

المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / متابعة

 أعرب رئيس برش�لونة اإلسباني، جوزيب ماريا 
بارتومي�و ع�ن اندهاش�ه من اتهام�ه يف قضية 
التعاق�د مع الالع�ب الربازييل نيمار مش�را إىل 
أنه ال يفكر يف االس�تقالة، وفق�ا ملا أكدته 
ق�ايض  من�ه.وكان  مقرب�ة  مص�ادر 
املحكم�ة الوطني�ة بابل�و روث ل�م 
بع�دم  يس�تجب لطل�ب برش�لونة 
النظر يف مطالب النيابة بخصوص 
اته�ام بارتومي�و يف القضية حيث 
قرر استدعاء رئيس الربسا للمثول 

أمامه يف 13 من الش�هر الج�اري بتهمة ارتكابه 
لجريمة رضيبي�ة يف صفقة نيمار يف عام 2014 
يف  الخ�الف  أن  مطلع�ة  مص�ادر  املايل.وأك�دت 
وجهات النظر بني برش�لونة والقضاء قد يتعلق 
باألرب�اح التي حصل عليه�ا نيمار بصفته العب 
غ�ر مقيم ب�دال من الع�ب مقيم.ومنح القايض 
برش�لونة مهل�ة من خمس�ة أي�ام لك�ي يقدم 
الوثائق والشهادات الالزمة مع مطالبة مصلحة 
الرضائ�ب بتقدي�م تقري�ر تكمي�يل موج�ز عن 
املعلومات املوجودة يف حوزته.يشار إىل أن رئيس 
برشلونة س�يظهر يف برنامج تليفزيوني بالقناة 

الثامنة ليقدم روايته لألحداث.

فن�د حارس مرم�ى ن�ادي الرشطة صحة 
ركلة الج�زاء التي احتس�بت لفريق امليناء 
والت�ي جاء عربها ه�دف تقليص الفارق يف 
اللقاء الذي أقيم يوم الثالثاء وانتهى ملصحة 

الرشطة بهدفني لهدف واحد.
وذك�ر ح�ارس مرمى ن�ادي الرشط�ة محمد 
كاصد: رغم الفوز ال�ذي حققناه يوم الثالثاء 

ع�ى فري�ق املين�اء ولكن تبق�ى ركل�ة الجزاء 
التي منحت يف الش�وط الثاني م�ن املباراة غر 
صحيح�ة م�ن وجه�ة نظ�ري خصوص�اً وان 
الحال�ة كان�ت بعيدة ع�ن مراقب الخ�ط الذي 
أش�ار بوجود ملس�ة يد عى الالعب سالم شاكر 

بشكل متعمد وهو أمر مناف للواقع.
وأوض�ح: لق�اء املين�اء ل�م يك�ن س�هالً ب�كل 
املقايي�س يف ظل عدم وجود وق�ت كاف لراحة 
الالعبني العائدين مؤخرا من اس�رتاليا بعد اداء 

مهمته�م الوطني�ة يف البطول�ة اآلس�يوية 
واحتاللهم املركز الرابع يف البطولة.

وتابع: الخروج بحصيل�ة النقاط كاملة 
من لقاء س�فانة الجن�وب يمنح الفرق 

دفعة معنوية من اجل تواصل تحقيق 
النتائج االيجابي�ة وتصدر املجموعة 
ل�ألدوار  لالنتق�ال  تمهي�داً  األوىل 
ال�دوري  النهائي�ة م�ن منافس�ات 

املمتاز.

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن اإليطايل 
والرت مات�زاري، م�درب ناديي إن�رت ميالن 
وناب�ويل اإليطاليني الس�ابق، ال يوجد لديه 

أية عروض حالية لتدريب إحدى الفرق.
ونق�ل موق�ع )س�يمربي إن�رت( اإليط�ايل 
واملهت�م بأخبار إنرت ميالن املكاملة الهاتفية 
التي أجراها الصحفي اإليطايل كريس�تيانو 
باكيت�ي، الذي يعمل لدى ش�بكة س�بورت 
ميديا س�يت اإليطالية، التي ملح من خاللها 
أنه ال يوجد لديه أية عروض لتدريب إحدى 

الفرق يف الوقت الح�ايل.وال يرغب ماتزاري 
بالحديث مع الصحافة، حيث قال: "ال أريد 
اإلدالء بأية ترصيحات للصحافة".وأضاف 
"لدي الحق أن أعيش حياتي الخاصة، لذلك 

ال أريد أن أتحدث، وال أعمل حالياً".
يذكر أن إن�رت ميالن اإليطايل 

مات�زاري  أق�ال  ق�د 
م�ن مصب�ه ليعني 

اإليطايل روبرتو 
مانشيني بدالً 

منه.

