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                               تروي كيف حتولت السجون األردنية
ص3 إلــى مـفـاقــس لـإلرهــاب

بعد اسقاطها االسلحة والذخيرة للتنظيم االرهابي

      المستقبل العراقي / خاص

اتهم�ت مص�ادر سياس�ية ونيابي�ة عراقية، ام�س الثالثاء، 
الحكومة االميركية بالتعام�ل بازدواجية مع تنظيم “داعش”، 
عل�ى خلفية تس�ريب معلوم�ات عن تقدي�م واش�نطن رعاية 

اجتماعية لعائالت قياديين في التنظيم االرهابي.
وقال�ت المص�ادر ل�”المس�تقبل العراق�ي”، ان “واش�نطن 
تتعامل مع الخطر الداعشي بازدواجية، فهي من جهة تعلن انها 
تحاربه ومن جهة اخرى تؤم�ن الرعاية االجتماعية والصحية 
والمالي�ة لعائ�الت الذين ينضم�ون الى صف�وف )داعش( في 

العراق وسوريا”.
وكشفت المصادر عن “تس�ريب قوائم خاصة للرواتب التي 
تمن�ح لعوائل وزوج�ات العناصر القيادية وغي�ر القيادية التي 

تنضم الى صفوف )داعش( في سوريا والعراق”.
ولفتت المص�ادر الى ان “الثابت حالي�ا ان اميركا ال تحارب 
داعش بل تس�نده وهذا ما تبينه الوقائع واالحداث، فالطائرات 
االميركي�ة التي ما انفكت تلقي المس�اعدات لعناصر )داعش( 
اضافة رعاية عائالت االرهابيين، كلها تؤكد بما ال يقبل الشك ان 
اميركا باتت على جبهة واحدة مع )داعش( وتكتفي بمحاربته 

عبر التصريحات االعالمية فقط”.
وفي وقت سابق، طالب الزاملي رئيس الوزراء حيدر العبادي 
ووزي�ر الدفاع خال�د العبيدي بإص�دار أمر يقضي باس�تهداف 

الطائرات التي تلقي مساعدات للتنظيمات اإلرهابية.
واعتب�ر النائب عن ائتالف دول�ة القانون كام�ل الزيدي، أن 
إنزال مس�اعدات ل�”داع�ش” من قبل طائ�رات تابعة للتحالف 
الدولي “خيانة كبيرة”، مؤك�دا أن لجنة األمن والدفاع النيابية 
تحقق في األمر، فيما لفت الى أن الحشد الشعبي أحرج التحالف 

الدولي وأصحاب مشروع تقسيم العراق.
يذك�ر أن تنظي�م )داع�ش( قد فرض س�يطرته عل�ى مدينة 
الموص�ل، مرك�ز محافظة نين�وى،)405 كم ش�مال العاصمة 
بغ�داد(، في )العاش�ر من حزيران 2014 المنص�رم(، كما امتد 
نش�اطه بعدها، إلى محافظات صالح الدي�ن وكركوك وديالى، 

ومناطق أخرى من العراق.

واشنطن ترعى عائالت قيادات »داعش« صحيًا وماليًا

سعادتهم حياتنا تصوير / مرتضى العيد

ص3واشنطن تبحث عن منفذ للتدخل الربي.. واحلكومة ماضية بـ »فريق« أزمة عريب

مـخـاوف مــن حــرب
ثـارات فـي األنبـار

حــــوار هـــــــاديء
مع الساسة »السنة«

عمليات األنبار:»الدواعش« 
بــدأوا بــالـهـرب
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االمـن البـرملانيـة تكشـف وثـائق تـورط طـائرات »التحـالف« برمـي أسلحـة لـ »داعـش«

مــكـافـحـــة االتــجـار بالـبــشــر تـعـتـقـل عـصـابـات مـتـورطـة بـ »50« جـريـمـة

حـرب »الـعـرب« بـيـن آل سعـود تـنـدلـع فـي الـبـحريـن
الملك البحريني »القامع« محّركًا لألحداث

    المستقبل العراقي / خاص

ترّج�ح مص�ادر خليجية قيام 
حرب بين أجنحة العائلة المالكة 
»الع�رب«  قن�اة  خلفّي�ة  عل�ى 
الفضائية الت�ي يملكها الوليد بن 
طالل، المعارض للعائلة السديرية 

الت�ي انقلبت على الحكم بطريقة 
تكيكي�ة عل�ى وصاي�ا الملك عبد 

الله المتوّفى قريباً.
وأوقف�ت البحري�ن ب�ث قناة 
»الع�رب« عل�ى أرضه�ا، وتقول 
مصادر بأن قرار إيقاف البث صدر 
ف�ي الس�عودية، وق�د تبلّغه ملك 

البحرين حمد في زيارته األخيرة 
إلى الري�اض، والت�ي التقى فيها 
الملك سلمان وولي العهد مقرن.

ويعود القرار السعودي بمنع بث 
القناة إلى الهيمن�ة الجديدة التي 
يمارس�ها محمد ب�ن نايف، وزير 
الداخلية وولي ولي العهد، والذي 

يقول سياس�يون بأنه المسؤول 
الس�عودي األول في إدارة الملف 

البحراني.
وقال�ت المص�ادر ب�أن صراع 
األجنحة داخل البيت الس�عودي، 
والموقف السلبي تجاه الوليد بن 
طالل – وال�ذي امتنع عن مبايعة 

محم�د بن نايف ولي�ا لولي العهد 
– هو أحد أس�باب القرار بإيقاف 
القناة.وفي الس�ابق، كانت هناك 
ضغوطا واجهه�ا الوليد وقنواته 
اإلعالمي�ة م�ن جان�ب الحكومة 
م�ن  ع�دد  وأُعتق�ل  الس�عودية، 
مراس�لي قن�اة روتانا م�ن داخل 

السعودية.
وق�د اعت�اد الولي�د على ش�ّن 
»هجوم« على السياسة الرسمية 
الس�عودية، خاص�ة فيم�ا يتعلق 
بالسياسة االقتصادية والحريات 

الخاصة بالمرأة.
وتس�ود مخاوف في أوس�اط 

الحكم السعودي من أن يستخدم 
الولي�د قناته الجدي�دة ذراعا في 
تقويض الجناح السديري الحاكم، 
السيما مع الطموح القديم للوليد 
في تولي موقع قيادي مؤثر داخل 
الحكم الس�عودي، وه�و ما ُحرم 

منه طيلة السنوات الماضية.

       بغداد / المستقبل العراقي

عند بدء جلسة البرلمان، أمس الثالثاء، تم االعالن فجأة عن رفع 
بند مناقشة قانون المساءلة والعدالة الجتثاث البعث وحظر الحزب 
من جدول االعمال المقرر س�ابقا بسبب ما قيل إنها أسباب إجرائية 
خاطئ�ة اوصلت مش�روع القان�ون إل�ى المجلس. ووفق�اً لمصدر 
برلماني فان مشروع القانون وصل إلى المجلس من األمانة العامة 
لمجل�س ال�وزراء فيما تنص القواني�ن المعمول بها ف�ي مثل هذه 
الحاالت ان يرس�له مجلس الوزراء الذي وافق عليه الثالثاء الماضي 
إلى مجلس الش�ورى البداء رايه فيه ثم يعي�ده اليه ليقوم بأيصاله 
إل�ى مجلس النواب.وأش�ار إلى أّن رئاس�ة مجلس النواب س�تقوم 
اليوم باعادة مشروع القانون إلى أمانة مجلس الوزراء الرساله إلى 
مجلس الش�ورى قبل اعادة ارساله إلى النواب.. وأكد أنه اليستطيع 
تحديد الفت�رة الزمنية لالنتهاء من هذه االجراءات ليباش�ر مجلس 
الن�واب بمناقش�ة مش�روع القان�ون ه�ذا والمثي�ر للجدل.وتوقع 
البرلماني ان تش�هد نقاشات مشروع القانون صعوبات ومحاوالت 
للوصول إلى توافقات سياسية حوله ستستغرق وقتا طويال وخاصة 
مايتعل�ق منها بحظر ح�زب البعث والتعامل م�ع المنتمين له خالل 
حقب�ة النظام الس�ابق في محاولة للتخلص م�ن ااالرث الذي خلفه 
هذا الملف على مدى 11 سنة الماضية منذ سقوط نظام الحزب في 

العراق ربيع عام 2003 ومصير حوالي مليوني منتم اليه. 
                                                                                       التفاصيل ص3

ص4مرص واالمــارات علـى مفتـرق طـرق مـع السعـوديـة.. املستقبـل يعنــي االطـاحـة بــالريــاض

ون
نـ
فــ

9

ـة
ض
يا
ر

41

ية
س
يا
س زيـن تـطـلــق تـطبـيــق

إشـحــن لـمـشـتـركـيـهــا
4

ص2

ص2

»حظر البعث« خارج جلسة الربملـان ألسبـاب »إجرائيـة«.. و«القـوى« ينوي »التعديـل«

وزير النقل يوعز بإنشاء ساحة لنقل 
املسافرين قرب مطار البرصة 

القايض املحمود يشـرح لوفد أمريكـي رفيع 
التحديات التي ختطاها القضاء العراقي
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 غــادة عبــد الــرازق تبـدأ 
تصوير »الكابوس«

األرجنتينــي روخـو يعـاني 
نفسيًا في مانشستر
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حوار هاديء مع الساسة »السنة«
    التحليل السياسي /غانم عريبي

ه�ذا حدي�ث مخل�ص م�ع القادة 
السياس�يين السنة س�واء في العملية 
السياس�ية والمش�اركين في حكومة 
العبادي او السياسيين الذين ينتشرون 
في اكثر من عاصم�ة عربية واجنبية 
وهم يش�تغلون بمس�تويات مختلفة 
منها ماهو وطني ومنه ماهو ينطوي 
على مؤامرة!. من المؤكد ان الشراكة 
الحالية انبنت على اساس فهم مشترك 
لم�ا ينبغ�ي ان تك�ون علي�ه الدول�ة 
العراقية بعد مخاض عس�ير تعرضت 
ل�ه البالد بع�د االنتخابات التش�ريعية 
مخاض�ات  م�ن  وقبله�ا  الماضي�ة 
سياسية عسيرة وربما كانت حكومة 
الوحدة الوطنية السابقة من نتائجها 
هذه الهوة الشاسعة التي تشكلت بين 
الشريكين الشيعي والسني المحورين 
االساس�يين ف�ي بن�اء الدول�ة وف�ي 

تشكيل الحكومة.
 اق�ول ان العب�ادي رج�ل مختلف 
العراقي�ة  الحكوم�ات  رؤس�اء  ع�ن 
السابقين ويعرف الش�ركاء السنة ان 
الرجل مختلف ف�ي ادائه وفي حرصه 
وفي اخالص�ه واالهم في الرؤية التي 
يحاول ان يؤصلها في مسيرة متوترة 
بي�ن ش�ريكين وله�ذا ف�ان ش�هادة 
الس�نة وانا اقرا تصريح�ات وزرائهم 
وش�خصياتهم السياس�ية تكاد تكون 
مهمة وهي تضع العب�ادي في موقع 
مهم وتس�تعين ب�ه بل وتراه�ن عليه 
في حل المش�كالت والملفات القائمة 
ومنه�ا  والنق�اش  الخ�الف  م�ورد 

المسائلة والعدالة والحرس الوطني.
م�ن هن�ا الب�د م�ن التركي�ز ف�ي 
المرحل�ة الحالي�ة على التع�اون بين 
الش�ريك الس�ني مع العبادي وتقديم 
االه�م عل�ى المه�م والب�د ان ي�درك 
الشريك السني في الحكومة ان هنالك 
من يتربص بالش�راكة الحالية ليقول 
للن�اس وللعب�ادي خصوصا ان س�نة 

الحكوم�ة الحالي�ة ه�م ذاته�م س�نة 
الحكومة الس�ابقة واليمك�ن الرهان 
عليهم ف�ي معرك�ة او مش�روع بناء 
حكوم�ة ودولة ومس�يرة وه�م كتلة 
م�ن المعترضي�ن واصح�اب مصالح 
واليمك�ن ان يكون�وا حال بل مش�كلة 

