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االمريكان وسنة العراق: دمج 
»مجاعات« قاتلت احلكومة متهيدًا 

العالن »احلرس«
ص4

االستخبارات االميركية تقود غرفة عمليات »داعش«

      المستقبل العراقي/ خاص
 

كش�فت مصادر مطلعة, امس األحد, عن تفاصيل حادثة استهداف الطائرة 
االميركي�ة الت�ي قامت بإنزال مس�اعدات وإمدادات الى االره�اب في محافظة 
االنبار, وفيما اكدت بأنها مرتبطة بجهاز االس�تخبارات العس�كرية االميركية 
ال�ذي يقود غرفة عملي�ات “داعش” ويخطط لتصفية قادة الحش�د الش�عبي, 
حذرت من المخطط الذي تقوده واش�نطن ودول الخليج للقضاء على مستقبل 

الشيعة.
وكان�ت كتائب ح�زب الله ف�ي العراق قد كش�فت، الخمي�س الماضي، عن 
هب�وط مروحية أميركية بأح�د مواقع مجرمي “داعش” ف�ي قضاء الفلوجة، 
مشيرة إلى أنها “أجبرت” تلك المروحية على الفرار بعد اطالق عناصر الكتائب 
صواري�خ وبش�كل مكثف عل�ى الموقع، فيما أكدت اس�تمرار عملي�ات الرصد 

للخطوط الدفاعية للتنظيم.
وقالت المصادر المطلعة ل�”المس�تقبل العراقي”, ان “الطائرات األميركية 
التي اس�تهدفتها قوات الحش�د الش�عبي عندم�ا كانت تقوم بإنزال مس�اعدات 
وعناصر مسلحين في ملعب باالنبار وفي معسكر الغزالني كانت توصل معدات 
ومساعدات وامدادات لعناصر االستخبارات العسكرية األميركية الخاصة آلتي 

توجه وتقود عمليات لحساب داعش في الموصل واالنبار”.
وأك�دت المص�ادر ان “فريقا محترفا م�ن عناصر االس�تخبارات األميركية 
يقاتلون الى جانب “داعش” ويخطط الصطياد قيادات الحشد الشعبي وأبرزهم 

قاسم سليماني وهادي العامري”.
وأش�ارت المص�ادر ال�ى أن “المش�روع الداعش�ي, اكبر بكثير م�ن احتالل 
الموصل او تقس�يم العراق او سرقة الثروات وغيرها من االحتماالت التي تقف 
وراء ه�ذه الحرب القذرة التي تلعب فيها أمي�ركا والغرب والخليج ادوار كثيرة 

للقضاء على حلم المكون الشيعي في المنطقة”.
يش�ار الى ان النائب عن كتلة الصادقون حس�ن س�الم قد اعتبر، امس االول 
السبت، تصدي كتائب حزب الله لهبوط طائرة امريكية في الفلوجة ب� “العمل 

البطولي”.
وقال س�الم, إن “عملية اس�قاط الطائرات االميركية او ما تعرف بطائرات 
التحال�ف الدولي لمس�اعدات عس�كرية وغذائي�ة لعناصر )داع�ش( االجرامي 

تكررت في مناطق عديدة في العراق، مثل ديالى ونينوى واالنبار”.

»                               « تكشف ارسار تصدي احلشد الشعبي لطائرة امريكية يف االنبار

                 نــــصـــــنــــع األمــــل
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املرور تتخذ إجراءات جديدة 
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الربملان حيرض لتعديل »الدستور«.. والقانونية تؤكد: القرار بيد الشعب

»داعش« يبتلع هزيمة بصالح الدين.. والقطاعات العسكرية تتقدم إىل »جرس الفتحة«

تـوزيـع منحـة طلبـة الكليــات والدراســات العليــا
العامري من كركوك: ليس امامنا سوى التوحد  لطرد »داعش«

       المستقبل العراق/ خاص

كش�فت مصادر حكومية, امس االحد, 
عن قيام “مافيات الفساد” بتهريب ماليين 
الدوالرات م�ن خالل مزاد البن�ك المركزي 
لبي�ع العمل�ة الصعب�ة الى خ�ارج العراق, 
وفيم�ا اك�دت ب�أن “ه�ذه االم�وال حولت 
عبر حس�ابات وهمية”, المحت الى وجود 

مساع ل�”طمطمة هذه الملفات”.
ل�”المس�تقبل  المص�ادر  وقال�ت 
العراق�ي”, ان “عددا من المصارف اش�رت 
قبل أسابيع قليلة وجود عمليات فساد في 
تعامالته�ا في ما يتعل�ق بالعملة ومزادها 

عبر البنك المركزي العراقي”.

وأك�دت المصادر بأن “ه�ذه التعامالت 
أس�همت ف�ي تهري�ب ماليي�ن ال�دوالرات 
والعم�الت الصعب�ة ال�ى الخلي�ج ومص�ر 
وإي�ران وتركي�ا وجورجيا عبر حس�ابات 
عمالء وهمية مس�تغلة فوضى السياس�ة 
وتخبط نظم االدارة والمناقالت القس�رية 
للمناصب ف�ي كل من وزارة المالية والبنك 
االس�تيزار  واخت�راع  العراق�ي  المرك�زي 
ان  ال�ى  المص�ادر  بالوكالة”.ولفت�ت 
“المافيات التجارية في العراق تمكنت من 
تحقيق صفقات فساد, ما لم تحققه اعتى 
عصاب�ات إيطالي�ا او أمي�ركا”, مبين�ة ان 
جهات سياسية بارزة تسعى ل�”طمطمة” 
ملفات الفس�اد المذكورة وتسوية الجرائم 

تلك وإحراق الملفات”.
ان  النيابي�ة،  النزاه�ة  للجن�ة  وس�بق 
كش�فت بأن مس�ؤولين عراقيين يحملون 
جنس�يات أجنبية هربوا الكثير من األموال 

الى خارج العراق.
وقال مقرر اللجنة النائب جمعة ديوان، 
النزاه�ة  “لجن�ة  إن  الماضي�ة,   الجمع�ة 
لديه�ا الكثي�ر م�ن الملفات عل�ى عدد من 
المسؤولين ممن هربوا الكثير من االموال 
الى الخارج”، مشيرا الى أن “اللجنة التقت 
رئيس الجمهوري�ة فؤاد معصوم واالدعاء 
الع�ام ودعته�م للتح�رك م�ن أج�ل إلق�اء 
القبض على هؤالء المسؤولين وتسليمهم 

للقضاء”.

مسؤولون استغلوا »مزاد املركزي« لتهريب
 ماليني الدوالرات اىل اخلارج

حولت عبر حسابات وهمية
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عن »العاجز« وقرار رفع احلواجز
    التحليل السياسي /غانم عريبي

لغة المفخخات التي تستهدف 
الن�اس ه�ي لغ�ة العاج�ز وم�ن 
يرف�ع الحواج�ز عن الن�اس في 
ظرف امني مه�م ومفصلي وفي 
اطار ظ�روف واقعي�ة تتعلق في 
الحرب عل�ى الدواعش ومواجهة 
اس�تحقاقات وجود قوات دولية 
في الع�راق هو القادر على فرض 
االم�ن وتعوي�ق مظاه�ر العزلة 

الداعشية على التجربة الوطنية.
من هن�ا ارفع القبع�ة للفريق 
قائ�د  الش�مري  االمي�ر  عب�د 
عملي�ات بغداد وقب�ل ذلك رئيس 
ال�وزراء د. حيدر العبادي بالقرار 
الوطن�ي الخاص برف�ع الحواجز 
العراقي�ة بغ�داد  العاصم�ة  ع�ن 
وبالش�جاعة الكبيرة التخاذ قرار 
بهذه االهمية في ظل ظروف في 
غاية الحساسية خصوصا ونحن 
نعي�ش الفصل االخي�ر من رواية 
االلتح�ام النهائي م�ع داعش في 
تكريت وتخوم الموصل العزيزة.

كن�ت االس�بوع الماض�ي في 
اح�دى العواصم الغربي�ة ورايت 
كي�ف تتعطل الحياة في العاصمة 
الق�ل تظاه�رة عمالي�ة او عادية 
وترتب�ك المؤسس�ات والوزارات 
والمط�ارات وان�ا واث�ق ان يوما 
امني�ا كالذي يش�هده العراقيون 
العراقي�ة  العاصم�ة  وتش�هده 
او  باري�س  ف�ي  م�ر  ل�و  بغ�داد 
اوس�لو لتعطل�ت الحي�اة تمام�ا 
والفرنس�يون  النرويجيون  وعاد 
ال�ى عص�ر التنقي�ط واالحتم�اء 
تحت الس�قوف لتدفئة انفس�هم 
م�ن ب�رد الش�تاء واالختب�اء الى 
االبد عن العمل الدولي السياس�ي 

واالقتصادي والمالي!.
مظاهرة بسيطة واحدة تكفي 
لش�ل الحياة ف�ي اكب�ر العواصم 

وتتعط�ل المطارات ع�ن الحركة 
واذا قدر ووقف عش�رة اشخاص 
في مفرق رئيس لشارع محوري 
ي�ؤدي ال�ى مط�ار او منش�اءات 
ف�ان  مث�ا  صناعي�ة  حيوي�ة 
الموجودة  والش�ركات  العاصمة 
فيه�ا تخس�ر مايين ال�دوالرات 
ومن هن�ا تاتي اهمية اس�تجابة 
لمطال�ب  الغربي�ة  الحكوم�ات 

المتظاهرين!.
ارف�ع القبع�ة لقائ�د عمليات 
ال�ذي يش�تغل بمحورين..  بغداد 
حماية العاصم�ة وتامين الطرق 
وحياة  الس�تراتيجية  والمم�رات 
الناس قدر ما يس�تطيع الن كلفة 
التامي�ن االمن�ي للن�اس باهضة 

ومكلف�ة وكبي�رة بالقي�اس الى 
االمكانات االمني�ة التي بين يديه 
والمش�اركة ف�ي القت�ال لتحرير 
مناط�ق محيط�ة او م�ا يس�مى 
بغداد بشجاعته ووطنيته  بحزام 
تحري�ر  ف�ي  الكبي�رة  وخبرت�ه 

منطقة النباعي.

يعن�ي  الحواج�ز  يرف�ع  م�ن 
انه واث�ق من قدرته عل�ى ابتاع 
داعش وش�لها وحبس انفاس�ها 
اذا مافكرت خلية اره������ابية 
بصنع قنبل�ة او حزام ناس�ف او 
الذي  تفخيخ س�يارة والش�مري 
التربطن�ي ب�ه عاق�ة ش�خصية 

ف�ي  مكاس�به  ع�ن  واس�مع 
االعام وارى حركته العس�كرية 
والمجتمعية في الشارع اثبت انه 
قائد عسكري ولديه رؤية واقعية 
وق�د  الع����اصم�ة  بحماي�ة 
صم�د في مهمت�ه االمنية بقيادة 
بالعاصم�ة  الخاص�ة  العملي�ات 

حيث لم يصمد غيره فيها.
م�ن يرف�ع الحواج�ز ويؤمن 
الحماي�ة للناس في ه�ذا الظرف 
العصي�ب من حي�اة االم�ة نرفع 
ل�ه القبعات واالع�ام الن الناس 
س�تجد ف�ي الحركة متس�عا من 
الحري�ة بعد ان ع�اش العراقيون 
س�نوات طويلة وهم تحت ضغط 
الس�اعة ال12 حيث الاحد يخرج 
او يدخل م�ن البيوت والش�وارع 
وم�ن لديه حالة طارئ�ة او امراة 

حامل فهو في عيشة ضنكى!.
ان المسالة االمنية في العراق 
تتط�ور ال�ى االفض�ل م�ع تطور 
االمكانات االمنية الهلنا وناس�نا 
ف�ي الق�وات المس�لحة العراقية 

واالجهزة االمنية المس�ؤولة عن 
ضب�ط ايقاع�ات الش�ارع وحياة 
الناس ومن اليلح�ظ تلك الحركة 
فهو اعمى لسببين اما النه اليقرا 
واليكت�ب امنيا او ان�ه يبحث عن 
الزلة والخلة للق�ول ان الحكومة 

العراقية عاجزة!.
اتمن�ى عل�ى الذي�ن يتحدثون 
بضيق نفس وحبس انفاس وغل 
وكراهية ع�ن اداء قواتنا االمنية 
ان يعيش�وا يوما واح�دا في يوم 
ي�وم مجتمع�ي ف�ي  او  عمال�ي 
شارع غربي وكيف تتحول الحياة 
الى كابوس انس�اني الاحد يطيق 
العيش ف�ي العاصم�ة المتورطة 
باليوم المجتمع�ي لحظة واحدة 
عك�س الي�وم االمن�ي المفخ�خ 
ال�ذي يصي�ب البلد ويس�قط فيه 
العشرات شهداء والمئات جرحى 
وس�رعان مايعود العراقيون الى 

مزاولة اعمالهم بشكل طبيعي!.
هذا اليعني اننا يجب ا نستسلم 
لظاهرة اليوم االمني العادي على 
بس�قوط  المجتمعي�ة  بش�اعته 
الن�اس ش�هداء وجرحى بل يجب 
العمل على تحسين ظروف الناس 
والتقليل من خس�ائرنا االنسانية 
والعم�ل الموازي ف�ي ازالة هذه 
لاره�اب  الس�رطانية  الغ�دة 
باح�كام  بلدن�ا  م�ن  الداعش�ي 
الطوق االمني عليها واستئصالها 
ع�ن بك�رة ابيها العرب�ي الممول 

االول!.
ارف�ع القبع�ة للرئي�س وقائد 
عملي�ات بغداد واهم�س في اذن 
الش�مري: رفع الحواجز يضاعف 
المس�ؤولية االمنية علي�ك وانت 
اقدر عل�ى فهم الرس�الة االمنية 
عب�ر االجته�اد في االس�تعدادات 
والجاهزية في الرد والسرعة في 
تلقين الزمر الداعشية درسا مهما 

في العسكرية الوطنية العراقية.

من يرفع الحواجز يعني انه واثق من قدرته على ابتالع 
»داعش« وشلها

الدفاع توافق عىل 
رصف رواتب املنقولني 
واملستخدمني واملكلفني

      بغداد / المستقبل العراقي

وافق وزير الدف�اع خالد متعب 
العبي�دي، أمس األح�د، على صرف 
روات�ب المنقولين والمس�تخدمين 
والمنس�بين إل�ى وح�دات أخ�رى 
والدورات والمكلفين لشهر كانون 
الثان�ي الماضي.وقالت الوزارة في 
العراقي«  بيان تلق�ت »المس�تقبل 
نس�خة منه، إنه »حصل�ت موافقة 
وزي�ر الدفاع خالد متع�ب العبيدي 
الضب�اط  روات�ب  ص�رف  عل�ى 
المنقولين  والموظفي�ن  والمراتب 
إل�ى  والمنس�بين  والمس�تخدمين 
وحدات أخرى والدورات والمكلفين 
بواجب رس�مي بضمنه�م المفارز 
بواج�ب  والمكلفي�ن  والطياري�ن 
والجرح�ى  االرتب�اط  ضب�اط 
الوح�دات  وكذل�ك  والمعوقي�ن 
الثان�ي  كان�ون  لش�هر  الضيفي�ة 
2015«.يشار الى أن األزمة المالية 
التي تمر بها الباد نتيجة انخفاض 
اس�عار النف�ط العالمي�ة والتأخ�ر 
في اقرار قان�ون الموازنة ادت الى 
التأخر في صرف رواتب منتس�بي 

القوات األمنية.

      بغداد / المستقبل العراقي

طالب رئيس لجنة األمن والدفاع البرلمانية 
حاك�م الزامل�ي، أمس األح�د، رئي�س الوزراء 
حدي�ر العب�ادي ووزي�ر الدفاع خال�د العبيدي 
بإصدار أمر يقضي باس�تهداف الطائرات التي 

تلقي مساعدات للتنظيمات اإلرهابية.
وقال الزاملي إن »على رئيس الوزراء حيدر 
العب�ادي ووزير الدف�اع خالد العبي�دي إصدار 
أمر بإصدار الطائرات التي تس�اعد التنظيمات 
اإلرهابية«.وأض�اف الزامل�ي أن »إص�دار هذا 

األمر ضروري بعد تكرار مثل هذه الحاالت«.

وكان النائ�ب ع�ن ائت�اف دول�ة القانون 
مس�اعدات  إن�زال  أن  اعتب�ر  الزي�دي  كام�ل 
ل�«داع�ش« من قب�ل طائرات تابع�ة للتحالف 
الدولي »خيانة كبي�رة«، مؤكدا أن لجنة األمن 
والدف�اع النيابي�ة تحقق في األم�ر، فيما لفت 
الى أن الحش�د الش�عبي أحرج التحالف الدولي 
وأصحاب مشروع تقسيم العراق، فيما أعلنت 
اللجنة األمنية في مجلس محافظة ديالى، عن 
فتح تحقيق موس�ع لمعرفة هوية مروحيات 
هبطت في معاقل »داعش« ش�مال المقدادية، 
مشيرة إلى أن تلك المروحيات نقلت مساعدات 

ومؤن لعناصر التنظيم.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د عض�و هي�أة رئاس�ة مجلس 
الن�واب د. هم�ام حم�ودي ان مجلس 
قان�ون  اص�دار  عل�ى  ع�ازم  الن�واب 
اس�تثمار رصين يحقق أهداف التنمية 
المس�تثمرين،  طموح�ات  ويلب�ي 
تحس�ين  ف�ي  للمس�اهمة  ويه�دف 

البيئ�ة االس�تثمارية ف�ي البلد.وبحث 
حم�ودي خ�ال اس�تقباله مجموع�ة 
م�ن المس�تثمرين العراقيي�ن والعرب 
مم�ن ش�اركوا ف�ي المؤتم�ر الدولي 
االول ال�ذي نظمت�ه لجن�ة االقتص�اد 
واالس�تثمار النيابي�ة اه�م المعوقات 
التي تواجه حركة االس�تثمار، اضافة 
الى س�بل تطوي�ر هذا القط�اع، حيث 

الت�ي  المقترح�ات  لجمي�ع  اس�تمع 
قدمت م�ن قبل المس�تثمرين.وناقش 
حمودي خ�ال اللقاء بعض التعديات 
وأهمي�ة  اإلس�تثمار،  قان�ون  عل�ى 
اصدار قانون يدف�ع عجلة التنمية في 
البل�د إلى االمام، ويذل�ل الصعاب امام 
الجهات المس�تثمرة.وحث عضو هيأة 
الرئاس�ة المس�تثمرين عل�ى ضرورة 

توس�ع اس�تثماراتهم في الع�راق لما 
يحتوي�ه م�ن ف�رص كبي�رة، متعهداً 
بتذليل العقب�ات التي تقف امام جميع 
المش�اريع الت�ي م�ن ش�أنها تحقيق 
اهداف التنمي�ة والنهوض األقتصادي 
بالبل�د، مش�يراً الى ان مجل�س النواب 
س�يأخذ دوره ف�ي تش�ريع القوانين 

التي تهدف لخدمة المواطن العراقي .

الدفاع الربملانية تطالب بإصدار أوامر باستهداف الطائرات 
التي تساعد »داعش«

 محودي: عازمون عىل اصدار قانون استثامر حيقق اهداف التنمية

البرصة تطلق محلة »نزع األسلحة« وتتوعد مثريي »النزاعات العشائرية« باالعتقال
النصراوي: الحملة تشمل جميع مناطق المحافظة

      بغداد / المستقبل العراقي

المحلي�ة ف�ي  الحكوم�ة  أعلن�ت 
محافظ�ة البصرة، ع�ن تنفيذ حملة 
أمنية كبيرة لمصادرة األس�لحة غير 
المرخصة، متوعدة بماحقة واعتقال 
مثيري النزاعات العشائرية المسلحة، 
فيم�ا أكدت قي�ادة العملي�ات تحريك 
قطاعات عس�كرية الى المناطق التي 

تكثر فيها تلك النزاعات.
وقال المحاف�ظ ماجد النصراوي 
خ�ال مؤتمر صحافي مش�ترك عقد 
عق�ب اجتم�اع مغلق ألعض�اء خلية 
األزم�ة إن »القوات األمنية باش�رت 
قبل ساعات بتنفيذ حملة كبيرة لنزع 
األس�لحة غي�ر المرخص�ة، وكان�ت 
البداي�ة ف�ي قض�اء الزبي�ر، حيث تم 
إلقاء القبض على عدد من المطلوبين 
ومصادرة الكثير من األس�لحة خال 
عمليات التفتيش«، مبيناً أن »الحملة 
تش�مل جمي�ع مناط�ق المحافظ�ة، 
األجه�زة  كاف�ة  فيه�ا  وتش�ارك 
األمني�ة والعس�كرية، ومنها مديرية 
اإلره�اب  ومكافح�ة  االس�تخبارات 
وطي�ران الجي�ش ومديري�ة الكاب 

البوليس�ية، وس�وف تس�تمر حت�ى 
يت�م ن�زع األس�لحة غي�ر المرخصة 

بالكامل«.
واض�اف النص�راوي أن »القوات 
األمني�ة ألق�ت القب�ض ف�ي اآلون�ة 
األخي�رة على أكثر م�ن 13 من تجار 
األسلحة«، مش�يرا الى أن »الحكومة 
المحلية والقوات األمنية والعسكرية 
عازم�ة على تخلي�ص المحافظة من 
ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة 
اج�راءات  وهن�اك  تفاقمه�ا،  بع�د 
حازمة وحاس�مة دخلت حيز التنفيذ 

الي�وم، وه�ي تش�مل  م�ن  اعتب�اراً 
ماحقة وإلقاء القب�ض على مثيري 
تل�ك النزاع�ات، فضاً ع�ن مصادرة 
األس�لحة المس�تخدمة ف�ي اإلقتتال 

العشائري«.
وأكد المحافظ أن »الس�اح يجب 
أن يك�ون حصراً بي�د عناصر القوات 
األمنية، وكذلك الحش�د الشعبي وفق 
ضواب�ط«، الفتا ال�ى أن »اجتماعاً تم 
مع قيادات الحشد الشعبي وتمخض 
عن تحديد س�ياقات تنظ�م تحركات 
الحش�د«.من جانب�ه، ق�ال  عناص�ر 

قائ�د العملي�ات ف�ي البص�رة اللواء 
س�مير عبد الكريم في أثناء المؤتمر 
العملي�ات  »قي�ادة  إن  الصحاف�ي 
أص�درت أوامرها بتحري�ك قطاعات 
عس�كرية ال�ى المناطق الت�ي تتكرر 
فيها النزاعات العش�ائرية المسلحة، 
وسوف تكون هناك محاسبة شديدة 
وفق القانون للمش�اركين في حاالت 
أن  موضح�اً  العش�ائري«،  االقتت�ال 
»قوات من الجيش والش�رطة تستعد 
لتنفي�ذ حم�ات تفتيش ف�ي مناطق 
المس�لحة  العش�ائرية  النزاع�ات 
لمصادرة األسلحة، وخاصة األسلحة 
مدي�ر  دع�ا  ب�دوره،  المتوس�طة«. 
مديرية الش�رطة اللواء فيصل كاظم 
العب�ادي المواطني�ن ال�ى »مراجعة 
مراكز الشرطة الواقعة في مناطقهم 
السكنية لتسجيل أسلحتهم الخفيفة 
فيها«، معتبراً أن »األس�لحة التي يتم 
ضبطها وغير مسجلة سوف تصادر«. 
وأش�ار العبادي خ�ال المؤتمر الذي 
عقد لياً في مق�ر خلية األزمة داخل 
مجم�ع القص�ور الحكومي�ة الى أن 
»قوات الشرطة وضعت خطة لتفعيل 
تنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة 

بح�ق مطلوبين، بما فيه�ا المذكرات 
الصادرة بح�ق متورطين في تأجيج 
نزاعات عشائرية«، مضيفاً أن »قوات 
الش�رطة في طور مكافح�ة ظاهرة 
تظليل نوافذ السيارات، وخال األيام 
الخمسة الس�ابقة تم ضبط أكثر من 
500 س�يارة مخالفة م�ن ضمنها ما 
اليق�ل ع�ن 180 س�يارة ذات نواف�ذ 
محافظ�ة  أن  ال�ى  مظللة«.يش�ار 
البصرة تشهد إس�تقراراً أمنياً نسبياً 
م�ع انها تواج�ه منذ منتص�ف العام 
المنصرم زي�ادة ملحوظة في جرائم 
الخطف والقتل والسطو المسلح، كما 
تفاقم�ت فيه�ا النزاعات العش�ائرية 
مس�بوق،  غي�ر  بش�كل  المس�لحة 
وأحدث نزاع وقع يوم أمس في مركز 
قضاء القرنة بين أفراد من عشيرتين 
تنتمي�ان الى قبيل�ة بني مال�ك، وقد 
أس�فرت االش�تباكات عن مقتل فتى 
يبلغ من العمر 16 عاماً وإصابة ستة 
آخري�ن بجراح، وفي نزاع عش�ائري 
آخر حدث في نفس اليوم في منطقة 
كرم�ة علي قتل رج�ل يبلغ من العمر 
60 عاماً وأصيب م�ا اليقل عن اثنين 

بجراح.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الخارجية االمريكي جون كيري، أمس االحد، عن 
تمكن التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة االمريكية 
من قتل نصف قيادات تنظيم داعش االرهابي الذي يسيطر على 

مناطق واسعة في العراق وسوريا.
وق�ال كيري ف�ي خال مؤتم�ر ميونخ لامن إنن�ا »ننتهج 
ستراتيجية مشتركة لمكافحة داعش«، مشيراً الى انه »نجحنا 
ف�ي قتل نصف قي�ادات التنظيم«. واض�اف ان »داعش يتراجع 

بسبب الضربات الناجحة للتحالف الدولي«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة المرور العام�ة، أمس األحد، ع�ن اتخاذها 
إجراءات جديدة لتسجيل المركبات ذات لوحات الفحص المؤقت 
)المنفيس�ت( تمكن الحائز الفعل�ي للمركبة من الحصول على 
»سنوية« تحمل اس�مه دون حضور المالك والحائز األصليين، 

فيما أشارت إلى وجود أكثر من 40 ألف مركبة غير مسجلة.
وق�ال مدير قس�م العاق�ات واإلعام ف�ي المديرية العميد 
عم�ار ولي�د إن »المديرية اتخ�ذت إجراءات تمك�ن أي مواطن 
تثبت حيازته الش�رعية للس�يارة ذات لوحات الفحص المؤقت 
م�ن تس�جيلها، عل�ى الرغم م�ن عدم وج�ود الحائ�ز والمالك 
األصليي�ن«، مبين�اً أن »ذل�ك س�يتم من خال فح�ص المركبة 
وكتاب�ة تعهد بأنها بحيازته ش�رعياً، فضاً عن التأكد من عدم 
وجود أي إشكال قانوني حولها«.وأضاف وليد أنه »سيتم منح 
الحائز الفعلي س�نوية تحمل اس�مه واس�مي الحائ�ز والمالك 
المثبتي�ن أصاً في رقم المركبة«، منوه�اً إلى »تحديد مكانين 
للمراجعة«.وتاب�ع ولي�د، أن »هن�اك أكثر م�ن 40 ألف مركبة 
غير مس�جلة بسبب مش�كلة الحائز والمالك«، معتبراً أن »هذا 

اإلجراء سيسهل العملية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

دعا االمين الع�ام لمنظمة بدر هادي العامري، أمس االحد، 
إل�ى الوحدة لدحر تنظي�م )داعش(، واكد أن الع�راق لم يواجه 
اخطر من الوضع الحالي، وفيما شدد أن السنة اكثر المتضررين 
م�ن تنظيم )داعش(، اش�ار إلى أن الماكن�ة االعامية للتنظيم 
تمكن�ت من التأثير على الرأي الع�ام العالمي وخاصة الواليات 
المتح�دة األميركية. وقال هادي العام�ري في حديث لعدد من 
وس�ائل االعام، على هامش لقائه محافظ كركوك نجم الدين 
كري�م، إنه »ليس امامن�ا اال التوحد  فا يوجد ظرف أصعب من 
الذي نواجهه في حربنا ضد تنظيم )داعش( كونها خطرا على 
الجمي�ع«، داعي�ا إل�ى »التوحد بي�ن جميع العراقيي�ن واهالي 
كرك�وك لتحقيق النصر«.وأض�اف العام�ري أن »خطر تنظيم 
)داعش( على الكرد  والعرب والتركمان والكلدوا اش�وريين«، 
مش�يرا إلى أنه »كان هنال�ك اعتقادا لدى البع�ض أن )داعش( 
يداف�ع ع�ن الس�نة  لكن اتض�ح للجمي�ع أن المتض�رر األكبر 
هم الس�نة أنفس�هم فلديه�م اكثر  من مليون�ي ونصف مهجر 
ومنازله�م دمرت«. واك�د العامري أن »هنال�ك ماكنة اعامية 
ل�)داع�ش( اثرت على الرأي العام العالم�ي وخاصة االميركي 
بانهم ثوار عشائر وسلميون حتى بات الخطر يهدد جميع مدن 

العراق واربيل وبدأت الحرب على مواجهتهم ودحرهم«.

اخلارجية األمريكية: نجحنا يف قتل نصف 
قيادات »داعش«

املرور تتخذ إجراءات جديدة لتسجيل »املنفيست«

العامري من كركوك: ليس امامنا 
سوى التوحد  لطرد »داعش«
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            بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس االحد، عن تش�كيل لجنة لالش�راف على عملية توزيع 
المنحة الشهرية لطلبة الكليات والجامعات والمعاهد بعد تضمين تخصيصاتها في موازنة العام الحالي.

وقال المتحدث باس�م الوزارة كاظم عمران موس�ى في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
الوزير حسين الشهرستاني، وجه بتشكيل لجنة لالشراف على عملية توزيع المنحة الشهرية لطلبة الكليات 
والجامعات للعام الدراسي الحالي بعد ان تم تضمين تخصيصاتها في موازنة العام الحالي. واوضح ان وزير 
التعليم وجه ايضا بتحديد موعد موحد لتوزيعها في كل الجامعات وحل كل االشكاليات التي رافقت توزيعها 
العام الماضي. واضاف المتحدث الرس�مي للوزارة انه س�يتم توزيع 100 الف دينار ش�هريا لطلبة الدراسات 
االولية، و150 الف دينار ش�هريا لطلبة الدراس�ات العليا الماجس�تير والدكتوراه ف�ي كل الكليات والمعاهد 
العراقية وفقا لقانون منحة الطلبة رقم 36/ لسنة 2013. وتابع  ان كل طالب يزيد دخل اسرته على المليون 
و500 إلف دينار س�وف ال يش�مل بالمنحة، داعيا الجامعات باالس�راع بتزويد وزارة التعليم باس�ماء الطلبة 

المستحقين للمنحة على وفق الضوابط والتعليمات المنصوص عليها في القانون المذكور.

توزيع منحة طلبة الكليات والدراسات العليا 

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

كلما ظهرت أزمة سياس�ية في 
الع�راق, يتف�ق طرفي الن�زاع على 
ان المش�كلة الحقيقي�ة ه�و ع�دم 
وضوح »الدس�تور«, وه�ذا ما اتاح 
لهم�ا حق التكلم بمنطق الش�رعية 
نتيجة لغياب تفسير مواده السيما 
بخصوص القضاي�ا العالقة ومنها 
المادة 140 وعملية توزيع الثروات 
المركز  النفطي�ة وتنظي�م عالق�ة 

باإلقليم وغيرها من المشكالت.
وفيم�ا يعتزم البرلمان تش�كيل 
لجن�ة نيابي�ة دائم�ة تعم�ل عل�ى 
تعدي�ل الدس�تور, الذي كت�ب على 
عجالة, تش�ير اللجنة القانونية في 
مجل�س الن�واب ال�ى ان التعديالت 
وان م�ررت ف�ي البرلم�ان, فأنه�ا 
تحت�اج الى اس�تفتاء ش�عبي لكي 
تطب�ق عل�ى ارض الواق�ع. وق�ال 
مقرر مجلس النواب نيازي اوغلو, 
ان »مجل�س الن�واب ش�كل لجن�ة 
نيابية مؤقت�ة لمتابعة تطبيق بنود 
وثيقة االتفاق السياسي ومن بينها 
تعدي�ل الدس�تور«، مش�يرا الى ان 
»ه�ذه اللجن�ة تتألف م�ن 18 نائبا 
برئاسة رئيس مجلس النواب سليم 
الجبوري وانها عقدت اجتماعا في 
الفترة السابقة«. واضاف ان »لجنة 
متابع�ة تطبيق االتفاق السياس�ي 
ستعقد اجتماعاً اخر خالل االسبوع 
الحالي لمناقش�ة ماتم تطبيقه من 
بن�ود الوثيق�ة التي تض�م 20 بندا 
وكل بن�د منها مح�دد بفترة زمينة 
لتطبيقه«, الفتا ال�ى ان »البند رقم 
20 من الوثيقة يتح�دث عن تعديل 
الدس�تور وبالتالي مجل�س النواب 
سيقوم بتشكيل لجنة نيابية دائمية 

غير اللجن�ة المؤقتة مهامها تعديل 
الدستور فقط«.

اللجن�ة  قال�ت  جهته�ا,  م�ن 
»تعدي�ل  ان  النيابي�ة  القانوني�ة 
قان�ون  وف�ق  س�يكون  الدس�تور 
يص�وت علي�ه مجلس الن�واب بعد 
ان تقدم اللجن�ة النيابية التعديالت 

المقترحة على فقرات الدستور«.
وقال�ت عض�و اللجن�ة النائ�ب 
ابتسام الهاللي ان »تعديل الدستور 
مهم ج�دا لجميع الكتل السياس�ية 

الن هن�اك فق�رات كتبت ف�ي عام 
الوض�ع  م�ع  تنس�جم  ال   2005
الحال�ي, وان هذا التعديل س�يكون 
عبر مشروع قانون يتسلمه مجلس 
النواب من اللجن�ة النيابية ويطرح 
المجل�س للتصويت  على جلس�ات 
عليه ، ثم  يجرى اس�تفتاء ش�عبي 

لغرض قبوله او رفضه«.
ح�ق  »م�ن  ان�ه  ال�ى  ولفت�ت 
الحكومة ارسال مقترحاتها لتعديل 
الدس�تور لكن يبقى الق�رار االخير 

لمجلس النواب بشأن التعديل«.
واضافت الهاللي ان »الجلس�ات 
خ�الل  الن�واب  لمجل�س  المقبل�ة 
الحالي ستشهد تصويت  االس�بوع 
المجلس على تش�كيل هذه اللجنة, 
وان عملها سيكون مستمرا لنهاية 
ال�دورة النيابية الحالية وس�تقوم 
الكت�ل  واراء  مقترح�ات  بجم�ع 
السياس�ية حول المواد الدستورية 
الم�راد تعديلها وتقدميها لرئاس�ة 
المجلس على شكل مشروع قانون 

يقرأ كق�راءة اولى وثانية ويصوت 
الدع�م  مكت�ب  واعت�رف  علي�ه«. 
الدس�توري في بعثة االمم المتحدة 
لمساعدة العراق )يونامي(، بوجود 
عدد م�ن القضايا المختل�ف عليها 
الدس�تور  وفق�رات  بن�ود  ضم�ن 
العراق�ي ، بي�ن األط�راف العراقية 
كبي�رة  جه�ودا  تتطل�ب  كاف�ة، 
لمناقش�تها والتوص�ل ال�ى حلول 

مرضية بشأنها.
السياس�ي  الوس�ط  ويتف�ق 

العراقي على ان الدس�تور العراقي 
يحت�وي عل�ى الكثي�ر م�ن األلغام 
الت�ي اخ�ذت تنفج�ر واح�دا تل�و 
االخر مما س�ببت مشاكل سياسية 
عدة, خاص�ة بين اقليم كردس�تان 

والحكومة المركزية.
وس�بق لبعثة االمم المتحدة في 
العراق ان اقامت خمس ورش عمل 
أو ن�دوات ح�ول مواضي�ع النفط، 
وحق�وق  الطبيعي�ة،  والم�وارد 
الدول�ة،  ومس�ؤولية  االنس�ان، 

والحق�وق  االقلي�ات،  وحق�وق 
االقتصادي�ة واالجتماعية وغيرها 
م�ن االم�ور والقضاي�ا المختل�ف 
مجموع�ة  فيه�ا  ش�ارك  عليه�ا، 
كبيرة من المسؤولين الحكوميين، 
والمعارض�ة،  والسياس�يين، 
المدن�ي،  المجتم�ع  ومنظم�ات 
القض�اء،  س�لطة  ع�ن  وممثلي�ن 
إضاف�ة ال�ى الخب�راء الدوليين في 
مجالي الدس�تور وحقوق االنسان، 
من أجل تزويد العراقيين بالخبرات 
المطلوبة لهذه التغييرات، وبالتالي 
تحقيق جزء ولو يسير من التوافق 

بشأن القضايا الخالفية.
ويالق�ي ق�رار تعديل الدس�تور 
العراق�ي وإجراء بعض االصالحات 
علي�ه ترحيب واس�ع عل�ى امل ان 
ينهي هذا االجراء الجدل السياس�ي 
والمش�اكل واالزم�ات التي تعرض 
لها العراق خالل الفترة المنصرمة.

ومحلل�ون  خب�راء  ويش�ير 
سياس�يون الى ان الدستور العراق 
الخالف�ات  م�ن  الكثي�ر  تش�وبه 
والثغ�رات والتي تس�ببت في وقت 
م�ن  بالعدي�د  اآلن  وحت�ى  س�ابق 
والسجاالت  السياس�ية  المناكفات 
اللحزبي�ة, مم�ا أخ�ر في تش�ريع 
قان�ون  منه�ا  القواني�ن  بع�ض 
االح�زاب وقان�ون النف�ط والغ�از 
بالجنس�ية  االزدواج  وقان�ون 
للمس�ؤولين من اصحاب  العراقية 
القرار س�واء في مجلس الوزراء او 

مجلس النواب .
وينظر ال�ى »مطبات الدس�تور 
العراقي« على انها المعرقل الرئيس 
لعم�ل الحكومة,كما انه خلق حالة 
م�ن التميي�ز ف�ي عملي�ة توزي�ع 

الثروات النفطية على الشعب.

الربملان حيرض لتعديل »الدستور«.. والقانونية تؤكد: القرار بيد الشعب
ترجيحات بتشكيل لجنة دائمة في غضون ايام

        المستقبل العراقي/ فرح حمادي

تتق�دم القطاع�ات العس�كرية خ�الل 
عملي�ة تحري�ر المناط�ق الواقع�ة تحت 
س�يطرة تنظي�م »داع�ش« ف�ي تكري�ت 
نتيجة لتفخيخ االحياء السكنية والعبوات 
الناسفة التي وضعت على الطرق العامة.