بارتوميو يرفض اهتامه بقضية 
نيامر

حممد كاصد: حكم مباراتنا مع امليناء اخطأ باحتساب ركلة اجلزاء

ماتزاري : ال توجد لدي اي عروض 
تدريبية

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ متابعة

 حذر ال�دويل اإلنجليزي الس�ابق أوين هاريجريفز 
إدارة نادي مانشسرت يونايتد اإلنجليزي من التعاقد 
مع املدافع األملاني ماتس هاملز قائد نادي بورسيا 

دورتموند األملاني.
وخ�الل حديث�ه لقن�اة )بي ت�ي س�بورت( نصح 

هاريجريفز إدارة "الش�ياطني الحمر" بعدم التعاقد 
مع بط�ل العالم مع املنتخب األملان�ي، لعدم اقتناعه 
بأن�ه الالعب الق�ادر عى قي�ادة خط دف�اع الفريق 

اإلنجليزي، كما أنه وصفه بالالعب البطيء.
وطال�ب هاريجريف�ز إدارة اليونايت�د بالتعاق�د مع 
مدافع أكثر قوة، وأكثر صالبة، ويمتلك رسعة كبرة.
وق�ال: "إنه مدافع ممت�از، لكني ال أعتقد أنه يمكنه 

اللع�ب يف مانشس�رت يونايتد، ألنه بط�يء، ولو كنت 
صاح�ب الخيار الخ�رتت العب�ًا من أمث�ال فيديتش 
وكومباني".وأضاف" أنه يلعب بطريقة جميلة، لكن 

اليونايتد يحتاج إىل العب قوي بدنياً، ورشس".
واختت�م "لس�ت متأكداً إن كان مناس�باً، إنه يقود 
دفاع بروس�يا دورتموند وه�م باملرتبة األخرة يف 

الدوري األملاني".

هارجيريفز ينصح مانشسرت بعدم التعاقد مع هوملز
المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت



اسرتاحة املستقبل العراقي 15
www.almustakbalpaper.net

   العدد )899(  اخلميس  5  شباط  2015

امليزان

وجبات ماكدونالز مقابل العناق

االجهزة الذكية وسلبيتها عىل االطفال
كش�فت دراس�ة حديث�ة، ملجموع�ة من 
الباحثني يف كلية الطب بجامعة بوس�طن 
األمريكية، أن األجه�زة اللوحية مثل آيباد 
يمكن أن تعيق ق�درة األطفال عىل التعلم 

والتحكم يف النفس.
كما أظهرت الدراسة أن االستخدام املكثف 
لألجهزة املحمولة يف عمر صغري من شأنه 

أن يؤثر عىل سلوك ونمو األطفال.
وح�اول الباحث�ون م�ن خ�ال الدراس�ة 
التع�رف عىل التأثري ال�ذي تحدثه األجهزة 
املحمول�ة عىل عقول الصغار يف مرحلة ما 
قبل املدرسة، بحسب صحيفة »غارديان« 

الربيطانية.
وح�ذروا م�ن اس�تخدام جه�از لوحي أو 
هات�ف ذك�ي إلله�اء الطف�ل أو تحوي�ل 
انتباه�ه، إذ ق�د يك�ون ه�ذا األم�ر ضارا 
بالنس�بة لنم�وه وتط�وره م�ن الناحية 

االجتماعية والعاطفية.
واشتملت تحذيرات الباحثني عىل خطورة 
اس�تخدام األطفال، دون الثالث�ة، أجهزة 
بشاش�ات تفاعلية، الت�ي يمكن أن يكون 
له�ا تأث�ري س�لبي واض�ح عىل اكتس�اب 
امله�ارات الرضورية لتعلم امل�واد العلمية 

مثل الرياضيات والعلوم.

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن عدد عضات جس�م اإلنس�ان 

639 عضلة مختلفة وأن 
أقوى هذه العضات هي العضلة املاضغة 

بني الفكني وليس عضلة 
الس�اعد. وأن أك�رب ه�ذه العض�ات ه�ي 

عضلة الفخذ. 
هل تعلم أن هن�اك نوعان من ضغط الدم، 

حد أقىص وحد أدنى. ضغط 
الحد األدنى يح�دث عندما ينقبض البطني 

األيرس.
ومع كرب السن يرتفع ضغط الدم تدريجياً. 

وهناك عوامل عديدة 
تؤثر عىل ضغط الدم فاألشخاص املفرطني 

يف الوزن كثرياً ما 
يكون لديهم ضغ�ط دم عاٍل وكذلك التوتر 

والتدريب واإلرهاق 
وحتى الوضعية تؤثر عىل ضغط الدم.

من املقرر أن تطبق سلسلة مطاعم 
»ماكدونالدز« ط�رق جديدة للدفع، 
م�ن خ�ال العن�اق والتق�اط صور 
الس�يلفي، ب�دالً من األم�وال، وذلك 
ب�دًءا من ي�وم 2 حتى ي�وم 14 من 

الشهر الجاري. 
وس�وف يق�وم العامل�ون باملطعم، 
باختي�ار الزبائ�ن عش�وائًيا خ�ال 
أوق�ات مح�ددة، ليخربوه�م بأنهم 

 Pay with« بطريق�ة  س�يدفعون 
باس�م  املتحدث�ة  Lovin«.وقال�ت 
سلس�لة مطاع�م »ماكدونالدز« إن 
هن�اك مجموع�ة م�ن الط�رق التي 
س�يقبلون الدف�ع به�ا، م�ن بينها 
والتعب�ري ع�ن  والس�يلفي  العن�اق 
الحب، وتمت إذاعة الفيديو اإلعاني 
للخدم�ة، عرب شاش�ات بطولة كرة 

القدم األمريكية »سوبر بوول«.