في اية صيغة لبناء الدولة العراقية.
عل�ى الش�ريك الس�ني ان اليعطي 
الذريعة لمن ش�كك بقواعد الش�راكة 
السنية في الحكومة العراقية بالتاكيد 
الس�نة مس�تحيلة  الش�راكة م�ع  ان 
والبد ان يدرك س�نة الحكومة الحالية 
ان العب�ادي ليس خي�ار دولة القانون 
او مرش�ح ح�زب الدع�وة او مرش�ح 
التحال�ف الوطني حتى النهم يعرفون 
ان التحال�ف كتل�ة انتخابي�ة لي�س اال 
ينتهي دورها بانتهاء مراس�م انتخاب 
رئيس ال�وزراء بل هو خيار ش�اركت 

في صنعه مخاضات عس�يرة وفتوى 
مرجعيات دينية مهمة وكبيرة اجبرت 

على التدخل بسبب انحدار العملية.
ان العب�ادي فرص�ة س�نية قبل ان 
يكون مرش�ح اكبر كتلة في البرلمان 
هي التحالف الوطن�ي ولوكان الرجل 
مرش�ح التحالف الوطني ل�كان تاخر 
ف�ي العم�ل بقواع�د الش�راكة ومنها 
الخاص�ة بتش�ريع قان�ون  المس�الة 

الح�رس الوطني خصوصا وان الكثير 
م�ن جماع�ة التحال�ف متخوفون من 
تشريعه بسبب المس�الة الطائفية او 
الخوف م�ن التحول الى ماهو اس�وء 

من داعش!.
من يقول ان العبادي رحل تش�ريع 
للبرلم�ان  الوطن�ي  الح�رس  قان�ون 
وه�و ع�ارف ان التش�ريع ل�ن يم�ر 
لك�ي »يخلص« م�ن تبعات المس�الة 

صحي�ح  غي�ر  كالم  ش�ركائه  م�ع 
والمس�ؤولية  ويتناف�ى  واقع�ي  وال 
الوطنية والتاريخي�ة التي القيت على 
عاتق�ه بتحم�ل تكالي�ف ق�رار ادارة 
دولة والمج�ال للتخفف عن حموالت 
تل�ك المس�ؤولية بل ان العب�ادي لديه 
كل االريحي�ة السياس�ية والش�جاعة 
الش�خصية الت�ي يق�ول فيه�ا راي�ه 
بالقانون وتش�ريعه عل�ى ان العبادي 

لدي�ه مهم�ة كبي�رة يرك�ز عليها هي 
حماية الشراكة وتوفير كل الضمانات 
عم�ل  لتطوي�ر  الوطني�ة  السياس�ية 
الحكوم�ة وتطوير الش�راكة وتذويب 
كل الفوارق التي اساءت لتلك الشراكة 
وحولت السنة الى عقبة وربما صنف 
البع�ض الش�ريك الس�ني ف�ي فترات 
التوتر السياسي والطائفي الى خندق 
العملي�ة  كل�ف  كالم  وه�و  داعش�ي 
السياس�ية الكثي�ر والزلن�ا نعاني من 
تاثيراته. ان الس�نة ام�ام خيارين اما 
الذه�اب القص�ر الطرق الى الش�راكة 
الحقيقي�ة وه�و العب�ادي واريحيت�ه 
السياس�ية والفرص�ة الممنوحة لهم 
من خالله او العودة الى عصر التنقيط 
في الحكومات السابقة التي كان فيها 
وزراء المك�ون الس�ني يداوم�ون في 
بيوتهم اكثر من وجودهم في وزاراتهم 

بس�بب الخصام والخالف والتوتر مع 
رئيس ال�وزراء ..عليهم ان يمارس�وا 
دوره�م النبيل والوطني ف�ي البرهنة 
انهم عراقي�ون ووطنيون وحريصون 
على الحكومة وع�دم انهيار االوضاع 
السياس�ية في البالد ح�رص التحالف 
الوطني »لغايات سياس�ية منها ماهو 
وطن�ي ومنه�ا ماهو ش�خصي« على 

استمرار الحكومة.
انتم ونحن في مركب واحد وعلينا 
ان نعت�رف باخطائنا والنس�كت على 
ومنصب�ه  موقع�ه  كان  مهم�ا  اح�د 
الدول�ة  ف�ي  مس�ؤولياته  ومس�احة 
الش�يعية  اوضاعن�ا  ننتق�د  ومثلم�ا 
والنس�تثني اح�دا عليك�م الذهاب الى 
اقص�ى ح�دود االعت�راض واالعتراف 
باالث�م  الع�زة  والتاخذن�ا  بالخط�أ 
ونس�كت على السلوك العميل والكالم 
الخبيث واالفعال غير الوطنية وثرثرة 
القيم�ة لها تقول ان الش�يعة ليس�وا 
اهل حكم والس�نة هم االدارة والحكم 
والدول�ة. بعد 11 عاما م�ن الحكم لم 
نكن نحن فيه لوحدنا بل كان الش�ريك 
السني معنا فاذا فش�لت التجربة فان 
الفشل يتحمله الش�ريكان واليتحمله 
الش�ريك الش�يعي اب�دا واذا انه�ارت 
التجرب�ة ف�ان داع�ش ل�ن تس�تثني 
قت�ل  ف�ي  وتمع�ن  الس�ني  الش�ريك 
الشيعي والمكون السني يعرف تماما 
ان هؤالء المجرمين ومن يقف خلفهم 
يش�تغلون على قتلنا النن�ا قررنا بعد 
ال2003 ان نكون ش�ركاء مهما كانت 

التحديات كبيرة والتوتر عاليا.
الدواعش يعيشون خريف دولتهم 
الزائلة بهمة القوات المسلحة والحشد 
الش�عبي وهمة رئيس ال�وزراء وهذا 
التعاون الكبير بينه وبين شركائه واذا 
كان العراق حق�ق انتصارات تاريخية 
على داعش بربع التعوان واالس�تقرار 
السياسي بين الشريكين فان المرحلة 
المقبلة ستشهد انتصارات اكبر بسبب 

هذا التعاون.

السنة امام خيارين اما الذهاب الى الشراكة الحقيقية
 او العودة الى عصر »التنقيط« 

مكافحة االجتـار بالبشـر
 تعتقل عصابات متورطة

 بـ »50« جريمة
      بغداد / المستقبل العراقي

مكافح�ة  مديري�ة  كش�فت 
االتجار بالبش�ر ب�وزارة الداخلية، 
أم�س الثالث�اء، ع�ن اعتق�ال عدد 
م�ن العصاب�ات المتورط�ة ب��50 
جريمة بمجال المتاجرة باالعضاء 
البش�رية، وفيم�ا بين ان ال�وزارة 
اتخذت عقوبات بحق تلك العصابات 
تصل الى االعدام والمؤبد، مش�يرة 
ال�ى ان منطق�ة البتاويي�ن وس�ط 
بغداد تعد من اكثر المناطق شيوعا 

ببيع االعضاء.
الل�واء  المديري�ة  وق�ال مدي�ر 
الحقوقي هادي رزيج  إن »عمليات 
االتجار باالعضاء البش�رية، ال تقل 
خط�ورة ع�ن االره�اب«، مبينا ان 
»ه�ذه الجرائ�م تنامت ف�ي الفترة 
بع�ض  حاج�ة  بس�بب  االخي�رة 
االش�خاص الى الس�يولة المادية، 
مم�ا يضط�رون الى بي�ع جزء من 

اعضائهم الجسدية«.
واضاف رزي�ج أن »هناك بعض 
الحاالت تح�دث ليس نتيجة للفقر، 
وانما هي جرائم منظمة يتاجر بها 
متخصصون بتل�ك الجرائم«، الفتا 
ال�ى ان »وزارتي الداخلي�ة والعدل 
وجهت�ا بمتابعة ه�ذه الجرائم بعد 
تشريع قانون في عام 2012 ينص 
عل�ى اتخ�اذ اج�راءات وعقوب�ات 
مش�ددة على مرتكبي تلك الجرائم، 

تصل الى االعدام والحكم المؤبد«.

      بغداد / المستقبل العراقي

والدف�اع  االم�ن  لجن�ة  كش�فت 
النيابي�ة، أم�س الثالث�اء، ع�ن وج�ود 
العدي�د من الوثائق والص�ور تؤكد قيام 
طائ�رات تابعة للتحال�ف الدولي بإلقاء 
المس�اعدات من اعتدة واسلحة والمؤن 
لتنظي�م »داع�ش« بواس�طة المظالت، 
فيم�ا طالب�ت الحكومة بتقدي�م تقرير 
واض�ح ع�ن ه�ذه الخروق�ات ورص�د 
حرك�ة تلك الطائ�رات ونص�ب الكمائن 
الس�قاطها.وقال رئيس اللجن�ة النائب 

حاكم الزاملي في مؤتمر عقده بمجلس 
النواب، إن »قواتنا المس�لحة والحش�د 
الشعبي والبيشمركة والعشائر االصيلة 
حقق�ت انتص�ارات على تنظي�م داعش 
في كاف�ة قواطع العملي�ات«، مبينا أنه 
»ف�ي وقت هذا تحقي�ق النصر، نجد من 
وثائ�ق وصور ومعلوم�ات وامور تؤكد 
ان طائ�رات التحال�ف تخ�رق الس�يادة 
الطال�ة  الدولي�ة  واالع�راف  العراقي�ة 
ام�د الحرب م�ع داعش من خ�الل القاء 
المس�اعدات له�م ع�ن طري�ق الجو او 
هبوطها في المط�ارات والمناطق التي 

تقع تحت سيطرة التنظيم«.واضاف أن 
»هذه المعلومات تردنا بش�كل مستمر 
م�ن كاف�ة القواط�ع وموثق�ة بالصور 
والتقارير تثبت قيام طائراتهم بالهبوط 
في مطارات الموص�ل وتلعفر والكيارة 
ومناط�ق ع�راف اللهيب�ي في ق�رة تبه 
بديالى وناحية يث�رب وقرية الضلوعية 
وملعب الفلوج�ة وفي صحراء االنبار«، 
مش�يرا الى ان »تقاري�ر الرصد والصور 
المتوفرة تبين القاء االعتدة واالس�لحة 
المظالت«.وح�ذر  بواس�طة  والم�ؤن 
الزامل�ي من »خط�ورة ه�ذا االمر على 

قطعاتنا وعلى امن العراق ومن ش�أنها 
اطال�ة امد الحرب ضد داع�ش«، مطالباً 
واض�ح  موق�ف  ب�«تقدي�م  الحكوم�ة 
قي�ادة  وقي�ام  الن�واب،  مجل�س  ال�ى 
ق�وات الدف�اع الج�وي التابعة ل�وزارة 
الدف�اع، برصد حرك�ة ه�ذه الطائرات 
ونص�ب الكمائ�ن الس�قاطها ومعرفة 
مصدرها«.وف�ي وق�ت س�ابق، طال�ب 
الزامل�ي رئي�س الوزراء حي�در العبادي 
ووزير الدفاع خالد العبيدي بإصدار أمر 
يقضي باس�تهداف الطائرات التي تلقي 

مساعدات للتنظيمات اإلرهابية.