وفيم�ا يكش�ف قائ�د عملي�ات صالح 
الدين ع�ن اقتح�ام ابرز معاق�ل االرهاب 
ف�ي المحافظ�ة, فرضت الق�وات االمنية 
طوق�ا على ناحي�ة الصينية غ�رب قضاء 
بيج�ي من جميع المحاور، فيما تتجه الى 
تحرير جس�ر الفتحة والمناطق المحيطة 

به شمال مصفى بيجي.
وأك�دت اللجن�ة االمني�ة ف�ي مجلس 
محافظ�ة صالح الدي�ن، ام�س االحد، أن 
القوات االمني�ة فرضت طوقا على ناحية 
الصيني�ة غ�رب قض�اء بيجي م�ن جميع 
المح�اور، فيم�ا بين�ت ان الق�وات تتجه 
االن الى تحرير جس�ر الفتح�ة والمناطق 

المحيطة به شمال مصفى بيجي.
وقال رئيس اللجنة جاس�م الجبارة إن 
»القطعات العس�كرية تمكنت من تطويق 
ناحية الصينية غرب قضاء بيجي بش�كل 
كامل بعد الس�يطرة على مصفى الصينية 
ومعسكر الصينية )القوة الجوية سابقا( 
وتحري�ر منطق�ة الس�حل الرابط�ة بي�ن 

ناحية الصينية ومصفى بيجي«.
واضاف الجب�ارة أن »الق�وات األمنية 
تتق�دم االن باتجاه تحرير جس�ر الفتحة 
والمناط�ق المحيط�ة به ش�مال مصفى 
بيج�ي«، مبين�ا ان »الجس�ر يرب�ط بي�ن 
شمال قضاء بيجي ومناطق شرق تكريت 

وقضاء الحويجة«.
وتاب�ع الجبارة ان »القوات األمنية من 
قيادة عمليات صالح الدين وأفواج شرطة 
طوارئ ص�الح الدي�ن والتدخل الس�ريع 
وبمس�اندة الحش�د الش�عبي تمكنوا، من 
تحري�ر أحي�اء ومناطق الح�ي الصناعي، 
ح�ي التأميم، الح�ي العس�كري، منطقة 

السوق الشعبي، منطقة تل ابو جراد، حي 
السكك ومنطقة البوجواري وسط قضاء 

بيجي 40 كم شمال تكريت«.
واشار الجبارة الى انه »من خالل نفس 
العملي�ة تمكنت قوة عس�كرية أخرى من 
التقدم بمحور ثاٍن باتجاه ناحية الصينية 
غ�رب قض�اء بيجي، أس�فرت اليوم فقط 
ع�ن مقتل أكثر م�ن 43 إرهابي�ا وتفكيك 

عشرا العبوات الناسفة«.
»القطع�ات  ان  الجب�ارة  واوض�ح 
العس�كرية تتق�دم بش�كل بطيء بس�بب 
أن قسم من اإلحياء الس�كنية توجد فيها 
منازل مفخخة وعبوات ناس�فة«، مؤكدا 
أن »الجه�د الهندس�ي يق�وم أالن بتفكيك 

العبوات الناسفة والمنازل المفخخة«.
وتمكن�ت الق�وات االمني�ة بالتع�اون 
مع تشكيالت الحش�د الشعبي، من تأمين 
جمي�ع المناطق المحيط�ة بقضاء بيجي 
بالكام�ل، فيم�ا تمكنت من قتل خمس�ة 
أمني�ة  بعملي�ة  »داع�ش«  م�ن  عناص�ر 

أسفرت عن طرد التنظيم من ثالث مناطق 
وتحرير مصفى الصينية في قضاء بيجي 
شمال تكريت.وأعلن محافظ صالح الدين 
رائد الجب�وري أن القوات األمنية المنفذة 
لعمليات تحرير قضاء بيجي من عصابات 

»داعش« وصلت إلى مصافي الشمال.
بدوره, كش�ف قائ�د عملي�ات صالح 
الوه�اب  عب�د  الرك�ن  الفري�ق  الدي�ن، 
الس�اعدي، عن تقدم القطعات العسكرية 
نحو الحي العس�كري وسط قضاء بيجي 

التابع لمحافظة صالح الدين.
وق�ال ان »قوة من العملي�ات الخاصة 
ول�واء ال�رد الس�ريع، وبإس�ناد مقاتلي 
الحش�د الش�عبي، اش�تبكوا م�ع تنظي�م 
داع�ش االرهاب�ي ف�ي الح�ي العس�كري 
وس�ط بيجي«، مبين�اً ان »القوات االمنية 
تمكن�ت من قت�ل 43 ارهابي�اً من مختلف 
الجنسيات«. واضاف »تم احراق 6 عجالت 
تابعة للتنظيم االرهابي، وتفجير صهريج 
صغي�ر مفخخ عثرت عليه القوات األمنية 

داخل احدى المنازل الكبيرة«، مش�يراً الى 
ان »عملية التطهي�ر الزالت جارية بالحي 
العس�كري ال�ذي يعتب�ر من اه�م معاقل 

داعش االرهابي في القضاء«.
الفرق�ة  قائ�د  أعل�ن  الغض�ون,  ف�ي 
الخامس�ة في الش�رطة االتحادي�ة اللواء 
عماد العقابي، ع�ن تمكن القوات األمنية 
م�ن فرض س�يطرتها التام�ة على طريق 
س�امراء ��� بغداد، مؤك�داً أنه�ا أحبطت 
هجم�ات عدة لتنظيم »داعش« بس�يارات 

وصهاريج مفخخة.
وقال العقاب�ي إن »القوات األمنية من 
قيادة عمليات سامراء والشرطة االتحادية 
وبمساندة الحشد الشعبي وبقية الجهات 
تمكن�ت من فرض س�يطرتها التامة على 
الطري�ق الع�ام الراب�ط بي�ن س�امراء �� 
بغداد«، مؤكداً أن »الطريق سالك وبإمكان 

المواطنين المرور من خالله«.
وأض�اف العقابي أن »الق�وات األمنية 
أحبطت عدة مح�اوالت وهجمات لتنظيم 

بس�يارات وصهاري�ج مفخخ�ة  داع�ش 
مصفح�ة عل�ى ه�ذا الطري�ق«، مش�دداً 
بالق�ول »إننا بصدد إقامة مؤتمر موس�ع 
يض�م كاف�ة وجه�اء وش�يوخ س�امراء 
لطمأن�ة المواطني�ن ولفت�ح صفحة من 

التعاون مع األهالي«.
وبين العقاب�ي أن »القوات األمنية مع 
أهال�ي س�امراء قلب�اً وقالب�اً«، مؤكداً أن 
»تنظي�م داعش لن يس�تطيع الدخول إلى 

سامراء إال على جثثنا«.
وما تزال بعض مناطق محافظة صالح 
الدين تشهد عمليات عسكرية، وذلك عقب 
س�يطرة ارهابيو »داعش« على محافظة 
نينوى بالكامل منذ )10 حزيران 2014(، 
في حين شهدت المحافظة تطورات أمنية 
الفت�ة أس�فرت ع�ن تحرير مرك�ز بيجي 
بعد انطالق عملية عس�كرية واس�عة في 
المحافظ�ة، أس�فرت عن مقتل عش�رات 
االرهابيي�ن وتفكي�ك عش�رات العب�وات 

الناسفة.

»داعش« يبتلع هزيمة بصالح الدين.. والقطاعات العسكرية تتقدم إىل »جرس الفتحة«
طريق »سامراء - بغداد« مؤمن وتحت السيطرة

العامل البنغاليون يفضلون العراق عىل اخلليج.. واألوضاع األمنية ال تقلقهم 
       بغداد/ المستقبل العراقي

خرج ص�ادق، العامل البنغال�ي، من بنغالدش 
ظاناً أنه سيعمل في دول الخليج وفقاً لما أخبره 
ل ف�ي ب�الده، إال أن�ه تفاج�يء حين رأى  الُمش�غِّ
نفس�ه ف�ي إقليم كردس�تان، ومن ثّم أُرس�ل إلى 

العمل في بغداد.
مواطنو صادق من العّمال البنغاليين القادمين 
إل�ى بغداد صار لهم أس�ماء جدي�دة حّملوها لهم 
أرباب العمل في بغداد بس�بب أس�مائهم الصعبة 

التي جاؤوا بها من بالدهم البعيدة.
ق�ال صادق بلهج�ة عراقّية غي�ر واضحة »أنا 
سعيد هنا.. رغم الخوف من الوضع األمني إال أني 

س�عيد«.لم يكن صادق يعتقد أن العمل في العراق 
س�يروقه، فشاش�ات التلفاز تصّور له بغداد على 

أنها مكاناً يشتعل فيه القتال والمواجهات.
ويعرف العّم�ال البنغاليون أن دول الخليج في 
غالبه�ا تس�تغلهم، وغالباً ما يك�ون أرباب العمل 

قساة في معاملتهم.
وق�د أظه�رت مقاط�ع فيدي�و عل�ى مواق�ع 
التواصل االجتماعي رج�اًل إماراتياً يضرب عامالً 

هندّياً ألنه اعترض طريقه عن طريق الخطأ.
قال عالء السعيدي، مسؤول صادق في العمل، 
أن »هذا عم�ل مناٍف لألخ�الق.. اعتبر صادق أحد 
ابنائ�ي«. تق�ّدر الحكومة البنغالية ع�دد رعاياها 
في العراق بنحو 15 ألف مواطن، وأبدت خش�يتها 

عليه�م عند س�قوط مدينة الموصل في العاش�ر 
م�ن حزيران الع�ام الماضي بي�د تنظيم »داعش« 

اإلجرامي.
أش�ار ص�ادق إل�ى أن�ه »اصدقائ�ي وأن�ا كنا 

خائفين.. لكن الوضع طبيعي«.
حكومة الهند الت�ي تتوّقع وجود نحو 30 ألف 
عام�ل لها ف�ي العراق، كان خوفه�ا من »داعش« 
عل�ى مواطنيها أكثر، فم�ا زال التنظيم اإلجرامي 
يحتفظ ب�45 عام�اًل اختطفهم في مدينة تكريت 

وال يعلم أحد عنهم شيئاً.
ق�ال س�ّجاد، وهو عام�ل من الهن�د يعمل في 
كافتيري�ا ف�ي منطقة الك�رادة، أن »أهل�ي كانوا 
قلق�ون عل�ّي عن�د س�قوط الموص�ل.. إال أن�ي 

طمأنتهم بأن األمور بخير«.
وُيعد وجود ه�ؤالء العّمال في بغ�داد مخالفاً 
للقوانين، إذ أن أغلبهم ال يملك تصريح بالعمل في 
العراق، وال وجود لشركات تلتزم الحفاظ عليهم.

وحاولن�ا التوصل إل�ى مقّر إحدى الش�ركات 
المختصة بشتغيل العمال اآلسيويين في العاصمة 
لين يخالفون  إال أنها فش�لت بذلك، فأغلب الُمش�غِّ
قانون العمل الذي تنّظمه وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة. أُرس�ل ص�ادق إل�ى بغ�داد بطريقة 
ملتوية للسماح له بالعمل، فقد أُدخل على أساس 

أنه سائح ديني، وكذلك الحال بالنسبة لسّجاد.
العّم�ال  له�ؤالء  الكبي�ر  الوج�ود  وبمقاب�ل 
ف�ي الع�راق، خّصص�ت وزارة العمل والش�ؤون 

االجتماعية 28 لجنة تفتيشية في بغداد لمالحقة 
العمالة االجنبية الوافدة بصورة غير شرعية.

يتلقى س�جاد 400 دوالر ش�هرياً، وهو يعّده 
مبلغاً جّيداً لتأس�يس حياته ف�ي الهند، أما صادق 
في�رى أنه محظ�وظ حي�ن ُرفع مرتب�ه إلى 450 
دوالر، ويعتقد أن هذا المبلغ سيجعله غنياً حينما 

يعود إلى بالده.
ويعتقد مختصون أن وج�ود العمالة األجنبّية 
في العراق س�يزيد من حجم البطالة بين الش�ّبان 
العراقيي�ن، إال أن عالء يرم�ي باللوم على العمالة 
كس�الى  العراقيي�ن  »العم�ال  بالق�ول  المحلّي�ة 
ويريدون أم�وال كثيرة.. العام�ل البنغالي يرضى 

بالقليل ويعمل كثيراً«.

المشغلون يغيرون اسمائهم.. ووزارة العمل تالحقهم
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فمن�ذ م�ا يقرب م�ن عق�د م�ن الزمن 
تمكنت الواليات المتحدة من إقناع عدد من 
قادة الس�نة وأتباعهم للتخل�ي عن دعمهم 
لتنظي�م القاعدة في الع�راق والوقوف الى 
جان�ب االمري�كان وتم على اثرها تش�كيل 
الصحوات الس�نية التي كان لها اثر حاس�م 

على تغيير مسار الحرب.
واآلن تحاول الواليات المتحدة أن تفعل 
ذلك مرة أخرى مع زعماء العش�ائر السنية 
الذي�ن تق�ع اكث�ر أراضيهم تحت س�يطرة 

“داعش”.
ويمكن العثور على هؤالء الش�يوخ في 
األردن ومنه�م الش�يخ أحم�د الدباش الذي 
يسكن في احد شوارع عمان الهادئة. يقول 
الدباش ان عش�يرته كان�ت تقاتل جنبا الى 
جنب مع تنظيم القاعدة ضد االمريكان قبل 

عقد من الزمن.
والدب�اش هو رج�ل ملتحي حاصل على 
ش�هادة الدكتوراه ف�ي الدراس�ات الدينية، 
وه�و اح�د ق�ادة م�ا يع�رف ب�”الجي�ش 
اإلسالمي” وهو تنظيم سني مسلح خاض 
الجي�ش األمريكي معارك كثي�رة ضده في 
السنوات التي سبقت انس�حابه من العراق 
ف�ي العام 2011. اما اآلن فان التنظيم الذي 

ينتمي اليه الدباش يتحالف مع “داعش”.
وجهات نظره هي نفسها وجهات نظر 
فئ�ة واس�عة من أهل الس�نة ف�ي العراق - 
اإلسالميون ورجال العشائر وازالم النظام 
السابق - وهم يعدون انفسهم مضطهدين 

من قب�ل الحكوم�ة العراقية الت�ي يقودها 
الش�يعة. ويقاتل الكثير منه�م ضد الجيش 
العراقي - سواء من خالل االنضمام لتنظيم 
داعش أو بالتحالف معه - حتى مع ادراكهم 

ان التنظيم إرهابي.
وجه�ة نظ�ر الوالي�ات المتح�دة حول 
كيفي�ة هزيم�ة تنظي�م داعش تق�وم على 
أس�اس التوصل الى صفقة مع الس�نة من 
امث�ال الدباش وم�ن ثم دم�ج رجالهم في 

الحرس الوطني العراق المزمع تشكيله.
يق�ول ج�ون كي�ري وزي�ر الخارجي�ة 
األمريك�ي ان “فكرة الح�رس الوطني هي 
فك�رة ممتازة النه�ا تقوم على أس�اس ان 
الناس يحمون مناطقهم الخاصة بهم ومن 
قب�ل الن�اس الذين له�م ثقة به�م وهذا ما 

سيحد من  االنقسام الطائفي”.
ولكن ه�ذه الثقة ما تزال بعي�دة المنال 
إلى ح�د بعيد بي�ن الدباش وزعماء الس�نة 
اآلخري�ن الذي�ن لم تظه�ر أي عالم�ة على 
أنهم مس�تعدون للتصالح مع الحكومة في 

بغداد.
فالش�يخ رع�د الس�ليمان وه�و ش�يخ 
عش�يرة عراقي بارز آخ�ر يعيش في عمان 
يعارض الحكومة العراقية يقول انه التقى 
مؤخرا م�ع مبعوثين من بغ�داد وقدم لهم 
مجموع�ة م�ن المطال�ب اهمه�ا: أن يت�م 
االف�راج ع�ن جمي�ع الس�جناء الس�نة من 
الس�جون، منح المزيد م�ن المناصب الهل 
السنة، والعفو عن السنة المتهمين بجرائم 

اإلرهاب.
يق�ول الس�ليمان فاذا تم�ت جميع هذه 
المطال�ب بضمان�ات دولي�ة فس�يقوم هو 

ورجاله بمحاربة داعش غدا.
ام�ا في الوق�ت الحاضر فان الس�ليمان 
ما ي�زال يش�كك ف�ي خط�وات المصالحة 
الوطنية التي تقوم به�ا الحكومة العراقية 
واخرها  عقد مؤتمر حوار األديان في بغداد 
االسبوع الماضي وذهاب بعض السياسيين 
ال�ى محافظة االنب�ار بغرب الع�راق لتحية 

العشائر هناك. اما السنة الذين يقاتلون ضد 
تنظيم داعش فهم يشكون من ان الحكومة 

العراقية ليست جادة في دعمهم.
فالش�يخ راف�ع الفه�داوي على س�بيل 
المث�ال ال�ذي كان يقات�ل جنب�ا إل�ى جنب 
مع الجي�ش األمريكي ف�ي حركة الصحوة 
الس�نية التي قمعت التمرد الس�ني الشرس 
منذ أكثر من س�بع س�نوات يقاتل االن ضد 
تنظيم داعش. لكنه يقول ان بنادقهم ليست 
ش�يئا قياس�ا ال�ى األس�لحة الفتاك�ة التي 

يمتلكها تنظيم داع�ش، ولكي يتمكنوا من 
االنتصار عل�ى التنظيم اإلرهابي يحتاجون 

الى األسلحة والرواتب.
ويذك�ر ان مجلس ال�وزراء العراقي اقر 
االس�بوع الماضي، قانون الحرس الوطني 
واحال�ه لمجلس الن�واب وس�ياخذ ذلك ما 
اليق�ل ع�ن س�تة اش�هر ال�ى حي�ن تهيئة 
المقاتلين وتدريبه�م لمحاربة داعش نظرا 
الى البطء الحاصل في عملية كس�ب رجال 

من السنة مستعدين لمقاتلة التنظيم.

كم�ا ان التنظيم نفس�ه يتخذ من جانبه 
إج�راءات وقائي�ة لتخوي�ف الس�نة ومنع 
التحاقه�م بالق�وات المدعوم�ة م�ن قب�ل 
الحكوم�ة العراقي�ة، وكان ق�د ارتكب عدة 
مجازر في هذا السبيل من أفظعها تلك التي 
تمت ضد عش�يرة البونم�ر في االنبار غرب 
الع�راق إضاف�ة الى االعدام�ات التي نفذها 
ض�د من يش�ك ف�ي ان�ه ين�وي التخلي عن 
القتال والهروب من المناطق التي يس�يطر 

عليها التنظيم.

   ترجمة رحيم شامخ

االمريكان وسنة العراق: دمج »مجاعات مسلحة« قاتلت احلكومة متهيدًا العالن »احلرس الوطني«
يقول الجيش االمريكي انه بالرغم من ان غاراته

الجوية قتلت اآلالف من ارهابيي »داعش« وأجبرت 
التنظيم على االنسحاب من بعض األراضي

التي يحتلها اال ان كسب ثقة السنة في العراق الذين 
يعاون بعضهم تنظيم داعش سيكون تحديا

رئيسيا بالنسبة لهم

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن االتحاد األوروبي أمس، تخصيص 
مليار يورو إضافية على سنتين للنزاع في 
س�وريا والعراق وللتصدي لتهديد تنظيم 
االتحاد  »داعش«.وقالت وزي�رة خارجية 
فيديري�كا موغيرين�ي إن ه�ذه األم�وال 
س�تتيح تموي�ل »اس�تراتيجية ش�املة« 
تتضم�ن »تدابي�ر سياس�ية واجتماعي�ة 
إنس�انية تش�مل العراق وس�وريا وكذلك 
وتركيا«.وأضاف�ت  واألردن  لبن�ان 
موغيرين�ي أن ص�رف هذه األم�وال التي 
س�تغطي مبادرات جاري�ة وأخرى خطط 
لها االتحاد والدول األعضاء فيه »س�يعزز 
تحركاتن�ا إلح�الل الس�الم واألم�ن ف�ي 
منطق�ة... دمره�ا اإلره�اب والعنف منذ 
فترة طويل�ة جداً«.وقال بي�ان صادر عن 
الجدي�دة  االس�تراتيجية  إن  موغيرين�ي 
»تذهب من االلتزام الديبلوماس�ي وتأمين 
الخدم�ات األساس�ية إلى تعزي�ز القدرات 
لتطوي�ر برامج ض�د التط�رف ومكافحة 
تموي�ل االره�اب والوقاية ف�ي مواجهة 
أفض�ل  ومراقب�ة  االجان�ب  المقاتلي�ن 
للحدود«.وس�يخصص حوالي أربعين في 
المئة م�ن هذه المبالع للجانب اإلنس�اني 
لألزمتي�ن الس�ورية والعراقي�ة وللتكفل 
م�ا  الالجئين.وس�يخصص  م�ن  بمزي�د 
تبق�ى من األموال ل� »مكافحة اإلرهاب«، 
خصوص�اً عب�ر تعزي�ز »تح�ركات الدول 
األعض�اء واالتح�اد االوروب�ي للح�د من 
تدفق المقاتلين األجانب« ومس�اعدة دول 
المنطقة على مكافحة »التطرف العنيف«، 

بحسب البيان.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أظهرت مواقف بريطانية وفرنسية، 
أم�س، توّجهاً ل�دى البلدين ف�ي المزيد 
م�ن االنخراط ف�ي الحرب عل�ى تنظيم 
»داعش«. وف�ي بريطاني�ا، يقود حزب 
داعي�اً  الجه�ود،  ه�ذه  المحافظي�ن 
الحكوم�ة البريطانية عب�ر لجنة الدفاع 
البرلماني�ة، إلى »اإلس�هام بدرجة أكبر 
بكثي�ر« في محاربة التنظيم المتش�دد. 
أما في فرنس�ا، فقد ج�اءت تصريحات 
الرئي�س فرانس�وا هوالن�د ب�أن أعمال 
بالده ف�ي هذا اإلطار ت�زداد كثافة أكثر 
فأكث�ر، مس�تكمالً بذلك إش�ارته الى أن 
»نج�اح« التحال�ف الدولي ال�ذي تقوده 

الواليات المتحدة »بطيء جداً«.

وذكرت لجن�ة الدفاع ف�ي البرلمان 
البريطان�ي أن اإلج�راءات التي تتخذها 
لن�دن، ضم�ن »التحال�ف« ال�ذي تقوده 
الواليات المتحدة ضد »داعش«، ما زالت 
»متواضع�ة بش�كل الفت للنظ�ر«، في 
ظل وتيرة الضرب�ات الجوية، التي تأتي 

بمعدل غارة واحدة يومياً.
وأعرب النواب ف�ي لجنة الدفاع عن 
ش�عور »بدهش�ة وقلق عمي�ق« من أن 

بريطانيا ال تفعل »المزيد«.
واعتبر تقرير لجنة الدفاع البرلمانية 
أن ثمة »هوة كبيرة بين العبارات الرنانة 
التي ترددها بريطانيا وشركاؤها، وبين 
واق�ع الحملة عل�ى األرض«، مؤكداً في 
هذا الس�ياق أنه »س�يكون م�ن الصعب 
ج�داً تدمي�ر داعش«، ومش�يراً إلى عدم 

وجود »استراتيجية واضحة لذلك« لدى 
الحكومة البريطانية.

ضرب�ات  ف�ي  بريطاني�ا  وتش�ارك 
»التحال�ف الدولي« الجوي�ة في العراق، 
ولكنه�ا ال تش�ارك ف�ي الغ�ارات عل�ى 
س�وريا، كما تق�دم المع�دات والتدريب 

لقوات »البشمركة« الكردية.
ودافع�ت الحكوم�ة البريطانية عن 
دوره�ا ف�ي ه�ذه الحمل�ة العس�كرية 
الجدي�دة، وقالت متحدثة باس�م رئيس 
ال�وزراء ديفي�د كامي�رون إن بريطانيا 
»ه�ي ثان�ي أكبر مس�اهم ف�ي الحملة 
العس�كرية الدولية، وهي تدعم الجهود 
اإلنس�انية، وتعمل على وقف التدفقات 
المالي�ة، وتواج�ه التط�رف، مؤكدة أن 
»الحملة ستكون طويلة... وسيستغرق 

األم�ر وقتاً«.وعن حجم هذا الدعم قالت 
وزارة الدف�اع البريطاني�ة إنه�ا قدمت 
»40 رشاش�اً ثقيالً ونح�و نصف مليون 
طلقة ذخيرة للقوات العراقية«، ودّربت 
مقاتلي�ن م�ن ق�وات البش�مركة عل�ى 
»اس�تخدام البن�ادق« وعل�ى »مه�ارات 

المشاة القتالية«.
وف�ي ظ�ل الحدي�ث المتك�رر ع�ن 
إمكانية تدخل بري في العراق، أوضحت 
لجنة الدف�اع البرلمانية البريطانية أنها 
ال تدعو إلى »نشر قوات مقاتلة«، لكنها 
اعتب�رت أّن�ه ينبغ�ي عل�ى بريطانيا أن 
»تلب�ي طلب الجي�ش العراق�ي للتدريب 
على التصّدي للعبوات الناس�فة البدائية 
الصن�ع«، والمس�اعدة أيضاً ف�ي مهام 
»التخطي�ط والتكتيك«، منتق�دة وزراء 

وقادة عس�كريين لفش�لهم ف�ي تقديم 
فكرة واضحة عن »أهداف او استراتيجية 
بريطانيا ف�ي العراق«، ودعت الحكومة 
إلى أن تزيد »بشكل جوهري« مشاركتها 
ق�وى  م�ع  والديبلوماس�ية  الدفاعي�ة 

إقليمية »مثل تركيا«.
وكانت صحيفة »ذا ميل أون صنداي« 
البريطانية، قد كش�فت، في وقت سابق 
عن أن »ق�وات النخبة البريطانية« تنّفذ 
عملي�ات نوعية في العراق، الس�تهداف 
مقاتل�ي تنظي�م »داع�ش«، ناقل�ة عن 
مص�ادر ف�ي وزارة الدف�اع البريطانية 
قوله�ا إن مروحي�ات عس�كرية أنزلت 
جنود ه�ذه الق�وة في مناط�ق عراقية 
لتنفي�ذ عملي�ات عس�كرية لم تكش�ف 

عنها.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اش�تكى الداعش�ي عم�ران خواجة الملق�ب ب�”بارب�ي”، من عدم 
وج�ود مرطب�ات للجلد ومنادي�ل ورقي�ة وأوقية ذكرية في س�وريا، 
وفشل أصدقاؤه في إرسالها، بحسب صحيفة “تليغراف” البريطانية.

ورغم ظهور “خواجة” الذي كان أحد قادة جماعة “راية التوحيد” 
المرتبط�ة ب�”داع�ش” في فيدي�وات دعائي�ة عدة تعبر عن القس�وة 
والوحش�ية، من بينها فيديو يحم�ل فيه رأس�اً، إال أن المقاتل مفتول 
العض�الت كان منزعًجا بش�دة في رس�ائل بعث بها ال�ى أصدقائه من 
عدم وجود مس�تلزمات عناية بالجسم كافية مثل معطر وزبدة كاكاو 
مرطب�ة للش�فاه والصاب�ون والمنادي�ل الورقية ومعجون األس�نان 

وأوقية ذكرية الستخدامها في ممارسة الجنس مع “غنائم الحرب”.
وعندم�ا فق�د “خواجة” األم�ل في تحقي�ق طلباته وفش�ل طلبه 
المتكرر ألصدقائه في إرسال احتياجاته، عاد متخفياً إلى مسقط رأسه 
بريطانيا بعد أن نش�ر عددا من الرس�ائل التمويهية على “فايس�بوك” 

لترويج شائعة وفاته لتسهيل عودته الى سوريا مرة أخرى.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت مص�ادر موثوق�ة ع�ن وثائق تؤك�د تورط 3 م�ن ضباط 
جه�از االس�تخبارات األمريكية في تقدي�م معلومات لوجس�تية عن 
تحركات وحدات الجيش العراقي والحشد الشعبي الي إرهابيي تنظيَم 

“داعش”.
ويش�ير التقرير الي أن الس�لطات العراقية تزامناً مع تقدم القوات 
المس�لحة الي منطق�ة القائم الحدودي�ة عثرت على وثائ�ق ومعدات 
عس�كرية حديثة باإلضافة ال�ي كميات كبيرة م�ن الذخائر واألجهزة 
االتصال، ما تكش�ف عن دور الضب�اط األمريكيين في تقديم معطيات 
عس�كرية ع�ن نقاط تموض�ع الجي�ش العراقي والتي حصل�ت عليها 
وكال�ة االس�تخبارات المركزي�ة )CIA( تحت غط�اء التحالف الدولي 

لمحاربة داعش.
وفي الس�ياق ذات�ه أكدت مصادر عراقية مطلع�ة على فرار ضباط 
الثالثة بع�د تهريبهم عبر الحدود التركية ال�ي الواليات المتحدة وذلك 

بعد الكشف عن هويتهم.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مس�ؤوالن تركيان بارزان، عن اس�تقالة رئيس االستخبارات 
التركي�ة حاقان فيدان، بعدما قّرر األخير خوض االنتخابات البرلمانية 
المق�ررة في حزيران المقبل.ويعتبر فيدان م�ن المقربين إلى الرئيس 
الترك�ي رجب طيب أردوغ�ان، إذ كان له دور مهم ف�ي محاولة وقف 
التنص�ت على االتصاالت الس�رية للدولة أثناء فضيحة فس�اد تورطت 

فيها الدائرة المقربة من أردوغان العام الماضي.

أوروبا: مليار يورو 
    بغداد/ المستقبل العراقيملواجهة »داعش«

أُبعد األس�تاذ الس�ابق في جامعة 
“س�اوث فلوري�دا” س�امي العري�ان 
األس�بوع  المتح�دة  الوالي�ات  م�ن 
الماض�ي في نهاي�ة مع�ارك قضائية 
اتهام�ات  بش�أن  س�نوات  اس�تمرت 
ب�”منظم�ة  ُوص�ف  م�ا  بمس�اعدته 
وزارة  فلس�طينية”.وقالت  إرهابي�ة 
األمن الداخلي األميركية، في بيان، إن 
سامي العريان غادر ليل األربعاء على 

متن رحل�ة تجارية م�ن مطار داالس 
الدول�ي في واش�نطن ف�ي فيرجينيا.
وذك�رت تدوين�ة لمحامي�ه الجنائ�ي 
جوناثان تورلي أن العريان توجه إلى 
تركيا.وحظي�ت القضي�ة ضد العريان 
وهو أس�تاذ س�ابق لعل�وم الكمبيوتر 
ف�ي جامع�ة “س�اوث فلوري�دا” في 
تامبا باهتمام دولي كإختبار لسلطات 
الحكوم�ة األميركي�ة بموجب قانون 
 2003 الوطنية.واعتقل العري�ان عام 
بتهمة منح�ه أمواالً ودعم�اً لمنظمة 

“الجهاد اإلسالمي” الفلسطينية والتي 
تصنفه�ا الواليات المتح�دة على أنها 
منظمة إرهابية.وبرأت هيئة محلفين 
فيما بعد العريان من ثماني تهم ضمن 
17 تهم�ة وّجهت إليه ولم تتوّصل إلى 
حكم بشأن التهم المتبقية.وفي العام 
2006، أق�ّر العري�ان بأن�ه مذنب في 
إحدى التهم المتعلق�ة بالتآمر لتقديم 
خدم�ات للمنظمة. ووافق على أن يتم 
ترحيل�ه بعد قض�اء عقوبة الس�جن. 
وبدالً من ذلك، واج�ه العريان معركة 

قضائية وكانت هذه المرة مع ممثلي 
اإلدع�اء األميركي ف�ي فيرجينا.وفي 
تهمت�ان  ل�ه  وّجه�ت   ،2008 الع�ام 
باالزدراء الجنائي بعد رفضه الشهادة 
وأس�قطت  منفص�ل.  تحقي�ق  ف�ي 
الماضي.وقال  التهمتان في حزي�ران 
العري�ان ف�ي رس�الة عل�ى اإلنترنت: 
“عل�ى الرغم من هذه المحنة الطويلة 
والشاقة والصعوبات التي عانت منها 
عائلت�ي فإنن�ي أغ�ادر ب�ال م�رارة أو 

استياء في قلبي أياً كان”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت صحيفة “س�اندي تايمز” 
البريطانية، عن هوية خمس�ة ش�بان 
يقوم�ون ب�إدارة مهم�ة أف�الم قطع 
ال�رؤوس ف�ي تنظيم “داع�ش”، فيما 
أش�ارت إلى أن المخاب�رات البريطانية 
لم تعرف بعد االسم الحقيقي ل�”قاطع 
الرؤوس” في “داعش”، لكنها تعّرفت 
على األشخاص المسؤولين عن تصوير 

مقاطع الفيديو المرّوعة.
وجاء في تحقيق صحفي للصحيفة 
البريطانية ، إن “عدد أفراد الطاقم هو 
خمس�ة أش�خاص، يقومون بتصوير 
وإخ�راج أفالم قطع رؤوس األس�رى، 
 Nero( ويت�رأس الفريق نيرو س�رايفا
ال�ذي  األص�ل،  البرتغال�ي   ،)Saraiva
هاج�ر إل�ى لن�دن وعاش هن�اك بضع 
س�نوات إلى أن س�افر إلى سوريا عام 
2012 ليحارب إلى جانب الجهاديين”.

ضم�ن  “س�رايفا  أن  وأوضح�ت 
خمس�ة شبان آخرين سكنوا في شرق 
لندن وكانوا، لفترة طويلة، تحت أنظار 
المخابرات البريطاني�ة، التي تدعي أن 
لهؤالء الخمس�ة دور أساس�ي بأفالم 

قطع الرؤوس”.
وتش�ير الصحيفة إلى أن “سرايفا، 
أب ألربعة أطفال، وضع على حس�اب 
تويت�ر خاصته ص�وًرا له وه�و يحمل 
المس�دس  ُيش�به  ومسدًس�ا  س�الًحا 
الذي يحمل�ه ج�ون الجهادي”.وتذكر 
الصحيف�ة ال�ى أن “ه�ؤالء الخمس�ة 
اعتنقوا الدين اإلس�المي، مع انتقالهم 
إلى لن�دن، وهناك أيًض�ا تطرفوا، وقد 
ورد الع�ام الماضي اس�م س�رايفا في 
قضية التخطيط للقيام بعملية تخريبية 
في ش�رق أفريقيا بالتعاون مع تنظيم 
للقاعدة”.وعالق�ة  التاب�ع  الش�باب 
س�رايفا بتصوي�ر األف�الم المروع�ة، 
بحس�ب التحقي�ق الصحف�ي، “ت�كاد 

تكون أكي�دة بعد تغريدت�ه على تويتر 
في ش�هر تموز األخير، اي ب�39 يوًما 
قب�ل إع�دام األمريكي جيم�س فولي، 
حيث كت�ب س�رايفا البالغ م�ن العمر 
28 عاًما، “رس�الة للوالي�ات المتحدة، 
ستصور الدولة اإلسالمية فيلًما جديًدا. 
شكًرا لكل الممثلين”.الشبان الخمسة، 
وفًق�ا للتحقي�ق الصحف�ي، ه�م “من 
هواة كرة الق�دم، حتى أن أحدهم كان 
لدي�ه مس�تقبل واعد في ه�ذا المجال، 
cFabio Po (واس�مه فابيو ب�وكاس 
as(، وعم�ره 22 عاًما فقط، انتقل من 
لشبونة إلى لندن عام 2012 رغبة منه 
ب�أن ُيصبح العب كرة ق�دم ُمحترف”.
وتش�ير الصحيفة البريطاني�ة إلى أنه 
“ترعرع في أكاديمية النادي البرتغالي 
العريق، سبورتينغ لشبونة، وهي ذات 
األكاديمي�ة الت�ي ترعرع فيه�ا أفضل 
العب لهذا العام في العالم، كريستيانو 
ب�دأ  “ب�وكاس  أن  مبين�ة  رونال�دو”، 

اللع�ب م�ع فري�ق ه�واة وم�ن هناك 
أن  الصحيف�ة  بالتطور”. وتق�ول  ب�دأ 
“ب�وكاس تط�رف كثي�ًرا، عل�ى الرغم 
من ذلك، واختفى بلمح البصر، وكانت 
المرة التالية التي شوهد فيها من خالل 
صور من شبكات التواصل االجتماعي 
من س�وريا، هن�اك ش�وهد العب كرة 
الق�دم الواعد وبجانبه أس�لحة وأعالم 
داعش”.وتابع�ت الصحيفة في تحقيه 
أن�ه “اآلن ه�و مع�روف باس�م عب�د 
الرحمن األندلس، وقد كتب الشاب على 
حس�ابه في فيس ب�وك قائالً: “الحرب 
المقدسة هي الحل الوحيد لإلنسانية”.
وبحس�ب ماجاء ف�ي التحقيق�ن فأن 
ش�اب آخر كان ضمن هذه المجموعة 
الع�ب كرة ق�دم واع�ًدا أيًضا، اس�مه، 
سالسو رودريغز دا – كوستا وقد تقدم 
الختبار، ف�ي مرحلة ما، ضمن الفريق 
اإلنكليزي “أرس�نال، لك�ن النادي نفى 

ذلك الخبر.

واشنطن: ترحيل أستاذ جامعي لصلته بـ »اجلهاد اإلسالمي«

الكشف عن طاقم تصوير عمليات قطع الرؤوس يف »داعش«

توّجه أورويب ملزيد من االنخراط يف قتال »داعش«

الداعيش »باريب« يريد مرطبات 
للجلد وأوقية ذكرية وزبدة كاكاو!

االستخبارات األمريكية تقدم معلومات 
لـ»داعش« عن اجليش واحلشد الشعبي

استقالة رئيس االستخبارات الرتكية

ً



عربية ودولية5
www.almustakbalpaper.net

   العدد )901(  االثنني  9  شباط  2015

        المستقبل العراقي / وكاالت

قال مس�ؤولون من طريف الرصاع يف ليبيا 
إن الفصائ�ل املتحاربة هناك ستس�تأنف 
الثالث�اء املحادث�ات الت�ي ترعاه�ا األمم 
املتحدة داخل الب�الد الحتواء الرصاع عىل 
الس�لطة ب�ني الحكومتني املتنافس�تني.

وج�اءت هذه األنباء يف الوق�ت الذي قتل 
فيه 23 ش�خصاً وأصيب نحو 69 آخرين 
بجروح متفاوت�ة الخطورة جراء احتدام 
املع�ارك يف مدينة بنغ�ازي رشق ليبيا، يف 
الوقت الذي نجحت جمعية الهالل األحمر 
يف إجالء 118 شخصاً بينهم أجانب علقوا 
يف مركز أم�راض ال�كىل يف املدينة.وقالت 
مصادر طبية وعس�كرية إن 23 شخصاً 
عىل االقل قتلوا الس�بت فيم�ا أصيب 69 
آخرون بج�روح متفاوتة الخطورة جراء 
احتدام املع�ارك يف مختلف محاور القتال 
يف مدينة بنغازي.وقال املتحدث الرس�مي 
محم�د  الليب�ي  االحم�ر  اله�الل  باس�م 
املرصات�ي إن فري�ق اإلخ�الء يف الجمعية 
تمك�ن الس�بت م�ن توف�ر مم�ر آمن يف 
االش�تباكات الواقع�ة يف منطقة الهواري 
جن�وب املدين�ة وتمك�ن م�ن إج�الء 56 
مريضاً من مركز أمراض الكىل إضافة إىل 
62 عنرصاً م�ن العنارص الطبية والطبية 
أجان�ب. منه�م  عن�رصاً   59 املس�اعدة 

وأض�اف أن الفريق تمكن م�ن إجالء 29 

عنرصاً من بنغالدي�ش و16 من الفيلبني 
و8 هن�ود، إضاف�ة إىل 4 م�ن م�رص و2 
من تش�اد توزع�وا بني العن�ارص الطبية 
والطبية املس�اعدة والعم�ال، الفتا إىل أن 
من بني الذين تم إجالؤهم من املركز ثالثة 
مسؤولني ليبيني يعملون هناك.واشار إىل 
ان عملية اإلجالء ش�ملت 15 عائلة ليبية 

تقطن يف منطق�ة اله�واري.وكان مركز 
خدم�ات أم�راض ال�كىل ناش�د يف وق�ت 
س�ابق الس�بت جمعية »الهالل األحمر« 
الليب�ي رسع�ة العمل عىل إج�الء املرىض 
واألطق�م الطبي�ة العالق�ة داخ�ل مقره 
يف منطق�ة اله�واري، وذلك بعد تس�اقط 
القذائف عىل املبنى وارتفاع التوتر األمني 

يف املنطقة.وق�ال عض�و املكتب اإلعالمي 
باملركز، معتز املجربي إن »الوضع األمني 
يف غاية التوت�ر، نظرا لتس�اقط القذائف 
التي نرشت حال�ة من الهلع داخل املرفق 
الصح�ي، فيم�ا عل�ق داخل�ه الكثر من 
امل�رىض واألطق�م الطبية«.وطالب مركز 
الكىل يف بي�ان وزارة الصح�ة بالحكومة 

الليبي�ة املوقت�ة برسع�ة التنس�يق م�ع 
بنغ�ازي  مدين�ة  يف  الصحي�ة  الوح�دات 
وضواحيها الس�تقبال املرىض املوجودين 
داخل املرك�ز، مؤكدا أنه »من املس�تحيل 
عودة املرىض إىل مبنى الهواري مرة أخرى 
نظ�را للظ�روف األمني�ة الت�ي تصاعدت 
حدتها الس�بت«.ويقع املرك�ز يف منطقة 
اله�واري جنوب مدينة بنغازي قرب مقر 
ميليش�يا راف الله الس�حاتي اإلس�المية 
حيث تدور معارك ب�ني الجيش من جهة 
واإلس�الميني م�ن جهة أخ�رى، ويحوي 
ذلك الخط عىل العدي�د من املراكز الطبية 
والخدمية التي بات م�ن املتعذر الوصول 
إليه�ا يف ظ�ل ه�ذه الظروف.يف الس�ياق 
ذاته، احتدمت العمليات العس�كرية عىل 
مختل�ف محاور القتال يف مدينة بنغازي، 
يف الوق�ت الذي قال فيه مص�در يف مركز 
بنغازي الطبي الس�بت، إن املركز تس�لم 
ستة قتىل بينهم شخص مجهول الهوية، 
وخمس�ة وثالثون جريح�ا، جراء املعارك 
التي تش�هدها املدينة.وأوضح املصدر أن 
الجرح�ى من كافة املح�اور، وإصاباتهم 
بني البسيطة واملتوسطة والحرجة، مشرا 
إىل أن هناك مدني�ني بني الجرحى أُصيبوا 
ج�راء القصف العش�وائي بينهم س�يدة 
وابنه�ا، أصيبا بش�ظايا قذيفة س�قطت 
عشوائيا يف منطقة بوعطني جنوب رشق 
وس�ط املدينة.من جهته تلقى مستشفى 

س�بعة  والح�وادث،  للجراح�ة  الج�الء 
قتىل و27 جريحا الس�بت، ج�راء معارك 
بنغازي.وق�ال مصدر طب�ي إن الجرحي 
إصاباتهم متوس�طة، وه�م من محوري 
الليثي والصابري وسط املدينة.يف السياق 
التابع�ة  الكتيب�ة »309«  أعلن�ت،  ذات�ه 
للجي�ش الليب�ي أنها فقدت خمس�ة من 
عنارصها واملتطوعني لديها، فيما أصيب 
سبعة آخرون، السبت، جراء املعارك التي 

شهدها محور غرب بنغازي.
إىل ذل�ك، أك�د املتح�دث الرس�مي باس�م 
رئاس�ة األركان العام�ة للجي�ش الليب�ي 
العقي�د أحمد املس�ماري أن قائ�د عملية 
أص�در  حف�ر  خليف�ة  الل�واء  الكرام�ة 
أوامره بحس�م معرك�ة بنغازي، يف أقرب 
وق�ت ممكن.وقال املس�ماري إن األوامر 
تق�ي بالتحرك يف محاور القتال األربعة 
باملدفعي�ة والطائرات والدباب�ات. مؤكداً 
تق�دم ق�وات الجي�ش الربية ع�ىل أرض 
املعركة.وتمكنت قوات الجيش السبت يف 
إحدى عملياتها يف منطقة الليثي من قتل 
خمس�ة متطرّفني بينهم أجانب، بحسب 
املس�ماري.من جهت�ه توق�ع آم�ر غرفة 
العملي�ات ومح�اور القت�ال يف بنغ�ازي 
العقي�د ف�رج الربع�ي حس�م املعركة 
قريب�اً، قائ�اًل »س�تكون مدين�ة بنغازي 
مصدر أمان لليبيا بالكامل، ذلك أن تحرير 

بنغازي هو تحرير لكل ليبيا«.
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قال مسؤولون تونسيون إن قوات األمن أحبطت 
هجمات ضد منش�آت حيوية يف البالد واعتقلت 
32 متش�دداً إس�المياً م�ن بينهم عائ�دون من 
القتال يف سوريا بعد يوم واحد من تسلم حكومة 
ائتالف تضم إسالميني وعلمانيني الحكم.ويشر 

احباط هذه الهجم�ات إىل حجم التحديات التي 
تواجه حكوم�ة االئتالف الت�ي يقودها الحبيب 
الصيد وم�ن بينها خطر الجماعات اإلس�المية 
املتشددة التي تهدد ديمقراطية تونس الناشئة.