مهني�اً: قد تكون تعب�ت يف العمل ولكن ال 
تفق�د الع�زم، فأمامك مس�ؤوليات يجب 

إتمامها
عاطفي�اً: تفاؤلك الدائ�م وثقتك بالحبيب 
الطمأنين�ة ويش�عرانه  علي�ه  يضفي�ان 

باالستقرار وبحبك الصادق له

مهني�اً: ينتقل مركور اىل برج الجدي لكي 
يلتقي فينوس والشمس ويتيح لك فرصة 
التعبري عن افكارك يف العمل، كما يشري اىل 
تجربة جديدة تخوضها لها عاقة بمكان 

بعيد او بسفر او بدولة اجنبية

مهني�اً: تزداد مس�ؤولياتك هذا اليوم لكن 
النتائ�ج تك�ون يف مصلحت�ك وتحّقق لك 

أرباحاً
عاطفي�اً: تجّنب املش�اكل العاطفية التي 
وقع�ت فيها س�ابقاً وتعلّم منها خش�ية 

الوقوع فيها مجدداً

مهني�اً: اعتم�د عىل نفس�ك وال تبنّي أمام 
الزماء أن�ك فاق�د الثق�ة بإمكاناتك هذا 

اليوم
عاطفي�اً: ال ت�دع ضغ�وط العم�ل تؤث�ر 
يف عاقت�ك بالحبي�ب فهو يتح�نّي فرص 

هدوئك ليعرب عن مدى حبه لك

مهني�اً: مع أنك تحّقق تقدماً ملحوظاً، إال 
أن عليك املثابرة باستمرار وليس الكسل

عاطفي�اً: يمك�ن أن توقع�ك عواطفك يف 
مش�كلة، اعتم�د ع�ىل فطرت�ك يف توجيه 

أحاسيسك
صحياً: إنتبه من كثرة التنقات املرهقة.

مهنياً: ينتقل مرك�ور اىل البيت الخامس، أي 
اىل الج�دي، فينص�ّب االهتم�ام عىل مرشوع 
خ�ّاق فن�ي وثقايف، وق�د تقّدم عرض�اً يربز 
كفاءتك ومواهبك.عاطفياً: تخوض مغامرات 
من نوع مختل�ف إذا كنت أعزب، وقد تتحّول 

إحدى الصداقات اىل عاقة أكثر حميمية

مهني�اً: ينتق�ل مرك�ور اىل البي�ت الرابع، 
فريّكز عىل الش�ؤون املهنية التي تصادف 

بعض التحديات
عاطفي�اً: تت�واىل عليك األخب�ار الجميلة، 
عاقت�ك  توطي�د  ع�ىل  يس�اعدك  وه�ذا 

بالرشيك بما يتناسب مع طموحاتكما

مهني�اً: ينتق�ل مرك�ور اىل البي�ت الرابع، 
فريّكز عىل الش�ؤون املهنية التي تصادف 
تم�ي  التحديات.عاطفي�اً:  بع�ض 
اوقات�اً طّيبة مع الرشي�ك الذي يرشح لك 
طموحات�ه وأهداف�ه، وتس�عيان معاً إىل 

تحقيق حلم راودكما منذ زمن

مهنياً: إتصاالتك بالزم�اء أكثر من املعتاد، 
يب�دوأن مزاج�ك مرت�اح بعد النج�اح الذي 
حققته يف آخر مشاريعك، وأبعدك عّمن كنت 
عىل عاقة صداقة جيدة بهم.عاطفياً: تشتد 
ح�دة النقاش بينك وب�ني الرشيك ثم تجدان 

مخرجاً الئقاً من األوضاع التي تمران بها

مهني�اً: مركور ينتق�ل اىل برجك ويجعلك 
اكث�ر تكيف�اً م�ع االج�واء وم�ع تب�ّدل 

الظروف
عاطفياً: تكتسب جاذبية كبرية وقد تربع 
يف مهم�ة عاطفية أو تس�مع كام الحب 

والغرام

مهنياً: ال ترتك خيالك يس�يطر عىل عقلك، ألن 
االمور عىل أرض الواقع تختلف كثرياً.عاطفياً: 
تعاطف الرشي�ك معك يفرض عليك مزيداً من 
الش�فافية يف التعام�ل معه.صحي�اً: تتن�ادى 
ومجموع�ة م�ن األصدق�اء إىل القي�ام برحلة 