      بغداد / المستقبل العراقي

عّد عضو بلجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل 
أن »اإلهم�ال« وليس�ت »نظري�ة المؤام�رة« ما أدى 
الس�تيالء )داع�ش( عل�ى المدين�ة، وأك�د أن اللجنة 
س�تمدد عمله�ا لظهور معطي�ات جديدة تس�تدعي 
ذل�ك، وفيما أش�ار آخر إل�ى أن اللجنة ستس�تضيف 
مجلس محافظة نينوى، رافضاً تحديد س�قف زمني 
لعملها كونها »ملتزمة بجدية التحقيق وموضوعيته 
وحياديت�ه«. وق�ال عضو لجن�ة التحقيق بس�قوط 
الموص�ل عبد الرحمن اللويزي، إن »نظرية المؤامرة 
مستبعدة في أحداث الموصل، ألن الكثير من األطراف 
المعني�ة أهمل�ت واجبه�ا، مبيناً أن »اللجنة س�تمدد 

عملها لوجود معطيات جديدة تستدعي ذلك«.
وأضاف اللويزي أن »اإلهمال يتفاوت من شخص 
آلخر لك�ن التحقيقات س�تبّين حجم مس�ؤولية كل 
واح�د منهم«، مش�يراً إل�ى أن »اللجن�ة اتفقت على 
تمدي�د عمله�ا ألكثر من الش�هرين اللذين ح�ددا لها 
من قب�ل مجلس الن�واب، بعد الرج�وع إليه وعرض 

تقريرها االبتدائي«.
وتابع اللوي�زي أن »معالم الص�ورة بدأت تتضح 
أم�ام اللجنة م�ا يضطرها اس�تدعاء أس�ماء جديدة 
لورودها خالل التحقيق«، الفتاً إلى أن »اللجنة قررت 
استضافة الضباط الصغار أوالً قبل االستماع للقادة 
األمنيين والمس�ؤولين الكبار، وبعد االنتهاء من ذلك 
ستستدعي من تراه مناسباً سواء كان وزيراً للدفاع 

أم قائداً عاماً للقوات المسلحة وقت تلك األحداث«.
م�ن جانب�ه، أكد عض�و لجنة التحقيق بس�قوط 
الموص�ل هوش�يار عب�د الل�ه، أن »اللجن�ة المكلفة 
بأح�داث الموص�ل ستس�تضيف مجل�س محافظ�ة 
نين�وى«، رافضاً »تحديد س�قف زمني لعملها كونها 

»ملتزمة بجدية التحقيق وموضوعيته وحياديته«.
وأوضح عبد الله، أن »اللجنة استضافت مجموعة 
من القادة العس�كريين ورئيس أركان الجيش، بابكر 
زيباري، ومعاونيه«، مشيراً إلى أن »اللجنة ستلتقي 

بمجلس محافظة نينوى الثالثاء المقبل«.
ورف�ض عب�د الل�ه »تحديد س�قف زمن�ي إلنهاء 
عملها«، عازياً الس�بب إلى »االلتزام بجدية التحقيق 

وموضوعيته وحياديته«.

االمن الربملانية تكشف وثائق تورط طائرات »التحالف« 
برمي أسلحة لـ«داعش«

جلنة »سقوط املوصل« تستبعد وجود »مؤامرة«.. وترفع السقف الزمني للتحقيق

عمليات األنبار: »الدواعش« بدأوا باهلرب إلعادة ترتيب صفوفهم
      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت قيادة عمليات األنبار، أمس 
الثالث�اء، أن عناص�ر تنظيم )داعش( 
ب�دأوا بالهرب الى الصح�راء الغربية 
م�ن دون مواجه�ة للق�وات األمنية، 
فيما أش�ارت إل�ى أن التنظي�م يعمل 

على إعادة ترتيب صفوفه.
وق�ال قائد عمليات األنب�ار اللواء 
الركن قاس�م المحمدي، إن »القوات 
والش�رطة  الجي�ش  م�ن  األمني�ة 
مازال�ت في مواجه�ة عناصر تنظيم 
)داعش( الذي بدأ يهرب الى الصحراء 
الغربي�ة بعد تق�دم القطع�ات البرية 
ال�ى عم�ق المناط�ق الت�ي يس�يطر 
المحمدي،  اإلرهاب«.وأض�اف  عليها 
أن »تنظي�م )داع�ش( يح�اول إعادة 
تشكيل عناصره عن طريق الصحراء 
الغربي�ة وضم�ان س�المة م�ا تبقى 
م�ن فلوله التي أصبح�ت عاجزة عن 
المواجهة والرد على نيران القطعات 

البرية التي دم�رت معاقلهم ومواقع 
تحصيناتهم«.

صهي�ب  األنب�ار  محاف�ظ  وكان 
ال�راوي، ق�د أك�د أن مس�ؤولية أمن 
األنبار وتطهيرها من تنظيم )داعش( 
مهمة قوات الجيش والشرطة، وفيما 
أش�ار إل�ى أن المحافظة ل�م تطالب 
بدخول الحش�د الش�عبي الذي سبب 
الكثير من المشاكل، لفت إلى اعتقال 
أحد عناصر الحش�د الشعبي متورط 

بقتل اثنين من المدنيين.
يذك�ر أن تنظي�م داعش يس�يطر 
عل�ى أه�م وأب�رز م�دن األنب�ار منذ 
ع�ام تقريباً على األح�داث والمعارك 
والمواجه�ات بي�ن الق�وات األمني�ة 
المناط�ق  أب�رز  وم�ن  والعش�ائرية 
الت�ي هي تحت س�يطرة التنظيم هي 
الفلوج�ة والقائ�م الحدودي�ان بي�ن 
العراق وسورية وهيت وراوة ونواح 
أخ�رى منها كرمة الفلوج�ة القريبة 

من حدود العاصمة بغداد.

      بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل القاضي مدح�ت المحمود رئي�س مجلس القضاء 
األعلى في مقر الس�لطة القضائية االتحادية السفير األميركي 
س�تيوارت جونز ومدي�ر الش�ؤون القضائية ف�ي الكونغرس 
ماال نوس�كي ورئيس القضاة س�تيرن وعددا من المس�ؤولين 

األميركان من وزارة الخارجية والكونغرس.
وق�د رّحب القاضي المحمود بالوفد، مش�يرا إلى التحديات 
الكبيرة التي نجح القضاء العراقي في تجاوزها بالحفاظ على 
اس�تقالليته وحياده.وعّرج المحمود عل�ى التجربة القضائية 
العراقية كونها تجربة رائدة باس�تقالل السلطة القضائية عن 
وزارة العدل التي هي من مكونات السلطة التنفيذية، الفتاً إلى 
أن القض�اء »حريص على إعادة افتت�اح المحاكم في المناطق 
المحررة من تنظيم داعش اإلرهابي«.من جانبه، دعا ستيوارت 
جونز إلى إبقاء الش�راكة بين بغداد وواش�نطن ال س�يما على 
الصعيد القضائي واستمرار تبادل الزيارات والتواصل بما يخدم 
الطرفين.بدوره، ق�ال القاضي عبد الس�تار بيرقدار المتحدث 
الرس�مي للس�لطة القضائية إن »اللقاء تطرق إلى إعادة إعمار 
المؤسسات القضائية المتضررة في المناطق التي كانت تحت 
سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي وجرى تحريرها، وفق اتفاقية 

إطار التعاون االستراتيجي بين العراق والواليات المتحدة«.
ولفت بيرقدار الذي حضر اللقاء إلى »االتفاق على استمرار 
دعم معهد التطوير القضائي التابع للسلطة القضائية ومكاتب 

التحقيق القضائي«.

القايض املحمود يرشح لوفد أمريكي رفيع 
التحديات التي ختطاها القضاء العراقي

      بغداد / المستقبل العراقي

اوع�ز وزي�ر النق�ل باق�ر الزبي�دي بإنش�اء س�احة لنق�ل 
المس�افرين ق�رب مطار البص�رة على غرار س�احة عباس بن 

فرناس في بغداد.
وذكر بيان لوزارة النقل ان  »وزير النقل اوعز إدارة الشركة 
العام�ة للنق�ل الخ�اص بإع�داد التصامي�م وج�داول الكميات 
الالزمة لغرض إنش�اء ساحة قرب مطار البصرة الدولي تماثل 
ف�ي مواصفاته�ا كالتي تم انجازها من قبل الش�ركة لس�احة 
عب�اس بن فرناس لتقدم خدماته�ا المتنوعة للزائر والمواطن 
البصري بش�كل خاص«. وكان وزير النق�ل باقر جبر الزبيدي 
برفقة محافظ البصرة ماجد النصراوي وضع حجر االس�اس 
لبناء اكبر مجمع طبي للتحليالت المرضية في منطقة المعقل 
بالمحافظ�ة. ووض�ع وزي�ر النقل باق�ر جبر الزبي�دي برفقة 
محاف�ظ البص�رة ماجد النص�راوي حجر االس�اس لبناء اكبر 
مجم�ع طبي للتحليالت المرضية في منطقة المعقل بالتعاون 
بين الموان�ي العراقية ومحافظة البصرة ف�ي منطقة المعقل 

في البصرة لخدمة ابناء المحافظة«.
وكان�ت ش�ركة العام�ة لموان�ئ العراقية اعلن�ت في وقت 
س�ابق عن مس�اهمتها بإنش�اء اكبر مجمع طب�ي للتحليالت 
المرضية وس�ط البصرة، وبينت أنها رصدت قطعة ارض و12 

مليار دينار لبناء سبعة طوابق اختصاصية.

وزير النقل يوعز بإنشاء ساحة لنقل 
املسافرين قرب مطار البرصة 
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            بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية تحديد نس�بة ال تقل ع�ن 5 % من الوظائف في 
ال�وزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة وش�ركات القطاع العام الى االش�خاص ذوي االعاقة 
واالحتياج�ات الخاص�ة . وقال الناطق االعالمي ل�وزارة العمل عمار منعم ف�ي بيان انه وفقا 
للم�ادة )49( من قانون الرعاية االجتماعية رقم )126( لس�نة 1980 ف�ان الوزارات والجهات 

المعنية االخرى تلتزم بتعيين نسبة التقل عن 5 % من ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة .
وبي�ن منعم ان صاحب العمل ف�ي القطاع المختلط يلتزم باس�تخدام عامل واحد من ذوي 
االعاق�ة واالحتياج�ات الخاص�ة ممن تتواف�ر فيهم الحد االدن�ى من المؤه�الت المطلوبة اذا 
كان يس�تخدم ع�ددا من العمال ال يق�ل عن ثالثين عامال . واضاف ان االش�خاص ذوي االعاقة 
واالحتياج�ات الخاص�ة يتم منحه�م 10 % من مدخوالته من ضريبة الدخ�ل ، مع تقديم اعانة 
شهر تتناسبة مع نسبة العجز المقدر من لجنة طبية ووفقا لقانون شبكة الحماية االجتماعية 

، فضال عن اعفاء وسائل النقل الفردية الخاصة بهم من الضرائب والرسوم .