وق�ال محمد عيل العروي املتحدث باس�م وزارة 
الداخلي�ة »قوات مكافحة اإلره�اب تمكنت من 
احباط مخططات لتنفيذ هجمات ضد منش�آت 

حيوية من بينه�ا وزارة الداخلية ومراكز أمنية 
ومب�ان مدني�ة يف العاصم�ة تونس«.وأض�اف 
»خالل األيام الثالثة املاضية اعتقلنا 32 إرهابيا 
كانوا يخططون لتنفيذ هجمات نوعية يف تونس 
وقفص�ة ضم�ن ه�ذه املجموعة...م�ن هؤالء 
ارهابي�ون ع�ادوا من ب�ؤر القتال يف س�وريا«.

وبعد ان�دالع الحرب األهلية يف س�وريا اصبحت 

تونس من أكثر املصدرين للمقاتلني يف س�وريا.
وقال مس�ؤولون إن ح�وايل ثالث�ة آالف تونيس 
يقاتل�ون يف س�وريا وإن مئات منه�م عادوا إىل 
تون�س فعال.وق�ال الع�روي إن ق�وات خاص�ة 
تالحق اآلن مجموعة إسالميني يف قفصة جنوب 
البالد يقودها املتش�دد مراد الغرسيل.وبعد اربع 
سنوات من االنتفاضة التونسية برزت جماعات 

دينية متش�ددة من بينها انص�ار الرشيعة التي 
وضعته�ا الوالي�ات املتحدة يف الئح�ة املنظمات 
اإلرهابية بعد اغتيال معارضني تونسيني وهجوم 
عىل السفارة األمركية.لكن تونس تخىش أيضا 
من تس�لل عنارص من تنظيم داعش إليها لشن 
هجمات.وبع�د أن تبنى تنظي�م داعش هجمات 
يف ليبيا يف األس�ابيع املاضية من بينها تفجر يف 

فندق يسعى إىل توسيع نفوذه يف شمال أفريقيا 
والقي�ام بعملي�ات نوعي�ة يف تون�س والجزائر.

وق�ال رئي�س ال�وزراء التونيس الحبي�ب الصيد 
هذا األس�بوع إن التصدي لتهديدات املتش�ددين 
اإلسالميني ودعم قدرات الجيش واألمن ستكون 
من أولوياته سعيا لحماية الديمقراطية الناشئة 

يف تونس مع تزايد االضطرابات يف املنطقة.

ليبيا »تستأنف« املفاوضات عىل وقع الرصاص

املتشددون العائدون من سوريا هيددون أمن تونس
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ش�نت مقاتالت حربية أردني�ة غارات جوية 
ع�ىل معاق�ل تنظي�م »داع�ش« يف س�وريا، 
بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، يف الوقت 
الذي أعلنت في�ه اإلمارات العربي�ة املتحدة، 
بحسب وكالة األنباء الرسمية، عن نرش رسب 
م�ن طائراته�ا املقاتلة يف األردن ملس�اندته.

الغارات التي ش�نتها الطائرات األردنية، هي 
الثالث�ة منذ ي�وم الخميس، ال�ذي بدأت فيه 
الغارات املكثفة عىل معاقل التنظيم انتقاما 
ملقت�ل الطيار األردني معاذ الكساس�بة عىل 
يد داعش، بطريقة بش�عة لقيت اس�تنكارا 
واس�عا داخل وخ�ارج الب�الد، ول�م يوضح 
الت�ي  املقات�الت  التلفزي�ون األردن�ي ع�دد 
ش�اركت يف عمليات الس�بت. وكان التنظيم 
أعل�ن الجمعة، أن إحدى ه�ذه الغارات أدت 
إىل مقتل الرهينة األمريكية كايال مولر، دون 
أن يق�دم دليال، يف تس�جيل فيديو ظهر فيه 
مبن�ى مدمر.يف هذه األثن�اء أعلنت اإلمارات 
العربية املتح�دة، أنه وبتوجيهات من رئيس 
الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمر 

الفريق األول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عه�د أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات 
الطائ�رات  املس�لحة، »بتمرك�ز رسب م�ن 
املقاتل�ة ف 16 للقوات الجوي�ة اإلماراتية يف 
األردن الش�قيق« بحس�ب ما ذك�رت وكالة 
األنب�اء الرس�مية.وأوضحت الوكالة يف بيان 
نرشت�ه الجمع�ة، أن ذلك يأت�ي »تعبرا عن 
وقوف دولة اإلمارات قيادة وحكومة وشعبا 
مختل�ف  ع�ىل  الش�قيق  األردن  جان�ب  إىل 
األصعدة وامليادين وتأكيدا لتضامنها الثابت 
واملتواص�ل مع األخ والش�قيق ولدور األردن 
لصال�ح  الجس�يمة  وتضحيات�ه  الطليع�ي 
أم�ن املنطقة واس�تقرارها والتي جس�دها 
الش�هيد البط�ل مع�اذ الكساس�بة ودعم�ا 
للمجهود العسكري للقوات املسلحة األردنية 
ومش�اركتها  الباس�لة  العرب�ي«  »الجي�ش 
الفاعل�ة يف التحال�ف ال�دويل ض�د »تنظي�م 
داع�ش« االرهاب�ي املتوح�ش ال�ذي أظه�ر 
للعالم بش�اعته وانتهاكه لكل القيم الدينية 
واإلنس�انية بارتكابه جرائ�م نكراء فضحت 
إدعاءات�ه وحركت يف نفوس أبناء الش�عوب 

العربية مشاعر الغضب واالشمئزاز«.

اإلمارات تساند األردن يف »االنتقام« 
لـ«الكساسبة«

برعاية األمم المتحدة
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العدد: 1651 / ب / 2014

التاريخ: 8 / 2 / 2015 

اعالن
املدعيان/ وليد وعماد – ابناء خليل ابراهيم

املدع�ى عليهم/ محمد ورعد والهام وع�ادل وضياء ورياض – ابناء خليل 
ابراهيم

تبي�ع محكمة بداءة البرصة العقار تسلس�ل 182 / 8 املرشاق مس�احته 
70 / 254 م2 وه�و عبارة عن دار س�كن تقع يف منطق�ة املرشاق القديم 
وعىل ركن ش�ارعني فرعني مؤلفة من طابقني تحتوي عىل حديقة وغرفة 
استقبال وهول وثالث غرف نوم ومطبخ وحمام ومرفق صحي يف الطابق 
االريض وغرفتني وحمام ومرفق صحي يف الطابق االول. البناء من الطابوق 
ومسقف بالكونكريت املسلح مبلط بالكايش درجة عمرانها قديمة وتوجد 
املياه الجوفية يف ارضه. الدار مش�غولة من قبل املدعى عليه )ضياء خليل 
ابراهي�م (والذي يرغب بالقاء كمس�تأجر بعد البيع فمن له رغبة بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة ودفع التأمينات القانونية بنس�بة 10 % من القيمة 
املقدرة للعقار والبالغة مائة وخمسة وثمانون مليون وثالثمائة وعرشون 
الف دينار وبصك مصدق المر هذه املحكمة من مرصف حكومي وستجري 
املزاي�دة الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالث�ني التايل للنرش واجور 

املناداة عىل املشري.
القايض

تنويه
نرش س�هوا يف اعالن الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية مناقصة رقم )2/ 
2015( املنش�ور يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد )894( بتاريخ 29 / 1 

/ 2015 جدول اسعار الكلفة التخمينية باملقلوب خطأ

والصحيح هو

وكذلك عدم وجود  العنوان والعنوان الربيدي والذي هو
العنوان :-جمهوريه العراق –بغداد –املنصور –شارع النقابات

Address:Requblic of  lraq _Baghdad_Al_mansoor
Web site:www. liraqsfsc.org

iraqsfsc.org @1 E-Mail:foodstuff

لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء
العدد: 1063/ج/2014
التاريخ: 2014/12/24

اعالن
اىل / املحك�وم اله�ارب  :) عبد اله�ادي محمد 

جاسم/ اسم والدته اركان دراغ (
اوال : حكمت عليك هذه املحكمة  بالسجن ملدة 
خمسة عرش سنة اس�تنادا الحكام املادة 289 
عقوبات وبداللة مواد االش�راك 47 و 48 و49 

منه )وذلك عن التهمة االوىل(   
ثاني�ا :   حكمت عليك هذه املحكمة  بالس�جن 
ملدة اربعة عرش س�نة اس�تنادا الح�كام املادة 
298/289 عقوبات وبداللة مواد االشراك 47 

و 48 و49 منه )وذلك عن التهمة الثانية(   
ثالث�ا: تنف�ذ بحقه العقوبة االش�د ال�واردة يف 
الفقرة )اوال( اعاله استنادا الحكام املادة 142 

عقوبات 
تبليغ�ك  تق�رر  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة   
بصحيفتني محليتني لتس�ليم نفس�ك اىل هذه 

املحكمة اواىل اقرب مركز رشطة. 
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كربالء 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء

العدد: 80/ج/2015
التاريخ: 2015/2/3
اعالن

اىل /املته�م  اله�ارب  :) ذياب ميعاد 
احمد(

  ق�ررت ه�ذه املحكم�ة  محاكمتك 
وف�ق   2015/4/16 ي�وم  صب�اح 

احكام املادة )406/عقوبات(  
تق�رر  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة   
تبليغك بصحيفتني محليتني لتسليم 
نفس�ك اىل هذه املحكمة او اىل اقرب 

مركز رشطة. 
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء

العدد: 79/ج/2015
التاريخ: 2015/2/3

اعالن
اىل /املتهم  الهارب  :) عيل عبد مس�لم 

محسن(
  ق�ررت ه�ذه املحكم�ة  محاكمت�ك 
صباح ي�وم 2015/4/16 وفق احكام 

املادة )443/عقوبات(  
ق�ررت  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة   
املحكم�ة  تبليغك بصحيفتني محليتني 
للحض�ور امامها يف اليوم املش�ار اليه 
اعاله وبخالفه سيتم اجراء محاكمتك 

غيابيا وفق االصول.
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد: 1062/ج/2014
التاريخ: 2014/12/23

اعالن
اىل /املحكوم   الهارب  :) جاس�م علوان 

كاظم/ اسم والدته حكمة حبيب(
حكمت علي�ك هذه املحكمة بالس�جن 
مدى الحياة استنادا الحكام املادة 444/ 
خامس�ا من قانون العقوب�ات وبداللة 
القرار 1631 لسنة 1980 واالمر رقم 7 

القسم 3 لسنة 2003.
وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني لتس�ليم نفس�ك 
اىل ه�ذه املحكم�ة او اىل اق�رب مرك�ز 

رشطة. 
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد: 1182/ج/2014
التاريخ: 2014/12/24

اعالن
اىل /املحكومة   الهاربة  :) فاطمة غالم 

رستمي(
حكمت علي�ك هذه املحكمة بالس�جن 
ملدة خمسة عرش سنة  استنادا الحكام 
امل�ادة الرابعة عرش / ثاني�ا من قانون 

املخدرات رقم 68 لسنة 1965.     
 وملجهولي�ة محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني لتس�ليم نفس�ك 
اىل ه�ذه املحكم�ة او اىل اق�رب مرك�ز 

رشطة. 
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد: 1085/ج/2014
التاريخ: 2014/12/11

اعالن
اىل /املحك�وم   اله�ارب  :) احم�د عب�د 

الحمزة نعمة الشبالوي(
حكم�ت عليك ه�ذه املحكم�ة باالعدام 
ش�نقا حت�ى امل�وت    اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 1/406/أ من قان�ون العقوبات 
بداللة مواد االشراك 47 و48 و49 منه 
وام�ر مجلس الوزراء 3/اوال/4 لس�نة 

     .2004
 وملجهولي�ة محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني لتس�ليم نفس�ك 
اىل ه�ذه املحكم�ة او اىل اق�رب مرك�ز 

رشطة.
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء
العدد: 941/ج/2014

التاريخ: 2014/12/28
اعالن

اىل / املحكومة الهاربة  :) مروة قاس�م هاشم 
عودة/ اسم والدتها فضيلة عباس(

اوال : حكمت عليك هذه املحكمة  بالسجن ملدة 
خمسة عرش سنة اس�تنادا الحكام املادة 289 
عقوبات وبداللة مواد االش�راك 47 و 48 و49 

منه )وذلك عن التهمة االوىل(   
ثاني�ا :   حكمت عليك هذه املحكمة  بالس�جن 
ملدة اربعة عرش س�نة اس�تنادا الح�كام املادة 
298/289 عقوبات وبداللة مواد االشراك 47 

و 48 و49 منه )وذلك عن التهمة الثانية(   
ثالث�ا: تنف�ذ بحقه العقوبة االش�د ال�واردة يف 
الفقرة )اوال( اعاله استنادا الحكام املادة 142 

عقوبات 
تبليغ�ك  تق�رر  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة   
بصحيفتني محليتني لتس�ليم نفس�ك اىل هذه 

املحكمة اواىل اقرب مركز رشطة. 
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كربالء 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد: 678/ج/2014
التاريخ: 2014/9/4
اعالن

اىل /املحكوم   الهارب  :) عيل جاسم 
حامد/ اسم والدته خرية حميد(

حكمت عليك هذه املحكمة بالسجن 
ملدة س�بع  سنوات  اس�تنادا الحكام 

املادة 376 عقوبات   
تق�رر  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة   
تبليغك بصحيفتني محليتني لتسليم 
نفس�ك اىل هذه املحكمة او اىل اقرب 

مركز رشطة. 
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد: 195/ج/2014
التاريخ: 2014/8/12
اعالن

اىل /املحكوم�ني   الهارب�ني  :) حم�دان 
صيهود محجم الرشيفي واحمد صيهود 

محجم الرشيفي(
حكم�ت عليكما هذه املحكم�ة باالعدام 
شنقا حتى املوت    استنادا الحكام املادة 
1/406/أ م�ن قانون العقوب�ات بداللة 
م�واد االش�راك 47 و48 و49 منه وامر 
مجلس الوزراء 3/اوال/4 لسنة 2004.    

تق�رر  اقامتكم�ا  مح�ل  وملجهولي�ة   
تبليغكم�ا بصحيفتني محليتني لتس�ليم 
انفس�كما اىل هذه املحكم�ة او اىل اقرب 

مركز رشطة. 
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مديرية التس�جيل العق�اري يف كركوك /
الثانية

فقدان

 64 مقاطع�ة   385/77 القطع�ة  رق�م 

خاصة تيماري

املس�احة 2 اول�ك الجن�س عرص�ة نوع 

العقار ملك رصف

بالنظر لفقدان كتاب التخصيص الصادر 

عن مديري�ة بلدية كركوك االمالك بالعدد 

5304 يف 1990/2/15 والذي تم بموجبه 

تس�جيل القطع�ة املرقم�ة اعاله باس�م 

/ اياد خلف ش�هاب عليه فم�ن لديه اي 

معلوم�ات ع�ن ذل�ك او يدع�ي ملكيت�ه 

للعق�ار اعاله مراجع�ة املديرية املذكورة 

اعاله خالل مدة )15( خمسة عرش يوما 

من تاريخ النرش واال س�وف يتم تسجيل 

العقار املذكور باس�م املالك اعاله ووفق 

القانون
مدير التسجيل العقاري يف كركوك / الثانية

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية

اعالن
املدعي عبد الستار عبد الخرض عبود

اىل املدع�ى عليهما / ازه�ار احمد رحال 
نعلم�ك ب�ان ه�ذه املحكمة ق�د اصدرت 
بتاري�خ 2012/8/14 حكم�ا يتضم�ن 
الحك�م بتصديق الطالق الرجعي الغيابي 
الواقع بتاري�خ 2012/7/11 بينك وبني 
زوج�ك املدعي )عبد الس�تار عبد الخرض 
عبود (وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ واملعزز باش�عار 
املخت�ار فقد اقتىض تبليغ�ك بصحيفتني 
الحك�م  بمضم�ون  يوميت�ني  محليت�ني 
املذك�ور اعاله ولك ح�ق االعراض خالل 
ع�رشة ايام وبعكس�ه س�وف يكتس�ب 

الحكم درجة البتات 
القايض
حيدر محمد عيل صالح

فقدان
فق�دت مني  ش�هادة 
تكييل العائدة للسيارة 
 38450( املرقم�ة 
اربيل( ملالكها صادرة 
توزي�ع  رشك�ة  م�ن 
النفطي�ة  املنتج�ات 
بأس�م )سجاد صادق 
رش�يد( عىل من يعثر 
اىل  تس�ليمها  عليه�ا 

جهة االصدار.

فقدان
فق�دت من�ي  ش�هادة 
الص�ادرة م�ن  تكيي�ل 
املنتجات  توزيع  رشكة 
النفطي�ة هيئ�ة توزيع 
الجنوب للسيارة املرقمة 
الدين(  )62585 صالح 
)امجد  بأس�م  ملالكه�ا 
رشيد عبد الله( عىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فقدت  مني هوية 
)جعف�ر  الطال�ب 
مزه��ر(  عجي�ل 
م���ن  الص�ادرة 
املعه�د التقن���ي 
ع�ىل م���ن يعثر 
عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

أصناف البضائع و 
اوزانها

أجور الوزن و اكمال 
الوزن

أجور التوظيب داخل 
المخازن أو عزل المواد 

أو فتح األكداس

أجور التحميل و 
التوظيب على ظهر 

واسطة النقل

أجور التفريغ و 
التوظيب داخل المخازن

كيس زنة 5 كغم 
فما فوق

10 عرشة دينار10 عرشة دينار
خمس�ون  و  مائ�ة   150

دينار
150 مائ�ة و خمس�ون 

دينار

صندوق أو كارتون أو 
برميل أو صفيحة زنة 3 

كغم فما فوق
100 مائة دينار200مائتان دينار10 عرشة دينار10 عرشة دينار

املجموع / 640 ستمائة و اربعون دينار فقط

 أصناف البضائع و
اوزانها

 أجور الوزن و اكمال
الوزن

 أجور التوظيب داخل
 المخازن أو عزل المواد

أو فتح األكداس

 أجور التحميل و
 التوظيب على ظهر

واسطة النقل

 أجور التفريغ و
التوظيب داخل المخازن

كي�س زن�ة 5 كغ�م فما 
فوق

10 عرشة دينار 10 عرشة دينار
خمس�ون  و  مائ�ة   150

دينار
150 مائ�ة و خمس�ون 

دينار

 صندوق أو كارتون أو
 برميل أو صفيحة زنة 3

كغم فما فوق
10 عرشة دينار 10 عرشة دينار 200مائتان دينار 100 مائة دينار

املجموع / 640 ستمائة و اربعون دينار فقط
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الصناعات التعدينية حتقق مبيعات باكثر من 836 مليون دينار
    واسط/المستقبل العراقي

أنج�زت كلي�ة القان�ون بالتع�اون م�ع رئاس�ة الجامع�ة عدد من 
المش�اريع المكملة لبنايتها الجديدة تضمنت إنش�اء بناية التشريفات 
وكشك داخلي لالستنساخ لتسهيل أمور الطلبة والتدريسيين واالنتهاء 
م�ن أكمال نصب الكاميرات والبدالة .وقال عميد الكلية الدكتور صفاء 
العيس�اوي,إن “ه�ذه االنجازات اعتم�دت على تقلي�ل الكلف وضغط 
النفق�ات وفق توجيهات الوزارة والجامع�ة  الى اقل قدر ممكن حيث 
تم اس�تخدام ما موجود ف�ي المخازن من أثاث وتأهي�ل  المكائن بعد 
صيانتها وركز على ش�راء الم�واد األقل كلفة وتم االس�تعانة بكوادر 
صيان�ة الكلية وش�عبة االتصاالت والكاميرات في الجامعة اس�تعدادا 
لالفتتاح الرس�مي للكلية في بنايتها الجديدة في غضون األيام القليلة 

القادمة”.

       بغداد/المستقبل العراقي

اك�د مجل�س محافظة بغ�داد، ام�س األح�د، ان 100 طريق جديد 
س�يتم افتتاحه خالل ال�60 يوما المقبلة، مش�يرة ال�ى ان أماكن دور 
العبادة غير مش�مولة باالفتتاح.وقال نائب رئي�س اللجنة األمنية في 
المجل�س محم�د الربيع�ي ، ان “الخط�ة األمنية التي ت�م وضعها في 
العاصم�ة من قبل عمليات بغداد ومجلس المحافظة والجهات األمنية 
األخرى هو فتح 100 شارع رئيسي وفرعي جديد في جانبي الرصافة 
والكرخ خالل 60 يوما المقبلة”، مش�يرا الى ان “افتتاح الطرق وإزالة 
العوارض الكونكريتية ستس�تمر تباعا” .وأضاف الربيعي ان “االزقة 
العمودية التي تقع على طريق المس�بح – العرصات س�يتم افتتاحها، 
اضاف�ة الى كل الط�رق الفرعية المغلق�ة في منطقة الك�رادة وباقي 
المناطق االخرى”، مبينا ان “ذلك لن يش�مل االماكن الحساس�ة كدور 
العبادة ومراكز الش�رطة والمس�ؤولين الكبار كرئي�س الجمهورية”.

واك�د الربيع�ي ان “بع�ض االهال�ي طالبوا بع�دم فتح بع�ض الطرق 
المغلق�ة الت�ي وفرت حماي�ة لها كمنطق�ة الكاظمية”، الفت�ا الى ان 
“اهالي السيدية طالبوا الجهات االمنية بفتح مدخل ثالث لها مع ابقاء 
الحماي�ة لها”.واعلن�ت قيادة عملي�ات بغداد، في )5 ش�باط 2015(، 
ع�ن افتتاحها ش�ارع الجوازات العامة وس�ط العاصم�ة، وفيما بينت 
انها افتتحت 100 طريق رئيس�ي وفرعي، اعتبرت ان ذلك س�يقلل من 

االختناقات في شوارع العاصمة.

       ذي قار/المستقبل العراقي

أعل�ن فرع الش�ركة العامة لتجارة الحبوب ف�ي محافظة ذي قار، 
امس�األحد، عن تس�لم 25 ألف طن م�ن الحنطة المحلي�ة من مخازن 
الك�وت والطوز وكركوك، فيما أوضح أن المطاحن س�تزود بالحنطة 
المحلي�ة لخلطها م�ع الحنطة المس�توردة لتوزيعها ضم�ن مفردات 
الحص�ة التموينية. وقال مدير فرع الش�ركة محم�د جعفر صالح ، إن 
“مخازن الش�ركة تس�لمت مؤخ�را 25 ألف طن من الحنط�ة المحلية 
تم تحويلها من س�ايلوا الكوت والطوز وكركوك وبواقع عش�رة آالف 
ط�ن من س�ايلو الك�وت ومثله من س�ايلو الطوز وخمس�ة أالف طن 
من كركوك”.وأضاف صالح، أن”الش�ركة ستباش�ر بتجهز المطاحن 
بالحنط�ة المحلي�ة لخلطه�ا م�ع الحنطة المس�توردة التي تس�لمها 
فرع الش�ركة من س�ايلو أم قص�ر وتوزيعها ضمن مف�ردات الحصة 
التموينية”.يذك�ر أن الحكوم�ة المحلية في محافظ�ة ذي قار، أعلنت 
ف�ي )2 حزيران 2014(، أن ما تم تس�ويقه من محص�ول الحنطة الى 
مخ�ازن وزارة التجارة للموس�م الحالي بلغ نح�و 120 ألف طن، فيما 

أكدت أن هذه الكمية تعد األكبر خالل سنوات.

كلية القانون بجامعة واسط تقرتب 
من افتتاح بنايتها اجلديدة

جملس بغداد: 100 طريق جديد 
ستفتتح خالل 60 يوما

ذي قار تتسلم 25 ألف طن حنطة
من خمازن الكوت والطوز وكركوك

    بغداد/المستقبل العراقي
 

اعلنت الش�ركة العام�ة للصناعات 
وزارة  ش�ركات  اح�دى  التعديني�ة، 
الصناعة والمعادن عن بيعها ما يقارب 
13244 طن�ا م�ن منتوجه�ا, بقيم�ة 
اجمالية بلغ�ت 836.153 مليون دينار، 
خ�الل ش�هر كان�ون االول م�ن 2014 
الماضي.وقال مدير عام الش�ركة علي 
حس�ين علوان، امس االحد، ان “عوائد 
المبيع�ات ه�ذه ج�اءت من بي�ع مادة 
الفلنكوت والماس�تكال حار IPP وقير 
التس�طيح وقير االكس�اء المطور )1( 
 BDVS111 الخرس�اني  والمض�اف 
ف�ي مق�ر الش�ركة اضاف�ة ال�ى بي�ع 
الم�واد االخرى من قس�م االس�تخراج 
المعدن�ي والمتمثلة بالمل�ح الصناعي 
والمل�ح المطحون الف�ل والمكيس من 
الس�ماوة وملح البص�رة الخام والرمل 
“الش�ركة  ان  واض�اف  القياس�ي”. 
مستمرة بمشاريع خطة 2013-2017 
االستثمارية كمشروع تطوير وتوسيع 
مصنع التعدين الحراري ، حيث تم نقل 
اغل�ب المع�دات وتبطين ف�رن القوس 
الكهربائي لتبلغ نس�بة االنجاز الحالية 
%80 فيما بلغت نسب االنجاز لمشروع 
تأهي�ل مماحة معمل البص�رة 94.5% 
فضالً ع�ن ذلك فقد تم انج�از المرحلة 
االول�ى من مش�روع تطوير وتوس�يع 
معم�ل انت�اج االلمني�وم ام�ا المرحلة 
الثاني�ة تم احال�ة العمل وم�ن المؤمل 
توقيع العقد قريباً”. واش�ار علوان الى 
الفنية  المواصفات  “المباش�رة بإعداد 
وج�داول الكمي�ات لمش�اريع الخط�ة 
االس�تثمارية لعام 2014 لتشمل تأهيل 

مملحة البصرة وانشاء منظومة لتحلية 
المياه في مصنع الثغر وانش�اء محطة 
الكهرب�اء بق�درة 5.5ميكاواط  لتوليد 
ف�ي مقر الش�ركة”.ولفت ال�ى “انجاز 
الشركة مشروع منجم حديد الحسينات 

احد مش�اريع الخطة االستثمارية لعام 
2010 وه�ذا العم�ل فت�ح اف�اق كبيرة 
للشركة ستكون انطالقة كبيرة ألعمال 

مماثلة في الصحراء الغربية”. 
وتابع علوان “كما انجزت الش�ركة 

المرحلة الثانية من مش�روع توسعات 
مصن�ع المنتج�ات االس�فلتية واللباد 
البوليميري في محافظة البصرة حيث 
تم اس�تكمال كافة االعمال التكنلوجية 
التجريب�ي  التش�غيل  عملي�ة  واج�راء 

وانتاج وجبة من مادة اللباد البوليميري 
اضاف�ة ال�ى ذلك فق�د تم انت�اج وجبة 
ثانية لغرض تحقي�ق الطاقة االنتاجية 
الفنية  المقررة وحس�ب المواصف�ات 

القياسية”.

    بغداد/المستقبل العراقي

اقترح�ت وزارة التربي�ة ، 
امس األحد، على األهالي بناء 
م�دارس لتتعاق�د الحكوم�ة 
عل�ى اس�تئجارها لم�دة 20 
عام�اً بعدها يتم اس�تمالكها 
الحاص�ل في  النق�ص  لس�د 
األبنية المدرسية، فيما أكدت 
انه�ا ال تس�تطيع التص�رف 
بش�كل مطل�ق ف�ي عمليات 

االستثمار.
التربية محمد  وقال وزير 
اقب�ال في بي�ان صحفي، إن 
“ال�وزارة قدم�ت ع�دداً م�ن 
ال�ى  والحل�ول  المقترح�ات 
لمعالج�ة  ال�وزراء  مجل�س 
األبني�ة  نق�ص  مش�كلة 
المدرس�ية والتخفي�ف م�ن 
عل�ى  الحاص�ل  الضغ�ط 

نتيجة  والطلب�ة  المدرس�ين 
للطلب�ة  الكبي�رة  األع�داد 

المتواجدين في كل صف”.
وأضاف اقبال أن “الوزارة 
اقترح�ت بناء الم�دارس من 
قب�ل األهال�ي عل�ى أن يقوم 
صاحب المال ببناء المدرسة 
الدول�ة على  وتتعاق�د مع�ه 
لم�دة  مج�ٍز  إيج�ار  دف�ع 
20 س�نة ث�م تق�وم الدول�ة 
س�ريع  كح�ل  باس�تمالكها 
للقض�اء عل�ى ظاه�رة قل�ة 
األبنية المدرس�ية”، مش�يراً 
إلى أن “الوزارة ال تس�تطيع 
التص�رف بش�كل مطلق في 
الت�ي  االس�تثمار  عملي�ات 
تخ�ص بن�اء الم�دارس مما 

يعوق عمل الوزارة”.
أن  اقب�ال  وتاب�ع 
القواني�ن  “بيروقراطي�ة 

الدول�ة  وهيكلي�ة  العراقي�ة 
التي لم يجِر عليها التعديالت 
من�ذ عش�رات الس�نين أديتا 
الى تحديد قدرة الوزارة على 
التعاقدات واالستثمار الخاص 
بقطاع بناء المدارس”، الفتاً 
إلى أن “البالد بحاجة إلى بناء 
عشرة آالف مدرسة لمعالجة 
األبني�ة  نق�ص  مش�كلة 
الدوامي�ن  وف�ك  المدرس�ية 
الثنائ�ي والثالثي ف�ي الكثير 

من مناطق البالد”.
يذك�ر أن الع�راق يش�كو 
نقصاً في األبنية المدرس�ية 
الحكوم�ات  تنج�ح  ول�م 
العراقية على مدى الس�نوات 
ف�ك  م�ن  الماضي�ة  العش�ر 
والثالثي  الثنائ�ي  الدوامي�ن 
في الكثي�ر من مدارس البالد 

وتشييد حاجته من األبنية.

الرتبية تقرتح استئجار مدارس تبنيها 
األهايل

  بغداد/ المستقبل العراقي

الزراع�ة  وزي�ر  وّج�ه 
حس�ن  ف�الح  العراقي�ة 
الزي�دان، امس األح�د، بمنع 
والبطاطا  الطماطم  استيراد 
والخي�ار بع�د ارتف�اع إنتاج 
و”دعماً  الخض�ر  محاصي�ل 
للمنتج المحلي”، فيما أكد أن 
وبالتعاون  المختصة  اللجان 
الداخلية مستمرة  مع وزارة 
وم�دى  األس�عار  بمراقب�ة 
توف�ر المحاصي�ل المختلفة 

في األسواق المحلية.
الفن�ي  الوكي�ل  وق�ال 
ل�وزارة الزراعة مهدي ضمد 
القيس�ي في بي�ان صحفي، 
ف�الح  الزراع�ة  “وزي�ر  إن 
حس�ن الزي�دان وج�ه بمنع 
والبطاطا  الطماطم  استيراد 

والخيار”، مؤك�داً أن “المنع 
ج�اء وف�ق خط�ط وضعت 
لتوفير محاصيل الخضر في 
األسواق المحلية بما ينسجم 
ولحماية  المستهلك  وحاجة 
وتطوي�ر  المحل�ي  المنت�ج 
الزراعي”.وأض�اف  العم�ل 
“محاصي�ل  أن  القيس�ي 
الخضر ش�هدت ارتفاعاً في 
الدعم  مستويات اإلنتاج بعد 
المق�دم م�ن وزارة الزراعة 
وانتهاج  الزراعية  والمبادرة 
األساليب العلمية في اإلنتاج 
المحمي�ة  الزراع�ة  مث�ل 
وتوفير المبال�غ الالزمة من 
للفالحين  الزراعية  المبادرة 
والمزارعين”.وتابع القيسي 
أن “قرار وزير الزراعة يأتي 
المحلي�ة  المنتج�ات  لدع�م 
الجدوى االقتصادية  وتوفير 

للفالحي�ن والمزارعي�ن بما 
العملي�ة  اس�تمرار  يضم�ن 
أن  مؤك�داً  الزراعي�ة”، 
م�ن  المختص�ة  “اللج�ان 
م�ع  وبالتع�اون  ال�وزارة 
مس�تمرة  الداخلي�ة  وزارة 
وم�دى  األس�عار  بمراقب�ة 
توف�ر المحاصي�ل المختلفة 
المحلي�ة”. األس�واق  ف�ي 
وكان العشرات من مزارعي 
محافظة البص�رة تظاهروا، 
في ال�25 م�ن كانون الثاني 
2015، أمام مبنى المحافظة 
عل�ى تراجع اإلنتاج المحلي، 
فيم�ا طالب�وا بدع�م الفالح 
ووق�ف االس�تيراد وف�رض 
المس�تورد،  عل�ى  رس�وم 
قررت إدارة محافظة البصرة 
من�ع االس�تيراد م�ن منافذ 

المحافظة.

الزراعة متنع استرياد الطامطم والبطاطا 
واخليار

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الهج�رة والمهجري�ن ، 
ام�س االح�د, ع�ن توزي�ع )804( حصة 
م�ن م�ادة النفط األبي�ض والمس�اعدات 
العينية بي�ن العوائل النازحة في محافظة 
الس�ليمانية , كم�ا س�جلت )324( عائلة 

نازحة جديدة في المحافظة نفسها.
عملي�ات  غرف�ة  مس�ؤول  وق�ال 
السليمانية محمد إياد إن “ غرفة العلميات 
إل�ى  أوله�ا توج�ه  ش�كلت ثالث�ة ف�رق 
قائمقامي�ة قض�اء )كالر( ووزع�ت مادة 
النفط األبيض بي�ن العوائل النازحة حيث 
تم توزيع )732( حص�ة وبواقع مائة لتر 

لكل عائلة . 
وأضاف إي�اد “إن الفري�ق الثاني وزع 
مس�اعدات عينية بين العوائل النازحة في 
مخي�م )كوله جو ( في ناحية كالر , حيث 
تم توزيع )مدفاه نفطية عدد1 , وبطانيات 
ع�دد2 ( بي�ن )72( عائلة , لتك�ون غرفة 
العمليات قد وزعت )2000( مدفاه نفطية 
و )4000( بطانية بين العوائل النازحة في 

السليمانية”. 
ق�ام  الثال�ث   الفري�ق  “إن  وأوض�ح 
بتسجيل )324( عائلة نازحة حديثا ضمن 
قاعدة النازحين الوزارية في الس�ليمانية 
في بداية الش�هر الجاري”.وأشار إلى “انه 
تم عق�د اجتم�اع تنس�يقي م�ع محافظ 
الس�ليمانية والمنظمات الدولي�ة العاملة 
في المحافظة حيث تمت مناقش�ة  مجمل 
المس�اعدات الت�ي تقدمه�ا وزارة الهجرة 
والمهجرين واللجنة العلي�ا إلغاثة وإيواء 
الدولي�ة  المنظم�ات  النازحي�ن وتع�اون 

لدعمهم وتحسين ظروفهم المعيشية”.

     بابل/المستقبل العراقي

كش�ف باحث متخصص بالجيلوجيا 
ف�ي جامع�ة بابل،ع�ن وج�ود مكام�ن 
نفطية جديدة في حقل الحلفاية الواقع 
بمحافظة ميس�ان جنوب�ي العراق مما 
سيس�هم في زيادة االنتاج النفطي لهذا 

الحقل.
 وق�ال ف�رات عط�اء الموس�وي ان 
“الدراسة التي اجريت كشفت عن وجود 
تراكي�ب جيولوجي�ة لمكام�ن نفطي�ة 
جدي�دة اكث�ر م�ن المتع�ارف عليها في 
الس�ابق والتي كانت تش�ير ال�ى ان هذا 
الحقل يح�وي على مكم�ن واحد يطلق 

عليه )مكمن المشرف(”.
وأش�ار ال�ى ان “هذه الدراس�ة التي 
ت�م القيام بها اتض�ح ان هنالك اكثر من 
مكم�ن في ه�ذا الحق�ل مما يع�زز ذلك 
زي�ادة االنت�اج النفط�ي م�ن 100 ال�ف 
برمي�ل ال�ى 400 الف برمي�ل يوميا في 

عام 2017”.
وأضاف ان”الحقل مستثمر حاليا من 
قبل احدى الشركات الصينية العاملة في 

قطاع االنتاج النفطي”.صص

اهلجرة توزع مشتقات 
نفطية ومساعدات 

عينية عىل النازحني

باحث عراقي يكشف 
وجود مكامن نفطية 

يف احللفاية
    بغداد/المستقبل العراقي

العم�ل  لجن�ة  رئي�س  أعل�ن 
النيابي�ة  االجتماعي�ة  والش�ؤون 
ص�ادق المحنا،عن تش�كيل هيئة 
الحماية االجتماعية يرأسها وزير 
العمل، تقوم بعملية مسح شاملة 
ل�كل المس�تفيدين م�ن الرعاي�ة، 
50بالمئ�ة  نح�و  وج�ود  مؤك�داً 
ال  بالرعاي�ة  المش�مولين  م�ن 

يستحقونها.
“لجنتن�ا  إن   ، المحن�ا  وق�ال 
الفق�راء  ش�ريحة  م�ع  تتعام�ل 
الس�ن  وكب�ار  والمعوقي�ن 
واأليت�ام  واألرام�ل  والمطلق�ات 
ف�ي  “المس�تفيدين  أن  مبين�اً   ،“
ش�بكة الحماي�ة االجتماعية يبلغ 

عدده�م مليون و80 ألف ش�خص 
بينه�م %50 غير مس�تحقين من 
أن  المحن�ا  العدد”.وأوض�ح  ه�ذا 

“لجنة العمل النيابية شكلت هيئة 
يرأس�ها  االجتماعي�ة،  الحماي�ة 
وزير العمل والشؤون االجتماعية 

محمد ش�ياع السوداني وسيكون 
هنالك باحثين منتشرين في عموم 
بعملي�ة  يقوم�ون  المحافظ�ات 
مس�ح ميدان�ي وزيارة ل�كل بيت 
من المستفيدين لش�بكة الحماية 
تقريره�م  وإعط�اء  االجتماعي�ة 
النهائ�ي ع�ن المس�تحقين وغير 

المستحقين”.
وتاب�ع المحن�ا أن “الموازن�ة 
العامة رصدت مبلغ ترليون و350 
مليار دين�ار وطالبنا بالبرلمان أن 
يحتسب ألفراد شبكة الحماية من 
لش�مولهم   ،2015  /1/1 تاري�خ 
باإلعان�ة بمبل�غ 105 أل�ف دينار 
للف�رد و420 أل�ف دين�ار للعائل�ة 
المتكونة من أربعة أفراد لكننا لم 

ننجح بذلك ألسباب فنية”.