صيد ملمارسة هوايتك والرتفيه عن نفسك

مهني�اً: نّظ�م اعمال�ك وراق�ب ارقام�ك 
وحس�اباتك وال تت�كل عىل الح�ظ، وربما 

عليك االنسحاب او االنعزال للتفكري
عاطفياً: تكون جريئاً يف طرح املوضوعات 
والدفاع عن حقك مع الرشيك، لكن رشط 

التحرك يف اإلطار الصحيح.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

مدرسة توقف طفاًل
بسبب السحر

والي�ة  يف  مدرس�ة  أوقف�ت 
تكس�اس بالوالي�ات املتح�دة، 
طفا عمره 9 س�نوات، مغرم 
بالسحر وأفام »سيد الخواتم«، 
بعد أن هدد بإخفاء أحد زمائه 
ع�رب خدع�ة ش�اهدها يف أحد 

األفام.
ق�ال جاس�ون س�تيوراد، والد 
الطفل ايدن، إن�ه تلقى اتصاال 
من مدرس�ة كرميت االبتدائية 

األسبوع املايض، إلباغه بوقف 
ابنه، بس�بب الخدعة السحرية 
الت�ي اعتربتها املدرس�ة تهديد 

لسامة طفل آخر.
وق�ال إي�دن، الطال�ب بالصف 
الرابع: »ألنه يف )سيد الخواتم( 
باجين�ز  بيلب�و  بإم�كان  كان 
باس�تخدام  الن�اس  إخف�اء 
خاتم�ه. لذا أنا كنت اس�تخدم 
خيايل وحاولت إخفاء الطفل«.

كوين اكثر ثقة بنفسك
ه�ل تعلم�ني أن معظ�م الرجال والنس�اء 
يفضل�ون الش�خص الواثق من نفس�ه؟ 
فالثقة بالنف�س صفة جذابة وواحدة من 
الرغبات األكثر ش�يوعاً بني كا الجنسني، 
والرجال ي�رون املرأة الواثقة من نفس�ها 
جذاب�ة ج�داً، وتلفته�م ش�خصية امل�رأة 
املتف�ردة، وكذلك النس�اء يجذبهن الرجل 
الواثق من نفس�ه، وكلما كن�ت أكثر ثقة 
بنفسك، فسوف تكونني أكثر سيطرة عىل 

حياتك ومواجهة تقلباتها:-
1- افعيل شيئاً تحبينه

حتى لو كان مجرد االستلقاء عىل األريكة 
ومش�اهدة الفيلم املفضل لديك، أو القيام 

ب�أي يشء يجل�ب ل�ك املتع�ة، مث�ل لقاء 
األصدق�اء، أو القي�ام برحلة قص�رية، أو 
حت�ى الطبخ والرق�ص، فعندم�ا تعيدين 
شحن طاقتك، سوف تش�عرين بأنك أكثر 
كفاءة، وقادرة عىل التعامل مع أي مهمة 

تأتي يف طريقك.
2- دليل نفسك

القلق والتوتر ليست فقط سامة لصحتك 
الجسدية، بل يمكن أن يلحقا رضراً خطرياً 
لديك بالثقة بنفس�ك، إذا كان لديك الكثري 
من التوتر يف حياتك عليك الحد منه، خذي 
بع�ض الوقت للخروج من الجدول الزمني 
املحموم الخاص بك لاسرتخاء عىل محمل 

الجد؟ كوني أقل عاطفية وسوف تشعرين 
أنك أكثر هدوءاً وأكثر سيطرة عىل حياتك، 
يمكن�ك االس�رتخاء م�ن خال ممارس�ة 
رياضة اليوغا، والتأم�ل، أو الحصول عىل 
جلسة مساج، أو حتى مجرد حمام دافئ 

مع فقاعات الصابون.
3- استخدمي الفكاهة

روح الدعاب�ة هي ق�وة داخلي�ة كبرية ال 
تس�تهيني بها، وبمحاولة رؤي�ة الجانب 
املضحك من الحاالت، سوف تكونني قادرة 
يف كث�ري م�ن األحيان عىل التعامل بش�كل 
أفض�ل، فالنكات وس�يلة لجع�ل املخاوف 

تبدو أقل أهمية.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – لقب شاعر عربي راحل –
 2 – صاح�ب الفلس�فة الرواقي�ة – 

جديد باألجنبية –
 3 – قلمك – سلسلة جبال عاملية –

 4 – وقت – وتغفلني عن –
 5 – نص�ف غوت�ه – يتب�ع – نصف 

وريد –

6 – أول الهم�وم – عكس�ها أح�د   
القديسني –

 7 – أداة نصب – متشابهان –
 8 – ركي�زة – األس�م الثاني لرئيس 

أمريكي مات قتاً –
 9 – رحالة إنكليزي .

1 – مطربة مغربية –
 2 – أديب شعبي وثائر مرصي –

 3 – أوعية الخمر –
 4 – واع »مبعثرة« – دولة أسيوية 
 5 – األس�م الثاني لرئيس أمريكي 

رحال – عكسها احرتم –

 6 – نصف تيب�ت – مدينة مغربية  
7 – أصبع – ابادت –

 8 – م�ن رؤس�اء أم�ريكا – عامو 
موسيقية –

يف  ش�هري  فرن�ي  ممث�ل   –  9  
الخمسينات .