ختصيص مخسة باملئة من الوظائف لذوي االحتياجات اخلاصة

       المستقبل العراقي / رحيم شامخ

اذا كان حرق الطيار األردني حيا 
قد ادمى قل�وب األردنيين وجعلهم 
ينفذون حك�م اإلعدام باالرهابيين 
ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي 
المؤج�ل منذ تس�ع س�نوات، فان 
هذا العمل يجب ان يس�تكمل بمنع 
الجماعات الس�لفية المتشددة من 
استعمال الس�جون األردنية قاعدة 
وارس�الهم  اإلرهابيي�ن  لتجني�د 

للقتال في العراق وسوريا.
الت�ي  االعتراف�ات  دل�ت  وق�د 
ادل�ى بها عدد من ق�ادة الجماعات 
كان�ت  الس�جون  ب�ان  اإلرهابي�ة 
ف�ي  للتاثي�ر  الرئيس�ي  المنطل�ق 
الشباب وغسل ادمغتهم وتجنيدهم 
للقت�ال ف�ي صف�وف التنظيم�ات 
إبراهي�م  اب�ن  يق�ول  اإلرهابي�ة. 
الشاب األردني الذي يبلغ من العمر 
25 س�نة ان�ه تح�ول في اق�ل من 
ث�الث س�نوات من تاج�ر مخدرات 
ال�ى مقات�ل ف�ي صف�وف تنظي�م 
داع�ش وان�ه كان قد اعتقل س�نة 
2012 لحيازت�ه الحش�يش وقضى 
ف�ي الس�جن س�نة ثم خرج س�نة 
2014 ليلتح�ق بصفوف داعش عن 
طريق الحدود الشمالية لالردن مع 
س�وريا النه حسب ما يقول اصبح 
مؤمنا بدول�ة الخالف�ة. وهو االن 
في األردن للعالج من إصابة لحقت 

به اثناء القتال في سوريا.
واب�ن إبراهي�م ه�و واح�د من 
ال�ذي  األردنيي�ن  الش�باب  مئ�ات 

ال�ى صفوف  تواف�دوا لالنضم�ام 
الجماعات اإلرهابية التي تقاتل في 
العراق وس�وريا الذين تم تحويلهم 
ال�ى إرهابيين ع�ن طريق الدروس 
الت�ي كانوا يتلقونها في الس�جون 
األردني�ة تحت مراى ومس�مع من 

السلطات الحكومية.
نتقب�ل  ان  )ه�ذا ش�يء علين�ا 
ب�ه وان ندع�ه يحدث( يق�ول احد 
البرلم�ان األردن�ي ال�ذي  أعض�اء 
رفض الكش�ف عن اسمه ويضيف 
األردن  كان  طويل�ة  )لس�نوات 
يشاهد ش�بابه كيف يتحولون الى 
إس�الميين متطرفين – في السجن 
ع�ادة – ث�م يذهب�ون للقت�ال ف�ي 
س�وريا. لق�د كنا نس�مح بحدوث 
ذل�ك، ام�ا االن فق�د تغي�ر موقفنا 
تج�اه داع�ش.. في هذا األس�بوع 

تغير كل شيء(.
لقد عاش األردنيون فترة طويلة 
بمن�اى عن االكتواء بن�ار اإلرهاب 
ف�ي المنطق�ة الى ان نش�ر تنظيم 
داعش فيديو اعدام الطيار األردني 
بالن�ار  حرق�ا  الكساس�بة  مع�اذ 
فتحول كل ش�يء راس�ا على عقب 
واندفع المتظاهرون في الش�وارع 
مطالبي�ن بالقص�اص م�ن تنظيم 
داع�ش اإلرهاب�ي )هن�اك رد فعل 
عنيف ضد داعش االن في الش�ارع 
األردن�ي والحكومة تس�تثمر ذلك 
االن( يقول البرلماني األردني )لدينا 
الفرص�ة االن للقضاء عل�ى الدعم 
ال�ذي يتلق�اه التنظي�م(. ويواصل 
)ان الحكوم�ة األردني�ة بدات االن 

بفص�ل الس�جناء اإلس�الميين عن 
بقية الس�جناء وهي اول دولة في 

العالم العربي تفعل ذلك(.
ويتاب�ع )لقد بدن�ا بتطبيق هذا 
البرنامج بس�رية فلم نرد ان يعرف 
الن�اس بهذا، ام�ا االن فنعتقد انهم 
س�يؤيدونه النه�م ي�رون أي نوع 

م�ن الحيوانات المتوحش�ة تنظيم 
داعش ويجب ان نعمل على منعهم 
م�ن الس�يطرة عل�ى األردن. ومن 
اإلس�الميين  بي�ن  الفص�ل  خ�الل 
االخرين  الس�جناء  وغيره�م م�ن 
نام�ل ان نك�ون قد قطعن�ا عليهم 
لتجني�د  الرئيس�ة  المص�ادر  اح�د 

مث�ل  دول  وتعتق�د  اإلرهابيي�ن(. 
األردن ومص�ر وأخ�رى غيرها في 
اإلس�الميين  س�جن  أن  المنطق�ة 
حرك�ة  سيش�ل  المتطرفي�ن 
الجماعات المسلحة، لكن الحقيقة 
ان ه�ذه الجماعات تج�د في هذه 
الس�جون قاعدتها الحقيقية. فقد 

نش�ا العديد م�ن ق�ادة اإلرهابيين 
الحاليين في هذه السجون. ومنهم 
ابوبكر البغدادي الذي كان مسجونا 
في س�جن بوكا في العراق، وايمن 
الظواهري وأبو مصعب الزرقاوي 
الذي كانا مس�جونين في السجون 
المصري�ة واالردني�ة. وقد أظهرت 

الحكايات التي روي�ت بعد ذلك من 
المس�جونين معهم عن تبش�يرهم 
المتطرفة خ�الل فترة  بافكاره�م 
الس�جن. وقد كش�ف تقرير نش�ر 
سنة 2009  من قبل مركز مكافحة 
اإلره�اب ف�ي وس�ت بوين�ت في 
الواليات المتحدة أن الس�جون في 
الغرب قد ش�هدت نمطا مماثال من 
التطرف. كما ان الشرطة الفرنسية 
تعتق�د ان كل من امي�دي كوليبالي 
وش�ريف وس�عيد كواش�ي الذي�ن 
نف�ذوا هجم�ات باري�س األخي�رة 
كانوا قد تحولوا الى إرهابيين اثناء 

وجودهم في السجن. 
وف�ي مدينة معان التي تقع في 
عمق صحراء جن�وب األردن وهي 
مدينة معروفة بالجريمة والتطرف 
اإلس�المي. والتي حس�ب ما يقول 
اح�د س�كانها ان نص�ف ش�بابها 
مدم�ن عل�ى المخ�درات ونصفهم 
إرهابيين، في هذه المدينة نشا أبو 
س�ياف زعيم الحركة الس�لفية في 
األردن. يق�ول أبو س�ياف ش�ارحا 
دور السجن في صناعة اإلرهابيين 
) ان الس�جن هو افضل بيئة لدعوة 
الن�اس ال�ى )ن�ور الله( ف�كل فرد 
في الس�جن يش�عر انه ب�رئ وانه 
ال وج�ود للعدالة. في ه�ذه البيئة 
حي�ث يش�عر الن�اس بالمقت على 
األرض يبداون بالنظر الى الس�ماء 
لعلهم يعث�رون على ما يفتقدون(. 
ويضيف انه في الفترة التي قضاها 
في السجن راي التحول الذي حدث 

لكثير من الرجال.

تروي كيف حتولت السجون األردنية إىل مفاقس لإلرهاب
أرسلت انتحاريين الى العراق.. والبرلمان األردني يغض النظر
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التهوي�ن  األميركي�ة  اإلدارة  تح�اول 
من تصريحات قادتها العس�كريين الذين 
يعربون صراحة ع�ن نّية بالدهم خوض 
ح�رب برّي�ة ف�ي الع�راق من أج�ل طرد 
تنظي�م »داعش« الذي يس�يطر على نحو 

ثلث مساحة العراق.
وب�دت ف�ي اآلون�ة األخي�رة تظه�ر 
تس�ريبات ع�ن تجهي�ز ق�ّوات أميركية 
لخ�وض معرك�ة برّي�ة من أج�ل تحرير 
الموص�ل، بمعزل ع�ن موافقة الحكومة 

العراقّية في بغداد.
وأمس الثالثاء، قللت وزارة الخارجية 
األميركي�ة من وقع تصريح�ات أدلى بها 

المنسق األميركي للتحالف الدولي، بشأن 
استعدادات لتنفيذ هجوم بري وشيك ضد 

تنظيم »داعش« في العراق.
وقال�ت المتحدث�ة باس�م الخارجي�ة 
األميركي�ة جينف�ر س�اكي، إن أي إجراء 
عسكري يتم اتخاذه في العراق لمواجهة 
»داعش« ستقوده قوات األمن العراقية، 
مش�يرة إلى أن هذه الق�وات ال تزال في 
مرحل�ة التدريب، وتحتاج إل�ى مزيد من 

العمل لتكون مستعدة للمواجهة.
ويأتي تعليق الخارجية األميركية بعد 
تصريح�ات أدلى بها المبعوث الرئاس�ي 
»داع�ش«  محارب�ة  لتحال�ف  الخ�اص 
الجنرال جون آلن لوكالة األنباء األردنية، 
قال فيها إن هجوما بريا وش�يكا واسعا 

س�يبدأ قريبا ض�د »داعش« ف�ي العراق، 
بإس�ناد من قوات التحالف التي تضم 62 
دولة.وأوضحت ساكي أن الجنرال آلن لم 

يقل إن الهجوم أصبح وشيكا.
تح�ّرك  س�اكي  تصري�ح  ينف�ي  وال 
اإلدارة األميركية لنش�ر ق�ّوات برّية في 
الع�راق، لكنها تش�ير إل�ى أن قيادة هذه 
القّوات س�يكون من قبل القّوات األمنية 

العراقّية.
وتبح�ث اإلدارة األميركي�ة عن وضع 
األميركيي�ن  المدربي�ن  عل�ى  حصان�ة 
الموجودين في الع�راق، إال أن الحكومة 

ترفض ذلك.
وفي حال تدخل قّوات برّية في العراق، 
فإن األمر يزيد التوقعات بإعادة الفوضى 

إل�ى البالد في ظلِّ الرف�ض الموجود من 
قبل الفصائل المسلحة الرافضة للوجود 

األميركي.
وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم 
قيادة عمليات التحالف الكولونيل الكندي 
راين جورتوفسكي، إن 20 قائدا عسكريا 
يمثلون عددا من الدول العربية والغربية، 
عقدوا اجتماعات قبل أيام لبحث المرحلة 
المقبلة من العمليات الحربية في العراق 

وسورية.
ولم يحدد جورتوفسكي مكان انعقاد 

هذه االجتماعات.
العراقي�ة  الق�وات  أن  إل�ى  وأش�ار 
انتقل�ت إل�ى مرحلة الهجوم ف�ي حربها 
ض�د »داعش«، مضيف�ا أنها تنف�ذ حاليا 

مجموعة من العمليات البرية بإسناد من 
طيران التحالف.

وأعلنت القيادة الوس�طى األميركية، 
من جانبها، أن قوات البيشمركة الكردية 
سيطرت على ثالث نقاط أساسية شمال 
مدين�ة الموصل، والتي تخضع لس�يطرة 

داعش منذ منتصف العام الماضي.
العملي�ة  للقي�ادة،  بي�ان  ووص�ف 
العسكرية التي تنفذت بغطاء جوي دولي 
في اليومين الماضيين بأنها نموذج آللية 
تنفي�ذ اس�تراتيجية »إضع�اف وإلح�اق 

الهزيمة« بداعش.
دول  م�ع  الع�راق  اتف�ق  ذل�ك،  إل�ى 
المنطق�ة على تش�كيل لجان تنس�يقية 
لتعزي�ز التع�اون األمني المش�ترك فيما 

يتعلق بضبط الحدود وتبادل المعلومات 
لمكافحة اإلرهاب.

وقال س�عد الحديثي المتحدث باس�م 
رئيس الوزراء العراقي، إن الدعم اإلقليمي 
للعراق في محاربته للتنظيمات المتشددة 
وصل إلى مراحل�ه المتقدمة، مضيفا أن 
دول المنطق�ة أصبح�ت ت�درك ض�رورة 

التعاون مع بغداد في هذا الصدد.
وأش�ار إلى أن ه�ذا التعاون س�يأخذ 
ش�كال آخ�ر من خ�الل لج�ان التنس�يق 

المشتركة.
س�تعقد  اللج�ان  ه�ذه  أن  وأوض�ح 
اجتماع�ات بص�ورة دوري�ة، مع إنش�اء 
فري�ق أزمة مش�ترك بين الع�راق ودول 

المنطقة لمعالجة األزمات الطارئة.