وأكد المحنا انه “خالل الس�تة 
أشهر المقبلة س�وف نكمل عملنا 
ونق�وم بتوزي�ع الرات�ب الجديدة 
الحماي�ة  القان�ون  ض�وء  عل�ى 

الجديد” .
الحماي�ة  نظ�ام  أن  يذك�ر 
االجتماعي�ة الذي تتول�ى تطبيقه 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
يهدف الى تخفيض معدالت الفقر 
المعيش�ية  األوض�اع  وتحس�ين 
للعوائل الفقيرة، ويركز البرنامج 
عل�ى المواطنين الذين يعانون من 
إصابات وإعاقات جسدية تمنعهم 
م�ن العم�ل، فض�ال ع�ن األرام�ل 
الذي�ن  والمواطني�ن  والثكال�ى 
يعان�ون من فقر متق�ع وال توجد 

لديهم مصادر دخل بديلة.
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افتتاح أول متحف من نوعه للزعيم عبد الكريم قاسم يف بغداد
      بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الس�ياحة واآلثار، 
ام�س االحد، ع�ن افتت�اح “خامس 
متح�ف تراث�ي ف�ي الع�راق واألول 
من نوعه في بغداد”، يخص الزعيم 
عبد الكريم قاسم في شارع الرشيد 
وسط بغداد، مش�يرة الى أن افتتاح 
ه�ذا المتح�ف ج�اء احي�اًء للرموز 
والحفاظ  التاريخية  والش�خصيات 
على تراث العراق، فيما كش�فت عن 
ق�رب افتتاح بيت ومتحف الش�اعر 
بمحافظ�ة  الس�ياب  ش�اكر  ب�در 
البصرة، والمتحف العراقي ومتحف 

الناصرية. 
وقال مدير ع�ام دائرة العالقات 
واإلع�الم في الوزارة قاس�م طاهر 

الس�وداني، ف�ي بيان صحف�ي، إن 
“وزير الس�ياحة واآلث�ار عادل فهد 
الشرش�اب افتت�ح، ام�س، متح�ف 
الزعيم عبد الكريم قاس�م في حفل 
اقي�م بالمناس�بة حض�ره ع�دد من 
واالكاديمية  الرس�مية  الشخصيات 
والثقافية فض�ال عن عائلة ومحبي 
الزعي�م الراح�ل”، مبين�ا أن افتتاح 
المتح�ف تم ف�ي “موق�ع دار خليل 
باش�ا التراث�ي في ش�ارع الرش�يد 
الم�الكات  انته�ت  ان  ببغ�داد بع�د 
الوظيفي�ة والفنية ف�ي الوزارة من 

اعمال الصيانة والترميم له”. 
ه�ذا  “افتت�اح  أن  ال�ى  وأش�ار 
للرم�وز  احي�اًء  ج�اء  المتح�ف 
التاريخية والوطنية  والش�خصيات 
من أجل الحفاظ عل�ى تراث العراق 

الخالد”، موضحا أن “الوزير أش�ار 
ف�ي كلم�ة القاه�ا بالمناس�بة الى 
ان افتت�اح متح�ف الزعي�م م�ا هو 
تاري�خ  عل�ى  تثمين�ًا وحفاظ�اً  إال 
وتراث ش�خصية وطنية مهمة من 
ش�خصيات تاريخ العراق المعاصر 
اختلف�ت حوله ال�رؤى بين مؤيد له 
ومع�ارض، اال ان الجمي�ع قد اتفق 
على انه من أزهد الزعماء في تاريخ 

العراق الحديث”.
“ه�ذا  ان  الس�وداني  وأوض�ح 
المتحف س�يبقى شاهداً على تاريخ 
الزمنية  الراح�ل والحقب�ة  الزعي�م 
الت�ي حك�م فيه�ا، وما ه�ذا الجهد 
المب�ذول من ال�وزارة اال القليل مما 
تقدمه لهذه الشخصية”، مشيرا الى 
أن “الوزارة ماضية بحفظ مقامات 

العراقي�ة  والرم�وز  الش�خصيات 
لمختل�ف الحق�ب الزمني�ة التي مر 
بها العراق”.وكش�ف السوداني عن 
“ق�رب افتتاح بيت ومتحف ش�اعر 
الع�راق الكبير بدر ش�اكر الس�ياب 
بمحافظ�ة البصرة، وكذل�ك افتتاح 
المتحف العراقي ومتحف الناصرية 
العاجل”.م�ن جانبها,  القري�ب  في 
قالت مدير عام دائرة التراث العامة 
فوزي�ة المالك�ي، وفقا للبي�ان، إن 
“افتتاح المتحف جاء لحماية اإلرث 
التاريخي والتراثي والثقافي للبلد”، 
كخام�س  “المتح�ف  أن  موضح�ة 
متحف تراثي في العراق واألول من 
نوعه ف�ي بغداد”. وبين�ت المالكي 
قاع�ات،   5 يض�م  “المتح�ف  ان 
المقتنيات الشخصية  االولى ضمت 

بالزعي�م، واألخ�رى ق�د  الخاص�ة 
ولألس�لحة  للهداي�ا  خصص�ت 
أن  ولألرشيف والوثائق”، موضحًة 
“اختيار الموقع جاء لتميزه وتفرده 
المعم�اري التراثي الذي يؤهله لهذا 
الغرض”. من جانبها, تقدمت عائلة 
الزعي�م الراح�ل عبد الكريم قاس�م 
خ�الل كلم�ة القاها عب�د الله حامد 
بالش�كر والعرفان لوزارة السياحة 
واآلث�ار والمش�رفين عل�ى مراحل 
تنفي�ذ المتح�ف”، مش�يدا “بالجهد 
المبذول في البحث وجمع المقتنيات 
الت�ي تخ�ص الزعيم وم�ن مختلف 
عادا  والشعبية”،  المصادرالرسمية 
افتت�اح المتح�ف “وف�اءاً وتكريماً 
لش�خصية وطنية مخلصة اتسمت 

بالبساطة والتواضع والنزاهة.

ً
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ق�د تكون الق�رارات األخ�رة ملجلس ال�وزراء العراقي 
بإعادة النظر يف قانون املساءلة والعدالة وحظر حزب 
البعث، ثم ترشيع إنش�اء »الح�رس الوطني« متأخرة، 
لكنها مع ذلك جريئة وس�ترتك أثراً إيجابياً يف مستقبل 
العاق�ات الوطني�ة الت�ي تدن�ت كث�راً خ�ال العقد 

املنرصم.
لق�د برهن رئيس الوزراء حيدر العبادي مرة أخرى أنه 
رجل دولة حقيقي ورئيس وزراء لكل العراقيني، يسعى 
إىل ط�ي صفحة امل�ايض املري�ر وبدء صفح�ة جديدة 
تس�ودها الثقة املتبادلة بني الحكومة ورشائح الشعب 
العراقي املختلفة والكتل السياسية التي تمثلها. وهذا 
هو الذي كان ينقص العراق منذ أمد بعيد، وال أريد هنا 
أن أحّدد أس�ماء زعماء آخرين ملقارنة العبادي بهم يف 
هذه املزية، ولكن ربما كان امللك فيصل األول ملكاً لكل 
العراقيني وس�اعياً إىل إرشاكهم جميعاً يف بناء الدولة، 
وكذلك الزعيم عبد الكريم قاس�م ال�ذي أطاح امللكية، 
ع�ى رغ�م املعارضة الت�ي لقيها من بعض األوس�اط 

الطبقية التي ترضرت من حكمه الثوري.
لق�د كان قرار اجتثاث البعث إجراء خاطئاً منذ البداية 
وأفتخر بأنني عارضت�ه قبل صدوره وأثناءه وبعده، 
ليس ألنني راٍض عما فعله حزب البعث يف العراق، فهذا 
يتحدى منطق األش�ياء، وأحس�ب أن معظ�م البعثيني 
ل�م يكونوا راض�ني عما فعلته قي�ادة البع�ث املتمثلة 
بصدام وأفراد عائلته املبارشة، ولكن ألنه كان واضحاً 
أنه يعاق�ب رشيحة واس�عة من املواطن�ني العراقيني 
املخلصني الذين انضم�وا اىل الحزب الحاكم مضطرين 
أو خائف�ني أو مؤمن�ني بص�واب أهداف�ه ومصدق�ني 

شعارات القيادة وأهدافها املعلنة.
إال أن زي�ف ادع�اءات البع�ث اتض�ح من�ذ األس�ابيع 
األوىل النق�اب ١٧ تموز )يولي�و( ١٩٦٨، عندما انقلب 

البعثيون بعد أسبوعني فقط عى رشكائهم يف االنقاب 
ع�ى حكم الرئي�س عب�د الرحمن عارف، م�ن بعثيني 
وغر بعثيني، كرئيس الوزراء عبد الرزاق النايف ووزير 
الدف�اع إبراهيم الداود، ثم وزير الدف�اع الثاني حردان 
التكريت�ي، وأقصوهم ع�ن الحكم. وبعد ف�رتة، اغتيل 
األول يف لندن والثالث يف الكويت عى أيدي »مجهولني« 

بينما عاش الثاني منفياً حتى وفاته.
ثم تواىل مسلس�ل إقصاء الخصوم وحبسهم أو قتلهم 
أو اضطراره�م للهرب حتى اتس�ع ليش�مل كل من له 
رأي مخالف حتى وإن كان مواطناً بس�يطاً أو شاباً يف 
مقتب�ل العمر، وما زلت أتذكر أن عن�ارص األمن كانوا 
يأتون إىل امل�دارس ويدخلون إىل الصف�وف ويقتادون 
الط�اب اليافع�ني إىل س�احات اإلعدام وق�د رأيت ذلك 
بعيني ولم يخربني به أحد، ولدي عرشات األسماء من 
أصدق�اء وزماء ومع�ارف ممن أعدم�وا وهم يف عمر 
الزهور، ال ل�يء إال لكونهم حملوا رأياً أو فكراً ناقداً، 

ولم يشكلوا أي خطر عى النظام.
لك�ن البع�ث انتهى عملي�اً ع�ام ١٩٧٩ بمجيء صدام 
حس�ني وأفراد عائلته إىل قيادته، حتى أن ش�به األمي 
عيل حس�ن املجيد )امللقب عيل الكيماوي الس�تخدامه 
الساح الكيماوي ضد املدنيني العراقيني( أصبح عضواً 
يف القيادة القطرية، وانتهى الحزب رس�مياً يف نيس�ان 
)أبري�ل( ٢٠٠٣ عندما دخلت الدبابات األمركية بغداد 
وأزال�ت تمثال صدام من س�احة الف�ردوس، وما كان 
م�ن الحكمة أن تب�دأ الدولة العراقي�ة الجديدة عهدها 

بماحق�ة الصغائ�ر والكبائر عى حد س�واء يف قوانني 
قاس�ية ومذلّة ال تفّرق بني من انخرط يف حزب البعث 
مضطراً أو مؤمناً بأهدافه ومن ارتكب جرائم حقيقية، 
فحرمت بذلك املجتمع العراقي من كفاءات كان يمكن 
أن تساهم يف إرساء دعائم االستقرار ودفعت بكثرين 
إىل حمل الس�اح ضد النظام الجديد.كثرون منا كانوا 
متيقنني أن هذا املسار ليس خاطئاً فحسب، بل سيقود 
الب�اد إىل الهاوي�ة، وهذا م�ا حصل، فبع�د إثني عرش 
عاماً من االقتتال الداخيل الذي راح ضحيته مئات آالف 
األبري�اء، عدن�ا اآلن إىل معالج�ة جذور املش�كلة وهي 
ممارس�ة الطبقة السياس�ة الجديدة العزل واإلقصاء 

بحق اآلخرين املخالفني لها يف الرأي.
واآلن يبدو أن إنش�اء الحرس الوطن�ي بغطاء قانوني 
وتمويل رس�مي وجعل مرجعيته بأي�دي القائد العام 
للقوات املس�لحة مع توجيه م�ن مجالس املحافظات، 
سيمّكن أهايل املحافظات املنكوبة من التصدّي لإلرهاب 
بق�وة وبالطريقة الت�ي يرونها مناس�بة. ولكن يجب 
أن تتوح�د القوى األمنية ملحاربة اإلرهاب عى أس�اس 
وطني ومهني. لدينا اآلن قوات الحش�د الشعبي، فهل 
س�تبقى هذه القوات رديفاً للحرس الوطني )السني( 
املزم�ع إنش�اؤه؟ وه�ل س�تبقى »ش�عبية« من دون 
قانون مش�ابه ينظمه�ا؟ إن كانت ه�ذه هي الخطة 
فإنه�ا لن تس�اهم يف توحيد الجه�ود ملحاربة اإلرهاب 
بل س�وف تزي�د م�ن التش�ّظي الطائفي واالنقس�ام 
الوطن�ي. يج�ب أن يكون الحرس الوطن�ي مجرداً من 

أي صبغ�ة طائفية أو مناطقية ويض�م العراقيني من 
كل املحافظ�ات، ألن ما أرّض بالعراقي�ني خال الفرتة 
املاضية هو االنقس�ام الطائفي الذي ولّد هذا الضعف 
الامتناهي يف دولة مرتامي�ة األطراف تمتلك املقّومات 
الازم�ة للدولة العرصي�ة القوية، من ث�روات برشية 

وطبيعية وإمكانات علمية وصناعية.
كما يجب أن نس�دل الس�تار ع�ى مس�ألة »اجتثاث« 
البعث ألنها ابتداًء كانت عملية خاطئة وثانياً ألنها غر 
ممكنة بل إن كل اإلجراءات التي اتخذت س�ابقاً يف هذا 
املجال س�اهمت يف تعزيز قوة حزب البعث وزادت من 
تمس�ك أعضائه به. كثرون يش�بِّهون البعث بالنازية 
وهذا اف�رتاض خاطئ، فالبعث غر النازية واملش�كلة 
ليس�ت يف فكر حزب البع�ث القومي بل يف نظام صدام 
حس�ني اإلقصائ�ي والس�لوك الهمج�ي لكثري�ن من 
رجال�ه، بعثي�ني وغر بعثي�ني، فضاً ع�ن أن اجتثاث 
النازي�ة بع�د الحرب العاملي�ة الثاني�ة كان خاطئاً هو 
اآلخ�ر ويتناىف مع مب�ادئ الديموقراطي�ة وقد اعرتف 
بذلك ق�ادة أوروبيون وأمركيون، كم�ا أنه ُفرض عى 
أملاني�ا عام ١٩٤٥، أي قبل س�بعني عاماً، وقد تغّر كل 

يشء منذ ذلك الحني.
 وما كان صالحاً يف السابق لم يعد كذلك اآلن.الخطوات 
الت�ي اتخذته�ا حكوم�ة العب�ادي حتى اآلن تس�ر يف 
االتج�اه الصحي�ح، ولك�ن املطل�وب تفاع�ل الربملان 
معه�ا ألن هناك جه�ات معينة تحاول تعبئة الش�عب 
ض�د املصالح�ة الوطنية وهنا تكم�ن الخطورة. يجب 
أال ت�رتدد حكوم�ة العب�ادي يف اتخاذ خط�وات جريئة 
لتوحي�د الصف الوطني يف وق�ت يتعرض العراق، دولة 
ومجتمع�اً متنوع�اً، إىل أخط�ر تهدي�د يف تاريخ�ه، ما 
يتطل�ب تضحي�ات وتنازالت ق�د تبدو لبعضه�م ُمرّة، 

لكنها رضورية بل متأخرة عن موعدها.

حميد �لكفائي

املصاحلة الوطنية يف العراق كفيلة بدحر اإلرهاب

التحوالت السياس�ية العاصفة يف الرشق االوسط، وخاصة 
يف س�وريا والع�راق، ال ت�زال تخضع لتفس�رات وتأويات 
متباينة ومتناقضة. فه�ل ما يحدث يصب يف خانة التحول 
الديموقراطي وسقوط أنظمة االستبداد، ام انه عى عكس 
ذل�ك تماماً، يؤس�س ألنظم�ة تيوقراطي�ة متخلفة موغلة 
يف املاضوي�ة ليس يف اجندتها أي حس�اب لحقوق االنس�ان 

واملساواة املواطنية أو اإلنسانية؟
يف ه�ذا االط�ار يرك�ز باتريك كوكب�رن يف »داع�ش، عودة 
الجهاديني« دار الس�اقي ٢٠١٥، عى تطورات عدة، اهمها 
نه�وض جماعات من ن�وع »القاعدة« تس�يطر اليوم عى 
منطقة ش�مال وغرب العراق وشمال ورشق سوريا. وهي 
منطق�ة أضخم بمئ�ات املرات من أي منطق�ة كانت تحت 
سيطرة بن الدن، الذي اعترب قتله العام ٢٠١١ رضبة قاسية 
لاره�اب العاملي. لكن، عى العكس من ذلك، أحرزت فروع 
»القاع�دة« والجماعات التي تقلدها أضخم نجاحاتها التي 
تضمنت االس�تياء عى الرقة رشق س�وريا الع�ام ٢٠١٣، 
وعى الفلوجة القريبة من بغداد العام ٢٠١٤. ومع توس�ع 
سلطتها واعتداءاتها وسط العراق وشماله، حلت »داعش« 
مكان »القاعدة« كأقوى مجموعة جهادية وأكثرها سيطرة 
يف العالم.شكلت هذه التطورات صدمة للكثرين يف الغرب، 
حتى ان اوباما اعترب ان التهديد الرئييس للواليات املتحدة لم 
يعد يأتي م�ن تنظيم »القاعدة« املركزي بل من »تنظيمات 
القاعدة غ�ر املركزية التي تزداد قدرة ع�ى االنتقام منا«، 
وعليه طلب اوباما من الكونغرس ٥٠٠ مليون دوالر لتدريب 
وتجهيز املعارضة السورية. لكن ذلك ليس إال تضلياً للذات 
يف رأي املؤلف، ف� »داعش« و »النرصة«، املمثان الرسميان 
ل� »القاعدة«، يهيمنان عى املعارضة السورية، ولن يكون 
هن�اك أي ح�ظ للح�رب ع�ى االره�اب م�ن دون مواجهة 
فعلية مع الس�عودية وباكس�تان وتركيا. فالسعودية كما 
ي�رى كوكبرن، تلع�ب دوراً بارزاً يف دع�م الجهاديني، ليس 
بامل�وارد املالية وحدها، ب�ل بالرتويج للوهابية التي تصنف 
النس�اء كمواطنني من الدرجة الثانية، وتنظر اىل الش�يعة 
والصوفيني واملس�يحيني بوصفهم هراطقة وزنادقة يجب 
اضطهادهم. ان ايديولوجي�ة »القاعدة« و »داعش« ترتكز 
عى الكثر من مبادئ الوهابية، كما ان الجهاديني يمكنهم 
فقط الوصول اىل سوريا والعراق عى امتداد الحدود الرتكية 

من دون أي عرقلة أو تدخل من قبل السلطات الرتكية.
هكذا رأى املؤلف ان تنظيمات »القاعدة« باتت قوة عظيمة 
بطاش�ة يف منطق�ة تمتد م�ن مقاطعة دياىل ش�مال رشق 
بغداد اىل ش�مال الاذقية عى البحر املتوسط، بحيث أصبح 
وادي الف�رات بأرسه م�روراً بغرب العراق ورشق س�وريا 
وص�والً اىل ح�دود تركيا تحت حك�م »داع�ش« أو »جبهة 
الن�رصة«، وهي منطقة بحجم بريطانيا، أما املنطقة حيث 
يمكنهم�ا القي�ام بالعملي�ات فه�ي أكرب بكث�ر، اذ لم يعد 
للحدود الس�ورية العراقية من وج�ود، فضاً عن ان حنكة 
وخ�ربة »داعش« العس�كرية اه�م واكرب بكث�ر من حنكة 

وخربة تنظيم »القاعدة«، حتى يف قمة نجاحه.
ويرى املؤلف انه ملن الوهم املراهنة عى تنظيمات علمانية يف 
الحراك ضد نظام االسد، فاملعارضة املسلحة يسيطر عليها 
جهاديون يرغبون يف انش�اء دولة اس�امية، ويف صفوفهم 
مقاتلون اجانب لديهم س�جل إجرام�ي باقرتاف مجازر يف 

حق االقليات يف سوريا، ومنها العلويون واملسيحيون.
وإذ يتطرق املؤلف اىل االس�باب املب�ارشة النبعاث »داعش« 
وتمدده�ا، ي�رى ان ثم�ة ضعف�اً حقيقي�اً يف ق�وات االمن 
العراقي�ة املؤلفة من ٣٥٠٠٠٠ جن�دي و٦٥٠٠٠٠ رشطي. 
فالس�لطة منقس�مة، وقد ساعدت االنقس�امات »داعش« 
ع�ى التحرك يف الع�راق بقوة اك�رب وارسع. فضاً عن ذلك، 
فقد نخر الفس�اد الجيش العراقي، فلم يكن الجيش الحايل 
جيش�اً وطنياً، ول�م يكن جن�وده مهتمني بغ�ر رواتبهم، 
فيما الحكومة العراقية هي عبارة عن فس�اد مؤسس�اتي 
مستفحل يسمم حياة العراقيني وال يقترص فقط عى رسقة 
عائ�دات النفط من قب�ل طبقة من السياس�يني واالحزاب 
واملس�ؤولني، إذ إن عقوب�ات االمم املتح�دة دمرت املجتمع 
العراقي يف التس�عينيات، ثم دمر الغزو االمركي الدولة بعد 
س�نة ٢٠٠٣.تمكنت »داعش« من استغال الحس املتنامي 
باالضطه�اد بني س�نة الع�راق، وحت�ى س�نة ٢٠١٢، كان 
الكثر من الس�نة يأملون ببعض التن�ازالت من الحكومة، 
لكن مخططاتها الس�يئة أدت اىل انبعاث الجهاديني املذهل 
وتعاطف فئات شعبية مع هؤالء، حتى ان الكثرين من اهل 
املوصل باتوا يفضلونهم عى قوات حكومة املالكي.يف قراءة 
ملآل الثورة السورية، رأى املؤلف ان حالة االنحطاط السائدة 
يف هذه الثورة نابعة من االنقس�امات السياس�ية والدينية 
واالقتصادية العميقة يف الب�اد والتي زاد التدخل الخارجي 
من تفاقمها. فقد اقرتف العالم الخارجي وكذلك املعارضة 
أخطاء كبرة، كان أخطرها االعتقاد بأن االس�د سيتعرض 
للهزيمة نفسها التي تعرض لها القذايف، وعندما فشلت تلك 
التوقعات لم تكن هناك خطة بديلة. فاملش�هد الس�يايس يف 
س�وريا مختلط اكث�ر بكثر مما يبدو من الخ�ارج، ونظراً 
اىل ان حرك�ة التمرد اآلن خاضعة ل� »داعش« و »النرصة«، 
فمن املس�تبعد ان ترغب حتى واشنطن ولندن والرياض يف 
رؤية االس�د مهزوماً. ولقد بات العديد من الس�وريني اآلن 
يرون ان نتيجة حربهم مرهونة بالخارج، ولعلهم محقون 
يف ذلك.يحّمل املؤلف السعودية مسؤولية اساسية يف العنف 
الدائ�ر يف س�وريا والع�راق، فالت�ورط الس�عودي كان عى 
امل�دى الطويل اعمق واكرب من مج�رد التمويل، مع مجيء 
املزي�د من املقاتلني اىل س�وريا من الس�عودية اكثر من اي 
بلد آخ�ر. وقد قلل التدخل الس�عودي، باالضاف�ة اىل تدخل 
قط�ر وتركيا، من ش�أن التغي�ر الديموقراط�ي العلماني 
كإيديولوجي�ة لانتفاضة، التي تحولت اىل مس�عى طائفي 
للوص�ول اىل الس�لطة. لك�ن املؤل�ف يس�تدرك بالق�ول ان 
الس�عوديني يس�اورهم القلق من ع�ودة الجهاديني، وثمة 
دالئ�ل تفيد بأن الح�كام الس�عوديني قد يكون�ون نادمني 
اآلن إلعطائه�م ه�ذا الكم الكب�ر من الدع�م للجهاديني يف 
محاولتهم إطاحة األس�د، وبخاصة بع�د تحول العديد من 
مقات�يل املعارضة اىل لصوص مبتزي�ن وقطاع طرق عندما 
تولوا الس�لطة يف املناطق الواقعة تحت س�يطرة الثوار. إال 
ان املؤل�ف م�ع ذلك يبقى ع�ى إرصاره بأنه م�ا لم تعرتف 
الوالي�ات املتحدة والغرب بأن الس�عودية وباكس�تان هما 
السبب االسايس يف الرتويج للتطرف اإلسامي، فلن يحصل 
أي تق�دم حقيقي يف املعرك�ة لعزل الجهادي�ني. وهو بهذا 
يتجاهل أس�باباً كثرة اخرى تقف وراء االرهاب، وقد اشار 
اليها، اذ أكد ان االغلبية الس�ورية ترى ان رواتبها يف ركود، 
وان ما بني مليونني وثاثة مايني س�وري يعيشون يف فقر 
مدقع، وان أفراداً من االستخبارات يحاولون البقاء عى قيد 
الحياة براتب ٢٠٠ دوالر يف الشهر.النتيجة التي خلص اليها 
املؤل�ف هي ان املعارض�ة ترزح تحت ثقل االح�داث، وانها 
تفتقر اىل أي رؤية لدولة غر س�لطوية قادرة عى منافسة 
التعصب الديني ملس�لحي »داعش« والحركات املماثلة لها. 
وه�ا قد دخل الرشق االوس�ط مرحلة طويلة م�ن الغليان، 
يمك�ن ان تثبت ان توط�د الثورة املض�ادة صعب بصعوبة 

الثورة نفسها.

كرم �حللو

»داعش وعودة 
اجلهاديني«

يق�ي تصور الرئيس الرتك�ي، رجب طيب أردوغان، 
للنظام الرئايس الذي يطالب به دور النظام القضائي، 
ويربط الس�لطتني الترشيعي�ة والتنفيذي�ة بالرئيس 
مب�ارشة. والرب�ط هذا يؤدي إىل نظ�ام الحزب الواحد 

والرجل الواحد. 
إلغائ�ه  إىل  م�رده  التص�ور  ه�ذا  ع�ى  واالع�رتاض 
الفصل بني الس�لطات الث�اث، الترشيعية والتنفيذية 

والقضائية، وهدمه أسس الديموقراطية. 
ولطاملا سعى أردوغان إىل نظام رئايس يجلس فيه عى 
كريس الرئاس�ة. لكنه قبل أي�ام، أعلن عرب التلفزيون 
الحكومي، وألول مرة، رؤيته إىل النظام الرئايس الذي 

يطالب به. 
وقبل الخوض يف تفاصيل هذا التصور، أشر إىل موقف 

اإلدارة األمركية من تركيا أخراً. 
وج�يّل أن ال تركيا ق�ادرة، اليوم، عى فهم السياس�ة 
األمركية وال واشنطن يف متناولها استيعاب السياسة 

الرتكية. 
ولك�ن يف الس�ابق كانت أم�ركا تتعامل م�ع الجيش 
قبل بلوغ »حزب العدالة والتنمية« س�دة الحكم، ولم 
يخَف عليها أن للجيش رؤية أيديولوجية، لكنها كانت 

تتعامل معه وتتوقع ترصفاته وسياساته. 
مثل هذا التعامل والتوقع عسران مع حزب »العدالة 

والتنمية« والرئيس أردوغان. 
إذ تج�د اإلدارة األمركي�ة صعوب�ة بالغ�ة يف الثق�ة 
بأردوغان وتوقع سياساته، كما أن سعيه إىل الهيمنة 

عى مفاصل السلطة الرتكية يقلق واشنطن. 
ه�ذه  هيمن�ة  تقوي�ض  ع�ى  اإلدارة  كام  ودار 

الديموقراطية.
ويب�دو أن أمركا ترى أردوغان اليوم خليطاً من ثاثة 
زعم�اء »مزعجني«: بوتني وبرلوس�كوني وش�افيز! 
فأردوغان يشبه بوتني يف تسلطه ومقاربته السياسة 
الداخلية، وشافيز يف سياسته الشعبوية والخارجية، 
وبرلوس�كوني يف هيمنته عى االقتصاد ومؤسسات 
املال. هذا التش�بيه يس�اعدنا يف فهم تصور أردوغان 

للنظام الرئايس الذي يريد. 

وذريعته إىل إرساء هذا النظام ضعيفة. 
فعى س�بيل املث�ل، يق�ول أردوغان إن معظ�م الدول 
الصناعي�ة العرشي�ن يس�ودها نظ�ام رئ�ايس، وأن 
النظام هذا هو ما س�اعدها ع�ى االرتقاء إىل مصاف 

الدول الصناعية الكبرة. 
وهذا صحيح إىل حد ما، لكن الرئيس الرتكي يغفل أن 
هذه الدول هي دول فيديرالية فيها حكومات محلية 
تشارك يف الحكم وصناعة القرار، عى خاف الحكومة 

املركزية القوية يف تركيا. 
وهذا تباين ال يس�تهان به بني النم�وذج الغربي الذي 

يتحدث عنه أردوغان ونظامه الرئايس املقرتح. 
بالت�ايل، إرس�اء نم�وذج أردوغ�ان وإبق�اء املركزي�ة 
القوية، يؤديان ال محالة إىل حكم الرجل الواحد وليس 

إىل نظام رئايس. 
ويف كام�ه عى النموذج األمرك�ي، يقول أردوغان إن 

مجلس الشيوخ له دور مقيد للرئيس. 
لذا، ال يريد الجمع بني مجلس ش�يوخ ونظام رئايس، 

ويدعو إىل االكتفاء بالربملان. 
فهو ال يرغب يف دور برملاني رقابي قانوني أو ترشيعي 

قوي. 
فالربمل�ان ح�ني يس�يطر علي�ه حزب�ه وف�ق قانون 
االنتخابات الحايل، يس�قط دور الرقابة أو املحاسبة. 
ويف حديث�ه التلفزيوني، اقت�رص كام الرئيس الرتكي 

عى دور الربملان يف الرقابة واملحاسبة. 
فهو ال يريد أي دور للقضاء يف هذه املس�ألة، ويسعى 
إىل اقصائ�ه ونس�ف أركان الفص�ل ب�ني الس�لطات 

وفعالية السلطة القضائية املستقلة. 
والنموذج ال�ذي يقرتحه أردوغان ال يصب يف مصلحة 
الديموقراطي�ة كم�ا يق�ول، وال يس�اهم يف تطوي�ر 

تركيا. 
بل يك�رس نظام الحزب الواحد والرج�ل الواحد الذي 
يحكم ويف يده الس�لطتان الترشيعي�ة والتنفيذية وال 
س�لطة للقض�اء عليه وال رقي�ب. ولن تغ�ر يف األمر 
شيئاً تس�مية هذا النموذج بالرئايس أو االمرباطوري 

أو السلطاني.

جنكيز �شاند�ر

نظام الرجل الواحد يف تركيا

فوؤ�د ح�شون
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م�اذا قالت نجمة "آراب آي�دول" الفنانة كارمن 
س�ليمان عن اتهام زميلتها الفنان�ة دنيا بطمة 
له�ا أنه�ا كانت مج�رد "مودي�ل" ف�ي "فيديو 
كليب""فنان الع�رب" محمد عب�ده؟ وما رأيها 
بزميلها الفنان محمد عساف؟ وكيف رّدت على 
اتهامها بتقلي�د النجمات وخضوعه�ا لعمليات 
تجميل؟ وهل س�تدخل موجة اإلغراء؟ كل هذه 
التس�اؤالت وغيره�ا أجاب�ت عنه�ا كارمن في 

الحوار التالي:
دنيا بطمة من أعز األصدقاء

خرجت منذ فت�رة المطربة المغربية دنيا بطمة 
وقالت في حديث لها في »سيدتي«: »إن كارمن 
سليمان كانت »موديالً« فقط في ألبوم »طيري 
معي« بجانب الفن�ان محمد عبده«، ما هو ردك 

على مثل هذه االدعاءات؟
دني�ا من أعز األصدقاء ف�ي »آراب أيدول«، ولها 
مكانة كبيرة في قلبي، وس�بق لي أن أجبت عن 
هذا الس�ؤال في الكثير من األماك�ن، وأنا حتى 
ه�ذه اللحظة فخورة جداً بالمش�اركة في عمل 
مهم ك�»طي�ري معي« مع فن�ان العرب محمد 
عب�ده، واش�تراكي كان ضيف�ة ش�رف ولي�س 

موديالً كما يظن بعض الناس.
تم ط�رح أغنية »حبيبي م�ش حبيبي« بطريقة 
مختلفة وبأس�لوب ج�ريء كما نش�رت بعض 
المواق�ع الفني�ة، م�ن أين أت�ت فك�رة األغنية 

والكليب؟
األغنية طرحت 

ألبوم  ف�ي 

»أخباري« منذ فترة قصي�رة، والحمدلله أعجب 
الكثير من الناس بها، والقت صدى في الشارع، 
فق�ررت ش�ركة »بالتينوم ريك�وردز« أن تنتج 
فيدي�و كلي�ب، وبعده�ا ت�م االتفاق م�ع نفس 
الش�ركة على أن تكون األغنية »ريمكس«، وتم 

التنفيذ والحمدلله حقق نجاحاً.
اللهجة الخليجية هي األحب على قلب

هل كانت تجربة الغناء باللهجة الخليجية بهدف 
استقطاب قاعدة جماهيرية خليجية؟

أن�ا أحب الغناء بجميع اللهج�ات العربية، ولكن 
اللهج�ة الخليجية هي األحب عل�ى قلبي؛ ألنني 
أرى فيها فن�اً أكثر من راٍق، وجمهور الخليج 
ال يمك�ن ألي فنان س�واء كان جديداً أو 
قديم�اً أن ينكره وما يش�كله هذا 
الس�احة  عل�ى  الجمه�ور 

الفنية.
كارم�ن  كان�ت  كي�ف 
تنظ�ر للوس�ط الفن�ي 
وكي�ف  دخول�ه؟  قب�ل 

تنظر إليه اآلن؟
نظرت�ي  تتغي�ر  ول�ن  ل�م 
للوس�ط الفني؛ ألن كل إنسان 
يرى هذا الوس�ط من وجهة نظره، 
واألهم من كل ذلك أن الفنان هو مرآة 
نفسه، ويجب أن يرى نظرة االحترام 
في عي�ون الن�اس ليس�تطيع تقديم 
ف�ن راٍق، وبالنس�بة ل�ي، الحمدلل�ه، 
أن�ا أحاف�ظ عل�ى صورتي أم�ام أهلي 

وجمهوري.
ب�رأي  كارم�ن  تهت�م  م�دى  أي  إل�ى 

الجمهور؟
أنا أهتم كثيراً ب�رأي الجمهور؛ ألن الفن 
أساس�اً مقدم للجمه�ور، وألبومي األول 
اس�تغرق مدة طويل�ة جداً قب�ل إصداره 
ودقق�ت فيه كثي�راً من أجل أن يناس�ب 

رأي الجمهور.
ه�ل أنت راضي�ة عن كل م�ا قدمته من 

ألبومات وأغاٍن؟
بالتأكيد راضية والحمدلله على كل ما 
قدمت، رغ�م أن الفنان يجب أن يتبقى 
لدي�ه بعض من ع�دم الرض�ا من أجل 

تحقيق طموحه نحو األفضل.
رأين�ا طرح�ِك ألغ�اٍن منف�ردة، ه�ل 

ستستمرين بها؟
من الضروري االس�تمرار في األغاني المنفردة 

لكي يبقى الفنان متواجداً مع جمهوره.

سأمر بمرحلة التمثيل
إذا ع�رض علي�ك دور في فيلم أو مسلس�ل، هل 
ستدرس�ينه بجدية أم أن هذه الخطوة مستبعدة 

وليس وقتها اآلن؟
بالتأكيد س�أمر بمرحلة التمثي�ل، ولكن يتطلب 
األمر دراس�ة ملي�ة قبل قب�ول أي عرض وهذه 

الفكرة واردة.
كي�ف تنظر كارم�ن إلى كليب�ات »الديو«؟ وهل 
تتطلع إلى عمل من هذا القبيل؟ ومن هو الفنان 

أو المطرب الذي تحبين مشاركته »الديو«؟
الدي�و م�ن األعم�ال الت�ي تضي�ف ش�يئاً كبيراً 
وجمي�اًل لتاريخ الفنان، وطبع�اً أتمنى أن أعمل 

»ديو« بمشاركة الفنان وائل جسار.
ما ه�ي المهرجان�ات التي ش�اركت به�ا العام 

الفائت؟
من أهم المهرجانات التي شاركت بها مهرجان 
»الموس�يقى العربية« ف�ي دار األوبرا المصرية 
على المسرح الكبير، وكانت حفلة موفقة جداً.

أي األغان�ي تري�ن بأنها حققت الص�دى الكبير 
والمطلوب؟

هن�اك أغ�اٍن كثي�رة حقق�ت نجاحاً مهم�اً في 
حياتي، ومن أهمها: أغنية »أخباري«، وهي من 
ألحان فنان العرب محمد عبده، وكلمات الشاعر 

عبداللطيف آل الشيخ.
برأي�ك، من هو المس�ؤول األول ع�ن إخفاق أي 
أغنية؟ ه�ل هو الموزع أم اإلخ�راج أم التوقيت 

في إصدار األغنية؟
األغني�ة ه�ي عم�ل متكام�ل بطبيع�ة الح�ال، 
والمس�ؤولية تق�ع على عاتق كل فرد مش�ترك 
فيه، وأهم ش�يء هو أن يكون فريق العمل على 
قدر كبير م�ن االحترافية، والتوفيق في النهاية 

من عند الله.
وموزعي�ن  ش�عراء  م�ن  تتعاملي�ن  م�ن  م�ع 

وملحنين؟
الحمدلل�ه، تعاملت مع عدد كبي�ر من الملحنين 
والشعراء المتميزين، وإن شاء الله، في األعمال 
القادمة س�أبذل جهداً متزايداً م�ن أجل التعامل 
مع المزيد من الشعراء والملحنين وغيرهم من 

المحترفين.

ال لإلغراء
هل يمكن أن نش�اهدك في أغني�ة جريئة تحمل 

شيئاً من اإلغراء واإلثارة؟
ال أعتقد بأن هذا النوع من األغاني يناسبني، وال 

أفكر أبداً بأداء مثل تلك األغاني.
هل أنِت مع الجرأة في الكليبات؟

الجرأة وجهات نظر، وبالنسبة لي أنا ال أفكر إال 
بأن أقدم فناً راقياً يرضى عنه جمهوري.

أدرس اإلعالم
ه�ل ستدرس�ين اإلع�الم كم�ا ذكر ف�ي إحدى 

الصحف؟
أن�ا بالفع�ل أدرس اإلعالم، وأنا اآلن في الس�نة 

الثالثة.
كيف تنظرين للنقد؟ وكيف تصفين النقاد؟

النقد هو مرآة الفنان وش�يء مه�م؛ ألن الفنان 
ال يعمل لنفس�ه فقط، ومن الضروري أن أسمع 

النقد والرأي اآلخر، ولكن بالطريقة البّناءة.
نالحظ أن الكثير من المطربات ينتهجن أسلوب 
اإلغراء، هل من الممك�ن أن نرى كارمن بكليب 

مغٍر؟
ال أعتقد، ولم أفكر بأن أعمل مثل هذه الكليبات؛ 

ألنني أحترم نفسي وأحترم الجمهور.
محمد عساف فنان موهوب

ذكر البعض أن محمد عس�اف حقق نجاحاً أكبر 
مما حققِت، هل تتحسسين لمثل هذه األقاويل؟ 

وكيف تنظرين لمحمد عساف؟
محمد عس�اف فنان موهوب وش�خص محترم 
وصديق عزيز على قلب�ي، وأتمنى له كل الخير، 

وبالنهاية النجاح وغيره من الله.
م�ا ه�ي النصيح�ة التي ت�ود كارم�ن تقديمها 

لمشتركي برامج المواهب في العالم العربي؟
التركيز على مستقبلهم؛ ألنه المقياس الحقيقي 

لنجاحهم.
الكثير من المش�تركين في برامج المواهب بعد 
خروجه�م يفصحون عن أم�ور خاصة حصلت 
ف�ي مطابخ هذه البرامج أو ما نس�ميه ما وراء 
الكوالي�س، ومنه�ا أن القن�وات ال تعتم�د على 
تصوي�ت الجمهور، وأنها تخت�ار الفائزين، ماذا 

عن كارمن؟ وماذا تقول؟
أرى أن مجرد ظهور المواهب في البرامج يعتبر 
بداي�ة النج�اح، وبالتالي س�يعرفهم الجمهور، 
وف�ي النهاي�ة ش�خص واح�د هو من س�يفوز 

باللقب.
بإجب�ار  القن�وات  تق�وم  عق�ود  هن�اك  ه�ل 
المش�تركين عل�ى توقيعه�ا، وبالتال�ي يمن�ع 
المشترك من الظهور على قناة أخرى ويقدم أي 

أغنية دون موافقة القناة األساسية؟
بالتأكي�د هن�اك عق�ود تل�زم المش�تركين مع 

شركاتهم.
ما هو جديدك؟

الجدي�د هو مش�روع مهم ج�داً، وينفذ في هذه 
األيام، وأستطيع القول إن هذا المشروع عالمي، 
وأدع�و الل�ه أن أحقق نقطة انط�الق كبيرة من 
خالله، ولكن ال أستطيع أن أشرح أو أفصح أكثر 

عن هذا العمل
ال أقلد النجمات

يقولون إنِك تقلدين بع�ض النجمات في الوطن 
العرب�ي من حيث جلس�ات التصوي�ر والمظهر 
وحت�ى أداء الكليب�ات، كي�ف لِك أن ت�ردي على 

هذا؟
غي�ر صحيح تمام�اً، وأنا أعرف كي�ف ألتزم في 
كالم�ي وتصريحاتي؛ ألنني أحترم نفس�ي قبل 
أن أحت�رم زميالتي، ومن غير المعقول أن أعمل 

ذلك، وأنا ال أقلد أحداً.