سـودوكـو

املقادير: 
3 كوب طحني اسمر )نمرة 2( 

كوب زبد او سمنة 
هيل مطحون 

الشرية )القطر( 
كوب ونصف س�كر+ 3 اك�واب ماء + زعفران و 
ماء ورد + هيل مطحون حس�ب الرغبة ورش�ة 

ليمون باودر 
للتزيني انصاف لوز مقلية بالسمنة 

الطريقه:
نقوم بعمل القطر بالطريق�ة املعروفة )تذويب 
الس�كر عىل ن�ار هادئة وم�ن ثم اضاف�ة بقية 
املواد( اىل ان تتماس�ك قليا وت�رتك جانبا اىل ان 

تربد. 
نذوب الزبدة او السمنة عىل النار )الكمية حسب 
الرغبة ( يف ق�در اليلتصق ونقلب حبات اللوز اىل 
ان تتحمص ومن ثم نرفع الحبات جانبا للتزيني 
ومن ثم يضاف اىل الس�منة التي قمت بتحميص 
حبات الل�وز بها الطحني االس�مر ع�ىل دفعات 
م�ع التحري�ك املس�تمر بامللعقة الخش�بية عىل 
ن�ار هادئة ج�دا حتى يتحمر م�ع اضافة الهيل 
املطحون واىل ان )تتعب يدي�ك (وتفوح الرائحة 
اللذيذة والتي تذكرك بالعرصية وكعدات الش�اي 
يف الع�راق )ب�س خذي ح�ذرك التفكري�ن كثري 

وتنحرق الحاوة يف ايديك الحلوة 
نرف�ع الق�در ع�ن النار بع�د ان تحم�ر الطحني 
ووصل اىل اللون املحبب لديك نبدا بأضافة القطر 

املعمول سابقا )البارد( 
ويحبذ ان يس�اعدك احدهم ألضافة القطر النك 
س�تقومني بمهمة الخلط )انا استخدم الخفاقة 
الس�لكية اليدوي�ة لك�ي اليتكت�ل الطح�ني عند 

اضافة القطر( . 
وبعد ان يكتمل القطر املضاف او اىل ان تشاهدي 
ان الحاوة بدات تتماسك ترفع من جديد عىل نار 

متوسطة وتحرك لدقائق حتى تتماسك جيدا . 
وم�ن ثم توض�ع يف صيني�ة او صحن مس�توي 
ويس�اوى وجهها بظهر امللعقة الخش�بية وبعد 

ان تربد تزين بحبات اللوز .

حالوة الطحني العراقية 

معلومات  عامة
فوائدة االفوكادو

ثم�رة االفوكادو هى ش�عبية جدا ىف الطبخ 
النباتى، كبديل عن اللحوم ىف السندوتش�ات 
والس�لطات بس�بب احتوائه�ا ع�ىل دهون 
عالية، فهى اساس�ية ىف االطب�اق النباتية، 
وتش�تهر ثمرة االف�وكادو ىف كاليفورينا ىف 
اس�تخدامها ىف اطب�اق الدج�اج. يف بع�ض 
البلدان مثل إندونيس�يا والفلب�ني وفيتنام، 
والربازي�ل، وكث�ريا ما تس�تخدم األفوكادو 
المليلك ش�يك، وأضاف يف بع�ض األحيان إىل 

اآليس كريم والحلويات األخرى. 

بغض النظر عن ذلك، تعترب أيضا األفوكادو 
واح�دة من أص�ح األطعمة يف ه�ذا الكوكب 
ألنه�ا تحت�وي عىل م�ا يزي�د ع�ىل 25 من 
 A، املغذيات الرضورية، بما يف ذلك فيتامني
B، C، E،K، النح�اس، الحدي�د، الفس�فور، 
يحت�وي   . والبوتاس�يوم  املغنيس�يوم، 
األف�وكادو أيضا ع�ىل األلي�اف، والربوتني، 
والعديد من املواد الكيميائية النباتية املفيدة 
الجلوتاثي�ون  سيتوس�تريول،  بيت�ا  مث�ل 

واللوتني.
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رجل غريب !
دغدغ���ات

 حسن العاني

عالمات عراقية
انش���غاالت

الظلام  يف  املصبلاح  وتوهلج  سلطوع  يتضاعلف 
الدامس,واملفلروض ان يتضاعف الق ونور وجاذبية املسلؤول 
الحكومي النظيف الكفلؤ الوطني  يف دولة عراق اليوم ,ويغدو 

مركزا وقبلة لاهتمام واالحتفاء واملحبة ..
وملارس ذلك املسلؤول الرفيلع وظيفته وفق سلجيته مع 
االنتبلاه اىل حساسلية وصعوبة الظلرف الوطنلي ومحاولته 
ان يبعث االمل بمرؤوسليه ومواطنيه ,وللم يحدد وقت دوامه 
وعمله وقد يحمل معه يف املساء بريده حقيبة سفر ,قد يميض 
الشلطر االكرب من الليلل يف مطالعته وتمشليته ..وقد تعاطف 
وتناغم معله موظفون كثريون وقيلل ان الجميع كانوا بهذه 