واشنطن تبحث عن منفذ للتدخل الربي.. واحلكومة ماضية بـ »فريق« أزمة عريب
البيت األبيض يناقض نفسه

»حظر البعث« خارج جلسة الربملان ألسباب »إجرائية«.. و«القوى« ينوي »التعديل«
       بغداد / المستقبل العراقي

عن�د ب�دء جلس�ة البرلم�ان، أم�س الثالثاء، 
تم االع�الن فجأة عن رف�ع بند مناقش�ة قانون 
المساءلة والعدالة الجتثاث البعث وحظر الحزب 
من جدول االعمال المقرر س�ابقا بسبب ما قيل 
إنه�ا أس�باب إجرائي�ة خاطئة اوصلت مش�روع 

القانون إلى المجلس. 
ووفقاً لمصدر برلماني فان مشروع القانون 
وص�ل إلى المجل�س من األمان�ة العامة لمجلس 
ال�وزراء فيما تن�ص القوانين المعم�ول بها في 
مثل هذه الحاالت ان يرسله مجلس الوزراء الذي 
وافق عليه الثالثاء الماضي إلى مجلس الش�ورى 
البداء رايه فيه ثم يعيده اليه ليقوم بأيصاله إلى 

مجلس النواب.
وأشار إلى أّن رئاس�ة مجلس النواب ستقوم 
اليوم باعادة مش�روع القانون إلى أمانة مجلس 
الوزراء الرس�اله إلى مجلس الشورى قبل اعادة 
ارس�اله إلى النواب.. وأكد أنه اليس�تطيع تحديد 
الفت�رة الزمني�ة لالنته�اء م�ن ه�ذه االجراءات 
ليباشر مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون 

هذا والمثير للجدل.

وتوقع البرلماني ان تش�هد نقاشات مشروع 
القان�ون صعوب�ات ومح�اوالت للوص�ول إل�ى 
توافقات سياس�ية حوله ستستغرق وقتا طويال 
وخاص�ة مايتعل�ق منه�ا بحظ�ر ح�زب البع�ث 
والتعام�ل مع المنتمي�ن له خالل حقب�ة النظام 
الس�ابق في محاول�ة للتخلص م�ن ااالرث الذي 
خلفه هذا الملف على مدى 11 سنة الماضية منذ 
سقوط نظام الحزب في العراق ربيع عام 2003 

ومصير حوالي مليوني منتم اليه. 
وقد أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري 
ان البرلمان س�يرفض اي تش�ريع من الحكومة 

التتوافق عليه الكتل.
وأش�ار خالل مؤتم�ر صحافي في بغ�داد ان 
رفض تش�ريع اي من القوانين يعكس ممارسة 
الحق الدس�توري لمجلس النواب واليعني فش�ل 

البرلمان.
وأق�ر بعدم وج�ود توافقات سياس�ية تكفل 
تش�ريع قانون�ي الح�رس الوطني والمس�اءلة 
والعدال�ة الجتث�اث البع�ث، لكنه عبر ع�ن ثقته 
بالمض�ي ف�ي عملية تش�ريع القواني�ن التي تم 
االتفاق عليها في االس�اس وليس أضافة فقرات 
اليه�ا فيم�ا بعد وتعتب�ر خارج النس�ق الطبيعي 

مب�دأي  م�ع  والتتماش�ى  السياس�ي  والنه�ج 
المصالحة والوئام السياسي في أشارة إلى رفض 
النواب الس�نة لبعض مواد مش�روعي القانونين 
المتعلقين بالبعث التي يقولون ان مجلس الوزراء 
أضافها اليهما بخالف االتفاقات السياس�ية بين 
الكت�ل والتي افض�ت إلى تش�كيل حكومة حيدر 

العبادي الحالية في ايلول الماضي.
إل�ى أن »الخالف�ات أم�ر  وأش�ار الجب�وري 
طبيعي، وهناك آليات للحس�م س�نعتمدها داخل 
البرلمان، وسنجري لقاءات مكثفة بين األطراف 
السياس�ية لغرض الوقوف على نقاط الجدل في 

القانونين«.
أض�اف ان�ه »ف�ي ح�ال ل�م يقن�ع البرلم�ان 
بتش�ريع معّين جاء من الحكوم�ة، فهناك خيار 
آخ�ر ه�و الرف�ض«.. موضًحا أن هذا أم�ر وارد، 
ويؤخ�ذ باالعتماد، وال يعني فش�ل البرلمان، بل 
يعني ممارسة حق دستوري، يمكن أن يلجأ اليه 
مجل�س الن�واب، اذا وجد أن التش�ريع ال يتوافق 
مع االجواء السياس�ية وال مع مصلحة الجمهور 

العراقي«، بحسب قوله.
التش�ريعات  ه�ذه  »ان  الجب�وري  واوض�ح 
سياس�ية تم االتف�اق عليها من حي�ث المبدأ في 

البرنامج الحكومي، وغايتها البناء الديمقراطي 
وتعزي�ز الثقة«. وقال »احتواء التش�ريعات على 
جملة م�ن الخالف�ات الت�ي يمك�ن أن تتجاذبها 
االطراف السياسية ال يتحملها مجلس النواب، أي 
ال يتحمل مسؤولية تلك المشاكل واالختالفات في 

وجهات النظر داخل هذه التشريعات المهمة«.
وأكد »س�نبذل كل الجهود الممكنة كرئاس�ة 
نت�الءم  أن  ف�ي  سياس�ية  وكأط�راف  مجل�س 
ونتوافق لتأخذ هذه التش�ريعات المهمة مداها، 
لكن االحتماالت كله�ا واردة«. وكانت الحكومة 
العراقي�ة وافقت الثالثاء الماضي على مش�اريع 
قواني�ن المس�اءلة والعدال�ة لالجتث�اث وحظر 

حزب البعث والحرس الوطني. 
وقد اعلن الوزراء الس�نة، الذي�ن ينتمون الى 
تحالف الق�وى الس�نية، االعتراض عل�ى تمرير 
تعدي�الت قان�ون االجتث�اث، بس�بب مخاوفهم 
م�ن تحوله ال�ى »مصيدة« لمعاقبة كل ش�خص 
مع�ارض للحكومة، بتهم�ة االنتم�اء الى حزب 
البع�ث، فيم�ا كان يأم�ل التحال�ف أن يت�م الغاء 
قان�ون المس�اءلة لالجتثاث بالكام�ل، وتحويله 
الى مل�ف قضائي ومنع )مجرم�ي البعث( فقط 
من التوظف او النش�اط السياس�ي وعدم وضع 

ملحق في القانون ينص على حظر الحزب بدون 
ضوابط واضحة.

ويؤكد السنة أن التعديل االخير على االجتثاث 
يتناق�ض م�ع الم�ادة الس�ابعة م�ن الدس�تور 
العراقي، التي تهدف الى منع انتشار فكر البعث، 
ولي�س معاقب�ة االش�خاص، كما يحص�ل اآلن، 
ولذلك فإن نوابهم يس�تعدون القت�راح تعديالت 
عل�ى القانون ل�دى عرضه عل�ى البرلمان خالل 

االسابيع المقبلة.
لكّن المس�ؤولين الش�يعة ي�رون أن القانون 
الجدي�د يضم م�وادَّ إيجابي�ة، مثل انه »س�يرفع 
تهمة االنتماء الى حزب البعث عن كل السياسيين 
وطنيته�م  ثبت�ت  الذي�ن  العس�كريين  والق�ادة 
وشاركوا في العمليات العسكرية ضد )داعش(، 
م�ا يعن�ي ب�أن اج�راءات المس�اءلة لالجتث�اث 
سترفع عن كل السياس�يين والقادة العسكريين 
الموجودين حالًيا.. ويقّرون بأن القانون الجديد 
يضع شروًطا على االستثناءات اصعب مما كانت 
في النسخة الس�ابقة، النه اضاف )حظر البعث( 
الى القان�ون، الذي ينص ايًضا على »ش�مول أي 
ش�خص باجراءات االجتث�اث، بمج�رد ان يثبت 

عليه انتماؤه الى حزب البعث«.

توقعات برفضه من السنة وتمريره من الكرد والشيعة
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عيس�ى ال�ذي يط�ل عل�ى الشاش�ة م�ن 
منب�ر برنامج�ه األس�بوعي “25/30” ال�ذي 
ُيعرض عل�ى قناة أون تي ف�ي، اتهم المملكة 
العربية الس�عودية التي تعتبر الحليف األقوى 
السيس�ي،  الفت�اح  عب�د  المص�ري  للرئي�س 
بدع�م اإلرهابيين في س�وريا، وحث الرئيس 
السيسي على عدم وقوعه “كأسير” للرياض، 
قائ�اًل إن�ه يجب أن ُتبن�ى العالق�ات المصرية 
الس�عودية على “المصالح المش�تركة”، التي 
ل�م تعد موجودة بعد اآلن، وأضاف عيس�ى أن 
“مصر يجب أن تتحرر من عالقة االمتنان مع 
السعودية”، في إشارة إلى مليارات الدوالرات 
ال�ذي تقدمه�ا الس�عودية كمس�اعدات لدعم 
االقتصاد المص�ري المتداعي.تعليقات المذيع 
المخض�رم يمك�ن أن ت�ؤدي إل�ى تح�ّول في 
العالقات بين الترويكا المصرية - الس�عودية 
- اإلماراتي�ة، خاص�ة إذا صّح�ت التس�ريبات 
الص�ادرة عن مكتب الرئاس�ة المصرية والتي 
تش�ير إل�ى ارتب�اط الكثي�ر م�ن اإلعالميي�ن 
المصريين بأوامر وتوجيهات الس�لطة، حيث 
كان اسم عيس�ى ضمن الشريط المسّرب من 
مكتب السيس�ي، وال�ذي فضح ارتب�اط كبار 
المس�ؤولين المصريين وعدد من الشخصيات 
اإلعالمية الب�ارزة بالعمل لمصلح�ة الجيش، 
وتضم�ن التس�جيل تعليم�ات وجهه�ا اللواء 
عباس كامل مدير مكتب السيسي، إلى وسائل 
اإلعالم المصرية لدعم السيسي في انتخابات 
ع�ام 2014، حي�ث ظه�ر كامل في الش�ريط 
المس�ّرب وهو يقول “نريد لوسائل اإلعالم أن 
تعمل على تش�جيع الن�اس للتصويت النتقال 
السيسي من قيادة الجيش إلى الرئاسة”، كما 
نش�رت القن�اة التلفزيونية الداعم�ة لإلخوان 
في مصر “مكملين” وهي القناة التي نش�رت 
التسريبات، مقطًعا لعيسى على قناة “تحرير” 
المصرية يش�ير فيه أن السيس�ي هو “منقذ” 

األم�ة، وه�و م�ا اعتبرته القن�اة دلي�اًل دامًغا 
على وج�ود أذرع إعالمي�ة للرئيس المصري.

ه�ذا الش�ريط غي�ر المدق�ق وال�ذي يوض�ح 
ارتباط عيس�ى بأوامر النظام المصري، دعى 
الكثيري�ن للتكه�ن ب�أن عيس�ى كان يتحدث 
بلسان السيس�ي عند انتقاده للمملكة العربية 
الس�عودية، وهذه التصريحات قد تمثل تحوالً 
في تحالف�ات مصر اإلقليمية في أعقاب وفاة 
الملك عبد الله، حيث أشار عيسى في برنامجه 
ه�ذا األس�بوع، أن المل�ك الس�عودي الجدي�د 
س�يأتي “بإدارة جديدة، وهذه اإلدارة سيكون 
لديها سياسة خارجية جديدة”، وعطف عيسى 
هذه التغييرات الجديدة في القيادة الس�عودية 
على تغّير موقف الس�عودية من اإلخوان حين 
قال “الس�عودية أصبحت أح�د حلفاء جماعة 
اإلخ�وان المس�لمين”، وهذه الخط�وة تعتبر 
خروًج�ا عن السياس�ة الس�عودية الس�ابقة 
التي كانت تعتبر الجماعة “منظمة إرهابية”، 
تماثلها بذلك مصر واإلمارات العربية المتحدة.