ماريا يف كواليس كليبها اجلديد حلم باللغة األرمينية
 

 ،"A Dream وتعنى بالعربية " حلم "Mi Eraz تستعد المطربه األرمينية ماريا، لطرح أول ألبوم كامل لها باللغة األرمينية بعنوان "مى يراز
حي�ث يطرح األلبوم يوم عيد الحب الموافق الرابع عش�ر من ش�هر فبراير الج�ارى فى أرمينيا وأوروبا وأمري�كا والوطن العربى فى نفس 

التوقي�ت، كم�ا س�وف تطرح ماريا فى نفس الي�وم فيديو كليب جدي�د لألغنية "حلم" على قن�اة مزيكا الفضائية 
وس�يكون مصحوب�آ بترجمة باللغة العربية، حتى يتس�نى للجمه�ور العربى فهم معانى كلم�ات األغنية وتظهر 
ماري�ا ف�ى الكليب الجديد بالل�وك مختلف. وقالت ماريا إن األلب�وم الجديد يضم ثماني أغانى ه�ى: "حلم" و"عيد 
ميالد سعيد" و"انهضو يا أرمن " و"انساني" و"ما في حب" و" مش حسامح" و"رسالة عروس" و"روح بعيد" 
وكل األغانى باللغة األرمينية، وقد تعاونت ماريا فى األلبوم مع عدد من الملحنين والش�عراء األرمن منهم ارمان 

انتونيان والذى كتب كلمات ووضع ألحان أغنية حلم – مى يراز. 
وعن س�بب أقدامها على تجربه تقديم ألبوم غنائى كامل باللغة األرمينية، قالت ماريا: ألننى أرمينية وأعتز ببلدى 
وثقافت�ى ولغت�ى، كما أنه كان حلمى أن اعرف الوطن العربى بالثقافة والموس�يقى واللغة األرمينية، خاصة وأن 
موس�يقانا األرمينية معروفه على مس�توى العالم و محبوبه جدآ فى أوروبا، فمثآل فى س�باق يورو فيجن تحتل 
األلحان األرمينية المراتب األولى، وهذا العام احتلت الموسيقى األرمينية المرتبه الثالثه كأجمل موسيقى وألحان 

أغانى فى أوروبا، فكان هدفى أن تصل موسيقانا وثقافتنا لجمهورى ومحبينى فى الوطن العربى والذى يعنى نجاحى فيه الكثير لى، حيث 
أن ه�ذا الجمهور ذواق ومحب للموس�يقى ولقد غنيت له باللهج�ة المصرية واللبنانية وأحبنى ومنحنى النج�اح والثقة، واتمنى أن تحظى 
أغنياتى بلغتى األم نفس النجاح والقبول لدى الجمهور العربى إن شاء الله وأن يحبنى فى اللون الجديد الذى سأظهر به فى الكليب واأللبوم 

ويحب الموسيقى األرمينية، كما أحبها الجمهور فى مناطق عده من العالم. 
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وافقت الفنانة سوسن بدر على مشاركة نبيلة عبيد في لجنة تحكيم برنامج »نجمة العرب« الختيار الموهوبات 
في التمثيل من كل الدول العربية. وأعربت سوسن عن سعادتها بوجودها ضمن لجنة التحكيم بجانب الفنانة 
نبيلة عبيد، التي تعشقها كفنانة وكإنسانة، وشاركتها من قبل في فيلم »مفيش غير كده« إخراج خالد الحجر، 
موضحة أن هناك العديد من المواهب الشابة التي لم تساعدها الظروف في االلتحاق بالمعاهد الخاصة بدراسة 

التمثيل، وأن البرنامج سيكون فرصة لهن.من ناحية أخرى بدأت سوسن بدر تصوير دورها ضمن أحداث 
مسلسل »ساحرة الجنوب« مع حورية فرغلي، حيث تجسد شخصية صعيدية، الشر متعتها الوحيدة في الدنيا 
وتتلذذ بتعذيب اآلخرين. وقالت: »سبق أن قدمت الشخصية الصعيدية أكثر من مرة، وكان آخرها في مسلسل 
»الرحايا« مع الفنان نور الشريف، وكانت هذه الشخصية شريرة أيًضا، لكن في »ساحرة الجنوب« األمر مختلف، 
ألن في »الرحايا« الشر كان مبررًا، فهي زوجة تكتشف أن زوجها متزوج من أخرى وأنجب منها، فتقرر التخلص 
منه؛ أما في المسلسل الجديد فالشر ال حدود له، وهذا العمل يتناول السحر والشعوذة الموجودين بكثافة في 

صعيد مصر، لذلك أنا متفائلة بنجاح هذا المسلسل.

أراد المخرج سعيد الماروق  للنجمة 
قمر عودة قوّية، وكأنه يقول في 
داخل كل مّنا قمر جانبه مظلم في 

عملهما المصّور.
تتحول البراءة إلى بربرية همجية، 

البعض قد يفقد نفسه أما بعضنا 
اآلخر فلن يتلّوث إن عّلمته الحياة 

كيف يحتمي ويدافع بشراسة 
وعدوانية، هذا ما استند إليه 

المخرج اللبناني الذي عاد إلى الواجهة 
مع قمر. 

مظاهرة يف بريوت والسبب ديانا حداد
 بيروت- بعد مرور شهر على طرح ألبوم الفنانة ديانا حداد “يا بشر” من إنتاج شركة “روتانا” 
ال�ذي يضّم 14 أغني�ة، واحتفالها مع “فانزها” عبر وس�ائل التواصل االجتماع�ي بنجاحه، لم 
يكتف “فانزها” في لبنان باالحتفال مع ديانا عبر وسائل التواصل بل أرادوا أن يحتفلوا به على 
طريقتهم. ولثقتهم الكبيرة بموقع “س�يدتي نت” اتصلت ش�ابة تدعى ناتاشا بالموقع متمنية 
نقل احتفالهم بصدور ألبوم “يا بش�ر” قائلة:” حقيقة أحب “الفانز  أن ينقل “سيدتي نت” لهم 
احتفالهم لعلمهم اليقين بأن ديانا من محبي مجلة “سيدتي” التي لّبت الدعوة وواكبت احتفال 
“الفان�ز في منطقة المرفأ ش�رقي مدينة بي�روت حيث تجمعوا في باحة الف�وروم دو بيروت 

متوافدين من مختلف المناطق اللبنانية. 

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

خمرج سينامئي يستحوذ عىل امليزانية مرتني !!
 مؤخ�را دخل�ت عالم التصوي�ر الس�ينمائي الكاميرا 
الرقمي�ة حت�ى بات�ت تس�تخدم ف�ي انت�اج االف�الم 
السينمائية الرقمية )سينما الديجتال( نظرا لتكلفتها 
البسيطة  والمؤثرة والتي ال تقارن بالتكلفة الباهظة 
للط�رق التقليدية التي كان المعم�ول بها في االنتاج 
الس�ينمائي بكاميرات التصوير الس�ينمائي المعتادة 
والت�ي كان�ت تكل�ف الماليي�ن م�ن ال�دوالرات عند 

تصويرها وانتاجها الي فلم من االفالم وفي مقدمتها 
االفالم الهوليودية.

بينما نج�د ان فيلما من افالم الرع�ب قد تم تصويره 
بكامي�رة الديجتال ق�د كلف )35( ال�ف دوالر فقط.. 
وم�ع ذلك حق�ق ارباحا وصل�ت ال�ى )140(  مليون 
دوالر.. اي ان تل�ك االرباح توازي او تس�اوي االفالم 
المنتج�ة بالكاميرات المعت�ادة والتي تبل�غ تكلفتها 

الماليين!!.
وهنا يبدوا الفرق شاس�عا ما بين االفالم التي تصور 
بكامي�رات الديجتال الرقمية واالرب�اح التي تحققها 
.. وم�ا بين االفالم  التي تص�ور بالكاميرات المعتادة 
واالرب�اح التي تحققها.. حيث يك�ون الفارق لصالح 

االفالم المنتجة عن طريق سينما الديجتال!!.
والذي حدث خ�الل تصوير مجموعة االفالم العراقية 

المخت�ارة لعام 2013 باعتبار بغ�داد عاصمة للثقافة 
العربية ان المخرج العراقيث محمد شكري جميل قد 
اصر على ش�راء الكاميرا المعتادة والمتطورة  قياس 
)35 مل�م( لتصوي�ر فيلمه )المس�رات( الماخوذ عن 
رواية الكات�ب العراقي الراحل ف�ؤاد التكرلي.. ومما 
ح�رم الكثير م�ن زمالئ�ه بتنفيذ افالمه�م المختارة 
للمش�روع الن الكاميرا المذكورة قد استحوذت على 

الميزانية المرصودة النتاج )21( فيلما بينما الذي تم 
انتاجه اربعة افالم فقط!!.

علما بان المخرج المذكور س�بق له وان استحوذ قبل 
التغيير على ميزانية دائرة الس�ينما والمس�رح والتي 
كانت مخصصة النتاج اكثر من خمسة افالم كان من 
المقرر انتاجها خالل العام الذي انتج فيه فيلم )الملك 

غازي( فما اشبه اليوم بالبارحة !!.

بامذا رّدت كارمن سليامن عىل اهتام دنيا بطمة ؟



 

قصة حب يارا وعادل كرم 
 

"ما بعرف كيف بنظرة بتعمل هيك، بتاخدني ليك بموت عليك، عم اعشق انا عم اخلق من اول وجديد ع 
اسمك انا عم البس خاتم عمري من جديد"....

به�ذه الكلمات تعلن الفنانة يارا ع�ن وقوعها في غرام الممثل عادل كرم وذلك من خالل احداث كليبها 
االخي�ر الغني�ة "ما بعرف" من كلمات نزار فرنس�يس، الح�ان وتوزيع جان ماري رياش�ي، والكليب 

وللمرة األولى من اخراج المخرج التلفزيوني ناصر فقيه.
 وكما جاء في الخبر الموزع من قبل المكتب االعالمي ليارا فانهم وعلى الرغم من أّن إسم األغنية 

"م�ا بعرف"، كان كل من النجمة يارا والنجم عادل كرم والمخرج ناصر فقيه يدركون جيداً 
أن تعاونه�م في ش�ريط مصّور نتيجُته كفيلٌة بَكس�ر التقليد، ذلك انه�ا ترمي الى تقديم 

جرعة عالية من الرومانسية، يحتاج إليها المشاهد العربي.

سام املرصي تتحدث عن الوجع
 نش�رت الفنانة س�ما المصري فيديو لها عبر صفحتها الش�خصية على موقع التواصل 
االجتماعي وهي في سيارتها وتقوم بأداء أغنية بعنوان "الوجع" والتي قامت بتسجيلها 
عبر تطبيق "dub smash"، وهو أحد التطبيقات التي يقوم فيها الشخص بالتعبير الحركي 
لحركة الش�فاه ولكن "دون صوت"، على كلمات أغنية ليست له في األصل.وتعليقاً على 
هذا الفيديو، قالت سما لصحيفة "الراي" الكويتية ان أغنية "الوجع" من أقرب األغنيات 

إلى قلبها خصوصاً أن كلمتها بها "حس فني".

بنات فريد شوقي يتفقن عىل االبتعاد عن خصوصياته
 

رغم أن المنتجة ناهد فريد شوقي بدأت بالفعل التحضير لمسلسل بعنوان »الرقصة األخيرة«، عن قصة حياة والدها فريد شوقي، لكن 
تجنباً ألي خالفات حول خصوصياته وأسراره الشخصية، اتفقت مع أخواتها رانيا ومنى وعبير على االبتعاد قدر اإلمكان عن الحياة 
الخاصة لفريد ش�وقي والتركيز على مش�واره الفني، وذلك منعاً لحدوث خالفات في اآلراء الش�خصية حول حياة والدهن، التي من 
الممكن أن تسبب أزمات كبيرة بينهن، ولم يتم االستقرار حتى اآلن على الفنان الذي يلعب دور فريد شوقي، وإن كان هناك ميل من 

المؤلف بشير الديك والمنتجة ناهد فريد شوقي إلى إسناد تلك المهمة لوجه جديد يكون قريباً في مالمحه من الفنان الراحل.
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القاهرة- في لفتة انسانية، وّجهت ليلى علوي وزوجها رجل األعمال منصور 
الجمال، دعوة إلى عمر الشريف لتناول الغداء في محاولة منهما إلخراجه من حالة 

الحزن واالكتئاب التي يعيشها منذ وفاة زوجته السابقة ووالدة ابنه الفنانة 
الراحلة فاتن حمامة.

وعلم أّن النجمة المصرية وّجهت دعوة إلى النجم العالمي عن طريق صديقه 
الوزير السابق لآلثار زاهي حواس. وبالفعل، استجاب الشريف وتناول معهما 

الغداء في أحد فنادق القاهرة المطلة على النيل. وحرصت علوي وزوجها على 
إشاعة جو من البهجة والمرح في محاولة للتخفيف عن الشريف.

يذكر أّن عمر الشريف غاب عن جنازة الفنانة الراحلة، وبّرر ذلك بأّنه لم يكن 
يعلم بموعدها ومكانها، خصوصًا أّنه كان ينتظر وصول ابنه الذي لم يلحق 

بالجنازة أيضًا.

ضمن نشاطاته اإلنسانية التي تهدف الى 
مد يد العون للمحتاج دعا الممثل دريد 
لحام السوريين إلى دعم حملة "دفانا 

محبتنا"، التي تهدف لتأمين احتياجات 
الشتاء للنازحين السوريين داخل سوريا.

لحام كان قد صور اعالنًا للحملة دعا خالله 
لخوض تحدي التبرعات الذي طرحته 

الحملة، مؤكدًا أنه قبل التحدي الذي اشترط 
عليه التخلي عن "شروال غوار الطوشة" 

مقابل ما يزيد عن 300 كسوة طفل.

قالت الفنانة وفاء عامر في تصريح خاص لـ"صدى 
البلد" انها اوشكت عن االنتهاء من تصوير دورها 

فى فيلم "الليلة الكبيرة" من إخراج سامح عبد 
العزيز.

واضافت "وفاء" انها سعيدة بهذا الكم الكبير من 
الفنانين، وسعيدة بالتعاون مع سامح عبد العزيز 

النه مخرج ذكى جدا.
وعن دورها قالت انها تجسد دور فالحة ولكن 
بشكل مختلف.من ناحية اخرى تستكمل وفاء 

عامر حاليا تصوير دورها فى مسلسلها الجديد 
"شطرنج" مع المخرج محمد حمدى.

كارول سامحة:هذه اسباب عدم انضاممي للجنة حتكيم اكس فاكتور
 

تحدثت الفنانة كارول س�ماحة عن االس�باب التي منعتها من المش�اركة في لجنة تحكيم اكس 
فاكت�ور، وقالت "صرحت قبل ان يتم الحديث عن موس�م جديد م�ن البرنامج، بان هناك احتماالً 
كبيراً اال اكون قادرة على المش�اركة في البرنامج لعدة اس�باب، منها انني احضر عدة مش�اريع 
عل�ى صعي�د عملي، وعلى الصعيد الش�خصي ايضاً، كنت ارغب باالس�تقرار ف�ي وقت كان علي 
التزام التصوير نحو اربعة اش�هر والبقاء في لبنان طوال تلك المدة".كارول جاء في مقابلة مع 

الزميلة هدى قزي لمجلة الشبكة.

خمرج سينامئي يستحوذ عىل امليزانية مرتني !!
 مؤخ�را دخل�ت عالم التصوي�ر الس�ينمائي الكاميرا 
الرقمي�ة حت�ى بات�ت تس�تخدم ف�ي انت�اج االف�الم 
السينمائية الرقمية )سينما الديجتال( نظرا لتكلفتها 
البسيطة  والمؤثرة والتي ال تقارن بالتكلفة الباهظة 
للط�رق التقليدية التي كان المعم�ول بها في االنتاج 
الس�ينمائي بكاميرات التصوير الس�ينمائي المعتادة 
والت�ي كان�ت تكل�ف الماليي�ن م�ن ال�دوالرات عند 

تصويرها وانتاجها الي فلم من االفالم وفي مقدمتها 
االفالم الهوليودية.

بينما نج�د ان فيلما من افالم الرع�ب قد تم تصويره 
بكامي�رة الديجتال ق�د كلف )35( ال�ف دوالر فقط.. 
وم�ع ذلك حق�ق ارباحا وصل�ت ال�ى )140(  مليون 
دوالر.. اي ان تل�ك االرباح توازي او تس�اوي االفالم 
المنتج�ة بالكاميرات المعت�ادة والتي تبل�غ تكلفتها 

الماليين!!.
وهنا يبدوا الفرق شاس�عا ما بين االفالم التي تصور 
بكامي�رات الديجتال الرقمية واالرب�اح التي تحققها 
.. وم�ا بين االفالم  التي تص�ور بالكاميرات المعتادة 
واالرب�اح التي تحققها.. حيث يك�ون الفارق لصالح 

االفالم المنتجة عن طريق سينما الديجتال!!.
والذي حدث خ�الل تصوير مجموعة االفالم العراقية 

المخت�ارة لعام 2013 باعتبار بغ�داد عاصمة للثقافة 
العربية ان المخرج العراقيث محمد شكري جميل قد 
اصر على ش�راء الكاميرا المعتادة والمتطورة  قياس 
)35 مل�م( لتصوي�ر فيلمه )المس�رات( الماخوذ عن 
رواية الكات�ب العراقي الراحل ف�ؤاد التكرلي.. ومما 
ح�رم الكثير م�ن زمالئ�ه بتنفيذ افالمه�م المختارة 
للمش�روع الن الكاميرا المذكورة قد استحوذت على 

الميزانية المرصودة النتاج )21( فيلما بينما الذي تم 
انتاجه اربعة افالم فقط!!.

علما بان المخرج المذكور س�بق له وان استحوذ قبل 
التغيير على ميزانية دائرة الس�ينما والمس�رح والتي 
كانت مخصصة النتاج اكثر من خمسة افالم كان من 
المقرر انتاجها خالل العام الذي انتج فيه فيلم )الملك 

غازي( فما اشبه اليوم بالبارحة !!.

ما الذي ينقص فناناً وملّحناً وكاتباً ش�اباً وضع 
أش�هر الفناني�ن ثقته�م ب�ه وغّنوا م�ن أعماله، 

وامتلك الشكل والحضور، من أن يسطع نجمه؟
يعاني باس�م يحيى من تعتيم إعالمي ويتس�اءل 
عن سببه. ويصّرح أنه ليس »وقحاً« لكي يفرض 
نفسه على الجمهور ويفتعل ضّجة حول اسمه. 
هو ملّحن »نس�يتها«، آخر أغنية صدرت بصوت 
الفنان المعتزل فضل شاكر، األغنية التي تسّربت 
وانتش�رت بع�د إعالن�ه خب�ر االعت�زال، والت�ي 
اعتبره�ا البع�ض تمهي�داً لعودته إلى الس�احة 
الفنية. فهل كان تس�ريبها من مصلحة باس�م؟ 
وم�ا هي الرس�الة التي توّجه بها إل�ى الجمهور 

وإلى شاكر؟! 
• من هو باسم يحيى؟

ش�اب لبنان�ي من البق�اع، انطلقت م�ن برنامج 
»س�توديو الفن« عام 2001 ونلت ميدالية ذهبية 
عن فئة األغنية الطربية العربية. غّنيت في لبنان 
والخلي�ج ولّحنت لع�دد كبير من النج�وم أمثال 
راغ�ب عالمة وفضل ش�اكر وي�ارا وأيمن زبيب 

وغيرهم.
•هل تطمح إلى نجومية التلحين أم الغناء؟

التلحي�ن وس�يلتي إلى الغناء! أحاول اس�تغاللها 
قدر المس�تطاع لكي أثبت نفس�ي كفن�ان، فأنا 
، موهبت�ي غنائي�ة ومهنتي  في األس�اس مغ�نٍّ

تلحينية.
•عودة الفنان المعتزل فضل ش�اكر اإلفتراضية 
إلى الس�احة الفني�ة كانت عن طري�ق أغنية من 
ألحان�ك. أغني�ة »نس�يتها« الت�ي ص�درت عل�ى 
»يوتيوب« بعد إعالنه خب�ر اعتزاله الفن نهائياً. 
حّدثن�ا ع�ن األغنية وع�ن عالقت�ك بفضل وعن 

لقائكما األخير.
لّحن�ت لفض�ل أغنيتي�ن كان م�ن المفت�رض أن 
يضّمهم�ا إل�ى ألبوم�ه األخي�ر. التقيت�ه قبل 3 

سنوات لتسليمه العملين، قصدنا االستوديو معاً 
ألكث�ر من مّرة واجتمعنا في منزل�ه، ولم أتوّقع 
يوم�اً أن يك�ون مصي�ر ه�ذا التعاون عل�ى هذا 

الشكل...
• تسريب األغنية كان لصالحك!

األغنية جميلة جداً »حرام ما تنزل«.
• األغنية صدرت لكن الضوء لم يسلّط عليها كما 

يجب...
لم ُتدعم أو تنتش�ر بسبب المش�كالت القانونية 
الت�ي يعان�ي منه�ا فض�ل واالنقالب ال�ذي قام 
به. لكن الن�اس أحّبوها وتداولوه�ا عبر مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي وتحّدثت عنه�ا الصحافة 

ولو بسلبية.
•كتب�ت ل� يارا ولّحنت لها إحدى أش�هر أغنياتها 
التي انطلقت بها »لو بس بصلي«، لماذا لم تكررا 

هذا التعاون؟
عتب�ي كبير على يارا، فق�د أعطيتها األغنية التي 
منحتها شهرة في بداياتها ولم تشكرني أو حتى 

تتواصل معي لسماع ألحان جديدة من بعدها.
• هل عالقت�ك بمدير أعماله�ا الملحن طارق أبو 

جودة جيدة؟ بما أنه من يختر لها األغنيات...
كن�ا نلتقي في جمعية المؤلفي�ن والملحنين في 
لبن�ان لكننا لس�نا صديقين، معرفتنا س�طحية 
وحت�ى في تعاوننا الس�ابق تّم األم�ر عن طريق 

صاحب قنوات »ميلودي« جمال مروان.
• هل في جعبتك ألحان تليق ب� يارا؟

بالتأكيد.
•جديدك م�ع أيمن زبيب س�يصدر قريباً، أخبرنا 

عن تفاصيل العمل.
أيم�ن صديقي وأق�رب الفنانين إل�ى قلبي، أحب 

صوت�ه وقد غّنى م�ن ألحاني 3 أغني�ات وانتهى 
أخيراً من تسجيل »عّزابي« في االستوديو، بعدما 
أّداها مباش�رة في إحدى إطالالت�ه التلفزيونية، 
وقد كتبها الش�اعر األردني إيهاب غيث ووّزعها 

مارك عبد النور، وسوف تصدر بعد أيام.
• أن�ت مقّرب من عائلة المول�ى التي تدير أعمال 

صابر الرباعي، هل من مشروع تلحيني له؟
أحّض�ر لصابر بع�ض األلحان الثقيل�ة التي تليق 

بصوته وقدراته الصوتية.
• م�ن ه�و النجم الذي تطم�ح إل�ى أن يغّني من 

ألحانك؟
أرسلت إلى إليسا Demoألغنيتين آمالً أن تضّمهما 
إل�ى ألبومها الجديد. كما أرغ�ب في التعاون مع 
النجمي�ن وائ�ل كف�وري وملحم زي�ن، وأحّضر 

بعض األلحان لفارس كرم.
• ماذا عن باسم يحيى الفنان؟

فوجئ�ت ألن األغني�ات الت�ي أصدره�ا ال تأخ�ذ 
حقها مع أنها جميلة ج�داً، أكان »في ليلة« التي 
صّورته�ا فيديو كليب قبل س�نوات أو »كلّن إلك« 

التي أصدرتها أخيراً وغيرهما.
• هل تعتبر نفسك مقّصراً بحق موهبتك؟

أعترف بتقصي�ري لكن اإلنتاج الش�خصي ليس 
باألمر السهل.

•هل سبق أن تعاونت مع شركة إنتاج؟
ل�م أنض�ّم إل�ى أي ش�ركة، أنتجت لنفس�ي منذ 

انطالقتي وأحّضر حالياً إلصدار أغنية جديدة.
• هل تجّي�ر كل ما تجنيه م�ن التلحين لألغنيات 

الخاصة؟
مدخولَي من الغن�اء والتلحين مجٍد، لكن اإلنتاج 
لنفس�ي يرهقن�ي. فبعي�داً ع�ن تنفي�ذ األغنية، 
تطلب اإلذاعات مبالغ كبيرة لكي تبّثها، ويحتاج 
تصوير الكليب إلى موازنة عالية ويتطلّب عرضه 

على القنوات مبلغاً ليس بالقليل أيضاً.

باسم حييى: أعطيت يارا األغنية التي منحتها الشهرة ولـم تشكرين

 

»قصيدة حب« تغنيها آمال ماهر
 

عندما خّصصت س�لطنة ُعمان عام 1983 للّشباب الُعماني، نظم التربويُّ والكاتب والشاعر واإلعالمّي 
الُعمان�ّي عبدالله بن صخر العامرّي، نش�يداً وطنّياً بتلك المناس�بة، قام بتلحين�ه وأدائه عندئٍذ 

موسيقار األجبال األستاذ محمد عبدالوّهاب، لكّن ذلك التعاون الفّني/الغنائّي بين سلطنة 
ُعمان وجمهورّية مصر العربّية كان قد بدأ قبل ذلك الوقت بس�نوات، عندما تغّنت الفنانة 
نجاة الصغيرة بقصيدة وطنّية ُعمانّيٍة أخرى وعنوانها )شروق(، للشاعر العمانّي نفسه 
الذي ُتُوّفي في فبراير/ش�باط من سنة 2001، ولّحنها الُعمانّي ناصر عبد الرّب اليافعي 

ال�ذي كان ُيعرف فّنياً بابن الّس�احل.وقبل بضعة أّياٍم أعلن�ْت إذاعُة »الوصال« الُعمانّية 
الخاّص�ة، ٍعن تعاون فّنٍي/غنائيٍّ جديٍد، بين س�لطنة ُعمان وجمهورّية مصر العربّية، 

، ص�اغ كلماته�ا ذياب بن صخ�ر العام�رّي، وهو كاتب  إْذ تمّث�ل ف�ي قصي�دِة ُحبٍّ
وش�اعر وإعالمٌي عم�ل في حقلي اإلذاعة والتلفزيون ألكثر من عش�رين عاماً، 

وهو ش�قيُق الّشاعر الُعماني الُمَتَوّفَى، وعنوان قصيدة ذياب العامري »الحّب 
الذي كان« التي أبدع في تلحينها الملّحن الُعمانّي المعروف السّيد خالد بن 

حمد البوس�عيدّي، فيما وضع توزيعها الموسيقّي المايسترو أمير عبد 
المجيد، َوَش�َدْت بكلماتها الفّنانة المصرّية )آمال ماهر(، التي أبدعت 

خير إبداع في األداء الّرائع والتطريب األصيل، مّما أعاد إلى األسماع 
والنفوس زمان الّطرب العربّي الجميل.
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بي�ن الف�خ البدائ�ي ال�ذي كان اإلنس�ان يس�تدرج 
ضحاياه إليه، وبين هذا الفخ الذي س�ّخرت منجزات 
التكنولوجي�ا لتحديث�ه وتطويره، زمن س�ادت فيه 
دول وب�ادت أخرى، ورغم تحديث األس�لحة، بحيث 
أصبح�ت إبادي�ة، إال أن نوازع اس�تخدامها لم تتغّير 
س�واء كانت عدوانا يس�تهدف التمدد أو دفاعا، لكن 
الطارئ البشري في عصرنا هو تفخيخ كل ما يمكن 
أن تصل إليه اليد، وش�هوة االنتقام، بدءا من جس�د 
اإلنس�ان والحيوان حتى الهواتف والسيارات وليس 
انته�اء بباقات ال�ورد أو بطاقات التهنئ�ة، فراجيف 
غان�دي كان الفخ الذي ت�م اصطياده فيه باقة ورد.. 
وأنيس صايغ كان الفخ الذي اس�تهدف قلمه رسالة 
وف�ي غياب س�عاة البريد يصبح المرس�ل إليه هدفا 

سهال بحيث ال يحتاج الفخ إلى ُطعم!
لكن كل هذه األنماط من التفخيخ يبقى في نطاق ما 
هو مادي وقابل ألن يلمس باليد والعين المجّردتين، 
وهن�اك تفخي�خ آخ�ر يحتاج إل�ى قدر م�ن التجريد 
للتعامل معه، هو الكت�ب، وإن كان الفضاء المدجج 

بالقنوات قد بدأ ينافس الكتب على التفخيخ.
وما أعنيه بدءا بتفخي�خ الكتب ليس وضع ديناميت 
بي�ن صفحاتها كما حدث للصاي�غ، بل تهريب أفكار 
وتمريره�ا، بحيث يذاب الس�ّم في س�ياقات بالغية 
عذبة، وأول ما لفت انتباه�ي إلى هذا التفخيخ ُكُتب 
األطفال بالعبرية، فهي محش�وة بالحلوى الّسامة، 
لك�ن بمهارة فائق�ة، وذلك من خ�الل تقديم صورة 
العربي المهزوم والم�راوغ واألفاق، تماما كما قدم 
االستشراق الكولونيالي هذه الصورة، وكان الراحل 
إدوارد س�عيد في كتابه »االستش�راق« قد اكتش�ف 

تفخيخ بعض الكتب التي قدمت العربي خؤونا وكاذبا 
وغادرا، وحي�ن كتب جورح باتاي عن العقل العربي 
كانت خلفيته الثقافية في ُبعدها االستشراقي تملي 
علي�ه ما يكت�ب، وهذا بالضبط ما فعل�ه آخرون من 
طراز طومسون وبرنارد لويس وبقية الساللة!لكن 
هناك كتبا تطوي بين صفحاتها ما هو أقل مباش�رة 
م�ن ذلك، وأحيان�ا يكون كتاب كامل فخ�ا لعبارة أو 

بضع�ة س�طور، ومنها للمثال فقط كت�اب كوفمان 
عن االغتراب، فهو كّرس أطروحته لدراسة وتقّصي 
ظاه�رة االغت�راب ف�ي الثقاف�ة المعاص�رة، لكن�ه 
اس�تثنى بلدا واحدا من هذا الس�ياق، وقال إنه حين 
يزور إسرائيل ويذهب إلى تل ابيب لمشاهدة أنشطة 
ثقافي�ة ي�درك عل�ى الف�ور أن االغتراب ق�د توقف 
عند ضواحيها بس�بب التطابق بي�ن الحلم والواقع، 

ودحض هذه األطروح�ة يعفينا منه كّتاب يهود هم 
األدرى بش�عاب االغتراب في إس�رائيل، نذكر منهم 
للمثال فقط ش�لومو رايخ وإسرائيل شاحاك وبورغ 
وشلومو ساند وآخرين، إضافة إلى المؤرخين الجدد 
بدءا من ذلك الش�اب اليهودي الذي اكتش�ف مذبحة 
الطنطورة، وهناك كتاب لروزنتال وهو من المراجع 
االستش�راقية اكتف�ى في�ه بفق�رة واح�دة قال من 
خاللها إن كلمة حري�ة ال جذر لها في اللغة العربية، 
وه�ي على األرجح ذات جذر عب�ري، ودليله إلى ذلك 
أن الع�رب لم يعرفوا في تاريخه�م الحرية ألن الحّر 
هو اإلنس�ان في درج�ة الصفر، أو ه�و مجرد »غير 

عبد«!
* * *

بمقدور كات�ب عربي يعنى برصد مثل هذه الظواهر 
أن يضي�ف إلى كت�اب »من الذي يدف�ع للزمار« الذي 
ألفت�ه س�وندرز ع�ن أح�وال الثقافة خ�الل الحرب 
الب�اردة، كتابا آخ�ر بعنوان من يدف�ع للطبال أيضا! 
وس�يجد لدي�ه م�ن األمثل�ة م�ا ال يحصى ب�دءا من 
مؤسسة فرانكلين التي اكتشفت فن التفخيخ مبكرا 
ولي�س انته�اء بمجل�ة »انكاونتر«، وم�ا انتهى اليه 
الراح�ل توفي�ق صايغ م�ن مصير تراجي�دي بعد أن 

اكتشف أنه بلع الطعم المسّمم!
خالل الحرب الباردة كانت للثقافة تسعيرة سياسية 
ألن العالم كان ثنائي القطب، ولو استعرنا من دانتي 
مصطل�ح اللمب�و وه�و المس�احة أو الهام�ش بين 
الجن�ة والنار، لرأينا أن هناك ثقافة عاش�ت في هذا 
الهامش بين الرأس�مالية واالش�تراكية، لكن ما آلت 
اليه تلك الحرب وهو تحّول العالم إلى أحادي القطب 
ح�ذف هذا الهامش ولم تعد هناك تس�عيرة مادية أو 
سياس�ية لمن يقيمون في اللمب�و، فمن كان يحتاج 

إل�ى مثقف الختراق نظام أصب�ح يعين وزراء ثقافة 
وإعالم وأحيانا رؤساء جمهوريات!

* * *
ف�ي حم�ى نق�د تجرب�ة القطاع الع�ام الذي ش�مل 
الثقاف�ة في مص�ر في خمس�ينات الق�رن الماضي 
كان للس�ينما إس�هامها في ه�ذه الموج�ة، وهناك 
فيل�م بعن�وان »وراء الش�مس« يفتض�ح اضطه�اد 
المثق�ف واألكاديمي لصالح األمي تبعا لمعيار يقدم 
الوالء عل�ى الكفاءة، يق�ول األكاديمي ال�ذي يعّذب 
ف�ي الس�جن لج�الده: أنتم س�اللة ال تنته�ي، لكننا 
أيضا س�اللة خال�دة، وكان يختصر جدلي�ة التاريخ، 
وثنائي�ات الخير والش�ر والصدق والك�ذب واإلبداع 
واالدع�اء، ول�م يكن ذل�ك الفيل�م هو الوحي�د الذي 
انف�رد بهذه الرؤية، فقد ظهرت في أوروبا بالتحديد 
أفالم ناقدة لنظم توتاليتارية، ولما أفرزته الفاش�ية 
والنازي�ة من مفاهيم مضادة للبش�ر، بل هي أش�به 
بمبيدات بش�رية على غرار المبيدات الحشرية، وإذا 
كان غوبلز أمثولة الرقيب الذي يتحسس مسدسه إذا 
سمع مثقفا يتحدث عن الحرية، فإن آالف المثقفين 

أيضا يتحسسون أقالمهم للدفاع عن الحرية.
* * *

قد تكون كتب المذكرات والسير الذاتية مجاال خصبا 
للتفخيخ، ألنها تتناول موتى لم يعودوا قادرين على 
الدفاع عن أنفس�هم، وقد عرفنا عددا من هذه الكتب 
ف�ي الفت�رة الحرجة بي�ن الح�رب العالمي�ة الثانية 
واحتالل فلس�طين، وبين نهاية التس�عينات، ومنها 
ما أذاب اقراصا سامة في العصير وستكون خطورة 
التفخي�خ فيها أش�د بالنس�بة لجيل قادم لم يش�هد 
أح�داث هذه الفترة وليس لديه م�ن القرائن ما يتيح 

له ترجيح واقعة على أخرى.

ور  ح�صن ن�صّ
 توفيت الكاتبة الجزائرية آس�يا جبار التي لقب�ت ب"الكاتبة المقاومة" 
لمناصرته�ا قضاي�ا الم�رأة، الجمعة في اح�د مستش�فيات باريس عن 
78 عاما.وذك�رت االذاع�ة الرس�مية الجزائرية الس�بت ان الروائية التي 
تكتب بالفرنس�ية والعضو في االكاديمية الفرنسية، ستوارى الثرى في 
مسقط رأسها شرش�ال )على بعد مئة كيلومتر غرب الجزائر( االسبوع 
المقبل نزوال عند رغبتها.وقد رش�حت آسيا جبار لسنوات طويلة للفوز 
بجائ�زة نوب�ل لالداب م�ن دون ان تفوز بها. اال انها حص�دت الكثير من 
الجوائز الفرنس�ية والعالمية االخرى.وخالل اكثر من ستين عاما، كتبت 
آس�يا جبار اكثر من عشرين رواية ومسرحية وديوان شعر ترجمت الى 
23 لغة.وق�د دخل�ت العام 2005 ال�ى االكاديمية الفرنس�ية لتصبح اول 

شخصية من المغرب العربي تحصل على هذا الشرف.
وتعتب�ر جبار من كبرى مناص�رات قضايا المرأة وق�د ناضلت ايضا من 
اجل اس�تقالل الجزائر من االس�تعمار الفرنس�ي عندما كانت طالبة في 
فرنس�ا.ولدت آس�يا جبار واس�مها االصلي فاطمة الزهراء املحاين في 
30 حزيران/يوني�و 1936 في مدينة شرش�ال الس�احلية م�ن اب معلم 
مدرسة ش�جعها كثيرا على الدراسة.ونش�رت اول رواية لها "العطش" 
قبل ان تبلغ العش�رين من العمر عندما كانت طالبة في المدرس�ة العليا 
للمعلمين في فرنس�ا.وتروي "العطش" قص�ة نادية المولودة من زواج 
مختلط بين ام فرنسية شقراء واب جزائري بمالمح عربية. ظلت تبحث 

عن "توازنها" وعن السعادة ليس مع زوجها ولكن مع زوج صديقتها.
وعاش�ت اس�يا جبار متنقلة بين الجزائر وفرنس�ا والوالي�ات المتحدة 
حيث درس�ت االدب الفرنس�ي في جامع�ة نيويورك.وكانت المرأة دوما 
في صلب اعمالها وبطلة رواياتها. وكانت الكاتبة دوما في صف النس�اء 

المتحديات للتقاليد كما في روياتها الثانية "المتلهفون".
وقد لقبها النقاد بس�بب ذل�ك ب "االديبة المقاومة".وقد اختارت اس�يا 
جب�ار الكتابة باللغة الفرنس�ية بس�بب ظروف اس�تعمار الجزائر ومنع 

تدريس اللغة العربية، اال انها لم تتنكر يوما الصولها وثقافتها.
وبرز ذل�ك في روايته�ا "اطفال العال�م الجدي�د" )1962( وقصة كفاح 
الش�عب الجزائري من رجال ونساء من اجل االستقالل.وبعد االستقالل 
في 1962، اختارت آس�يا جبار العودة الى الجزائر لتدرس مادة التاريخ 
ف�ي جامع�ة الجزائر. فتوقفت ع�ن الكتاب�ة حتى الع�ام 1980 عندما 
هاج�رت مجددا الى فرنس�ا.ومن فرنس�ا اصدرت اش�هر اعمالها بدءا 
بالمجموع�ة القصصي�ة "نس�وة الجزائر ف�ي بيوته�ن" )1980( ثم 
روايات "الحب..الفانتازيا" )1985( و"الظل الس�لطان")1987( التي 
تدعو من خاللها الى الديمقراطية وحوار الثقافات وتدافع عن حقوق 
المرأة.وظل�ت جب�ار مرتبطة بارضه�ا وبآالم ش�عبها خصوصا بعد 
اندالع اعمال العنف االسالمي واستهداف المثقفين، فنشرت روايتها 
"بي�اض الجزائ�ر" ف�ي 1996.واخرج�ت اس�يا جبار فيلم�ا طويال 
للتلفزيون الجزائري العام 1977 بعنوان "نوبة نس�اء جبل ش�نوة" 
وهي منطقة قريبة من مس�قط رأس�ها شرش�ال، نال جائزة النقد 
الدولية في مهرجان البندقية الس�ينمائي، ث�م فيلم بعنوان "الزردة 

او اغاني النسيان" )1982(.
وف�ي روايتها األخيرة "ال مكان في بي�ت ابي" الصادرة في 2007، 
عادت آس�يا جبار إلى سيرتها الذاتية، وذكرياتها المرتبطة بذاكرة 

شعبها باسلوب ممتع.
وقد تزوجت آس�يا جبار اوال من الكاتب وليد قرن )1968-1975( 

ومن ثم من الشاعر عبد المالك علولة. 