الروحية ..
كان علادال ومنصفلا حتى يف املر االيفلادات ..ولكن ,وما 
ان غلادر موقعه لسلبب ملا ,حتى تصاعلدت املاحظات عليه 
واقرتبلت ملن االشلارات غلري املريحلة ,وانتهلت اىل لعنلات 
وشلتائم ...و..الحمد لله الذي انهى سلنوات الظام وتنفسلنا 
الصعلداء ...هكذا..ملاذا ..ماذا فعلل ؟؟هل هناك من وقع عليه 
الظلم؟؟وتدور العيون يف محاجرها بحثا عن ذريعه لاسلتياء 

والشتم ...
بينما العلة تلبد وتختفي يف الاوعي ,تكمن يف الطبع واليات 
التعاملل املتوارثلة ملع املسلؤول ,انها مشلثقة ملن الصورة 
الكربى لكائنات تتقطع ايديها واكفها تصفيقا واعجابا وتبح 
حناجرهلا هتافا ورضاعات ملباركة وحفظ وتوفيق املسلؤول 
يف منصبله ..لتعود هلذه االكلف لتتقطع هذه امللرة بصفعه 
اوسلحله وتبح اصواتهلم بلعنه والدعاء عليله بالويل والثبور 
وانتقام السماء حاملا يغادر كرسيه وسلطته..وهو الذي تكرر 

مع ذلك املسؤول الذي غادر منصبه ..
فهل هي عامة فارقة عراقية؟؟التاريخ حافل بهذا املشلهد 
وال رضورة الثارة حساسلياته ولكنه لم يحمل ,بعد, موعظته 
للكثرييلن... وهلو اليلوم بالوان ووقائلع وتخريجلات اخرى 
..فثملة ملن ال يلرى اخطاء وشلناعات مجسلدة ومعممه اىل 
ان يجليء املؤثر ..وال عاقلة للتفكري السلليم واالدراك العاقل 
للحقائلق بهذا اللذي يجري...فهو نلزوع وكأنلللللله يصدر 
من الفطرة ,او من مخزون مشلوه يريد التجيل فيتجىل سخط 

ولعنة وابتكار العيوب..
وربملا هلي الحالة النفسلية املنسلوبة ملرض املاسوشلية 

بتعذيب الذات وامتداداتها املعاكسة السادية وايذاء االخر..
وقيلل ان الطبع العاطفلي ,الطبع الشلعري معرض لهذه 
العيلوب والخروقلات والعدوانيلة علىل ان يخللو هلذا الطبع 
الشلعري من ايما وعي وانتباه وثقافلة..واال الخذ منحى اخر 

واعادة خلق العالم الجميل...