إن الرأي الذي طرحه عيس�ى حول تغّير نظرة 
الس�عودية تجاه اإلخوان المس�لمين، يتزامن 
م�ع تصريح�ات صادرة ع�ن مص�ادر مقربة 
من الحكومة القطري�ة - الحكومة المعروفة 
بتأييدها لإلخوان - تش�ير إل�ى أن قطر تنظر 
إلى قيادة الملك س�لمان ف�ي المملكة العربية 
الس�عودية بأنها أكثر انفتاًحا على المصالحة 
مع تنظيم اإلخوان، حيث صّرح مصدر قطري 
رفيع المس�توى لم يكش�ف عن اسمه لوكالة 
رويت�رز بقول�ه “خالًف�ا لمص�ر ولإلم�ارات 
العربي�ة المتح�دة، ف�إن القي�ادة الس�عودية 
الحالي�ة مدرك�ة بأنه�ا ال يمكنه�ا مقاطع�ة 
اإلخوان بهذه البس�اطة، كون�ه ال يمكن إزالة 
األيديولوجي�ات بالق�وة، وله�ذا الس�بب تعد 
إعادة إنش�اء االتصاالت أمر ضروري بالنسبة 
للسعودية”.عيس�ى في عرضه األخير س�خر 

ولكن�ه  الس�عودية،  العربي�ة  المملك�ة  م�ن 
بالمقاب�ل أثنى بش�كل خاص عل�ى اإلمارات، 
الحليف المقرب اآلخر من مصر وأحد الداعمين 
الماليين لحكومة السيسي، حيث وصف دولة 
اإلمارات العربي�ة المتح�دة باعتبارها “دولة 
مهم�ة ومحترم�ة وكبيرة ذات ش�عب رائع”.

هذه اإلش�ادة غير المس�بوقة من ِقبل عيسى 
باإلمارات، يمكن ربطها مع الموقف اإلماراتي 
ال�ذي انتق�د الحكوم�ة الس�عودية الجدي�دة 
ف�ي عه�د الملك س�لمان، حيث تم نس�ب هذه 
االنتق�ادات لحكوم�ة اإلم�ارات بطريقة غير 
مباش�رة أيًضا، وهذه المرة م�ن خالل موقع 
أخب�ار إماراتي يعتبر مقرًب�ا من حكام البالد، 
حي�ث انتق�دت ش�بكة إرم اإلخباري�ة مؤخًرا 
تعيي�ن األمير محمد بن نايف نائًبا لولي العهد 
األمير مقرن، ووفًقا للش�بكة، فقد اُتخذ قرار 
تعيين بن ناي�ف “بالمخالفة لنصيحة مجلس 
البيعة” وهي الهيئة التي شّكلها الملك الراحل 
عب�د الل�ه لتحديد خلف�اء المملك�ة، وأضافت 

الش�بكة ف�ي تقريره�ا “يجب أن يت�م اختيار 
الش�خص ال�ذي يش�غل دور نائب ول�ي العهد 
بن�اء على قرار من مجلس البيعة”، ولكن على 
الرغ�م مما تقدم ع�ادت الش�بكة لتقول “من 
المرج�ح جًدا أن يك�ون األمير محمد بن نايف 
قد ت�م اختياره باالتفاق م�ع مجلس البيعة”.

تم�ت تغذي�ة الش�ائعات التي انتش�رت حول 
الخ�الف الناش�ئ بين الرياض وأب�و ظبي من 
خالل حقيق�ة أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن 
زايد آل نهيان ورئيس الوزراء محمد بن راشد 
آل مكت�وم ل�م يحضرا جن�ازة المل�ك عبد الله 
في الس�عودية الش�هر الماض�ي، حيث ذكرت 
صحيفة األخبار اللبنانية بتقرير للكاتبة دعاء 
س�ويدان أن محم�د بن زاي�د - وه�و الحاكم 
الفعل�ي لإلمارات - أمر فقط حكام الش�ارقة 
وعجم�ان ورأس الخيمة لحضور تعزية الملك 
عب�د الل�ه، ووفًق�ا للصحيف�ة، كان ولي عهد 
أبوظبي محمد بن زاي�د غاضًبا من التطورات 
التي ج�رت صبيحة يوم دفن المل�ك عبد الله، 

حيث ذك�ر التقرير “الدفعة األولى من األوامر 
الملكي�ة تعارضت مع رغبات ب�ن زايد، حيث 
تلقى األخي�ر ضربة موجعة بتعيين محمد بن 
نايف نائًبا لولي العهد، وطرد خالد التويجري 
من الديوان الملكي، واس�تبعاد متعب بن عبد 
الل�ه )ابن المل�ك الراحل( من المراك�ز الثالثة 
األولى”.بحس�ب أوس�اط خليجي�ة، فإن ولي 
العهد اإلماراتي محم�د بن زايد هو في خالف 
طوي�ل األمد مع نائ�ب ولي العهد الس�عودي 
محمد ب�ن ناي�ف، ويرجح أن ه�ذه الخالفات 
تع�ود - جزئًيا - إلى التعليق�ات التي أدلى بها  
بن زايد عن والد األمي�ر محمد بن نايف؛ ففي 
لقاء مع مسؤولين أمريكيين قبل غزو العراق 
ع�ام 2003، قال ب�ن زايد أن األمي�ر نايف بن 
عبد العزيز آل س�عود له صفات تش�به القرد، 
حيث أش�ارت برقية دبلوماسية سّربها موقع 
ويكيليك�س إلى هذا التعليق بقوله “محمد بن 
زاي�د كان ينظر بدونية لبع�ض كبار حكام آل 
س�عود، حيث س�خر من الطريقة التي يتلعثم 

فيه�ا وزي�ر الداخلية الس�عودي نايف بن عبد 
العزيز، وأشار إلى إنه حينما يرى نايف يترسخ 
لدي�ه االقتن�اع ب�أن داروي�ن كان محًقا حين 
قال إن اإلنس�ان انحدر م�ن القرد”.في خضم 
هذه التكهنات التي تش�ير أن مصر واإلمارات 
العربي�ة المتحدة اآلن في عالق�ة متوترة مع 
المملك�ة العربية الس�عودية، يبق�ى من غير 
الواض�ح م�ا إذا كان الدعم المال�ي من الدول 
الخليجية الغنية سوف يستمر في دعم الموارد 
المالي�ة المصرية، حيث أُفي�د محلًيا في مصر 
هذا األس�بوع أن المملكة العربية الس�عودية 
واإلمارات العربية المتحدة والكويت يعزمون 
عل�ى إيداع مبلغ 10 مليار دوالر في مصر قبل 
مؤتم�ر مارس االقتص�ادي المزمع عقده في 
شرم الشيخ، ولكن هذه اآلمال بدعم االقتصاد 
المتعث�ر ف�ي القاه�رة تحطمت عندم�ا نفى 
مسؤولون كويتيون وإماراتيون يوم الجمعة 
الماضي الش�ائعات حول إيداع هذه المبلغ في 

الحسابات المصرية.

     المستقبل العراقي/ ماري أتكينسون وروري دوناغي

مرص واالمارات عىل مفرتق طرق مع السعودية.. املستقبل يعني االطاحة بالرياض
أطلق اإلعالمي المصري الشهير إبراهيم عيسى 

هجوما الذعا على المملكة العربية السعودية هذا 
األسبوع، داعيا مصر لوقف قبول التمويل الخليجي 

الكثيف، مما يثير عدة تساؤالت جديدة حول 
التغيرات المحتملة في التحالفات اإلقليمية الناجمة 

عن وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله

ابن تيمية يف قفص االهتام
كاظم فنجان احلاممي

بات من المؤكد أن المس�لمين الملتزمين 
بالنه�ج القرآني القويم توحدت مش�اعرهم 
والتخل�ص  الدواع�ش  عل�ى  للقض�اء  اآلن 
منهم إلى األبد، وص�ار واضحاً أن الدواعش 
والمس�لمين  اإلس�ام  ص�ورة  ش�وهوا 
بأساليبهم الوحش�ية المقززة، فعلى الرغم 
من مكابرة بعض الجهات العربية المنتفعة 
من ه�ذا التنظيم اإلجرامي، وعلى الرغم من 
المواقف الغبية لبع�ض الذين أخذتهم العزة 
باإلث�م فانس�اقوا وراء الش�عارات الفارغة 
الت�ي أطلقه�ا الدواعش. ش�عر المس�لمون 
كله�م أنهم بأم�س الحاجة لدح�ر الدواعش 

والتخلص منهم.

لكننا وقب�ل الدخول بصل�ب الموضوع، 
بودن�ا أن نطرح األس�ئلة التالية لبيان حجم 
المؤام�رة التي يتع�رض لها دينن�ا الحنيف. 
فنقول: من هي الجهات الدولية التي تطوعت 
لتجهيزهم بأحدث األسلحة الفتاكة ؟، ومن 
هي الجهات الدولية التي سارعت لتزويدهم 
بأح�دث التقنيات القتالية المتطورة ؟، ومن 
ه�ي الجهات الدولية الت�ي قدمت لهم الدعم 
اللوجس�تي واالستخباري  والتعبوي ؟. فإذا 
كان العالم كله يقف اآلن ضد الدواعش، فمن 
هي الجهات الخفية )أو الجهة الخفية(، التي 
أصرت على دعمهم وإس�نادهم ومؤازرتهم، 
وتش�جيعهم  احتضانه�م  عل�ى  وأص�رت 

ورعايتهم ؟.
بع�ض  لم�اذا تص�ر  أنفس�كم:  اس�ألوا 
الفضائيات العربية، وفي مقدمتها الجزيرة، 
على إطاق اس�م )تنظيم الدولة اإلسامية( 
على الدواعش ؟. ه�ل فكرتم بحجم الدعاية 
المعادية لإلس�ام والمس�لمين التي روجت 
له�ا داع�ش م�ن خ�ال أعماله�ا اإلجرامية 
المراوغ�ة  ه�ذه  لم�اذا  ث�م  ؟.  المتواصل�ة 
والمداهن�ة ف�ي محاربة الدواع�ش بالطرق 
الملتوي�ة ؟. ألي�س م�ن الحكمة أن تش�ترك 
األقطار اإلس�امية ف�ي محاربة الفقه الذي 
أنتج الدواعش وأوصلهم إلى هذا المس�توى 
العدواني المروع ؟. لو قرأنا وتابعنا البيانات 

الت�ي يطلقه�ا الدواع�ش من حي�ن إلى آخر 
لوجدن�ا أنها تس�تند كلها إلى )اب�ن تيمية(، 
ه�ل نحن على دين محمد صلى علية وس�لم 
أم عل�ى دين هذا الفقيه الذي حاربه الفقهاء 
أنفس�هم ف�ي حيات�ه ؟. أليس م�ن العدل أن 
نراج�ع أنفس�نا ونخت�ار الطري�ق األس�لم 
واألقوم، فنس�ير على ه�دي القرآن المجيد، 
ونوج�ه بوصلتن�ا بتوجي�ه الس�نة النبوية 
المطهرة التي رسمت لنا الخطوط األخاقية 
المس�تقيمة عبر هذه القرون الطويلة ؟، ما 
الذي يدعون�ا اآلن للتنازل عن ديننا والتخلي 
ع�ن مبادئنا، ولماذا ندفن رؤوس�نا بالرمال 
إكرام�ا لداعش الت�ي اختارت أس�وأ الطرق 

الظامي�ة وأكثره�ا ترويع�ا وإرهاب�ا ؟. أال 
يفت�رض أن تلتف�ت األقطار اإلس�امية إلى 
مواطن الخلل، وترصد التحركات المشبوهة 
ل�أوكار الخبيث�ة، التي ال ش�غل لها س�وى 
تكفير الن�اس وإهدار دمائهم ونهب أمولهم 

واستباحة أعراضهم ؟. 
ألم تس�معوا بحدي�ث الرس�ول األعظم: 
)المسلم من سلم الناس من يده ولسانه( ؟. 
ألم تسمعوا كلمته التي قال فيها )خير الناس 
من نفع الناس( ؟. أي خير يرتجى من هؤالء 
الدواع�ش ؟. وهل الخير الذي يرونه بتكفير 
الناس وإخراجهم من المل�ة هو الخير الذي 
جاء به دين المحبة والرحمة ؟. أال تاحظون 

أن الدواع�ش يتجنب�ون محارب�ة الصهاينة 
؟. ويرفض�ون قتالهم ألس�باب فقهية تثير 
الريبة ؟. هل سمعتم بخبر الطائرات الخفية 
الت�ي تهبط س�راً عل�ى الدواع�ش لتزودهم 