وئام �صمري �لبدعي�ش
- لو عاد صموئيل بيكت اليوم, العتذر عن المسرح العبثي, 

ولكتب في " مسرح الجحيم اإلنساني " ...
 في انتظار غودو ..

" االنتظار خلق المحطة، وش�وق الس�فر, ج�اب )الترين( 
" ...هك�ذا كان�ت مقول�ة مس�رحية المحط�ة, لألخوي�ن 

رحباني... 
وهكذا تكون مقولة المسرح العبثي .." االنتظار ال يولد إال 
االنتظار.. واألمل شعاع بسيط, يركض أمامنا دون توقف 

\
- أنا هنا سأتكلم عن المسرح العبثي. اشكاليته التاريخية. 
واإلدراك الجمال�ي له, ولماذا يجب أن يقدم اآلن. أو ما هي 

الغاية من تقديم هذا المسرح اليوم...
- النص وما يحمله من معاني... 

" في انتظار غودو " للكاتب صموئيل بيكيت, والذي حصل 
على جائزة نوبل عام 1969, ولم يذهب الستالمها ...

- تعتب�ر مس�رحية في انتظار غودو من المس�رح العبثي, 
وال�ذي نُضج�ت وُرس�مت مالمحه األساس�ية بعد الحرب 
العالمية الثانية, بعد األهوال التي حصلت في هذه الحرب, 
بعد التهدم اإلنساني الذي حصل, فاختل التوازن اإلنساني, 
واختل�ت ال�رؤى اإلنس�انية, فظه�رت المفاهيم الس�لبية 
والس�لبية ج�داً عن ع�دم ج�دوى الفعل اإلنس�اني, وعدم 
وجود معنى للحياة في األس�اس, واضمحالل األمل. وبما 
أن الف�ن كان وم�ا زال مرآة للش�عوب كان ال بد من ظهور 
هذا النوع من المسرح غير المتزن والباحث عن األمل, كما 

اإلنسان....
معن�ى كلمة العبث في اللغ�ة العربية تتمحور حول معاني 

هي : ال فائدة منه, اللعب والهزل, واالستهزاء...
وإن كانت كلمة العبث ف�ي المفهوم الغربي.. تعطينا فهم 
أدق للمقص�ود من الكلمة مثل : ض�د العقل, وضد التصور 

المشترك, والمخالف للصواب...  
إذاً مس�رح العب�ث ال يقت�رب م�ن المس�رح الواقع�ي, بل 
عل�ى العكس يختل�ف معه بش�كل ش�ديد..فهذا النوع من 

المسرح: 
1.يتجه بدائرة منحنية نحو البداية من دون جدوى, فيعيد 

الكّرة من جديد, دون جديد...
2.ال يحم�ل حكاي�ة واضحة مح�ددة المالم�ح, فال يحمل 
حبكة أو صراع أو حتى نهاية واضحة, مع أن الشخصيات 
ت�ؤدي دورها باهتياج ش�ديد ف�ي اللحظة الت�ي ال تتطلب 

اهتياج, وتتعامل بكل بساطة مع األمور الهامة .. 
3.ال يحمل منطقية أو اتزان وإنما عشوائية... 

4.الح�وار في ه�ذا النوع من المس�رح يك�ون غير محكم 
بش�كل واضح, وغير متسلس�ل, وإنم�ا متقطع, وصحيح 
أن الجمل غير منس�اقة في بناء هيكلي واحد للمس�رحية, 
ولكنها جم�ل مفتاحية تحمل خلفية كبي�رة, وكالم أكبر, 
وله�ا ظل ثقيل على الواق�ع, وهذا ما مّيز ويميز هذا النوع 
من المس�رح بش�كل خاص, وه�ذا النوع من الفن بش�كل 

عام...
5.الش�خصيات : معدمة, ومهمش�ة وع�دم متزنة, تصعد 
ثم تهبط في نف�س اللحظة, ال يوجد للفرح معنى ) فنحن 

ممنوعون من الضحك ( ...
6.اخيراً, ارتباط كل الكركبة والتوتر وعدم االتزان الداخلي 
والخارجي, برجوع األمل " غودو " الذي سيصحح المسار 
ويرتب األمور, ولكن ف�ي النهاية نعود إلى البداية, وبداية 

الدائرة واألنحناء... 
لماذا تكلمت عن الخلفية بشكل سريع؟..

" لكي نس�تطيع إدراك الجمال, يجب على المشاِهد معرفة 
خلفية العمل المش�اَهد " قبل مش�اهدة هذا العمل .. فهذا 
يعزز الفهم وبالتالي يس�تطيع الُمشاهد ادارك الجمال في 
هذا العمل الفني بناء على معرفة مس�بقة لهذا العمل ..... 
"وهنا يج�ب أن نفرق بين اإلنجذاب للجمال, وهذا ش�رط 
إنس�اني وموج�ود ف�ي كل الناس, مث�ل اإلنج�ذاب للفتاة 

جميلة أو صورة بديعة أو صوت شجي..
و بي�ن إدراك الجمال وخصوصاً ف�ي الفن, يحتاج إلى فهم 
وإدراك لهذا النوع من الفن ولمدارس الفن. وهناك مناهج 

تقول إلدراك الجمال أيضاً ...
- يج�ب تك�رار المثول, أي تكرار المش�اهدة والمش�اهدة 
العميق�ة, فتجعلك تعي األمور الجمالية, لم تكن تعيها من 
قبل, وهنا س�أتكلم عن الموضع ولكن بشكل معاكس في 

الفقرة الالحقة .....
وأخيراً, النقد وخصوصاً في المسرح, وهو القراءة الثانية 
والثالثة للع�رض, وإظهار للجماليات العرض المس�رحي 

وما خفي منها ...
- هذه األمور الثالثة تساعد على ادراك الجمال بشكل فعلي 
وجدي وخصوصاً ف�ي الفنون الجدلية, والتي تحمل كثيراً 

من الجدل واألخذ والعطاء...
وأخيراً ... لماذا اآلن ...؟

لم�اذا اآلن؟؟. لم�اذا نتطرق للموض�وع اآلن.. ألننا وصلنا 
إلى الحضيض اإلنساني...

"إّن الخس�ارات الّتي ألّمت بحياتنا، هي خس�ارات أكبر من 
الهزائ�م العس�كرّية أو السياس�ّية... إّنه نزيفنا اإلنس�انّي 

المستمر، والّذي ُيحيوننا أو ُيجّننا. "ممدوح عدوان "
ألنن�ا وصلنا بعد هذه الحرب الهوجاء إلى حالة عدم اتزان, 
إل�ى االنعدام والتهميش, إلى حالة من عدم وعي, إلى حالة 

ركام إنساني ينصهر يوم بعد  يوم ..
" إن الموت ليس هو الخس�ارة الكبرى .. الخس�ارة األكبر 

هي ما يموت فينا ونحن أحياء." " محمد الماغوط "
خالل الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك يوتيوب, لم يكن 
هناك قنوات اعالمية, لم يكون هناك تصوير, لم يكن هناك 
ذب�ح بدم بارد , وخرجنا بعد الحرب العالمية الثانية ببقايا 

مجتمع فاقد األمل أخرج لنا مسرح العبث ...
- فم�اذا س�يخرج لنا مجتمعنا الحالي, ال�ذي تعود مع كل 
رش�فة من فنجان القهوة, عش�رات القتلى والشهداء, مع 
كل رش�ة عطر, رش�ة كيماوي . مع كل جرة للس�كين في 
المطبخ, ُيجر الس�كين على آالف ال�رؤوس. مع كل نقطة 
م�ازوت تنزل يموت إنس�ان م�ن البرد, وه�ذا كله يحصل 
على مرآة م�ن كل العالم ... لنعود إلى فقرة ادارك الجمال, 
وبتك�رار المث�ول والمش�اهدة للعمل الفني, نس�تطيع أن 

ندرك الجمال الخفي ... 
وتك�رار الُمش�اهدة للدم والقت�ل والتعذي�ب واإلغتصاب, 
تجعلن�ا انق�اض انس�ان, تظه�ر فين�ا الحي�وان البدائ�ي, 
تظه�ر فينا حب القت�ل والتعذيب, التي حاول�ت أن تنتزعه 
كل فلس�فات وأدبيات وفنون التاريخ الإلنس�اني, كل ذلك 
يسقط في لحظة واحد, لحظة الالمعقول والالجدوى التي 
تجعلن�ا في حال�ة من عدم األت�زان وعدم الوع�ي. تجعلنا 
عبيثيي�ن كما المس�رح العبث�ي  ...فهذا التدمير اإلنس�اني 
سيخرج لنا يا سيدي, " بمسرح الحجيم اإلنساني " وليس 

فقط بمسرح العبث ...

»حترير املرأة« 
 

فى إطار مشروع إعادة إصدار مختارات من التراث اإلسالمى الحديث فى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين »التاسع عشر والعشرين الميالديين«،

 أصدرت مكتبة اإلس�كندرية طبعة جديدة، تضم كتابى »تحرير المرأة« لقاسم أمين و»تربية 
الم�رأة والحجاب« لطلعت حرب، من تقديم الدكتورة أمينة البندارى أس�تاذ مس�اعد قس�م 
الحضارات العربية واإلسالمية بالجامعة األمريكية. ويأتى الكتابان فى سياق عرض الرأى 
والرأى اآلخر، فى حقبة شهدت بزوغ وتطور فكرة الحرية وقضية التحرر كقضية وطنية 
ش�املة، تتضمن تحرر اإلنس�ان، وتح�رر الوطن من قي�ود التخلف والتبعي�ة واالحتالل. 

ومن ثم جاءت قضية تحرر المرأة كجزء من س�ياق أش�مل لتحرر اإلنس�ان الفرد، وتثبيت 
قيم المس�اواة.أصدر قاس�م أمين كتاب »تحرير المرأة« فى عام 1899 بدعم من الش�يخ محمد عبده وس�عد 

زغل�ول وأحم�د لطفى الس�يد. وقد ترج�م اإلنجليز الكت�اب – فى أثناء وجوده�م بمصر - إلى اإلنجليزية، ونش�روه فى 
الهند والمس�تعمرات اإلسالمية. وتعكس فصول الكتاب األفكار الرئيسية التى حاول قاسم أمين أن يطرحها ويدعو لها، 
حي�ث بدأ بالحديث عن”تربية المرأة”.. أى تعليمها، ثم “حجاب النس�اء” والدعوة إلى التخفف منه، ثم تحدث عن”المرأة 

واألمة”.. وأخيراً”العائلة”.. ليبين أهمية التعليم لكل من األمة أوالً ثم العائلة بصفتها اللبنة األولى لألمة.

هيثم حسني: »الشخصّية الروائّية«
 يتطرق الناقد والروائي السوري في كتابه »الشخصّية الروائّية.. 
ِمسبار الكش�ف واالنطالق« )عن »نون للنشر باإلمارات«(، إلى 
بع�����ض أس������رار الروائّيين في اختالقهم لش�خصّيات 
أبطالهم، ورسمهم المالمح المم����ّيزة له�����م، واقتفائهم 
آلثاره�م في الروايات، وفي الحياة، وكي����ف أّن كّل ما وَمن 
يحيط بالروائّي يظّل مرّشحاً للنهوض بدور من أدوار البطولة 

في إحدى رواياته.
وي����رى أّن كّل امرئ هو مش�روع ش�������خصية روائّية، وأّن حياته هي ماّدة خصبة 
للرواي�ة، يمك�ن االنط�الق منها لكش�ف بع�ض األلغ������از وتفكيكها، من خالل س�بر 

األعماق، وتظهير الصور المخبوءة في عتمة الدواخل. 

عيون �آرجو�ش...
حممد يويو 

قالت لَِي ظالل الزيتون:
لم يزرعوني...!

كأنثى وحيدة تقايض أرض الّشتات بسؤم السنين
أنا برقّية ُتركت سهًوا لتحرس ساَق التراب من النََّمِل..

وقالت ...وقالت 
كالما كثيًرا
كالًما غريًبا
كالًما َعِصيًّا

وأبكْت ِعِصيًّا...
كالًما ال تفهمُه إالّ...

أغصان الضياع في ساِح المغيب
وقالت أخيًرا بأّنها...

قّررت العودة مع رياح الشروق
إلى بيت الّسحاب الهالمي

لتجمع عيون آرجوس من ريش طاووس
وتروَي كراكيب ظمئها 

كأّن�ي بموجه�ا يغ�رق في خط�اب كولونيالي م�ن القرون 
البائدة

وقالت بأّن الليل جندي تائه لم يأتي صاحبه للمناوبة
فأرغى..وأرغى...

فأصغى..جواًبا
فأرغى..اتباًعا

ولم يطرب كآلة أرغن خارج الخدمة
فسّكر بابه

وغّط جنابه بقّش غراب
أنا المصلوبة فوق جذع ليس لي..

مائة عين تترّصدني...تنام واحدة وتبقى تس�عة وتس�عون 
مستيقظة

تنتظر فقأ تسعة وتسعين زيتونة انتقاما..
لتكفي واحدة للنجاة

أنا المخلصة لِعْجل الزمان ...أعفيته من الّذكاة.
يق�ول م�اّر عبر الش�ارع الثامن م�ن القصيدة: أين ش�جرة 

الزيتون ؟
فأجبته: أين القصيدة ؟

لم أكن لهذه الدرجة مولًعا بأغاني الرمال
وقت بكاء الظهيرة

وال بشجرة الزيتون حين يأكل آدمي حرقتها خبًزا
تسرّب اليأس إليها 

واألرض ضّيقة..
فأّي سطر يّتسع لها قبًرا طويال ؟

ماتت واقفة 
ماتت منذ مائة عام 

مات�ت و لم ي�ّدل على موتها ال المناس�ئ وال عيون آرجوس 
الخلفية

ولم تلبس الطبيعة لباس الحداد على فقدها
ولم تتّسلق مياه الينابيع الجبال

لتعرف ما الجناية ؟ و من الجاني ؟
وكّف السؤال..
فسالم ...سالم

سالم...سالم
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المحامي عباس الجابري

مصطلحات قانونية
 

قيمة االدعاء بمحاضر جلسات اللجان المكلفة باعداد 
وصياغة مواد الدستور العراقي

فيما يتعلق بالدستور فان مواده وبنوده هي الحاكمة 
فق�ط والملزم�ة والواجب�ة التطبي�ق وفيما ع�دا ذلك 
ف�ان قيم�ة ديباجت�ه كونها حاضن�ة لم�واده معبرة 
عن مس�وغات س�نه قانوناً للقوانين وشريعة للدولة 
وفيما ع�دا مواده وديباجته ال يعتبر من الدس�تور أي 
ان محاضر جلس�ات لجان الصياغة وما قيل فيها وما 
ح�ذف وعدل فهي كم مط�روح ال يعتد به فيما يخالف 
نصوص مواد الدس�تور وديباجته وكذلك شأن قانون 
االنتخابات فان مواده واس�بابه الموجبة هي الملزمة 
فقط وهي م�ا يظهر من القانون والعبرة لكل ما قيل 
اثن�اء نقاش وصياغة مواده م�ن جدل وتعديل وتغيير 

وحذف .
الكتلة البرلمانية

ه�ي مصطل�ح برلماني ش�ائع عالميا ولم يرس�م لها 
قان�ون االنتخاب�ات ف�ي العراق ش�كال معين�ا ولذلك 
فالكتلة البرلمانية يتحقق تكونها بمجرد االتفاق على 
تشكيلها من قبل اعضائها القانونيين وتعبر عن وقوع 
هذا التش�كيل باش�هاره ال�ى الجهة المعني�ة بذلك أي 
ال�ى رئيس الجمهورية ابتداء ليتخذ قراره الدس�توري 
بدعوتها لتشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة االكثر عددا 
كما هو الحال بالنس�بة لكتل�ة التحالف الوطني واهم 
مصاديق الكتلة البرلمانية هو توحدها في النقاش�ات 
والتصويت وهو معبر عن بقائها واس�تمرارها فليس 
هناك أي شروط شكلية لقيام الكتلة او انتهائها اذا لم 
يحدد ال قانون االنتخابات وال اي قانون اخر أية صيغة 
او مفهوم لها وانما يعتمد بذلك على اس�تقرار معناها 
في مجم�ل اللغة المتداولة في النش�اط البرلماني في 
االنظمة الديمقراطية ولذلك فالكتلة البرلمانية االكبر 
حس�ب نص الدس�تور العراقي هي الكتلة االكثر عددا 
حينم�ا ينعقد مجلس الن�واب وهي بذل�ك تختلف عن 
القائم�ة الفائ�زة ف�ي االنتخاب�ات ونحن ف�ي العراق 
نطبق الدس�تور العراقي فقط اما االدع�اء بالعرف او 
السابقة القانونية فال محل له لعدم استقرار اي عرف 
او س�ابقة تدع�م تمس�ك كالقائمة العراقي�ة بزعمها 
الحق في تش�كيل الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة 
ونح�ن غير معنيين بما يحصل في الدول الديمقراطية 
االخ�رى التي تن�ص دس�اتيرها على تكلي�ف القائمة 
الفائ�زة النن�ا لنا دس�تورنا ولهم دس�اتيرهم والنص 
الدس�توري هو الذي يلزمن�ا بالتطبيق فقط وال معنى 
للس�ابقة او الع�رف م�ع كل م�ا يتناقض والدس�تور 
العراق�ي. أما تفس�ير نصوص الدس�تور هو بال ش�ك 
اختص�اص المحكمة االتحادية العليا المادة 93/ ثانيا 

من الدستور العراقي.

استشارات
س/ من حمدية حس�ون فرج من مدينة الحرية تس�أل هل يجوز لي اقامة دعوى على جاري والذي يملك كلبا مس�عورا عض ولدي 

لصغير ؟
ج � عب�رت الم�ادة 221 من القانون المدني العراقي بذلك بالقول جناية العجم�اء جبار اي ال يتضمن الضرر الذي يحدثه الحيوان 
هناك امكانية اثبات تقصيرية صاحب الحيوان وهذا معتمد في بعض قوانين الدول العربية ومنها مصر الن مالكه يعتبر حارس 

عليه اال اذا ثبت انه الحادث وقع رغما عنه
س/ نح�ن مجموعة من الموظفين بعقود في احدى الوزارات س�بق ان كنا  نعمل لمدة 4 

س�نوات بهذه الصفة ثم تم تحويلن�ا الى موظفين باوامر ادارية م�ن هذه الوزارة هل 
تحتسب فترة العقود خدمة الغراض العالوة والترفيع والتقاعد

1 ج � اس�تنادا الحكام قانون انضباط موظفي الدولة العام  والقطاع العام رقم 14 لسنة  9 9 1
الذي نص في مادته الثانية بان هذا القانون يسري على الجميع موظفي الدولة القطاع العام واستنادا للمادة القانونية بان 

العقد شريعة المتعاقدين وهو الذي يحدد صفة التعاقد بين طرفي العقد وبالرجوع لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 
1960 الم�ادة 1 الت�ي عرفت الموظف بانه كل ش�خص عه�دت اليه وظيفة دائمة داخلة في المالك الدائم وبذلك ال يش�مل 

القانون المنتسبين الى الوزارات بصفة عقد اي ال يمكن احتساب فترة العقود الغراض العالوة والترفيع والتقاعد

مادة 91

اوال – ال يب�اع م�ن االم�وال المنقول�ة العائ�دة للغائب او 

للمفق�ود اال ما ه�و قابل للتل�ف او يس�توجب الصرف او 

المؤونة .

ثانيا – ال يجوز ش�راء مال باس�م الغائب او المفقود اال ما 

يقتضي الدامة امواله او الدارتها.

 مادة 92

تنتهي الغيبة بزوال س�ببها او بموت المفقود او بحكم من 

المحكمة المختصة باعتباره ميتا .

 مادة 93

للمحكم�ة ان تحك�م بموت المفق�ود في اح�دى الحاالت 

االتية : -  

مفاهيم قانونية 

الطالق بالوكالة واحكام العدة
        المحامي محي الياسري

ه�ل يج�وز ايقاع الطالق بالوكالة هذا س�ؤال قد يدور ف�ي ذهن بعض الناس؟ 
اليك�م الج�واب المختص�ر نصت الفق�رة 3 من الم�ادة 34 من قان�ون االحال 
الش�خصية على انه ال يتعد بالوكالة ف�ي اجراءات البحث االجتماعي والتحكيم 

في ايقاع الطالق..
وبن�اء على ذل�ك ال يجوز ايقاع الطالق في المحاك�م  العراقية بالوقت الحاضر 
وذل�ك الن ايق�اع الطالق اصبح يس�تلزم حضور كل من ال�زوج والزوجة امام 
القاض�ي في المحكمة المختصة للتلفظ بصيغة الطالق م نقبل الزوج ومعرفة 
فيم�ا اذا كان�ت الزوج�ة حام�ل ام ال وهل هي ف�ي حالة صه�ر  او حائض اما 
الوكال�ة التي تعطي للمحام�ي او غيره القامة دعوى الط�الق والمرافعة فيها 
فقط بالرغم من النص فيها ممارس�ة الحقوق الشخصية البحته ومن ضمنها 
الط�الق.. اما بالنس�بة الى تصديق الط�الق الواقع خ�ارج المحكمة لدى رجل 
الدي�ن فبامكان الوكيل القي�ام باالجراءات الالزمة لتصدي�ق الطالق وذلك الن 
ايق�اع الطالق قد تم امام رجل الدين فعال ولذلك ال يس�توجب حضور الزوج او 

الزوجة امام القاضي في المحكمة 
احكام العدة في ظل قانون االحوال الشخصية 

تجب اعدة على الزوجة في الحالتين االتيتين:
اذا وقع الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء اكانت من طالق رجعي او 

بائن بيونه صغرى او كبرى او تفريق او متاركه او فسخ او خيار بلوغ 
اذا توفى زوجها ولو قبل الدخول بها 

المادة 47 من  قانون االحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
توضي�ح من خالل هذه المادة القانونية يتضح لنا بان الزوجة المدخول بها اذا 
فارقه�ا زوجها بطالق او موت او فس�خ او متارك�ة او .... يجب عليها ان تعدد 
خ�الل م�دة معينة وال يجوز لها ال�زواج اثناء فترة العدة. ام�ا اذا كانت الفرقة 
بالم�وت فهنا يجب على الزوجة العدة س�واء كانت مدخول بها ام غير مدخول 
له�ا لقوله تعالى )وال تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله( وهناك عدة 

انواع للعدة وهذا ما نصت عليه المادة 48 في فقراتاه االربعة.
عدة الطالق والفسخ للمدخول بها ثالثة قروء

والمقص�ود هن�ا بثالثة ق�روء قد اختلف الفقه�اء في اصل المعن�ى فالمذهب 
الحنف�ي والحنبل�ي قالوا هي ثالثة حيض�ات كامالت اما الجعف�ري والمالكي 

والشافعي قالوا بان المراد بها هي ثالثة  اطهار.
اذا بلغت المراة ولم تحض اصال فعدة الطالق او اتلفريق في حقها ثالثة اش�هر 
كاملةعدة المتوفي عنها زوجها اربعة اش�هر وعش�رة ايام للحائل اما الحامل 

فتعتد بابعد االجلين من وضع الحمل والعدة.

تزوج ) س�عيد الحداد( من بتول ابنت 
) حميد بائع الش�ربت ( بأش�ارة احد 
اصدقائ�ه . والن قلب�ه طي�ب ويث�ق 
باالخرين  بس�رعة ويعتقد أن كل من 
يوج�ه له قول او نصيح�ة هو صادق 
فه�و الي�كاد يرفع رأس�ه من االرض 
عندما يس�ير . وربما يك�ون للوحدة 
التي يعيش�ها منذ وف�اة والده اثر في 
أس�تعجاله وع�دم س�واله ع�ن بتول 
وأكتف�ى بما قاله صديقه الوحيد ولم 
يكلف�ه الزواج كثيراً فهو يس�كن في 
بي�ت مس�تقبل وأن  كان صغي�راً اال 
إنه يح�وي كافة لوازم الحياة لذلك لم 
يقتضي سوى ) تجهيزات بتول (التي 
ب�دات تدير له البي�ت فأطمئن وارتاح 
وبحكم شخصيته الطيبة فهو اليضن 
بالن�اس االخي�راً لم يالحظ او يش�ك 
في تصرف�ات )بتول ( يخ�رج صباح 
وال يع�ود اال ف�ي المس�اء )) منهوك 
القوى (( وقليالً مايدخل في نقاشات 
م�ع ) بت�ول ( ورزق بول�ده البك�ر ) 
كام�ل ( ال�ذي ح�رص عل�ى ان يوفر 
ل�ه كل ش�ي واراد ان يغ�رس فيه كل 
القيم النبيل�ة واالخالق الفاضلة التي 
توارثه�ا عن ابويه واس�تمرت حياته 
عل�ى ذات الوتيرة لخمس س�نوات اال 
ان الحي�اة غالب�اً م�ا ت�دور بالناس ) 

كدوالب الهواء ( وتلقي بغرائبها على 
الجمي�ع رغم�اً عنهم .. فف�ي احدى 
االيام وبينما كان ) س�عيد( في محلة 
جاءت�ه )) بت�ول (( تص�رخ وتع�ول 
باعلى صوته�ا وتقول باكية والطمة 
عل�ى رأس�ها ب�ان لصوص�اً ثالثة )) 
دخلوا داره�ا (( وخنقوا طفلها حتى 
يجبروه�ا عل�ى أعطائه�م الم�ال االا 

أنه�ا رفض�ت واش�ارت ال�ى الكدمة 
الموج�ودة في جبينها ج�راء تعذيب 
اللصوص لها تجمد س�عيد في مكانه 
والن�ه لم يواج�ه مثل هذه المش�كلة  
او ل�م يعت�اد على المش�اكل لم يدري 
مايفع�ل اال انه ترك كل ش�ي وهرول 
نحو بيته ) وبت�ول ( باثره ) صارخة 
باعلى صوتها وتجمهر الناس .. حمل 

صغي�ره الذي ازرق وجه�ه الطفولي 
بشكل غريب وأس�رع حافي القدمين 
الى المستش�فى حيث اخبره الطبيب 
أن�ه متوف�ي وأش�ار التقري�ر الطبي 
التش�ريحي ان س�بب الوفاة ) وجود 
اثار خنق وش�دة خارجية على الرقبة 
ادت الى الوفاة ( وبعد انتهاء الفاتحة 
بايام وبينما كان ) س�عيد ( في محلة 

جاءته احدى النساء ) ام شاكر ( وهي 
جارت�ه المعروف�ة بااللت�زام الدين�ي 

وحسن الخلق واخبرته بما يلي ...
)أن زوجت�ك تخون�ك مع عش�يق لها 
ياتيه�ا كل يوم عند ذهاب�ك وانها من 
قتل أبنك ولم يك�ن هناك أية لصوص 
وقب�ل ان تق�ول ل�ه بالموض�وع )) 
حلفته بالق�ران ان يتص�رف بحكمة 

وه�دوء (( .اف�اق من ذهول�ه وكانه 
كان مس�افراً مخدر لمدة طويلة ولم 
يس�توعب ه�ول الخبر واتف�ق مع ام 
ش�اكر ان يراق�ب ) بت�ول ( من خالل 
بيتها فوافقت . وفعالً تصرف س�عيد 
بش�كل طبيعي وودع زوجته كالعادة 
صباحاً وبان�ه ذاهب الى العمل اال انه 
بعد س�اعة ع�اد الى ) بيت ام ش�اكر 
( الت�ي حلفت�ه )للم�رة الثاني�ة ( أن 
يتص�رف بحكمة واخبرت�ه بضرورة 
الذه�اب ال�ى الش�رطة الن العش�يق 
م�ع زوجته ف�ي البيت ففع�ل والقي 
القبض على االثنين ) بتول وعشيقها 
( حيث اعترف�ت بانها قتلت )) ولدها 
الصغير (( النه رآها مع عش�يقها في 
حال�ة فاضحة وهددها بانه س�يقول 
ألبي�ه فقام�ت ) بخنق�ه ( حتى مات 
وم�ن ثم ضربت رأس�ها بالحائط كي 
تحب�ك الموضوع وتأس�ف الكثير من 
ابن�اء المدين�ة عل�ى ) س�عيد وحظه 
( . ال�ذي اوقع�ه به�ذه ) المصيب�ة ( 
وهذه الزوجة الخائنة . التي لم تكتف 
الخيان�ة والزن�ا وانما قام�ت بالقتل 
وه�ي تخس�ر دنياه�ا واخرتها وردد 
الن�اس وهم يتلق�ون خب�ر ) اعدام ( 
بتول وعش�يقها ) بان الله يكشف كل 

الجرائم وان طال امدها (

ف�ي محاك�م االح�وال الش�خصية تق�دم 
زوجان الى قاضي االحوال الشخصية في 
تكريت يطلب�ان الطالق ك�ون الحياة معا 
ً أصبح�ت مس�تحيلة ، الزوج�ة ال تتعدى 
الثالثة عشر والزوج يكبرها بسنتين فقط 
س�بب الخالف ال�ذي ارتأى الطف�الن فيه 
االنفصال )) لعبة(( ، تقول الزوجة أهدتها 
صديق�ة له�ا عندما كانت طالب�ة وإصرار 

الزوج أنه اشتراها في فترة الخطوبة .

قضية آخ�رى في جانب الك�رخ من بغداد 
تتحدث عنها المحامي�ة )و( قائلة : أغرب 
القضاي�ا التي مرت بي ه�و طلب انفصال 
م�ن زوجي�ن ليس الطل�ب بح�د ذاته لكن 
نقط�ة الخالف م�ا أثارت دهش�تي الزوج 
طلب تجهيز وجبة غ�ذاء معينة والزوجة 
أع�دت وجبة مخالفة لما طلبه مما س�بب 
ف�ي مش�كلة بينهما وبي�ن الم�د والجزر 

أصبحت الوجبة الفاصل لحياتهما . 

القص�ة الت�ي ترويه�ا ) .... ( المعاون�ة 
القضائية في محكمة االحوال الش�خصية 
المحمودية تختلف عن سابقتها من حيث 
انه�ا تعتبرها من الطرائف قائلة : في أحد 
عق�ود ال�زواج طل�ب القاضي م�ن الفتاة 
ترديد الصيغة الش�رعية لل�زواج ولكونها 
صغي�رة في الس�ن كان�ت والدته�ا معها 
وكلما طلب اإلجابة ت�رد والدة الفتاة مما 
اضط�ر القاض�ي الى ع�دم إكمال�ه للعقد 

وافهامهم بوجوب رد الفتاة وانه ال يجوز 
للوال�دة ومع ذل�ك عند طلب�ه الترديد مرة 
آخ�رى كانت االجابة من قب�ل الوالدة مما 
تسبب بضحك القاضي وجميع الحاضرين 

آنذاك .
تش�ير المحامية زينة الى ان اغرب دعوى 
سمعتها من محامية زميلة لها ان زوجين 
اختلفا حول مس�ألة حي�ث تطلب الزوجة 
ان تنام في اج�واء هادئة ومطفأة االنوار 

وهو يشاهد التلفزيون ويتناول المكسرات 
ف�ي الس�رير مما اوص�ل الخ�الف بينهما 
ال�ى المحاكم .على غراب�ة بعض القضايا 
اال ان المش�رع العراق�ي عالجه�ا جميعا ً 
واوجد نصوص�ا ً قانونية لكل حالة تبقى 
محاكمنا مفتوحة االبواب وسعة صدرها 
ألبسط واعقد الحاالت امام المراجعين ت 
والجنح وفي القضاي�ا االخرى التي ينص 

عليها القانون

قصـــة قانونيـــــة

أمراة ختنق طفلها لطمس جريمتها

غرائب وطرائف القضايا يف املحاكم



         المستقبل العراقي/متابعة

 أن نفقد ش�خصا عزي�زا علينا، أمر ال يمك�ن احتماله، فهذا 
يتح�ول لمش�اعر مؤلمة ج�دا وصعب�ة، وال توج�د طريقة 
صحيح�ة وخاطئ�ة لتعب�ر عن المواس�اة، فكل ش�خص له 

طبيعته في التعامل مع األلم.
ويأت�ي الحزن ك�رد فع�ل طبيعي للخس�ارة؛ حي�ث تتحول 
المش�اعر لمعاناة عاطفية، ويبقى الحزن تجربة شخصية، 
بحس�ب موقع helpguide.org، ويعتم�د الخروج من دائرة 
الح�زن على أس�لوب التعامل م�ع الوضع والحي�اة الخاصة 
ومس�اندة من حولك واإليمان بالق�در وأهمية الوقت وقوة 

اإلرادة.
ويظ�ن البع�ض أن الح�زن مرتب�ط بتجاهل الوض�ع، أي أن 
محاول�ة تجاه�ل األل�م أو إبقائ�ه بعيدا، س�يجعل األمر أقل 
وط�أة، فيم�ا الحقيقة ه�ي أن الطري�ق الحقيقي للش�فاء 
وتخطي ألم الفق�دان والتعود عليه، يبدأ من مواجهة الحزن 

والتعامل معه على أنه حقيقة وقعت.
والش�عور بالوحدة والخوف رد فعل طبيعي للحزن، والبكاء 
ال يجعل من الفرد ضعيفا وال تحتاج إلى التظاهر بالشجاعة 
أمام المقربين منك، فلو لم تبك فهذا قد يعني أنك لست آسفا 

على هذا الفقدان.
وعل�ى صعي�د آخر، ال يوج�د إطار زمني صحي�ح أو خاطئ 
لمدة الحزن، فالوقت يختلف معياره من ش�خص آلخر، وكل 
فرد ل�ه قدراته الخاصة في الخروج من ه�ذه الحالة وتقبل 

كل الوضع والمضي قدما.
وللحزن مراحل عدة يمر بها الشخص تبدأ من حالة اإلنكار؛ 
بأنه ال يقتنع بما يحدث له مرورا بحالة الغضب، حيث يبحث 
الفرد عن ش�خص يحمله المس�ؤولية، متس�ائال لماذا هذه 

المصيبة حلت عليه وحده دونا عن غيره.
وتش�مل مراحل الحزن أيضا لدى لبعض المس�اومة، أي أنه 
يص�ل لمرحلة أنه لو لم يفعل ذلك لم�ا حصل هذا، وفقد من 
يهمه، وتتبعها مرحل�ة االكتئاب التي تجعله حزينا جدا، وال 

رغب�ة له في فعل أي نش�اط أو تغيير الوض�ع عما هو عليه 
حتى يصل لمرحلة القبول، أي التصالح فيها مع نفسه.

وكل ه�ذه المراحل ه�ي رد فعل طبيعي للمش�اعر عقب أي 
خس�ارة، وتس�اعد على تميي�ز الحقيقة من الوه�م والتئام 
الج�رح مع م�رور الوقت، وه�ذه المراحل تض�ع العواطف 
الفوضوي�ة في طريق مرت�ب، فما من اس�تجابة نموذجية 

لأللم.
ولكن ما يجب االنتباه له أن األلم له دورة صعبة، فقد يستمر 
أحده�م حزين�ا مدة قصيرة، وم�ن ثم يعاود العيش بش�كل 

طبيعي، بينما آخرون يستغرقون وقتا طويال.
ومرحل�ة الح�زن مليئ�ة بالتقلب�ات؛ حي�ث إن البداية تكون 
خش�نة وفي آخر مس�توياتها طويلة وعميق�ة، أما الفترات 
الصعبة، فتصب�ح أقل حدة وأقصر مع م�رور الوقت، لكنها 
كلها تس�تهلك قوة الفرد الكثير وتؤجج الشعور بالحزن في 

كل مرة يتعرض فيها لموقف يشحذ عواطفه.
األعراض الشائعة للحزن

الخس�ارة تؤثر على الناس بش�كل مختلف، فالبعض يشعر 
وكأنه في حلم مزعج ويبدون وكأنهم في مس من الجنون، 
فيم�ا قلة من يظهرون وكأن ش�يئا لم يك�ن، لكن معاناتهم 
الداخلية تصيبهم بصدمة وس�كون، لكن أول أعراض الحزن 

هي:
- الصدم�ة وفقدان اإليمان، ألن م�ا حصل يكون صعبا على 
الف�رد أن يتقب�ل كل م�ا ح�دث، ويش�عر بأنه ف�ي حالة من 
الخدر، ويجد صعوبة ف�ي تصديق ما حدث، وينكر الحقيقة 
في بعض األحيان، خصوصا في حاالت الوفاة التي ترافقها 
ح�االت توقع لقدوم هذا الف�رد المفقود مرات ومرات حتى 

يستوعب من حوله أنه رحل ولن يعود.
- الح�زن العمي�ق،  وه�ي حال�ة تمت�زج بمش�اعر الحني�ن 
والشعور بالوحدة، خصوصا لمن يعاني من فراغ في حياته، 
أو يعيش وحيدا، وترافقه مش�اعر اليأس والشعور بالوحدة 

والبكاء الشديد وعدم االستقرار العاطفي.
- الش�عور بالذنب؛ حيث يش�عر الفرد باألس�ى والذنب إزاء 

أمور لم يقلها لمن فقدهم، ويش�عر بالذنب كونه عاجزا عن 
منع رحيل هذا الفقيد ومنع الموت من أخذه.

- الغض�ب والخوف، وهما من المش�اعر الصعبة، فالغضب 
يقود المرء للشعور باالستياء، ويميل من هم في هذه الحالة 
إللق�اء اللوم عل�ى المحيط أو أحد المقربي�ن واإلحباط، أما 
مش�اعر الخوف، فهي ترتبط بزيادة الهم والش�عور بالعجز 
وعدم األم�ان والفزع من تك�رار ما حصل ألح�د المقربين 

كالعائلة أو األحبة وحتى األصدقاء. والخوف من مواجهة 
كل شيء الحقا وحدهم بدون وجود من يلجأون إليه.
اإلره�اق البدن�ي، مث�ل التع�ب والغثي�ان وانخفاض 

مناع�ة الجس�م وفق�دان ال�وزن أو زيادت�ه، وحتى 
انخفاض في الضغط والعصبية.

- التعام�ل م�ع الحزن والخس�ارة: أه�م عامل في 
الش�فاء من الخس�ارة ه�و وجود دعم أش�خاص 
آخرين حتى لو لم تش�اركهم مش�اعرك، لكن على 

األق�ل التعبي�ر ع�ن الح�زن يخفف م�ن وطأة 
الضغوط النفس�ية، ويجعل من العبء أخف 

ثقال.
والخ�روج م�ن تل�ك الحالة يب�دأ من عقد 
العزم على التخلي ع�ن كل هذا، والمضي 
قدما، وصوال بالتغيي�ر الجذري للنواحي 
بذراعي�ن  واس�تبدالها  كاف�ة،  الس�لبية 
مفتوحتين عل�ى الحياة، مع اإلبقاء على 
حقيق�ة أن ما حصل أم�ر محبط، ولكنه 
ل�ن يتك�رر إن قررنا هذا، وإن فش�لنا ال 
يعني االنهزام بل هو دافع للنهوض من 

جديد.
الخس�ارة  أم�ل  م�ن  وللتخل�ص 
وارتباطنا به والتق�دم نحو األمام، 
يتطلب ذلك شجاعة كبيرة للخروج 

من هذه الحالة التي استغرقت 
وقت�ا م�ن حياتن�ا، وتب�دأ 

بالتوص�ل لتفاهم مع أن ما حصل لن�ا كان أمرا خارجا على 
إرداتنا وهو قدر محتوم.

وه�ذا ال يعن�ي تطبيق أح�كام قاس�ية على أنفس�نا وإنزال 
وتقويض  فيها  الذات العقوبة  الشخصية ونكران 

الثقة  وفقدان 

بالنف�س، فنحن نحتاج لفهم أن ما حصل أمر طبيعي، ولكن 
السلبية في التعامل معها هي ما يتركنا عالقين هناك.