يف مرحللة الدراسلة اإلعداديلة التي تعلود إىل أكثر من خمسلن 
سلنة مضت، تعرفت عىل السيد رافع اسلعد، وقدر لهذا التعارف ان 
يتحلول اىل واحدة من أوطد الصداقات التي ما تزال أوارصها قائمة، 
وقلد لفلت انتباهي منذ وقت مبكلر، ما يتمتع به هلذا الصديق من 
ذكاء حلاد وقابلية عىل الحفظ وذاكرة قويلة، حيث كان عىل الدوام 
ملن الطلبة املتفوقن، وله القدرة عىل أن يقلرأ أي كتاب مرة واحدة 
لرتسلخ املعلوملات يف ذهنله، فإذا سلألته عن اي اسلم او تاريخ او 
حادثلة بعد عرشين سلنة أو ثاثن، يرد عليك بطاقلة، وكأنه فرغ 
ملن قلراءة الكتلاب قبل سلاعة أو سلاعتن، ولهلذا كان األصدقاء 
جميعهلم، يرجعلون إليله كلما أشلكلت عليهلم نسلبة قصيدة إىل 
ناظمهلا، او صلواب بيت شلعري او أحداث روايلة او بطل قصة او 
قضية يف النحو او الرصف او الباغة، اىل غري ذلك من كتب الرتاث او 
الثقافة املعارصة! عىل ان الرجل جمع اىل جانب هذه الخصلة، شيئا 
عظيملا من الظلرف واملرح وروح الدعابة، وال تلكاد صغرية تمر به 
أو كبلرية، اال وعلق عليها تعليقا سلاخرا يثري من حوله جوا صاخبا 
ملن الضحك، وكان يف أحيان كثلرية، ال يجد غضاضة يف التعليق عىل 
نفسله قبل غريه ! لعلني محظلوظ اىل ابعد الحدود يوم تعرفت عىل 
رافع الذي لم يكتف بالذكاء واملرح وقابلية الحفظ ورسعة البديهة، 
وانما بالغرابة كذلك، فقلد كان بن الحن والحن اآلخر، يدعوني اىل 
بيته كلي أخلصه من الكتب التي انتهى ملن قراءتها، وال يحتاج إىل 
بقائها يف مكتبته من دون فائدة عىل حد تعبريه، ولعل العقد الفريد 
واألغاني والرسلالة القشلريية ورسلائل ابلن حلزم ودروب الحرية 
واملسليح يصلب من جديد وتاريخ املانيا الهتلرية وعرشة ايام هزت 
العاللم ودواوين املتنبي والجواهري والسلياب والنواب، وهي بعض 
ملا )تخللص( منه وانتقلل إىل مكتبتلي!! رافع اسلعد، كائن غريب 
حقا، وفلسفة غريبة يف الحياة، فهو وحده من كان قادرا عىل جمع 
البومات صوره الشلخصية من عهد الطفولة إىل ما بعد نيله شهادة 
الدكتوراه و.... واحرقها بدم بلارد، النها تثري لديه ذكريات حزينة، 
وهلو ال يريد االحتفاظ بصلورة تنغص عليه حارضه واسلتقراره 
النفلي، وهو وحده الذي لم ينس طبيعة شلخصيته املرحة عندما 
جلس أمام أساتذته، وهم يناقشونه عىل رسالته التي تقدم بها لنيل 
شلهادة املاجسلتري، فقد ابهرهم بردوده املقنعة وطاقته يف الكام 
وإمكانيته عىل اسلتذكار املراجع واملصادر والعبارات والجمل، بدقة 
أذهلت االسلاتذة والحضور عىل حد سواء، وقد قال له آخر األساتذة 
ملا معناه )ليس عندي ملا أضيفه من ماحظات ايجابية سلبقني 
اليها زمائي، الحق انا سعيد جدا بهذا الجهد العلمي، ولكنني وقفت 
علىل الصفحة رقم كلذا ورأيت أنها حلرشت عىل الرسلالة.. ولو تم 
االسلتغناء عنها لن يحدث أي خلل(، ورد عليه رافع )اشكر أستاذي 
الفاضل عىل ثنائه، واذا كانت رسلالتي كلها جيدة فارجوا أن تسمح 
يل بتمزيلق هلذه الصفحة، ورفعها من الرسلالة نهائيا لكي أريحك 
منها وأريح نفي(، ولم تسلتطع لجنة املناقشلة منع نفسلها من 

الضحك و.... و منحه درجة االمتياز !! فؤاد حسونكـاريكـاتـير

حاتم حسن

هدية امليالد: رسقة 7 ثعابني!نجم عمره 11.2 مليار سنة
أعللن فريق دويل ملن علماء الفلك بجامعة سليدني 
وجامعلة برمنجهام أنهم اكتشلفوا أقلدم نجم معروف 

تدور حوله خمسة كواكب بحجم 
األرض، وأوضلح تقرير يف مجلة 
أن  جورنلال«  »أسلرتوفيزيكال 
عملر هلذا النظلام يبللغ 11.2 

مليار سنة.
وقال قائد فريق البحث تياجو 
كامبانتلي، »أصبحنلا نعلم اآلن 
أن الكواكب التلي بحجم األرض 
تشلكلت عىل مدى تاريخ الكون 

الباللغ 13.8 مليلار عام«، وقال ان هذا الكشلف »يمكن 
أن يقلدم لنا تصلورا عن وجود حياة قديملة يف املجرة«.

غري أن ملا أذهل علماء الفلك هو 
ِقدم هذا النجلم الذي يبعد 117 
سلنة ضوئية عن األرض، حيث 
إنه أقلدم من نظامنا الشلمي 
بمرتلن ونصف )عملر نظامنا 
الشلمي 4.5 مليلارات علام(، 
ومع ذلك يملك عددا من الكواكب 
بحجم األرض تلدور حوله، مما 

يجعله حالة استثنائية.

ملن  ثعابلن   7 أب  رسق 
حديقلة أثناء نزهة ملع ابنته؛ 
احتفلااًل بعيد ميادهلا، طبًقا 
مللا نقلتله صحيفة »ملريرو« 
ضحلت  و أ و . نية يطا لرب ا
الصحيفة، أن »دانيال أورتون« 
وضع الثعابن يف حقيبة ظهره، 
أثناء زيارته بيت الزواحف مع 
ابنتله، 12 عاًملا، يف ثمربالنلد، 
باململكلة املتحلدة الربيطانية.
وادعى ، أنه وضلع الثعابن يف 

حقيبته، ألنها كانت عىل وشك 
الصحيفة،  الهروب.وأضافلت 
أن موظفلة بالحديقة شلكت 
وقبضلت  الرجلل  سللوك  يف 
عليه متلبسلا داخل سليارته، 
الحديقة.وأكلدت  موقلف  يف 
املوظفة »كان ذللك عيد مياد 
ابنته، لهذا قرر رسقة الثعابن 
الصغرية، وعندما قبضت عليه 
كانلت الطفللة تلعلب بهم يف 

السيارة«.