بالعتاد والمؤمن ؟. 
المطل�وب اآلن محاربة األف�كار الملوثة 
والعقائ�د المش�وهة والفت�اوى المنحرفة، 
الت�ي اتكأت عليها داع�ش، واتخذتها منهجا 
دموي�اً لتروي�ع الناس وتش�ريدهم. ويبقى 
الس�ؤال: هل نتمل�ك الجرأة للطع�ن بأقوال 
وفتاوى الذين أرسوا قواعد الفكر اإلجرامي 

وفي مقدمتهم ابن تيمية نفسه ؟. 
ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين

    بغداد/ المستقبل العراقي

حذر شيوخ عش�ائر في األنبار 
م�ن اندالع حرب ثأرات بينها إذا تم 
تشكيل »الحرس الوطني« من أبناء 
عش�ائر تقات�ل إلى جان�ب الجيش 
وإهم�ال أخ�رى، وش�ددوا على أن 
معظمها »مغلوب اإلرادة« إزاء قوة 
التنظيم.وبين�ت مصادر في األنبار 
أن عدداً من شيوخ عشائرها تبلغوا 
م�ن مس�ؤولين محليي�ن »أم�راً« 
بإع�داد قوائم من أبنائه�ا للتطوع 
الوطني«.وق�ال  »الح�رس  ف�ي 
الشيخ كامل المحمدي إن »طريقة 
التط�وع في الح�رس الوطني تثير 
م�ن  العظم�ى  الغالبي�ة  مخ�اوف 
عش�ائر األنبار، ألن عملي�ة تقديم 
المرشحين للتطوع محصورة بعدد 
محدود من العش�ائر«. وأضاف أن 
»مس�ؤولين محليي�ن اتفق�وا مع 
عدد من الش�يوخ لترش�يح أسماء 
المتطوعي�ن وغالبيته�م م�ن مدن 
حديثة والرمادي وهيت التي تقاتل 
تنظي�م داعش الى جان�ب الجيش، 
بينما هناك خش�ية م�ن إبعاد بقية 
عش�ائر المحافظة«.ولف�ت إلى أن 
»عشائر حديثة والرمادي وهيت لم 
تتمكن من صد التنظيم لوال وجود 
دع�م الجي�ش، كم�ا أن التنظيم لم 

يسيطرعليها نظراً إلى وجود دولي 
وحكوم�ي فيه�ا منع إس�قاطها، 
بينما تركت بقي�ة المناطق تواجه 
التنظيم وحدها. على سبيل المثال 
انس�حبت قوات الجيش والشرطة 
بشكل مفاجئ من مدن راوة وعانة 
الماض�ي  حزي�ران  ف�ي  والقائ�م 
وتركت عش�ائر هذه المدن وحدها 
فلم تس�تطع رفع السالح في وجه 
الدولة اإلسالمية واآلن يتم اتهامها 
التنظيم«.وأش�ار  م�ع  بالتع�اون 
المحم�دي الى إن »غالبية عش�ائر 
األنبار التي دخل التنظيم مناطقها 
مغلوب�ة اإلرادة وتلت�زم الحي�اد«. 
وح�ذر م�ن إن إبعاده�ا ع�ن لعب 
»دور أمن�ي أو إداري مس�تقبالً، ما 
يفتح الباب أمام ثأرات بينها«.ومن 
أب�رز العش�ائر التي تقات�ل تنظيم 
»داعش« ف�ي األنبار »البوريش�ة« 
و»الفهد« و»العلوان« و»العيس�ى« 
و»البوبال�ي«،  و»البوعل�ي« 
و«البونمر« و»العبيد« و«الجغايفة« 
و«البومح�ل« في قض�اء »حديثة« 
وناحي�ة  »هي�ت«  وأط�راف 
»البغدادي.أما العشائر التي التزمت 
الحي�اد وتتهمها جه�ات حكومية 
بدعم »داعش«، فهي »العس�اف« و 
»الجابر« و »المرعي« و »الجميلي« 

وعشائر »القائم«.

خماوف من حرب ثارات يف األنبار
     بغداد/ المستقبل العراقيقد يشعلها التطوع يف »احلرس الوطني«

اعتبر الرئيس الس�وري بش�ار األس�د أن »مصدر 
إيديولوجيا »داعش« وغيره من التنظيمات المرتبطة 
ب�»القاع�دة« هو الوهابي�ون الذين تدعمه�م العائلة 
المالكة الس�عودية«، مشيراً إلى »أن المجتمع في تلك 
المملك�ة أكثر ميالً ل�»داعش« ولقبول إيديولوجيته«.

وف�ي مقابلة بثته�ا هيئة اإلذاع�ة البريطانية »بي بي 
سي«، امس، صرح األسد أن »دمشق تتلقى معلومات 
قب�ل الضرب�ات الجوية التي يش�نها االئت�الف الدولي 
ض�د تنظيم »داع�ش« على أراضيها«، نافي�اً أن يكون 

هناك أي تنسيق مس�بق.كذلك، لفت الرئيس السوري 
ف�ي المقابل�ة الت�ي أوردت وكالة »س�انا« الس�ورية 
نصه�ا بالعربية إل�ى أن »أط�راف ثالثة تق�وم أحياناً 
بنقل الرس�ائل العامة«، مؤكداً أنه »ليس هناك حوار، 
هن�اك معلوم�ات لكن لي�س هناك حوار«.م�ن ناحية 
أخ�رى، اعتب�ر أن األميركيين »داس�وا بس�هولة على 
القانون الدولي في ما يتعلق بسيادتنا ولذلك فإنهم ال 
يتحدثون إلينا وال نتحدث إليهم«.ورفض األسد جهود 
الواليات المتحدة لتدريب وتسليح مسلحي المعارضة 
»المعتدل�ة« لمواجه�ة تنظيم »داع�ش« على األرض 
في س�وريا، قائالً إن هذا »حل�م كاذب«. كما أكد أن ال 

وج�ود لمعتدلين، وإنما متطرف�ون فقط من التنظيم 
اإلرهابي وجماعة »جبهة النصرة« المرتبطة بتنظيم 
»القاعدة«.وق�د نف�ى األس�د كذلك اس�تخدام القوات 
الحكومي�ة الكلور كس�الح، بالرغم م�ن أن محققين 
من منظمة حظر األسلحة الكيماوية يدعمون مزاعم 
ش�هود ونشطاء معارضين بأن 13 شخصاً على األقل 
قتلوا في سلس�لة من هجمات بطائرات مروحية على 
ثالث قرى خاضعة لسيطرة المعارضة العام الماضي.

ودافع الرئيس السوري عن حصار المناطق الخاضعة 
لس�يطرة مس�لحي المعارضة في أنحاء سوريا، وهو 
ما يقول نشطاء إنه أدى إلى تجويع المدنيين في هذه 

المناطق.وق�ال: »هذا غير صحيح، لس�بب واحد: ألن 
في هذه المناطق التي س�يطر عليه�ا المتمردون، فر 
المدنيون وجاءوا إلى مناطقنا«، مضيفاً: »لذا فمعظم 
المناطق التي نطّوقها ونهاجمها، مليئة بالمس�لحين 

فقط«.
وبش�أن »التحالف الدولي« ضد »داعش«، استبعد 
أن تنض�م بالده إلى صفوفه.ورداً على س�ؤال عما إذا 
كان يريد االنضمام إلى حملة »االئتالف« ضد التنظيم، 
قال: »ال نرغب بذلك لس�بب بسيط هو أننا ال نستطيع 
أن نكون في تحالف مع بلد يدعم اإلرهاب«، مؤكداً أن 

»معظم دول االئتالف تدعم اإلرهاب«.

األسد: السعودية هي مصدر افكار وجرائم »داعش«

زيـن تـطـلــق تـطبـيــق إشـحــن لـمـشـتـركـيـهــا
في إطار إستراتيجيتها المبنية 
على فهم المستهلك وجعله محور 
أي خدم�ة أو فك�رة لتقديم أفضل 
الخدم�ات واكثرها تطوراً أطلقت 
شركة زين العراق، إحدى شركات 
مجموعة زين الرائدة في خدمات 
االتصاالت والبيانات المتنقلة في 
منطقه الش�رق االوس�ط وشمال 
افريقيا،  تطبيق “إشحن” وهو أول 
تطبيق مجان�ي لخدمات الخطوط 
المدفوعة س�لفاً وفقط لمشتركي 

زين العراق. 
التطبي�ق الجديد يقدم لمش�ترك 

الخدم�ات  الع�راق س�لّة م�ن  زي�ن 
المدفوعة مسبقا  الخاصة بالخطوط 
ومن خالله يتم ش�حن رصيد الهاتف 
المحمول بطرق ع�دة ومبتكرة. فمع 

هذا التطبيق يمكن للمشترك 
أن يقوم بالشحن عبر كاميرا الموبايل 

الت�ي تق�وم بالتق�اط ص�ورة للرقم 
الس�ري ) الك�ود( المرف�ق ببطاق�ة 

الشحن وتأكيد صحة هذا الرقم.  كما 
يمّكنه من ش�حن رصيده عبر صوته 
وال�ى جانب ه�ذه الخي�ارات الجديدة 
تتوفر في التطبيق الطريقة التقليدية  
للشحن وذلك من خالل إدخال األرقام 
يدوياً. تطبيق “إشحن”  يتيح المجال 
الع�راق  زي�ن  مش�ترك  أم�ام  أيض�اً 
الحص�ول عل�ى خاصي�ة اإلس�تعالم 
عن الرصيد المتبق�ي لديه  الى جانب 
خاصية نقل الرصيد ألشخاص آخرين 
بواس�طة إس�تخدام قائم�ة هوات�ف 
االتص�ال ف�ي الموباي�ل أو بواس�طة 

إدخال رقم الهاتف يدوياً.
ه�ذا  ان  بالذك�ر  الجدي�ر  وم�ن 
 iOS التطبيق متوفر اآلن على نظامي
المش�تركين  وبام�كان  واألندروي�د  
تحمي�ل التطبي�ق مجان�ا م�ن منصة 

Google Play  أو iTunes م�ن خ�الل 
الروابط ادناه:

iTunes: http://bit.ly/Ish-
han_IOS

Google Play: http://bit.ly/
Ishhan_Android

 ان ه�ذه الخدم�ة الجديدة من زين 
الع�راق و الت�ي يت�م طرحه�ا بعد ان 
ت�م اطالق خدم�ات الجي�ل الثالث من 
شأنها ان تزود المشترك العراقي بكل 
ما ه�و مبتك�ر وجدي�د ليتواصل مع 
العالم كما يطمح وهذا في الواقع هو 
مح�ور خدماتنا الت�ي نقدمها عموما 
األول م�ن  التطبي�ق  . ويه�دف ه�ذا 
نوع�ه في العراق الى إعطاء مش�ترك 
زين الع�راق خيارات ع�دة تمكّنه من 

التواصل بسرعة وسهولة.
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يرسنا دعوتكم لالشرتاك باملناقصات أدناه التي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول 
أدن�اه( والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجاري�ة. واالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة 

يمكنكم زيارة موقع رشكتن��ا عل�ى االنرتن��ت وعل��ى املوق��ع الخ��اص بالرشك��ة
)www.kimadia.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.moh.gov.iq( علما ان ثمن مستندات 
املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو )60,500( س�تون الف وخمس�مائة دينار غري 
قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو )121,000( مائة وواحد وعرشين 
ال�ف دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرتس�و عليه املناقصة اج�ور االعالن وعىل ان يتم 
تقديم وثائق االعمال املماثلة مع العرض اما التامينات االولية التي يجب ان تكون بنس�بة 
1% من قيمة العرض تقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ 
م�ن املرصف  االبكتاب من الرشكة يؤي�د انتفاء الحاجة او صك مصدق او كفالة مرصفية 
ضامنة او  سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما نا طريقة الدفع ستكون 

)حسب رشوط املناقصة( 
وطريق�ة الش�حن )CIP( او حس�ب ال�رشوط وان الرشك�ة غ�ري ملزم�ة بقب�ول أوط�أ 

العطاءات.
  وعىل من سرتسو عليه املناقصة  رضورة تقديم التامينات القانونية )كفالة حسن االداء( 
البالغة 5% من قيمة االحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان او كفالة مرصفية او صك مصدق 
او مس�تندات القرض التي تصدره�ا املصارف الحكومية ولغرض االط�الع يمكنكم زيارة 
موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفا علما ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات 

املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء 2015/2/25.
مالحظة/ يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو 

آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق، ويكون اليوم التايل موعدا  فتح العطاء.