ومن هن�ا، فإن العواطف الس�لبية، هي التي تعزز الش�عور 
بالل�وم والوح�دة والتع�ب والرغبة ف�ي االن�زواء والغضب 
والش�عور باألس�ف على الذات، ولكن يمك�ن تغييرها حين 

نصبح قادرين على المغفرة والعفو.
فحين نتوقف عن لوم أنفس�نا ومن حولنا، نبدأ بالسير على 
الطريق الصحيح في تحرير أنفس�نا من القيد، ونتخلص من 
ذلك العبء المليء بالحقد والضغينة أوال، وتكش�ف الغمامة 

السوداء عن عيوننا، فنرى األمور على حقيقتها.
وتتحقق الحرية أيضا من خالل التوقف عن التفكير باألمور 
الصغي�رة وتفاصيله�ا رغم أهميتها، فه�ي تمنعنا من رؤية 
الص�ورة األهم واألكبر، التي تش�مل ال�روح واألمل والحياة 
والنظر إلى األم�ام وإلى من حولنا وعالقاتنا والمضي قدما 
ال يعني التخل�ي عن كرامتنا، ولكن طريق القوة إلثبات أننا 
ما نزال نحن ولم نتغير ولم نفقد تلك الروح التي اعتادت أن 

تجعلنا مميزين عمن حولنا.
وهذه نعمة بحد ذاتها أن ندرك أننا غير أولئك المنكبين 
عل�ى الب�كاء والتذكر والتوق�ف عن الحي�اة، لنصبح 
قادري�ن عل�ى اتخاذ قرار بم�ا نريده، وه�ي اللحظة 
الحاسمة بأننا مستعدون لفتح الباب على مصراعيه 
للحي�اة واألمل م�ن جديد. ويعتمد ذل�ك على قدرتنا 
في توجيه أفكارنا، بمس�اعدة من حولنا بإيجابية، 
واتخاذ قرارات مس�تقبلية وأهداف نريد تحقيقها، 
وف�ي الوق�ت نفس�ه االعتب�ار مم�ا س�بق لرؤية 
عالمات األخطاء نفسها وتمييزها. وهذا يساعدنا 
عل�ى تصحيح األمور وتفادي الكثير من المش�قة 
واألل�م الحق�ا، وال يعن�ي ف�ي الوق�ت ذات�ه أننا 
سننس�ى أحبتنا الذين فقدناهم بل يمنحنا قوة 
للعيش من أجل ما أرادوه وما يحبون أن 

يروه فينا.

كيف هتزم مشاعر 
احلزن واخلسارة
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      احمد العلوان

شهد العراق تزايد سكاني واسع خالل السنوات 
العش�ر الماضي�ة مم�ا ادى الى انش�طار البيت 
الواح�د الى ث�الث او اربع بيوت، الس�بب الذي 
جع�ل االقب�ال على اس�تئجار البيوت والش�قق 
الس�كنية ف�ي المدن واس�ع ج�دا، مما ش�جع 
اصح�اب العقارات عل�ى اس�تغالل الفقراء من 
المس�تأجرين ام�ام ع�دم وجود قان�ون يحدد 
اس�عار االيج�ارات وينص�ف المس�تأجر ام�ام 

جشع المؤجر.
يذك�ر ان قان�ون االيجار في الدس�تور العراقي 
ملزم�ات  بع�ده  والمؤج�ر  المس�تأجر  يح�دد 
او مح�ددات يج�ب االمتث�ال لها اما عن س�عر 
االيج�ارات فهو يعتب�ر قانون قديم اليتناس�ب 
وحجم التضخم المالي الذي تش�هده االس�واق 

العراقية وبأستمرار
ارتفاع مستمر في االسعار

يعتبر االرتفاع المس�تمر بأسعار ايجار البيوت 
والمحال ظاهرة خطيرة يجب ان تتابع من قبل 
الحكومة وان توضع جمل�ه من القوانين تقف 
امام جشع المؤجرين واس�تغاللهم للمستأجر 
حس�ب ما قاله جبار القريشي من سكنة قضاء 

النعمانية 30 كم شمال الكوت 
واك�د جب�ار ان “عمله في المدين�ة اجبره لترك 
منزل�ة في الري�ف واس�تئجار بي�ت صغير في 
المدين�ة رغ�م غ�الء س�عر االيج�ار وان البيت 

الذي اس�تئجره يقع في منطق�ة محرومه من 
الخدمات، االن صاحب البيت يريد ايجار مرتفع 

وال يعرف حال المستئاجر”.
وبين ان “نصف راتبة الش�هري يعطيه للمؤجر 
والنص�ف الباقي ينفق�ة على متطلب�ات البيت 
والمعيش�ة”، مضيفا ان “صاح�ب البيت هدده 
ولعدة مرات بان يترك البيت بس�بب معارضتي 

على سعر االيجار”.
وطالب القريش�ي مجلس المحافظة بتش�ريع 
قان�ون يخ�ص االيج�ارات او تفعي�ل قان�ون 
االيجارات في الدستور العراقي للحد من جشع 

المستأجر.
وبالحدي�ث مع ماهر غري�و احد اصحاب محال 
بيع المواد المنزلي�ه في قضاء العزيزية 70 كم 
شمال مدينة الكوت، قال لوكالة االنباء العراقية 
المس�تقلة ان�ه “منذ م�ا يق�ارب 20 عاما وهو 
مس�تأجر لهذا المحل وبمرور االيام التي مضت 
يرفع مالك المحل س�عر االيجار حتى وصل في 
االون�ة االخيرة 400 الف دينار بعدما كان ثالثه 

االف في بداية االمر “.
واش�ار ال�ى ان “اس�عار االيج�ار اخ�ذت ابعاد 
كبيرة وارتفعت كثيرا في االونة االخيرة ونحن 
المس�تأجرون ال نستطيع ايقاف شجع المؤجر 
النه ال يعرف س�وى كلمة )اخرج من المحل اذا 

ما عاجبك( حسب ما ذكر لنا ماهر”.
واوضح ان “بعد االرتفاع المس�تمر لاليجارات 
في االونة االخيرة قل الربح مما ادى الى عزوف 

الكثير من اصحاب المه�ن القديمة في المدينة 
والتوج�ة الى المناطق البعي�دة عن المدن حيث 
انخفاض اس�عار االيج�ارات، مم�ا ادى توقف 

عمل السوق بشكل كبير جدا”.
وطالب غري�و “الجهات المختص�ة للعمل دون 
استغالل اصحاب العقارات للمستأجر ال ن هذه 
الظاه�ر تؤثر كثيرا عل�ى الس�وق والبيع، مما 

يؤدي الى ارتفاع في اسعار السلع”.
كما قال الخبير في الش�ؤون االقتصادية جمال 
الس�عدي إن “ارتفاع أس�عار االيجارات ظاهرة 
اجتاح�ت الم�دن العراقي�ة مؤخرا بس�بب عدم 
وج�ود اي مراقبة من قب�ل الحكومة او وجود 
قانون يحاس�ب علي�ة في البلد للح�د من طمع 

اصحاب العقارات”.
وبي�ن ان “ارتفاع اس�عار االيجارات من ش�أنه 
ان يؤدي الى ارتفاعا في اس�عار الس�لع وايضا 

يؤدي الى تضخم واسع في البلد”.
الحكومة المحلية

فيما اش�ار محافظ واس�ط محمود عبد الرضا 
ط�الل إل�ى إن “هناك عده ش�كاوي وصلت الى 
المحافظ�ة بش�أن ارتف�اع اس�عار االيج�ارات 
من مختلف اقضية ونواح�ي المحافظة، ولهذا 
قدمنا تقرير لمجلس المحافظة لتشريع قانون 
جديد او يخ�ص المحافظة او لمخاطبة مجلس 
النواب العراقي لتفعيل قانون االيجارات بالرقم 
)56( لسنة 2006 حسب الدستور العراقي النه 

غير مطبق حاليا “.

واستطرد قائال ان “ديوان محافظة واسط اتخذ 
بع�ض االجراءات بح�ق بعض الش�كاوي للحد 
من جش�ع المؤجرين وانصافا للمستأجر رغم 
عدم قانوني�ة ذلك الننا ليس�ت الجهة المخوله 

بمحاسبة المؤجرين”.
وبالحدي�ث مع القانوني في محكمة اس�تئناف 
واسط محمد الش�مري قال ان “قانون اإليجار 
االن تغير حس�ب متغيرات ومعطيات الس�احة 
العراقي�ة، له�ذا ن�رى ان القانون الجديد ش�رع 
بفقرات جديدة تعطي للمس�تإجر الحق باخالء 
العقار، اذا كان اليناسب قيمة العقار او احتياج 
صاح�ب المل�ك للعقار للس�كن في�ه اذا لم يكن 
لديه س�كن اخر “، مش�يرا الى ان “هذا القانون 
خل�ق أزمة كبي�رة ف�ي الس�كن، إلن كثيرا من 
المس�تإجرين اخل�وا عقاراتهم م�ن مؤجريها 
مطالبي�ن مبالغ خيالي�ة اليس�تطيع المواطن 

الفقير من تحمل اعبائها”.
واض�اف ان “الفقرات الخاص�ة تعطي المؤجر 
الح�ق بطل�ب تقدي�ر القيم�ة الكلي�ة للعق�ار 
المأج�ور على خمس س�نوات، ويع�دل االيجار 
تبعا للتقدي�ر الجدير والتي تنص على أن التزيد 
االجرة الس�نوية على )٪5( م�ن قيمة العقار”، 
والقانون معناه ببس�اطة أن “المؤجر له الحق 
بإخراج الناس الذين اس�تاجروا منزله لسنوات 
طويل�ة، مقابل مبلغ بس�يط في م�دة التضخم 
التي ش�هدها االقتصاد العراقي طويال، ومعناه 
ايضا إخراج الناس الذين اليملكون المال الكافي 

لتأجير داره “.
ودعا “الجه�ات القضائية والتش�ريعية لوضع 
قان�ون يخ�دم مصلح�ة المواط�ن ذات الدخ�ل 
المحدود، الن جميع القوانين مضى عليها اكثر 

من خمسة وعشرون سنة”،
ارتفاع االسعار سبب في انتشار عشوائيات 

المدن
وقد اك�د د. نعمة الماج�دي اختصاص في علم 
االجتم�اع ان “ارتف�اع اس�عار االيج�ارات احد 
االس�باب الرئيس�ية الت�ي ت�ؤدي ال�ى انتش�ار 
المناط�ق العش�وائية التي تكون امت�داد للمدن 
الكبيرة في المحافظة وهذا حس�ب ما ذكر في 
دراس�ه احوال الماطق العش�وائية التي اجرته 

جامعة واسط العام الماضي”.
وبي�ن ان “الكثير من البيوت الصغيرة اش�تقت 
لتك�ون منزلي�ن او ث�الث من�ازل مم�ا ادى الى 
اللج�وء للبح�ث ع�ن مس�كن وبم�ا ان اس�عار 
االيجارات في المدن مرتفعة جدا كانت النتيجة 
اللج�وء الى التجاوز على اراض�ي البلدية وبناء 
بي�وت م�ن الصفي�ح والطي�ن وغي�ر منظم�ة 
لتشكل مناطق واس�عة من العشوائيات امتدادا 
للم�دن “.من جانبه اوضح المواطن هالل عبود 
اح�د المتجاوزين على اراضي البلدية في قضاء 
العزيزي�ة انه “بعد ان تزوج صار البد من ايجاد 
منزل ليس�كن فيه م�ع عائلته الجديدة بس�بب 
صغر حجم منزل اهله وال يكتفي للتوسع الذي 

حدث في العائله بعد زواجه”.

مش�يرا الى انه “وج�د نصف منزل )مش�تمل( 
في منطقة لاليجار وس�كن فية ولكن بعد مدة 
صغيره تش�اجر مع صاحب المنزل بسبب رفع 
سعر االيجار، فصرت مظطر للجوء الى اراضي 
البلدي�ة وق�د قم�ت ببن�اء غرفتين م�ن الطين 
والصفي�ح الس�كن فيه ان�ا وعائلت�ي الى حين 

حسب ما قاله )الله يفرجهه( “.
ودع�ا هالل “الحكومة ال�ى تمليك تلك االراضي 
الى من يس�تخدمونها او اعطائهم قطعة ارض 
ليس�كنو به�ا”، موضح�ا ان�ه “ال يق�وي على 
ش�راء ارض س�كنية بعد االرتف�اع الكبير الذي 
شهدته اسعار العقارات واالراضي السكنية في 

المحافظة”.
جدير بالذكر إن محافظة واس�ط اس�تقبلت ما 
يقارب خمس�ة أالف إلى س�تة أالف ن�ازح منذ 
بداية ن�زوح الس�كان م�ن المناطق الس�اخنة 
ولح�د أالن وه�ذا س�اعد وبش�كل كبي�ر أهالي 
العق�ارات لرف�ع أس�عار اإليج�ارات م�ع كثرة 
الطلب على الس�كن، علما ان محافظة واس�ط 
لم تقوم بتوزيع قطع س�كنية او انشاء مناطق 
جدي�ده منظمة رغ�م قرار مجلس ال�وزراء في 
العام الماضي الذي يقضي بتوزيع قطع سكنية 
للفق�راء والمحتاجي�ن ف�ي المحافظ�ات، لهذا 
اظطرت الكثير من العوائل في واسط بالتجاوز 
على االراضي الحكومية او شراء اراضي زراعية 
واس�تخدامها للس�كن مما زاد وبشكل ملحوظ 

على كثرة العشوائيات في المدن.

اصحاب العقارات 
االستغالل يف الزمن الصعب
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أرق�ام النم�و االقتص�ادي نفس�ها بات�ت 
م�ن  تش�ويليفا،  ديان�ا  للمراجع�ة.  ُعرض�ة 
لومبارد ستريت لألبحاث في لندن، الُمتشككة 
منذ فترة طويل�ة فيما يتعل�ق بالصين، ُتقّدر 
أن النم�و الحقيق�ي للناتج المحل�ي الصيني 
انخف�ض إلى 5 ف�ي المائ�ة الع�ام الماضي، 
بمج�رد أن يتم تجريد تأثي�ر الناتج “المفقود 
الذي يس�اوي تقريباً حجم اقتص�اد ماليزيا” 
الُمضاف إلى البيانات في نهاية العام الماضي. 
هذا من ش�أنه أن يش�كل تباط�ؤا مذهال عن 

اتجاه العقدين الماضيين.
“الحقيق�ي”  المؤش�ر  الكهرب�اء،  إنت�اج 
ال�ذي م�ن الصعب التالع�ب به، يعتبر س�لبياً 
للم�رة األول�ى منذ األزم�ة ف�ي 2009. كذلك 
وصل إنتاج الُصلب إلى أضعف مستوياته منذ 
 ISM عام 2009. دراس�ة معه�د إدارة الطلب
الشهرية لمديري المشتريات، أحد المؤشرات 
االقتصادية الرائدة الكبيرة حيث األرقام التي 
فوق 50 ُتش�ير إلى أن االقتصاد يتوس�ع، في 
حي�ن أن األرقام األدنى ُتش�ير إل�ى انكماش، 
انخفضت إل�ى أقل من 50 هذا الش�هر. كذلك 
انخفضت خالل العام الماضي أس�عار السلع 
األساس�ية األكثر حساس�ية للطل�ب الصيني 
الكبي�ر في اآلونة األخي�رة، وهي خام الحديد 

والنحاس.
األم�ر األكثر إثارة للقل�ق ينبغي أن يكون 
مقايي�س النظ�ام المال�ي. النمو ف�ي أصول 
المصارف الصينية يبدو أنه توقف، بعد زيادة 
تبلغ نحو 17 تريليون دوالر في إجمالي الدين 
ف�ي النظ�ام المالي على مدى األعوام الس�تة 
منذ األزمة. والتمّك�ن من تخفيض هذا الرقم 
بلطف يعد م�ن األولويات. الس�ؤال الحيوي، 
الس�لطات  بإم�كان  كان  إذا  م�ا  كالع�ادة، 
الصيني�ة القي�ام بذل�ك. التغّير ف�ي متطلبات 
االحتياطي للمصارف في األس�بوع الماضي، 
وهو التس�هيل النقدي الفّعال، كان جزءاً من 
هذه العملية، لكن ال يزال أمامها شوط طويل 

لتقطعه.
أت�ول ليلي، كبير اإلداريين لالس�تثمار في 
شركة ديلتيك الدولية، ُيقّدر تدفقات “األموال 
الس�اخنة” من خ�الل التغيير ف�ي احتياطات 
النق�د األجنب�ي، وطرح التغي�رات التي ُيمكن 

تفس�يرها م�ن خ�الل تدفق�ات تجارية ومن 
خالل االس�تثمار األجنبي المباشر. والرصيد 
المتبق�ي هو “األموال الس�اخنة” التي يمكن 
نقلها بسرعة من ِقبل المساهمين، ويبدو أنه 

سلبي بشكل حاد.
أي�ن ذهب�ت؟ بعضه�ا عم�ل عل�ى تغذية 

االنتعاش في نهاية العام الماضي، الذي شهد 
بورصة ش�نغهاي تكس�ب نحو 40 في المائة 
ف�ي غضون أش�هر. والكثير س�يكون قد عاد 
إلى أس�واق األص�ول المزدهرة ف�ي الواليات 

المتحدة.
هذا سيناريو ُمثير للقلق. قرار االحتياطي 

الفيدرال�ي بش�أن م�ا إذا كان ينبغ�ي زي�ادة 
أس�عار الفائدة هذا الصيف يعد قرارا متوازنا 
بدقة. تقرير الوظائف القوي الصادر باألمس، 
الذي ساعد أيضاً على إظهار أن نقاط البيانات 
المختلفة التي تعمل ضد الخطوة للوصول إلى 
أس�عار فائدة أكثر طبيعية كانت إما حظوظا 

أو أخط�اء، وهو ما يجعل م�ن الممكن القول 
إنه يزيد احتمال أن أس�عار الفائدة األمريكية 

سوف ترتفع بالفعل هذا الصيف.
هذا األمر مهم بالنسبة لألسواق الناشئة، 
وال س�يما الصي�ن، الت�ي تقوده�ا تدفق�ات 
ال�دوالرات. عندم�ا بدأت األم�وال تتدفق مرة 

أخ�رى إلى الواليات المتح�دة في أيار )مايو( 
2013، حي�ن تح�ّدث االحتياط�ي الفيدرال�ي 
ع�ن “االنس�حاب التدريج�ي” م�ن برنام�ج 
التس�هيل الكم�ي لعمليات الش�راء، قام عديد 
من األسواق الناش�ئة بالبيع على الفور. وأي 
زيادة في أسعار الفائدة األمريكية من شأنها 
تكثي�ف مث�ل ه�ذه المش�كالت. كل ه�ذا يعد 
انعكاس�ا للحظ. ف�ي أواخر ع�ام 2008 كان 
التحفي�ز المالي الق�وي من ِقب�ل الصين هو 
الذي ساعد على إنقاذ بقية العالم من الكساد 
العظي�م. اآلن الصي�ن بحاجة إلى المس�اعدة 
من الصادرات إلى الواليات المتحدة. بالتالي، 
االقتصاد األمريكي األقوى، والدوالر والطلب 
األقوى ال�ذي يعنيه، ينبغي أن يك�ون مفيداً. 
لكن النقد األجنبي ق�د يكون مثل حجر عثرة 

في غاية األهمية.
العمل�ة  انتق�دت  طالم�ا  الت�ي  الصي�ن، 
الضعيف�ة بش�كل مصطنع، س�محت بزيادة 
قيم�ة عملته�ا بلط�ف مقاب�ل ال�دوالر خالل 
األعوام الخمس�ة الماضية. وم�ع إقدام بنوك 
مركزية أخرى على تس�هيل السياسة النقدية 
بشكل كبير، وبالتالي إضعاف عمالتها مقابل 
الدوالر، تقلصت القدرة التنافسية في الصين 
بدرج�ة كبيرة. لقد س�محت الصي�ن لعملتها 
أن تضُعف بنس�بة 3 ف�ي المائة تقريبا مقابل 
ال�دوالر عل�ى مدى الع�ام الماض�ي. والمزيد 
من قوة الدوالر قد يؤدي إلى إضعاف بنس�ب 
أكبر، األمر الذي يمكن أن ينطوي على تأجيج 

“حرب العمالت”.
والكيفي�ة التي سيتكش�ف بها ه�ذا األمر 
بالنس�بة للمس�اهمين تبقى صعبة. وُتش�ير 
التقييمات المعروضة ف�ي الواليات المتحدة 
واألس�واق الناش�ئة إل�ى أن االنتق�ال الثابت 
م�ن األول إل�ى الثاني ينبغي أن يك�ون مثمراً 
خالل العقد المقب�ل، أو ما بعده. والتخلّي عن 
األس�واق الناش�ئة تماماً من غير المرجح أن 

يكون مثمراً.
لك�ن االنفص�ال بي�ن الوالي�ات المتح�دة 
القوي�ة وبقي�ة العال�م ُيصب�ح أعم�ق. وأية 
تحّوالت كبي�رة في توزيع األصول س�تكون 
غي�ر حكيمة حت�ى يعمل ه�ذا االنفصال على 

تطوير نفسه.

»مـتـالزمـة« الـصـيـن تـالحـق االقـتـصـاد األمـيـركـي
        جون أوثرز 
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    توني باربر وكيرين هوب

ج�دي، نش�ط، ويرت�دي قميصا 
بلون أزرق ُمش�ّع مفتوح عند الياقة 
الت�ي تتدل�ى بحري�ة تح�ت س�ترته 
الجلدية الطويل�ة. هكذا جال يانيس 
فاروفاكي�س ف�ي عواص�م أوروب�ا 
األسبوع الماضي، بحثاً عن تخفيف 
ع�بء الدي�ون، وع�ن اتف�اق جديد 
اليونان�ي.  االقتص�اد  بخص�وص 
وبحل�ول ي�وم الجمع�ة، كان يب�دو 
أن وزي�ر المالي�ة اليوناني لم ُيحقق 
تقدما يذكر على الصعيد السياس�ي. 
لكن األمر المؤكد أنه قلب رأساً على 
عقب، المفاهيم التقليدية عن وزراء 
المالية الحديثين، بوصفهم ُمعالجي 

أرقام مملين ورصينين.
قال�وا  األزي�اء  ُمعلّق�ي  بع�ض 
بش�كل غير لطيف إنه كان يبدو مثل 
حارس ف�ي ملهى ليل�ي، األمر الذي 
م�ن المفترض أن يجعل أليكس�يس 
تس�يبراس، رئي�س ال�وزراء، مال�ك 
المله�ى. ف�ي الواق�ع، كال الرجلين 
يمل�ك المالمح الوس�يمة مثل نجوم 
األفالم، تس�يبراس يبدو مثل ش�ون 
كون�ري ف�ي فيل�م “دكت�ور ن�و”. 
وفاروفاكي�س يب�دو مث�ل الُمالك�م 
حليق الرأس الكبير في السن في فيلم 
“بالب فيكش�ن” عام 1994 للمخرج 
كوينتي�ن تارانتين�و. مثل ش�خصية 
بروس ويليز تلك، وصل فاروفاكيس 
إلى اجتماع�ه الحكومي على دراجة 
نارية من طراز ياماها بس�عة 1300 
س�ي س�ي، وال ينقص�ه المعجبات. 
وكتب�ت إيزابي�ل موري�را، العض�وة 
االش�تراكية في البرلمان البرتغالي، 
عل�ى صفحتها على فيس�بوك، “تّباً، 

وزير المالية اليوناني يبدو مثيراً”.
اللباس غير الرسمي الذي يفّضله 
فاروفاكي�س، وغي�ره من ال�وزراء 
اليونانيي�ن، ه�و أكث�ر م�ن مج�رد 
اختي�ار للموض�ة. إن�ه تصريح بأن 
س�يريزا، الحزب اليساري المتطرف 
الذي ُيهيم�ن على االئت�الف الحاكم 
مناهض�ة  حرك�ة  ه�و  أثين�ا،  ف�ي 

للمؤسس�ة الحاكم�ة تن�وي تحّدي 
العقي�دة االقتصادية الت�ي تتزعمها 

ألمانيا.
أس�بوع  ف�ي  ح�دث  يوج�د  ال 
فاروفاكيس الحافل ُيمّثل هذا أفضل 
من المؤتمر الصحافي الذي عقده في 
برلين يوم الخمي�س مع فولفجانج 
ش�ويبله. بعد أن أب�دى وزير المالية 
األلماني بلباقة مالحظة أن الرجلين 
ق�د اتفقا على االختالف حول كيفية 
معالجة المشكالت في اليونان، كان 
رّد فاروفاكيس: “من وجهة نظري، 
نحن حتى لم نتفق على أن نختلف”.

ف�ي  ول�د  ال�ذي  فاروفاكي�س، 
أثينا ع�ام 1961 لعائل�ة من الطبقة 

المتوس�طة ودخل مدرس�ة خاصة، 
هو مخت�ص اقتصاد يمتد حماس�ه 
م�ن الطع�ام التايالن�دي إل�ى األدب 
اإلنجليزي. وبعد فوز حزب س�يريزا 
في االنتخابات اس�تعار من الشاعر 
حي�ن  توم�اس،  دي�الن  الويل�زي، 
كت�ب ف�ي مدونت�ه: “الديمقراطية 
اليوناني�ة الي�وم اخت�ارت أن تكون 
ذات معن�ى. الديمقراطي�ة اليونانية 
قررت المقاومة”.قضى والد الوزير 
م�دة س�جينا ف�ي ماكرونيس�وس، 
الجزيرة التي كانت ُتس�تخدم سجنا 
في ش�كل معس�كر ُتديره الحكومة 
إلعادة تأهيل السياسيين لليونانيين 
الذين قاتلوا على الجانب الش�يوعي 

في الحرب األهلية )1946 - 1949(. 
وعلى الرغم م�ن ماضيه المتطرف، 
إال أن الوالد أصبح رئيساً ألكبر شركة 
إنت�اج للُصلب ف�ي اليون�ان. ووالدة 
فاروفاكيس كانت ناشطة متحمسة 
لحقوق المرأة في االتحاد النس�ائي 
اليوناني، الذي أسس�ه أعضاء حزب 
باسوك االشتراكي لتعزيز المساواة 

بين الجنسين.
وحصل فاروفاكيس الشاب على 
اإلله�ام لدراس�ة االقتص�اد بع�د أن 
باباندريو، مختص  أندري�اس  التقى 
االقتصاد الذي أس�س حزب باسوك 
وأصبح أول رئيس وزراء اش�تراكي 
في اليونان. ودرس فاروفاكيس في 

المملكة المتحدة في جامعة إسكس، 
التي كانت مرتعاً للفكر المتطرف في 
الثمانيني�ات. وقد ألق�ى محاضرات 
ف�ي جامعت�ي إس�كس وكامب�ردج 
قبل أن يهاجر إلى أس�تراليا في عام 
1988. وباعتب�اره ُمحاضرا ش�عبيا 
ف�ي جامع�ة س�يدني، حاص�ل على 
الجنس�ية األس�ترالية، كان له وقته 
الخاص في برنامج تلفزيوني محلي 
يخ�دم الش�تات اليونان�ي، روج من 
خالله آرائه االنتقادية حول الطريقة 
الحكوم�ة  به�ا  تدي�ر  كان�ت  الت�ي 
الُمحافظة الس�ابقة برئاس�ة جون 
ه�اورد، االقتصاد األس�ترالي. وفي 
فاروفاكي�س  تلق�ى   2000 ع�ام 

دعوة للع�ودة إلى اليون�ان لتدريس 
النظري�ة االقتصادي�ة ف�ي جامع�ة 
أثينا. وصاح�ب الدعوة ه�و يانيس 
س�تورناراس، األس�تاذ الذي يتولى 
اآلن منص�ب ُمحافظ البنك المركزي 
ف�ي الب�الد. ويق�ول س�تورناراس: 
“كان ياني�س إضافة جدي�دة مثيرة 
لالهتم�ام )...( لق�د قّدم مس�اهمة 
مهمة، من بين أمور أخرى، لخبرتنا 

عن نظرية األلعاب”.
ه�ذه الخب�رة كان�ت مفي�دة في 
الوالي�ات المتح�دة، حين ت�م تعيين 
فاروفاكيس في عام 2012 مختص 
اقتص�اد ُمقي�م ف�ي ش�ركة فال�ف 
لتصمي�م األلع�اب عل�ى اإلنترن�ت. 

وبرز ُمعلّقا رائدا على األزمة المالية 
ف�ي اليون�ان بع�د أن أطل�ق مدونة 
“أف�كار للعالم ما بعد ع�ام 2008”. 
وهو ن�ادراً ما يكب�ح انتقاداته. بعد 
إحدى المقاب�الت التلفزيونية عقب 
االنتخاب�ات، كت�ب: “باعتب�اري من 
المعجبين بشبكة BBC، ال بد أن أقول 
إنن�ي ُذهلت م�ن أعماق ع�دم الدقة 
ف�ي التقرير ال�ذي تق�وم عليه هذه 
المقابلة )ناهيك عن الوقاحة الكبيرة 
م�ن ُمقّدم البرنام�ج(. مع ذلك )...( 
كان البرنامج ممتعا!”. فاروفاكيس 
مت�زوج من دان�اي س�تاراتو، فنانة 
التركيب وزوجته الثانية، التي غالباً 
ما ُيشاهد معها في الحانات األنيقة 

في حي كولوناكي الراقي في أثينا.
وهو يصف نفسه بأنه “مختص 
االقتصاد الالئق من الدرجة الثانية”، 
و”من أتباع الماركس�ية التحررية”. 
ويجلس مع ُمش�ّرعي حزب سيريزا 
ف�ي البرلم�ان عل�ى الرغم م�ن أنه 
لي�س عض�واً ف�ي الح�زب. وطالما 
يتمت�ع بثقة تس�يبراس، فه�ذا قد ال 
يك�ون ذا أهمية كبي�رة، لكن إذا قام 
ف�ي أي وق�ت بإغض�اب مجموع�ة 
المتطرفة،  اليس�ارية  حزب سيريزا 
فإن افتق�اره إلى عضوية الحزب قد 
يتح�ّول إلى نقطة ضع�ف تؤدي إلى 

طرده من الحكومة.
لك�ن في الوق�ت الراه�ن، يقول 
فاروفاكيس أنه يقاتل في “المعركة 
النبيلة”، محاوالً إقناع وزراء المالية 
الذي�ن يرتدون ربط�ات العنق أن من 
مصلحته�م تخفي�ف ع�بء الدي�ون 
في اليونان، إذا ل�زم األمر من خالل 
“هندس�ة ذكي�ة للدي�ون” ب�دالً من 
إلغاء صريح لبعض ديونها األجنبية 

البالغة 315 مليار يورو.
ويعتقد أن التاريخ إلى جانبه. في 
حديث ل�� “فاينانش�يال تايمز” في 
لندن، يرس�م ابتسامته األكثر سحراً 
ويستشهد بدرس من تاريخ اليونان 
القديم: “أحياناً تعمل الديمقراطيات 
األكبر واألقوى على تقويض نفسها 

من خالل سحق تلك األصغر منها”.

مـحـارب إغـريـقـي فـي قـتـال االقـتـصـاد الـيـونـانـي
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رغم السقوط الكارثي .. رونالدو حيتفل!

 طالب رئيس لجنة الحكام طارق 
احمد االتحاد الح�ايل لكرة القدم 
برضورة حسم ملف املدرب الذي 
س�يقود منتخب اس�ود الرافدين 
املقبل�ة  االس�تحقاقات  خ�ال 
الس�يما تصفي�ات ق�ارة آس�يا 
املؤهلة لنهائيات كاس العالم يف 

روسيا صيف العام2018. 
واكد احمد: " ينبغي عىل االخوة 
يف االتحاد العراق�ي لكرة القدم 
العمي�ق والجدي من  التفك�ر 
جدي�د  م�درب  تس�مية  اج�ل 

لاخ�رض العراق�ي يف اقرب وقت 
ممك�ن وليس تاخ�ر االمر اىل ان 
تات�ي مواعيد مباري�ات املنتخب 
العراق�ي وبالت�ايل الوق�وع تحت 
تاث�رات الضغوط�ات الش�عبية 

واالعامية والحكومية".
مشرا اىل ان " حصول العراق عىل 
املركز الرابع اسيويا يعد انجازا يف 
ظل الظ�روف الصعبة التي مرت 
ع�ىل الك�رة العراقية س�يما بعد 

نكسة خليجي22 بالسعودية". 
االس�بق  ال�دويل  الحك�م  ولف�ت 
يج�ب  الح�ايل  االتح�اد   " ان  اىل 
علي�ه االع�داد املبك�ر للتصفيات 

لنهائي�ات  املؤهل�ة  اآلس�يوية 
مونديال روس�يا من خال حسم 
مل�ف الجهازين الفن�ي واالداري 
واملحرتفني  املغرتب�ني  والاعب�ني 
واملحليني بغية تجنب ضغوطات 

الزمن".
 وطال�ب احمد " لجنة املنتخبات 
الوطنية ولجنة املدربني برضورة 
انه�اء مل�ف مدرب�ي املنتخبات 
الوطني�ة العراقي�ة للمتقدم�ني 
وتس�مية  والش�باب  واالوملب�ي 
له�ذه  املدرب�ني  م�ن  املناس�ب 
املدرب�ني به�دف االع�داد املبك�ر 

لاستحقاقات املقبلة".

 
افصح م�درب نادي الطلب�ة عبد الوهاب 
ابو الهيل ان الفريق 
فني���ا  جاه�ز 
وبدنيا ونفسيا 
نادي  ملاق�اة 
ع�ىل  ده�وك 
يف  الصناع�ة 
صم���ة  لعا ا
العراقية بغداد 
املرب���ع  وان 
الذهب�ي ه���و 
هدفنا املقبل.واكد 
ابو الهيل: ان نادي 

دهوك يعد من الفرق التي تمتلك الخربة يف 
خوض مباريات املواعيد الكربى".الفتا اىل 
ان " االزرق االني�ق لم يفوت الفرصة من 
اجل خط�ف نقاط املباراة وتعزيز مركزه 
يف قم�ة املجموع�ة الثان�ي م�ن ال�دوري 
العراقي املمتاز للموس�م الحايل".واش�ار 
قائد العراق يف تصفيات كاس العالم 2006 
اىل ان " تعاقد النادي الطابي مع الاعبني 
عيل صاح وصالح س�دير جاء لكوانهما 
يتمتع�ان بعام�يل الخ�ربة والتجربة عىل 
صعيد ال�دوري املحيل واثبت�ا بكل جدارة 
انهما صفقتان ناجحت�ان خال املركاتو 
الشتوي".مشددا عىل ان " املرحلة الثانية 
من الدوري العراقي ال تحتمل تكبد املزيد 
من الخسائر الن كل الفرق استعدت جيدا 

للدوري وال مج�ال للتعويض وكل نقطة 
س�يكون لها اهميتها خال الجزء الثاني 
م�ن الدوري".وكش�ف مح�رتف الدوري 
االيران�ي س�ابقا ع�ن ان " لق�ب الدوري 
املوس�م الحايل لن يحس�م اال يف االسابيع 
االخرة منه بسبب قوة املنافسة وتقارب 
النقاط".واش�تكى  وع�دد  املس�تويات 
اب�و الهيل " من س�وء ارضي�ات املاعب 
العراقي�ة االمر الذي يؤثر س�لبا عىل اداء 
الاعبني ودرجة تعاطيه�م مع الواجبات 
املناط�ة بهم من قب�ل املدربني". مبينا ان 
" الاعبني املحرتفني الذين قدموا للدوري 
العراقي املوس�م الح�ايل عمل�وا الفوارق 
الفنية وكانوا ادوات رابحة بيد املدربني يف 

معظم املباريات".

 
ع�ىل الرغم م�ن التطور الذي يش�هده 
مانشسرت يونايتد عىل مستوى النتائج 
يف الدوري اإلنجليزي هذا املوس�م تحت 
قيادة لويس فان ج�ال املدير الفني، إال 
أن امل�درب الهولن�دي يعان�ي دائما من 
ص�داع مزمن لم يس�تطع التعامل معه 
بالش�كل املطلوب حتى االن وهو كيفية 
توظي�ف القائ�د الدويل اإلنجلي�زي واين 

روني.
 صحيفة " دييل ميل" الربيطانية نرشت 
تحيلي�ااً ع�ن كيفي�ة توظي�ف روني يف 
امللع�ب، وهي تعت�رب األزم�ة الكربى يف 
تش�كيلة يونايتد، فاملدرب يعتمد  كثراًا 
عىل طريق�ة 2-2 يف الخط الهجومي 
، وهو ما يعني أن روني س�يرتاجع 
إىل الوس�ط خل�ف املهاجمني مع 
وج�ود فان ب�ريس وفالكاو يف 

األمام كمثال.
التقرير،  بحس�ب  املشكلة 
ليس�ت يف وج�ود روني يف 
وس�ط املعلب ألن�ه مركز 
ولقدرات�ه  ل�ه  مناس�ب 
أي�ن  األزم�ة،  لك�ن  الكب�رة، 

س�يتم توظيفه يف وس�ط امللعب ؟ .روني يتألق 
يف الخط�ة الهجومي�ة 4-3-3 م�ع وجود العب 
وسط مدافع، ويتألق يف مواجهة املرمى ويصنع 
الكرات من العمق، وس�يكون هذا أفضل من أن 
يعط�ي ظهره للمرم�ى، ومن املمك�ن أن نراه 
ع�ىل طرف وس�ط امللع�ب لكن أليس ه�ذا دور 

أنخيل دي ماريا؟.
 الصحيف�ة أك�دت أن فان جال م�ن املمكن أن 
يكون مس�تقر عىل طريقته بشكل كبر، لكنها 
أوضح�ت أن ه�ذه الخط�ة ل�ن تظه�ر أفضل 
مس�توى ليونايتد، ببساطة ألن روني التائه لن 

يقدم أفضل ما لديه. 
وق�ال فان ج�ال:" األم�ر كله يأت�ي بالتفاهم، 
وأب�رر دائما لروني ملاذا عليه فعل ذلك،  وأعتقد 
أنه لم يش�تك قط من مرك�زه ، فهو يحب دور 
الع�ب الوس�ط ألن�ه يمتلك الك�رة أكث�ر، ومن 

املمكن أن استخدمه كجناح أو مهاجم".
وأضاف:" رون�ي العب متع�دد الوظائف، فهو 
يمكنه اللعب يف مركز الوسط، خلف املهاجمني، 
جن�اح، أو مهاج�م ، ال يوج�د العب�ني به�ذه 

الخصائص، لهذا اإلعام يتحدث كثراًا".
وأوضح امل�درب الهولندي يف خت�ام ترصيحاته 
أن ال يج�د مش�كلة يف التعامل م�ع روني، وأنه 
س�يوظفه ع�ىل حس�ب م�ا يحتاج�ه يونايتد، 

مشراًا إىل أنه ينتظر منه الكثر يف أي مركز.

طارق امحد يؤكد عىل رضورة رسعة 
تسمية مدريب املنتخبات الوطنية

أبو اهليل: مستعدون ملواجهة دهوك 
واملربع الذهبي هدفنا

المستقبل العراقي/ متابعةالمستقبل العراقي/ متابعة

 
لم يمنع سقوط ريال مدريد 4-0 
أتلتيكو مدريد كريستيانو  أمام 
رونال�دو م�ن االحتف�ال بعي�د 
مي�اده مس�اء الس�بت، وذلك 
عندم�ا ق�ام بدعوة م�ا يقارب 
150 منه�م زماء ل�ه يف الفريق 
وأصدقاء إىل حفل أحياه املطرب 

الكولومبي كيفني رولدان.
وأش�ارت صحيف�ة آس إىل هذا 
االحتفال بطريقة نقدية، واصفة 
خروج بعض الص�ورة املتعلقة 
بالحف�ل بالغريبة، خصوصااً أن 
ري�ال مدريد وجماهره باتوا يف 
تل�ك الليلة بحزن بعد الس�قوط 

الكبر أمام أتلتيكو مدريد.
صحيفة ماركا رصدت االحتفال 
أيض�ااً، واكتفت بنق�ل الخرب، يف 
حني كانت ردود الفعل متباينة يف 
التعليقات يف موقع الصحيفتني 

املدريديتني.
أحدهم قال "ه�ذا ليس بجديد، 

فهو أناني دومااً".
يف ح�ني كان رد أخ�ر "ال أتف�ق 
عىل م�ن ينتق�دون ترصفه، لو 
كان لدينا يوم عمل يسء، وعدنا 
للبي�ت، أال يح�ق لن�ا االحتفال 

بعيد ميادنا يومها؟".

المستقبل العراقي / وكاالت

 طال�ب روبرت�و مانش�يني املدي�ر الفني 
إن�رت مي�ان، مش�جعي  لن�ادي 

الفري�ق بمواصلة إيمانهم بالفريق، خاصة عقب 
الهزائم الثاث املتتالية خال الفرتة األخرة.

 روبرتو مانش�يني تحدث لوس�ائل اإلعام قائااً: 
"جماه�ر ان�رت عليه�ا الوث�وق ب�ي، حت�ى وأن 

كن�ت أع�رف بأنهم مكتئب�ني من نتائ�ج الفريق 
األخرة."