م��ب��ارك ..
أديان فرحة مضافة

أضاءت  جديلدة  فرحلة 
حيلاة عائللة  السليد 

صبيح  حلليللللدر 
قمة  فللي  وجعلتها 
والسلعادة  الفلرح 
بإطللاللة املولودة 

 « اديلان   « الجديلدة 
لتكحلل علن والديهلا 

فأللف مبارك بقلدوم الحلوة 
،وجعلها الله من أبناء السامة .

معرض للسيارات الكالسيكية يعيد للعراقيني ذكريات الزمن اجلميل
      المستقبل العراقي/متابعة

 
شلهدت مدينلة البلرصة جنلوب العراق 
أول معرض للسليارات الكاسليكية بعضها 
يعود إىل النصف األول للقرن العرشين، حيث 
استحوذت السليارات القديمة التي لم تفقد 

بريقها ورونقها رغم مرور عرشات السلنن 
عىل تصنيعها، عىل اهتمام الزوار.

أقام املركز الثقايف بجامعة البرصة بمقر 
كليلة اإلدارة واالقتصلاد األسلبوع امللايض، 
معرضا للسليارات الكاسليكية يف نسلخته 
األوىل ضلم باقلة ملن سليارات مرسليدس 

وكادياك وشليفروليه وآسلتون مارتن من 
روائع الزمن الجميل.

وقلال عليل خللف رئيلس املركلز الثقايف 
بجامعة البرصة إن السيارات تنتمي إىل حقب 
زمنيلة متنوعلة تبدأ من علام 1930 وصوال 
إىل عام 1970. وأضاف خلف أن “السليارات 

يعلود بعضهلا إىل شلخصيات متنوعة منها 
سيارة تعود إىل املطرب العراقي الكبري ناظم 
الغزايل وأخرى تعود إىل العائلة املالكة أوللملك 
فيصلل كما تعود سليارات أخلرى إىل عوائل 
برصية عريقة مثلل عائلة الزهري التي تقيم 
حاليا يف اململكة العربية السعودية، باإلضافة 
إىل سليارات ماكهلا األصليلون هلم الذيلن 
اقتنوها ملن الرشكة العامة للسليارات وما 
زالوا محتفظن بها وأوكلوا مهمة عرضها يف 

هذا املعرض ألوالدهم وأحفادهم”.
وذكلر املسلؤولون علن تنظيلم املعرض 
أن الهلدف من هذه التظاهلرة هو التعريف 

السليارات  ملن  العراقيلن  بمقتنيلات 
الكاسيكية.

وقلال محملد دحام نلارص الخليفة 
امللرشف عىل املعرض: “الغاية األوىل من 
إقاملة املعرض هي الحفلاظ عىل هذه 
السليارات القديملة باعتبارهلا تراثا. 
والغايلة الثانيلة هلي إرضلاء رغبات 
الهلواة والنلاس الذيلن يحبلون هذه 
الهواية”.وذكلر الخليفلة أن البلرصة 
فيها 40 سليارة كاسليكية يقتنيها 

هلواة وشلاركت منهلا 18 سليارة يف 
املعرض. وأضاف: “شاركت بسيارة األوستن 
مارتلن )1929 أو 1939(، وهلي إنكليزيلة 
الصنلع طبعا وكانلت ضمن املوكلب امللكي 

للملك فيصل”.
وصنعت أغلب السليارات التي شاركت يف 
املعلرض يف أوروبا وأمريكا خلال الثاثينات 
واألربعينات والخمسينات من القرن املايض.

وقلدم البعلض ملن املشلاركن يقودون 
سلياراتهم القديمة إىل املعرض، فيما اضطر 

لبللعلض  ا
اآلخر إىل رفعها عىل متن شلاحنات 

لنقلها حرصا عىل سامتها.
ولم تعد تتوفر قطع الغيار الازمة لصيانة 
السليارات املعروضلة فيضطلر مالكوها إىل 
استخدام قطع وأجزاء بديلة بأثمان باهظة. 
كما زادت قيمة تلك السليارات الكاسليكية 
ملع ملرور األعلوام خصوصلا التلي كانت 

تملكها شخصيات مشهورة.

وقلال الخليفلة: “صيانلة هلذه 
السيارات تكون يف الغالب جهدا فرديا 
حيلث ال توجد ورش متخصصة لذلك 
وأغللب القطلع نسلتوردها من دول 
أخرى كأمريكا وأملانيا وغالبا ما تكون 
مكلفة جّدا، كما أن أسلعار أغلب هذه 
السيارات تكون باهظة وترتاوح ما بن 
30 أللف دوالر إىل 50 أللف دوالر. وبعض 

السيارات تصل إىل 100 أو200 ألف دوالر”.
وكان ُعلدي أكلرب أبنلاء صلدام معروفا 
بولعله بالفخامة والسليارات الكاسليكية 
لكلن مجموعته الضخمة من تلك السليارت 
القديمة اختفت خال موجة السلب والنهب 
التي شلهدتها بغلداد يف أعقاب الغلزو الذي 

قادته الواليات املتحدة عام 2003. 