 وأض�اف: "بالرغم م�ن الفرتة الس�يئة التي نمر 
بها، فهناك أش�ياء إيجابية أيض�ااً، عاجااً أم أجااً 

النتائج سوف تأتي، يف كرة القدم ولألسف عندما 
يسوء األمر، فمن الصعب تغير ذلك رسيعااً."

: "ال اعتقد ب�أن الجماهر   وأنه�ى حديثه قائ�ااً
س�تكون مش�كلة لنا، لهم الحق الكامل بالغضب 

من النتائج األخرة، نحن نتقبل كل يشء."
 يذك�ر أن ن�ادي إنرت مي�ان يحتل املرك�ز الثالث 
عرش برصيد 26 نقطة، ضمن منافس�ات بطولة 

الدوري اإليطايل لكرة القدم.

مانشيني يطلب الثقة من مجاهري انرت
المستقبل العراقي / وكاالت

روين .. صداع مزمن يف رأس فان غال

 
كش�ف الجهاز الفني لن�ادي زاخ�و الريايض ان 
الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم املوسم الحايل 
دوري  اس�تثنائي ويعي�ش حالة م�ن الطواريء.
واكد مدرب نادي زاخ�و عيل هادي :" ان  الدوري 
الح�ايل اس�تثنائي يف مواعي�د  املوس�م  العراق�ي 
مباريات�ه وحتى اماكن اقامة املباريات االمر الذي 

يؤثر سلبا عىل املنظومة الرياضية برمتها".
 واش�ار هادي ان "الدوري العراقي وبس�بب كثرة 
التاجيات والتوقفات فقد الكثر من خواص االثارة 
واملتعة واملنافس�ة الحقيقية ب�ني االندية والاعبني 

عىل ذات القدر من االهمية".
 وبني العب نادي الزوراء سابقا ان عىل االتحاد الحايل 
لكرة القدم تجنب الوقوع يف نفس االخطاء التي وقع 
فيها خال املرحلة االوىل خاص�ة فيما يتعلق بتحديد 
ازمن�ة وماعب املباريات، االمر الذي لم يخدم الصورة 
الفني�ة لل�دوري واالندية والاعبني".كاش�فا عن ان " 
نادي زاخو وعىل الرغم من عدم ضمه لاعبني املحرتفني 
م�ن الوزن الثقيل ماديا فض�ا عن خلو النادي االصفر 

م�ن العبي املنتخبات الوطنية , اال اننا كجهاز فني 
وكهيئة ادارية نراهن عىل الروح القتالية لاعبني 
ع�اوة عىل اظهار املس�توى الحقيقي لهم خال 
مباريات املرحلة ال2 من الدوري".واعترب مدرب 
كرباء س�ابقا " بقاء نادي زاخو ضمن دوري 
الكبار امر سيكون سعيدا عىل جماهر النادي 
املحب�ة لل�ون االصفر".الفت�ا اىل ان " واح�د 
م�ن اندية زاخ�و والكهرباء ومصايف الوس�ط 
س�يهبط يف نهاية املطاف لدوري الدرجة االوىل 

لكرة القدم املوسم املقبل".
 واعت�رب ه�ادي " املجموع�ة االوىل اق�وى م�ن 

املجموع�ة ال2 بس�بب تواج�د فرقا له�ا باعها 
الطوي�ل وتاريخه�ا الكب�ر وانجازاته�ا املدوي�ة 

ع�ىل صعيد الكرة العراقية وم�ن قبيل زعيم االندية 
العراقية الزورء وعري�ق االندية القوة الجوية واربيل 

اكثر االندية املحلية تتويجا باللقب بعد العام2003 اىل 
جانب تواجد اندية تطورت بشكل مذهل خال املواسم 

االخرة كنفط الجنوب والكرخ ونفط الوسط".
 يذك�ر ان نادي زاخو يحت�ل املركز الثامن يف املجموعة 

االوىل جامعا 8 نقاط من فوزين وتعادلني و5 هزائم.

عيل هادي: الدوري العراقي يعيش 
المستقبل العراقي/ وكاالتظروفًا استثنائية

المستقبل العراقي/ متابعة
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امليزان

ايفون لتشغيل السيارة

معادلة رياضية الختيار الرشيك
ظهرت الكثري من االخرتاعات واملسائل الخاصة 
باختي�ار رشيك الحي�اة يف الس�نوات األخرية ، 
لكن عال�م الرياضيات” م�ات باركر” يف حوار 
لربنام�ج “م�ور أند لس لبي ب�ي يس أعلن عن 
وجود منهج علم�ي يفيد يف حل ما نطلق عليه 
“مشكلة اختيار الوقت املناسب لتحقيق أفضل 
نتائج”.يق�ول بارك�ر :” أنت بحاج�ة إىل رؤية 
رشكاء بقدر كاف لتصل بالفعل إىل يقني أن ما 
اخرتت�ه كان هو االختيار األمث�ل والرياضيات 
تساعدنا يف معرفة أنه يف حالة رغبتك يف العثور 
ع�ى أفضل ش�خص، فأنت بحاج�ة إىل معرفة 
إجم�ايل عدد األش�خاص الذي�ن قابلتهم طوال 
حياتك”.ولنف�رتض أن�ك قابلت 100 ش�خص 
ستجري بعدها حس�ابات للجذر املربع للعدد، 
وهو عرشة ، ثم تس�تعني ب�أول عرشة لقاءات 
لتحلي�ل جودتها، وجم�ع املعلوم�ات من أجل 

إجراء بح�وث س�وقية.وأضاف :”بمجرد عمل 
ذلك، تواصل تحديد لقاءات حتى تقابل الشخص 
الجيد، أو األفضل من أي شخص قابلته ومدون 
يف عينت�ك األصلي�ة. وبذل�ك ف�إن الرياضي�ات 
س�تحدد لك أفضل نتائج يمك�ن التوصل لها يف 
 ” CNN“ املتوس�ط.” وكما أوضح�ت صحيفة
إىل أن البحوث تش�ري بأن معظم الناس يستقر 
رأيه�م رسيعا أثناء البحث ع�ن رشيك الحياة ، 
بالطبع هذه املعادلة الحس�ابية غري مكتملة. 
فم�ا هي املدة التي تحتاجها للقاء ش�خص ما 
قب�ل أن تصل إىل تقدي�ر جودته؟ وكيف يمكنك 
تحدي�د درج�ات له�ؤالء األش�خاص بطريقة 
موضوعي�ة؟ وه�ل تتغ�ري “جودته�م” بمرور 
الوق�ت؟ وكذلك جودتك؟ يقول باركر :”عى ما 
يبدو إىل أن معظم الناس يستقر رأيها يف عملية 

االختيار رسيعا.

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن ع�دد صمام�ات القلب يف 

جسم اإلنسان أربعة. 
هل تعل�م أن الذب�اب ينق�ل العديد من 

األمراض لإلنسان وأهم 
هذه األمراض: م�رض الرمد الصديدي 

ومرض الرتاخوما ومرض 
اإلسهال وغريها.

ه�ل تعل�م أن مص�ادر التل�وث العادي 
للطعام التي تجلب مختلف 

األمراض هي: الغبار األيدي املتس�خة، 
األواني الوسخة، 

واألواني تلعب دوراً مهماً يف هذا املجال 
فيجب أن ال تكون 

مرشخة أو مثلمة. كذلك يجب أن تكون 
غري قابلة للصدأ.

الحص�ول  “آب�ل”  تعت�زم رشك�ة 
عى اس�تخدام “آي فون” بدالً من 
مفت�اح الس�يارة للقي�ام بنف�س 

املهمة.
األس�بوع  ه�ذا  “آب�ل”  ونجح�ت 
يف الحص�ول ع�ى ب�راءة اخ�رتاع، 
تعم�ل ع�ى التكنولوجي�ا الجديدة 

التي تسمح للس�ائقني باستخدام 
هواتف “آي فون” أو ساعة “آبل” 

الذكية لفتح سيارتهم.
وتعتم�د الخاصي�ة الجدي�دة التي 
تعمل عليها “آبل” عى البلوتوث أو 
االتصال بكود مع�ني، وفقاً ملا ورد 

بموقع “دييل ميل”.

الحديث عن زوايا مختلفة من الحياة بخالف العمل 
يوّسع آفاق املحادثة وُيقرّب املسافات،األحاديث 
الوّدّية تضيف ملسة دفء وطمأنينة بني األطراف 
خاصًة إن كان اللقاء مع أشخاص تقابلهم ألول 
م�رة وترغ�ب ىف كس�ب ثقتهم.ح�اول أن تكون 

واضحا يف عالقتك باآلخرين.

علي�ك مضاعفة قدرتك عى تحّمل النقد مهما كان 
الذعاً خاصًة إن كان موّجهاً نحوك ِمّمن يحرتمونك 
ويحبونك،تقدي�م الع�ْون للمحت�اج مطل�وب لكن 
الرتَفيه عن اآلخرين ليس من مسئوليات وظيفتك.
عندما تمنح شخصا ما الحب واالهتمام فتأكد أنك 

بهذا تحتفظ بحبه وتقديره حتى نهاية العمر.  

جميع النساء يحلمن بحياة االستقرار وتكوين 
األرسة وإنجاب األطفال، أما الرجال فريغبون 
دائم�ا يف االحتف�اظ بحياة الحري�ة واالنطالق 
بعي�دا ع�ن أي الت�زام. إذا لم ت�ر األمور عى 
م�ا ي�رام يف بداية األم�ر فهذا ال يعن�ي أنها لن 

تتحسن.

البداي�ة الجّي�دة الصحيحة تعن�ى إنتهاءك من 
نص�ف املش�وار بنج�اح ، إحرص ع�ى إتصالك 
باألش�خاص الّنافذي�ن وم�ن لهم نف�س هدفك 
لتس�هيل عملك،وتأكد من توزيع املكاس�ب عى 
فري�ق عملك بالعدل.ال تح�اول أن تتقمص دور 
الضحية ودافع عن حقك وتأكد أنك ستفوز به.

حافظ عى ورقة الّسوليفان التى تعنى اللطف 
والتهذي�ب عن�د تأنيب�ك ألحدهم لكْي�ال تؤذى 
مش�اعره ،خاص�ًة إن كان أس�لوبه الش�ديد 
الغب�اء ه�و صفة أصيل�ة لديه وليس�ت عادة 
مكتسبة.ال مانع من تقديم بعض التضحيات 

من وقت آلخر من أجل الشخص الذي تحبه. 

الطبيعة املتسلطة لزوجتك قد تفسد مزاجك،قد 
تشعر بكسل ش�ديد وإفتقارك للنشاط الالزم 
لَتُحك رأس�ك،الجلوس م�ع الزوجة-الخطيبة 
اإلت�زان  ع�ودة  تؤّم�ن  الخالف�ات  وتصفي�ة 
والنش�اط لبقّية الجبهات ىف حياتك بمش�يئة 

الله َتَعاىل.

مواقف صعبة وعراقيل عى طول الخط،اليبدو 
أن ش�يئاً ّم�ا يس�ري ىف اإلتج�اه الصحي�ح،إن 
ش�عرت أن الك�ْون بأكمل�ه يتآمر ض�ّدك فقم 
بأخ�ذ نفس عميق،تالوة بعض اآليات الكريمة 

ثم الغطس عميقاً ملحاولة جديدة.

مزاج�ك الي�وم َس�ْهل ُمْنَبِس�ط وه�ذا يعن�ى 
موافقت�ك عى طلب�ات زمالئك وأف�راد أرستك 
دون أى إنتق�اد أوإعرتاض،إح�رتس من خبث 
الذي�ن ال  اآلخري�ن  ب�آراء  تتأث�ر  األطف�ال.ال 
يعرفون�ك جيدا. ربما تتعرض اليوم للعديد من 

خيبات األمل 

ىف غمارإستفزاز أحدهم لك عى قارعة الطريق 
تذكر أن هذا الشخص املستفز له أرسة وأحباء 
وأصدقاء وأحالم مثل�ك تماماً،تخّل عن العنف 
وتأكد أن اإلبتسامة البسيطة-وليست الصفراء 

املستفزّة- كافية لتحويل العدو إىل حبيب

ال تخج�ل م�ن تقدي�م اإلعتذار مل�ن أخطأت ىف 
حقه،خاصًة إن كان أحد الوالدْين أو أحد إناث 
العائلة،املش�كلة أن تأخذك العزّة باإلثم ،إعتذر 
حتى إن لم تكن أنت املخطئ.حاول أن تستفيد 

من مواصفاتك اإليجابية. 

عجل�ة الحياة ت�دور بملل ُمطب�ق واليبدو أى 
أثر لتغيري أو تحّس�ن،عى األقل اليوجد تراجع 
أو إنتكاس�ات وهذا تقّدم ىف ح�ّد ذاته،قد تجد 
ضالت�ك ىف التغي�ري بمش�اهدتك م�ع الحبيبة 

لفيلم سينمائى لم تشاهده من قبل.

عاطف�ى وحّس�اس ورغبت�ك عالي�ة لت�ذّوق 
مش�اهدة  املوس�يقى،  الفنون،س�ماع 
الّس�ينما،أورشاء غ�رض فّن�ى لتزي�ني املنزل 
،وكلها ليس�ت كافية إلش�باعك لك�ن ، ُرّبما ، 
معاملة الحبيبة لك بأس�لوب كالس�يكى راقى 

تجلب لك الشعور باألستقراطّية.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

جتربة احلجاب يف امريكا 
خاض�ت أربع نس�اء أمريكي�ات تجربة 
الحي�اة  الش�عور بتفاصي�ل  إىل  ته�دف 
للنس�اء املس�لمات بني العام�ة، وتقوم 
التجرب�ة ببس�اطة ع�ى ارت�داء لب�اس 
الحجاب ليوم واحد. قبل البدء بالتجربة 
طلب م�ن املتطوعات توضي�ح نظرتهن 
إىل املحجب�ات، وكان�ت اآلراء بمجمله�ا 
تعترب الحج�اب عبئا عى امل�رأة وتقييدا 
الحج�اب  ارتدائه�ن  وقب�ل  لحريته�ا. 
للتجرب�ة، تحدث�ت إليهن املستش�ارة يف 
مجلس الشؤون العامة للمسلمني إيدينا 
ليكوفي�ك عن معن�ى الحج�اب يف الدين 
اإلس�المي وكيفية ارتدائه. ب�دا االرتباك 

واضح�اً ع�ى املش�اركات يف التجرب�ة، 
وتعرضن للنظرات الفاحصة بني العامة، 
إج�راءات  التعليق�ات، وإىل  وإىل بع�ض 
أمنية إضافية يف املطار. وإىل جانب ردود 
فع�ل العامة الس�لبية الرت�داء الحجاب، 
فقد عربت إحدى املش�اركات عن شعور 
مريح جمعها م�ع املحجبات بني العامة 
م�ن خ�الل النظ�رات املتبادل�ة بينه�ن 
وكأن هن�اك »وح�دة« تجمعه�ن، ع�ى 
حد تعبريه�ا. وكنتيج�ة للتجربة عربت 
املش�اركات عن حدوث تغري يف نظرتهن 
للحجاب، واعتقادهن أن ارتداء الحجاب 

قرار شخيص ال يحق ألحد انتقاده.

النمل االبيض حيمي املزارع
ق�ال علم�اء م�ن أمري�كا، إن النم�ل 
األبيض يكب�ح تكون الصح�راء جراء 
التغري املناخي، ويجعل مراعي العشب 
الطبيعي الجافة أكثر قدرة عى مقاومة 
الباحث�ون  املناخي.وأوض�ح  التغ�ري 
يف دراس�تهم الت�ي ن�رشت نتائجه�ا، 
الخميس املايض، ىف مجلة “س�اينس” 
األمريكي�ة، أن أعش�اش ق�رى النم�ل 
األبيض التي تأخذ شكل التالل تحتفظ 
داخلها باملياه والعنارص الغذائية مما 
يس�مح باس�تمرار الخ�رة يف هذه 
املس�احات حت�ى يف ف�رتات الجفاف.
كما أكد الباحثون أن دراستهم توضح 

أيضاً أن وجود بقع الخرة متناثرة يف 
املس�احات الجافة ال يعني بالرورة 
تعرض هذه املس�احات لخطر جفاف 
حت�ى  يعتق�د  كان  حس�بما  وش�يك 
اآلن، طبق�ًا مل�ا ذكرت�ه وكال�ة األنباء 
الباحثون تحت  “األملانية”.واس�تخدم 
إرشاف خ�وان بوناخي�ال م�ن جامعة 
برنس�تون بوالية نيو جرييس نموذجاً 
حسابياً لتوضيح كيفية تأثري سقوط 
األمط�ار بكمي�ات متباين�ة ع�ى نمو 
النبات�ات عندم�ا يصادف ذل�ك وجود 
النمل األبيض يف نفس املكان ويف حالة 
غي�اب النمل.وقارن الباحث�ون نتائج 

ه�ذه النم�اذج بص�ور إلتقط�ت من 
الجو لغابات سافانا يف أفريقيا يعيش 
بها نم�ل أبيض من فصيل�ة أودونتو.

وأظهرت النماذج أن مساحات العشب 
الجافة تس�تطيع التغلب عى الجفاف 
بكمي�ات مط�ر قليل�ة عندم�ا يوج�د 
به�ا نم�ل أبي�ض، حي�ث يت�م تخزين 
الرطوب�ة يف هذه املس�احات وبالقرب 
من أعش�اش النمل.كم�ا تبقى البذور 
س�ليمة يف هذه املناطق بحيث تنتعش 
الخ�رة برعة أك�رب إليه�ا بمجرد 
س�قوط األمطار بعض التعرض لفرتة 

جفاف طويلة.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – أول من وضع النقاط عى الحروف 
–

 2 – رئيس تركي راحل –
 3 – يب�ر مجزوم�ة – جدها يف دولة 

– لإلستدراك –
 4 – من النس�اء العربيات الخالدات – 

نصف رامز –
 5 – مرتفع – أمنيات –

 6 – أس�م علم مذكر – بل�دة يف البقاع 
اللبناني –

 7 - حرف جر – ال يباح – عكس خطأ 
–

 8 – موقع�ة تاريخي�ة لنابليون – من 
أعضاء الوجه –

 9 – شكوك- قيظ .

1 – روائي مري شهري –
 2 – مدين�ة لبنانية – إغفال وعدم تذكر 

–
 3 – ج�واب – أغنية لعبد الوهاب – فور  

4 – موسيقي عاملي راحل – قرع –
 5 – يقال }..... ونجول{ – من األمراض 

–
 6 – م�ن مؤلف�ات توفي�ق الحكي�م –

 7 ��� أداة نصب – أسم موصول –
 8 – مطرب لبناني راحل –

 9 – كلمت�ان : وحدة قياس للمس�افات 
+ من األلوان .

سـودوكـو

مقادير الوصفة
2 دقيق

1/4 ملح
1 ماء

1 كوب سكر
2/1 كوب ماء

2 حبة متوسطة جزر، اصابع رقيقة
2/1 ملعقة صغرية عصري ليمون

1 ملعقة صغرية قزحة ) حبة الربكة(
طريقة التحضري

1. العجين�ة: يف وع�اء الخالط ضع�ي الدقيق 
واملل�ح، ثبتي م�رب العجن، اضيف�ي املاء 
بالتدريج مع العجن عى رسعة متوس�طة اىل 
ان تحصيل عى عجين�ة طرية، اعجني ملدة 5 

دقائق.
2. اح�ري صينية واس�عة، ادهنيها بكمية 
وفرية من الزيت، قطع�ي العجينة اىل اقراص 
صغ�رية ، ضع�ي يف الصينية، ادهني س�طح 
العجين�ة بالزي�ت. غلفي العجين�ة بالنايلون 

وضعي يف الثالجة طوال الليل.
3. صلص�ة الجزر: يف قدر ضعي الس�كر، املاء 
والج�زر، ضع�ي الق�در ع�ى نار متوس�طة، 
قلبي اىل ان يغ�يل الخليط، دعيه يغيل عى نار 

هادئة5 دقائق.احتفظي بالصلصة دافئة.
4. يف مقالة عميقة ضعي زيت ذرة ، س�خني 

عى نار متوسطة.
5. خ�ذي ق�رص م�ن العجين�ة، ضعي�ه عى 
الطاول�ة ، افردي�ه باط�راف اصابعك ليصبح 
دائرة صغرية، اسقطي الدائرة ببطء يف الزيت، 
انتظري قليال ثم باس�تعمال ملعقة اس�كبي 
الزيت الس�اخن عى الق�رص لكي ينتفخ من 
الجهت�ني، اقيل ليصبح الق�رص ذهبي اللون، 
ضعي�ه ع�ى قطع�ة م�ن ال�ورق إلمتصاص 
الزيت،قدم�ي الزالبي�ة س�اخنة م�ع صلصة 

الجزر.

زالبيا رقيقة

معلومات  عامة
فوائد الشوفان

- يعت�رب الش�وفان م�ن أح�د الوس�ائل 
للس�يطرة عيل الغضب خصوصاً إن كن 
من األفراد التي تغضب برعه فهو من 

مهدئات األعصاب الجيدة واالكتئاب.
- الشوفان واحد من أفضل املصادر التى 
يمك�ن الحص�ول من خاللها ع�ى مادة 
)Inositol( وهي تعترب من املواد الهامة 
للمحافظة ع�ى معدالت الكوليس�رتول 

الطبيعية بالدم .
- املي�زة الت�ي يحت�وى عليها الش�وفان 
ه�و احتوائ�ه ع�ى أغن�ى املع�ادن التي 

يحتاج إليها الجس�ن مثل الكالس�يوم و 
البوتاسيوم و املاغنسيوم ، مما يعني إنه 
مصدر جيد لنظام غذائي س�ليم للجسم 

بدون كس�ب س�عرات حراريه كثرية .
- لكل ش�خص يريد فقدان الوزن  يتبع 
حميه غذائية يعترب الش�وفان حل مثايل 
له فيمكن�ه تناوله كوجبة إفطار مثاليه 
،  فه�و يحت�وي ع�ى نس�به عالية من 
األلياف مما يجعله ضمن قوائم االغذية  
التي ال تؤدي إىل الس�منه و ذات سعرات 

حرارية منخفضة .
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التسامح والتصالح 
لث���ة لثا لعي���ن ا ا

مؤيد عبد الزهرة

اج���راس
مس���احة لل���رأي

ح�ن حصل التغي�ري وس�قطت الدكتاتوري�ة، اس�تقر التغيري 
بس�قوطها وذهبت آم�ال الحاملن بعراق جدي�د ادراج الرياح التي 
مصدره�ا الف�وىض األمريكية الخالق�ة حيث منح�ت أكرب فرصة 
يف التاري�خ للصوص م�ا كانوا يحلم�ون بثروات طائل�ة تمتد من 
أق�ىص العراق إىل أقىص العراق، وكنا قبله�ا يف مؤتمر صالح الدين 
للمعارض�ة العراقي�ة ول�م ُتقدم أي وثيق�ة من املؤتمري�ن تعالج 
الوض�ع ما بعد س�قوط الدكتاتورية ،كل ال�ذي كان، ان املؤتمرين 
كان�وا يصغون إىل ممثل الرئيس األمريك�ي »زملاي خليل زادة«بكل 

حواسهم وباللغتن األنكليزية والفارسية.
كتب�ت يف وقته�ا متس�ائالً..إذا كان لدي�ك مائة معتق�ل وتريد 
اطالق رساحه�م فعليك ان تهيء برنامجاً يعينهم يف ادارة حياتهم 
الحرة الجديدة، ونحن اآلن نريد اطالق رساح ش�عب ُمعتقل فكيف 
نم�ي إىل ذلك من غري برنامج؟..وأخذت عىل عاتقي كتابة وثيقة 
تتعل�ق بمرحل�ة مابعد الس�قوط ضمنتها جماح روح�ي الغارقة 
بآالم عراقيتنا وقمت بتسليمها إىل السيد توفيق اليارسي الذي قام 

بدوره بتسليمها إىل اللجنة التحضريية وما مجيب !
أذكر هذا للتدليل عىل ان امورنا كانت مرس�ومة قبل الس�قوط 
وإذا عدنا إىل ايامه األوىل سنعثر عىل خارطة النهب والسلب وضياع 
األمن بأرشاف برايمر والذي لم يكتف بأرشافه عىل التخريب والهدم 
وح�ل الجيش ورسقة معداته وتهريبها عرب الحدود وكذلك املعامل 
واملطاب�ع فج�اء بمجلس الحك�م فوق ه�ذا الركام م�ن الخراب، 
فأس�توىل اعض�اؤه عىل العق�ارات ورشعن�وا الرسق�ة محصنن 
بنظرية الفوىض الخالقة التي فتحت كل أبواب الرسقة وكذلك سبل 
رشعنتها . ثم جاءت الرتكيبة الطائفية للحكم أو تجسدت فقلنا يف 
وقتها انها اللبننة ،ولبننة العراق واضحة فمن شأنه تحويل الدولة 
إىل رشكات أس�هم تتحكم بها الواليات املتحدة األمريكية وتستثمر 
فيها الدول األقليمية ويس�تفيد منها ام�راء الطوائف وهي الحالة 
الت�ي تفوقت عىل الحالة اللبنانية حيث انترش فس�اد جعل العراق 
يق�ف يف مقدمة دول الفس�اد ويجعل من مواطن�ه فاقداً للبوصلة 
الوطني�ة ويبع�د آالف الكيلوم�رتات ع�ن دفاتر حس�ابات النواب 

والوزراء وقبلهم قادة الكتل .
اليوم فتحوا لنا بوابة جديدة وأس�موها«داعش« التي بأمر ُدبر 
يف لي�ل أخذت محافظة املوصل بس�اعات وأمام م�رأى األمريكين 
وهك�ذا دخلت »داعش« إىل مختلف املحافظ�ات، رافق ذلك تهبيط 
فاضح يف اسعار النفط واعالن العجز يف ميزانية تعود اللصوص عىل 
شفطها، وأصبح الهم الجديد يتمثل بالقصقصات من الغالبية من 
الفقراء، ولوال تصدي املرجعية ودعوتها للجهاد لوصلت داعش إىل 
بغداد حيث س�يغادرها الوزراء والنواب إىل الدول التي أودعوا فيها 
مرسوقاتهم . ال نريد ان نتشائم فهناك من يقول ان مرحلة جديدة 
قد بدأت ولكن هذه البداية تحتاج إىل توضيح العالقة مع الواليات 
املتحدة ودور هذه العالقة يف نرش األستقرار والكف عن األستمرار 

يف زج العراق يف الفوىض غري الخالقة بلصوصها وداعشها ..

يبقى االغتس�ال بماء املحب�ة عنوان لإليمان ومفتاح للس�الم 
وطريق�ا للخ�ري ألنه�ا تمث�ل دع�وة اإلنس�ان ألخيه اإلنس�ان إىل 
التس�امح ونبذ األحقاد ،وهي دعوة نبيلة تكرس التآخي والرتاحم 
والت�وادد، وتل�ك بعض من خص�ال العراقين املعروفة واملش�هود 
به�ا ،فما أحوجن�ا اليوم ونح�ن نعيش ظروفا اس�تثنائية صعبة 
تتكال�ب فيها قوى االرهاب عىل بالدنا لتمزيق صفوفنا وتش�ظية 
نس�يجنا االجتماعي بزرع االحقاد واستعداء بعضنا البعض بكل 
االس�اليب والوس�ائل الخبيث�ة ،الن نؤكد عىل تلك القيم�ة النبيلة 
ونجعلها حارضة يف س�لوكنا وتعامالتنا اليومي�ة .. بطرق أبواب 
الرحم�ة واملودة،بزرع املس�احات البيض�اء يف حنايانا ،والتخلص 
أنفس�نا ونعل�م  الس�وداء يف دواخلنا.لنصال�ح  املس�احات  م�ن 
همومن�ا الطريان بعيدا عنا، ونعيد ترتيب أنفس�نا ، لنملم بقايانا 
املبعثرة،ونقرتب من أحالمنا البعيدة، حتى نكتشف مواطن الخري 
يف داخلنا،ونه�زم نفس�نا األمارة بالس�وء..اجل لنجاهد أنفس�نا 
ق�در استطاعتنا،ولنغس�ل قلوبن�ا قب�ل أجسادنا،ولس�اننا قب�ل 
ايدينا،ولنفسد كل محاوالتهم لرضب وحدتنا الوطنية،واملشاغبة 

عىل طريقنا الذي اخرتناه بملء إرادتنا.
2

يبقى خطاب التس�امح والتصال�ح والتضامن رضورة حيوية 
ملحة  تستدعيها الحاجة والرغبة املشرتكة للبحث يف أفضل السبل 
املمكن�ة واآلمنة للعي�ش والتعايش االجتماعي يف بيئة , مس�يجة  
بس�ياج العدالة واإلنص�اف والحرية واملس�اواة  والتعاون واألمن 
واألمان وحامية للحقوق األساسية لكل إنسان افرادا ومؤسسات 

وجماعات.
       فالتس�امح ه�و الفضيل�ة الت�ي تي�رس قي�ام التعاي�ش 
االجتماعي  والس�لم والسالم بن الناس ويس�هم يف إحالل ثقافة 
الالعن�ف  محل ثقافة الح�رب والعنف والقت�ل  والتدمري والدمار 
بل يمكن القول ان فضيلة التس�امح هي الحد األدنى من إمكانية 
العيش والتعايش املش�رتك يف مجمع س�يايس مدني مستقر قابل 

للنماء والتقدم واالزدهار.
3

ُ اللَُّه  يقول تعاىل: )َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا ُيْنِفُقوَن ُقِل الَْعْفَو َكَذلَِك ُيَبننِّ
ُروَن( )البقرة: 219(. لَُكُم اآْلََياِت لََعلَُّكْم َتَتَفكَّ

)َولَْيْعُفوا َولَْيْصَفُحوا أاََل ُتِحبُّ�وَن أَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُكْم َواللَُّه َغُفوٌر 
َرِحيٌم( ]النور:22[

كمؤمن�ن البد أن نعتقد أن كل ما أمرن�ا به القرآن الكريم فيه 
النفع والخري، 

 والتس�امح ق�وه إيمان،ولذلك فقد أمر الله رس�وله صىل الله 
علي�ه وال�ه وس�لم ، وبالطبع كل مؤم�ن ريض يالله رب�اً وبالنبي 
رس�والً، أمر بأخ�ذ العفو، وكأن الله يري�د أن يجعل العفو منهجاً 
لن�ا، نمارس�ه يف كل لحظة، فنعف�و عن أصدقاءنا الذين أس�اؤوا 
إلين�ا، نعفو عن زوجاتنا وأوالدنا، نعفو عن طفل صغري أو ش�يخ 
كبري، نعفو عن إنس�ان غش�نا أو خدعنا وآخر اس�تهزأ بنا... ألن 
العفو والتس�امح يبعدك عن الجاهلن ويوف�ر لك وقتك وجهدك، 

وهكذا 
التصال�ح والتس�امح م�ن حي�ث ه�ي قي�م اخالقي�ة ثقافية 
س�يكولوجية عظيمة االهمية املقصود هنا ه�و ان ندرك حقيقة 
وضعنا وان نفهم ونعي االسبابا لعميقة والدقيقة التي افضت بنا 
اىل م�ا نح�ن فيه من حال ومآل فاجع ومص�ري كارثي ونتعلم من 
اخطائنا, واذا كان التصالح يتص�ل باملايض ومعناه فانه الرشط 
الرضوري للتس�امح الذي يعني الحارض ويتص�ل باآلني الفوري 

الراهن  الحي املبارش
هورضورة العيش الفعال واملش�جع يف الح�ارض العادل األمن 
املس�تقر الذي يجعل م�ن االنتقال اىل املس�تقبل أم�ر ممكنا, بما 
يوفره من بيئة س�لمية مس�تقرة  ومتعافي�ة  صالحة للتضامن 
والتعاون والتعاضد والرتاحم والتأزر وتأليب الجهود والطاقات يف 

سبيل تأسيس املداميك للمجتمع الذي نريد ان نكونه . 

فؤاد حسونكـاريكـاتـير

غيالن

كلب ينقذ مالكته من عصابة
إنق�اذ  نج�ح كل�ب ش�جاع يف 
مالكته الحامل من عصابة مسلحة 
مكونة م�ن أربعة أف�راد يحملون 
أس�لحة بيض�اء، بع�د أن اقتحمت 
منزله�ا يف مدينة كينت الربيطانية 

تحت تهديد السالح.
العصابة اقتحمت بيت الس�يدة 
كاشا ماري ويس�تون)24 سنة(، 
وه�ي حامل يف ش�هرها الخامس، 
ووضع أحدهم سكيناً عىل رقبتها، 
لك�ن الكل�ب »روكي« ال�ذي تبنته 

مؤخ�راً اقتح�م الب�اب مدافعاً عن 
مالكته وفقا ملا ورد يف موقع »دييل 

ميل« الربيطاني.
املرأة شعرت بالذعر عندما ثبت 
أحد اللصوص س�كيناً عىل رقبتها، 
بينم�ا هاج�م اآلخ�رون رشيكها، 
لك�ن الكلب روكي جاء مرسعاً من 
دورة املياه، وأثار الرعب يف نفوس 
اللصوص الذين فروا هاربن، بينما 
ق�ام بتثبيت أحده�م لحن وصول 

الرشطة.

زيت جوز اهلند بدل الوقود
العلم�اء   اق�رتب فري�ق م�ن 
الهنود من تش�غيل محرك الديزل 
رباعي الدفع لشاحنة “بيك أب”، 
مس�تعينن بوقود حيوي مصنع 
من زي�ت ج�وز الهن�د، يف الوقت 
الذي يس�عون في�ه للحصول عىل 
موافق�ة الحكوم�ة االتحادي�ة يف 
الهن�د لتس�ويق الوق�ود الحيوي 
تجاريا.واستطاع علماء من معهد 
“كوت�ي” للعل�وم والتكنولوجيا 
الحيوي�ة وبحوث التنمي�ة التابع 

للهندس�ة  “س�كيمز”  ملدرس�ة 
اس�تخالص  م�ن  والتكنولوجي�ا، 

وقود حيوي من زيت جوز الهند.
فف�ي الوق�ت الذي تّدع�ي فيه 
رشكة “تاتا إسيه” إحدى رشكات 
الهند لتصنيع السيارات، استهالك 
س�ياراتها لنح�و ل�رت م�ن وق�ود 
الدي�زل ملس�افة 16 كيلوم�رتا، إالّ 
أن الوقود الحيوي يمكنه تش�غيل 
السيارة بلرت واحد ملسافة أكثر من 

22 كيلومرتا.

ال��س��ي��ارات ال��ذك���ي�ة ت��ق��را أف��ك���ارك
      المستقبل العراقي/متابعة

يش�هد عال�م الس�يارات حالي�اً ثورة 
تقني�ة مذهلة؛ حي�ث أصبحت الس�يارة 
توص�ف اآلن بالذكي�ة وتق�رأ م�ا يج�ول 
بخاط�ر قائده�ا؛ فبمجرد الدخ�ول إليها 
يخت�ار مكي�ف اله�واء درج�ة الح�رارة 
املناس�بة، ومع بدء تش�غيل السيارة يبدأ 
النظ�ام الصوتي يف عمل�ه ليطلق األغنية 

املفضلة لدى قائد السيارة.
وعند بدء السري تنطلق بيانات 
نظ�ام املالحة ع�ىل س�بيل املثال 
مح�ذرة من وج�ود مانع مروري 
ع�ىل طريق�ك للعمل م�ع اقرتاح 
طرق بديلة، وكذلك تأخري مواعيد 
بج�دول األعم�ال لتأخ�ر وصول 
راكبها ع�ن امليعاد املح�دد، ومع 
هذا فإن هذه الس�يناريوهات ما 

تزال محض ُرؤى من الباحثن.
الس�يارات  رشكات  وتعم�ل 
تطوي�ر  ع�ىل  جاه�دة  العاملي�ة 
الس�يارات الذكي�ة والت�ي تراقب 
جميع الركاب، لت�درس عاداتهم 
وم�ا يحبون�ه حتى تس�تقر عىل 
م�ا يع�رف ل�دى رشك�ة دايمل�ر 
باس�م واجهة املستخدم التنبؤية 
 ،)Predictive User Interface(
والتي يق�ول عنها كال موس من 
إن  التطوي�ر بكاليفورنيا  مرك�ز 
ه�ذا النظ�ام يعد كالن�ادل النبيه 
ال�ذي يقدم ل�ك ما تتمن�اه حتى 

قبل أن تطلبه. وتس�مى هذه الس�يارات 
ل�دى رشكت�ي »جاغ�وار« و«الندروف�ر« 
ب�«س�يارة ذاتية التعلم« والتي يمكن عن 
طريق الوصول إىل الهاتف الذكي والعادات 
اليومي�ة لقائد الس�يارة برمجتها وكذلك 
الوص�ول إىل أه�داف مالحي�ة مرغوب�ة. 
وتراق�ب هذه الس�يارات حرك�ة التدفق 
املروري�ة لرتتب جدول األعم�ال واملواعيد 
بحس�ب وقت الوصول املتوقع، كما يصل 

ال�ذكاء بهذه الس�يارات مبلغ�ه باختيار 
املقطع املوس�يقي بحس�ب الظ�رف كأن 
تقوم باالنتق�ال من موس�يقى البوب إىل 
نرشات األخبار بعدما يقوم قائد السيارة 

بتوصيل أطفاله إىل املدرسة.
وتع�رف الس�يارة ذاتية التعل�م أيضاً 
أن قائده�ا يف طريق�ه إىل صال�ة اللياق�ة 
البدني�ة، فتق�وم بضبط درج�ة الحرارة 
ع�ىل قيمة أعىل، عىل عكس طريق العودة 

للمنزل؛ حيث يتم خف�ض درجة الحرارة 
بع�ض اليء.وم�ن الس�لوكيات الذكية 
األخرى تقدي�م املس�اعدات واالقرتاحات 
للعادات املسجلة لدى أنظمة السيارة عن 
قائدها مثل االتصال بش�خص ما يف وقت 
محدد أو تنبيه قائد الس�يارة عند نسيان 
حقيبته الش�خصية أو تنبيه�ه عند عدم 
فت�ح صن�دوق األمتع�ة يوم�اً إذا ما كان 
معتاداً ع�ىل فتحه قبل الذه�اب إىل عمله 

كل ي�وم يف وقت مح�دد، وذلك كأن يظهر 
له عرب شاش�ة البيانات االستفس�ار »ألم 
تنس شيئاً؟«.وال يعني هذا أن كل اهتمام 
املطورين ينصب يف هذا اإلطار عىل توفري 
أعىل معايري الراحة يف الس�يارة فحس�ب، 
ولك�ن فولفغان�غ إبيل�ه، رئي�س قس�م 
التطوير برشكة »جاغوار« و«الند روفر«، 
أوض�ح أن الهدف األول ل�دى الرشكة هو 
إخ�الء ذه�ن قائ�د الس�يارة للرتكي�ز يف 

الطري�ق؛ حي�ث ينبغ�ي أال ينش�غل باله 
برتتيب ج�دول أعماله أو البحث يف قائمة 
أس�ماء الهاتف أو أن يقوم بضبط مكيف 

الهواء أثناء القيادة.
وق�د اقرتبت رشك�ة ري�كارو، املغذية 
لصناع�ة الس�يارات، م�ن أرض الواق�ع 
بمرشوعه�ا الذي يتمث�ل يف تقديم مقاعد 
يمك�ن ضبطها ع�ن طري�ق تطبيق عىل 
الهات�ف الذك�ي لتس�تقبل قائد الس�يارة 
بأفض�ل أوضاع الضبط املناس�بة 
له.وهن�اك الكثري من الس�يارات 
حالي�اً تق�وم عىل األق�ل بتخزين 
وضعية املقاع�د واملرايا الخاصة 
بكل مستخدم للس�يارة ومعرفة 
ذلك بمجرد إدارة محرك الس�يارة 
الخ�اص.  مفتاح�ه  بواس�طة 
وقال�ت زيلك�ه بريغ�ل، املتحدثة 
الرس�مية باس�م رشك�ة »بي إم 
دبلي�و« األملاني�ة، إن الس�يارتن 
i3 وi8 توف�ران تقييم�اً تنبؤي�اً 
للطريق لحساب املسافة املتوقعة 
التي تقطعها الس�يارة بالتشغيل 
الكهربائي بدقة قدر املس�تطاع.

خ�رباء  أح�د  م�وس،  وأض�اف 
األف�كار  ه�ذه  أن  مرس�يدس، 
واملفاهي�م املس�تقبلية قد ذهبت 
ألبعد من ذل�ك؛ فه�ذه التقنيات 
تنقلنا إىل عالم الوعي بالس�ياق، 
الس�يارة  فيه�ا  ت�درك  والت�ي 
ومعطي�ات  بيئته�ا  احتياج�ات 

الوضع املحيط.