تعلن رشكة االستكش�افات النفطية احدى تشكيالت وزارة النفط عن 
اجراء املناقصة )نقل منتسبي الرشكة يف موقع الوزيرية(  فعىل الراغبني 
باالش�رتاك من ال�رشكات واملكاتب  من اصحاب الخ�ربة واالختصاص 
مراجعة مقر الرشكة الكائن يف مبنى وزارة النفط لرشاء وثائق املناقصة 
م�ن لجنة بي�ع املناقصات بمبل�غ )200,000( مائتان ال�ف دينار غري 
قابل للرد مع تقديم تامينات اولية بنسبة 1% من القيمة الكلية للعطاء 
بموجب صك مصدق او خطاب ضمان لصالح الرشكة اعاله علما ان اخر 
موعد الستالم  العطاءات هو الساعة )12( ظهرا ليوم الثالثاء املصادف 

2015/2/24 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالن.

إعالن
وزارة الصحة/ الرشكة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية

املدير العام
وزارة النفط

رشكة االستكشافات النفطية
)رشكة عامة(

كريم حطاب جعفر
املدير العام

رئيس جملس االدارة

اعـالن
مناقصة رقم 2015/3

نقل منتسبي الرشكة يف موقع الوزيرية
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الصناعة تتعاقد مع رشكة أملانية لتصنيع املواد الثقيلة
    بغداد/ المستقبل العراقي

 اعلن وزير االعمار واالسكان طارق الخيكاني، امس الثالثاء, 
ان ال�وزارة ش�ارفت على انجاز مش�روع طريق المم�ر الثاني 

ناصرية(  )س�ماوة�� 
بطول 49 كم.

الخيكان�ي  وق�ال 
صحف�ي,  بي�ان  ف�ي 
آش�ور  “ش�ركة  ان 
للمق�اوالت  العام�ة 
وبإشراف  اإلنش�ائية 
الهيئ�ة العامة للطرق 
التابعتي�ن  والجس�ور 
ش�ارفتا  لل�وزارة 

عل�ى انجاز مش�روع الممر الثاني لطريق )س�ماوة � ناصرية(  
بنس�بة انجاز تجاوزت )%99( وبطول )49( كم والذي يعد من 
المش�اريع المهمة التي تنفذها ال�وزارة لما له من أهمية أمنية 
واقتصادية كون�ه يعد حلقة الوصل األساس�ية بين محافظتي 
المثنى وذي قار، الذي كان يس�مى سابقاً ب�طريق الموت كونه 

كان يشهد الكثير من الحوادث  المرورية المتكررة”.
 وأوضح أن “العمل مس�تمر حاليا في تنفيذ مرحلة األكتاف 
الجانبي�ة للطري�ق ال�ذي وصل الى مراحل�ه النهائي�ة، مبيناً أن 

العمل تم تنفيذه وفق مواصفات طريق المرور السريع”.
يذكر ان العمل في المش�روع تضمن تنفي�ذ الطبقة الترابية 
والحصى الخاب�ط وطبقة من الحجر الجي�ري فضال عن تنفيذ 
طبقتين من اإلس�فلت األولى رابطة بس�مك )7( س�م والثانية 

سطحية بسمك )5( سم.

       بغداد/المستقبل العراقي

 قام�ت وزارة الهج�رة والمهجري�ن بتس�جيل )901( عائلة 
نازح�ة جديدة , وتوزيع )1313( حصة من مادة النفط االبيض 

بين النازحين في محافظة السليمانية.
وقال مس�ؤول غرف�ة عمليات الس�ليمانية محم�د اياد في 
بي�ان صحفي, ان “ف�رق العمل داخل غرفة العمليات مس�تمرة 
بتس�جيل العوائل النازح�ة حديثاً , اذ تم تس�جيل )901( عائلة 
من الرابع ولغاية الثامن من ش�هر شباط الجاري ضمن قاعدة 
بيان�ات الوزارة لغرض ش�مولهم بالمنح المالية والمس�اعدات 

العينية  والغذائية االساسية”.
واض�اف اياد ان “توزي�ع )1,313( حصة من النفط االبيض 
جاءت من خالل فريق متواجد في مركز المحافظة ، حيث وزع 
)996( حصة بي�ن العوائل النازحة بواقع )100( لتر لكل عائلة 
, فيم�ا تم توزيع )317( حصة من النفط بي�ن العوائل النازحة 
في ناحية )طاسلوجه( وتم ذلك خالل االسبوع االول من الشهر 

الحالي”.

االعامر تشارف عىل انجاز مرشوع 
طريق »ساموة - نارصية«

توزيع اكثر من«1300«حصة
من الوقود عىل النازحني يف السليامنية

    بغداد/المستقبل العراقي
 

وقع�ت وزارة الصناعة والمعادن، 
عقد شراكة مع ش�ركة )تيال كروب( 
الثقيل�ة،  الم�واد  لتصني�ع  األلماني�ة 
وأك�دت أن الم�دة المقبل�ة ستش�هد 
توقي�ع عق�د عم�ل اس�تثماري م�ع 
الش�ركة، وفيما أش�ارت إلى أن العقد 
سيدعم الوزارة مادياً في ظل الضائقة 
المع�دات  أن  إل�ى  لفت�ت  المالي�ة، 
النف�ط  وزارات  س�تخدم  المصنع�ة 
والكهرباء والدف�اع وغيرها وتغنيها 

عن االستيراد.
وق�ال مدير عام ش�ركة الرضوان 
الصناع�ة  ل�وزارة  التابع�ة  العام�ة 
والمع�ادن حام�د عواد محم�د خالل 
حف�ل توقيع العقد ف�ي مبنى الوزارة 
إل�ى  الع�راق  “حاج�ة  ان   ، ببغ�داد 
صناعات وطنية دفعت بالش�ركة إلى 
عق�د تعاون ومش�اركة م�ع كبريات 
المتخصص�ة  األلماني�ة  الش�ركات 
ومتمثلة بشركة )تيال كروب(، لتكون 
هنال�ك خط�وط إنتاج عالمي�ة تصنع 

المواد وتوردها من داخل العراق”.
“الش�ركة  أن  محم�د،  وأض�اف 
أدخلت مؤخ�راً تكنولوجيا حديثة إلى 
مصانعه�ا لتك�ون مهيئة الس�تقبال 
خطوط اإلنتاج الجديدة من قبل شركة 
)تي�ال ك�روب( التي أبدت اس�تعدادها 
الكامل لتوقيع عقد العمل بعد اطالعها 
على مصانع ومكائن الش�ركة”، الفتاً 
إلى أن “الش�ركة وقعت مع الش�ركة 
اج�ل  م�ن  ش�راكة  عق�د  األلماني�ة 
المباش�رة بتهيئة األمور اللوجس�تية 
لتوقي�ع عقد العمل اس�تثماري خالل 

المدة القليلة المقبلة”.
وتابع محمد، أن “توقيع هذا العقد 
م�ن ش�أنه أن يح�رك عم�ل الش�ركة 

الس�يما وانها متخصصة في تصنيع 
وتش�غيل المواد الميكانيكي�ة الثقيلة 
والمتوس�طة والخفيف�ة والتي تخدم 
حاجة الكثير م�ن الوزارات، من بينها 
النف�ط والكهرب�اء والدف�اع وغيرها 
حي�ث س�يكون هنال�ك منت�ج وطني 
معتمد علي�ه يغني تلك ال�وزارات عن 

االس�تيراد، فض�اًل عن دعم الش�ركة 
مادي�اً في ظ�ل الضائق�ة المالية التي 
تعيش�ها الدولة بش�كل عام والوزارة 

بشكل خاص”.
ولف�ت محم�د، إل�ى أن “الش�ركة 
تمتلك 700 عامل ومهندس�ين وفنيين 
ولديهم من الخبرات ما يؤهلهم لقيادة 

مثل هكذا خط�وط إنتاج، اال أن العقد 
تضم�ن تدري�ب بعض منه�م ليكونوا 
متمرسين على تدوير المكائن الحديثة 
التي س�تجلبها الش�ركة االلمانية الى 
مقر الش�ركة ف�ي ابو غري�ب ليكون 
انط�الق الم�واد المصنع�ة م�ن هناك 

مباشرة”.

المتوق�ع  الم�واد  طبيع�ة  وع�ن 
تصنيعها أش�ار محمد، إلى أن “حاجة 
كل وزارة ومؤسس�ات س�يكون له�ا 
األولوية للتصنيع كتصنيع الماطورات 
المائي�ة العمالق�ة أو بايب�ات نفطية 
وغيرها م�ن المواد األخرى وحس�ب 

االتفاق”.

كندا تعتزم فتح مكتب جتاري هلا
يف البرصة

    البصرة/المستقبل العراقي

أعل�ن القائم باألعم�ال الكندية 
ف�ي الع�راق، ع�زم ب�الده إفتت�اح 
مكت�ب تجاري في البص�رة لزيادة 
التب�ادل التج�اري، وفيم�ا ع�ّد أن 
الع�راق ثان�ي اكبر ش�ريك تجاري 
مع كندا في الشرق األوسط، أكدت 
الحكوم�ة المحلي�ة ف�ي البص�رة 
دعمه�ا افتتاح قنصلي�ة كندية في 
المحافظة وتفعيل دور الش�ركات 

الكندية للعمل فيها.
القائم باألعم�ال الكندية  وقال 
ف�ي الع�راق روبرت بيس�يد خالل 
زيارت�ه مجلس محافظ�ة البصرة 
، إن “البص�رة له�ا موضع اهتمام 
ل�دى الش�ركات الكندي�ة ونعت�زم 

افتتاح مكتب تجاري في المحافظة 
لتقوية العالق�ات االقتصادية بين 

كندا ومحافظة البصرة”.
وعّد بيسيد أن “العراق هو ثاني 
أكب�ر ش�ريك تجاري م�ع كندا في 
الش�رق األوس�ط وهناك شركات 
لك�ن  الع�راق  تعم�ل ف�ي  كندي�ة 
بمستوى أقل في محافظة البصرة 
ونن�وي زي�ادة التب�ادل التج�اري 
ف�ي تلك المحافظ�ة وتفعيل الدور 
بيس�يد  معها”.ورّجح  االقتصادي 
“افتتاح قنصلية لبالده في البصرة 
يأت�ي حس�ب األولوية وس�تكون 
البداية بافتتاح مكتب تجاري خالل 
األي�ام المقبلة ومن ثم يأتي القرار 
المناسب الفتتاح قنصلية أو تمثيل 
دبلوماسي.من جانبه, أبدى رئيس 

البص�رة صباح  مجل�س محافظة 
البزون�ي ، “دعم�ه لفت�ح قنصلية 
كندي�ة ف�ي البص�رة ألنها تس�هم 
للعم�ل  كندي�ة  ش�ركات  بدخ�ول 
ف�ي المحافظ�ة وتفعي�ل الجانب 
االقتصادي معها”.وأضاف البزوني 
أن “ه�ذه الزي�ارة تع�د األولى من 
الجانب الكندي للبصرة”، متمنياً أن 
“تكون الثانية هي الفتتاح مكتبها 
للم�ردود  وذل�ك  المحافظ�ة  ف�ي 
االيجاب�ي على الجانبين”.وتش�هد 
البصرة وجود عدد من القنصليات 
الدبلوماس�ي والتجاري  والتمثيل  
كالقنصلي�ة االيراني�ة والروس�ية 
والتركية ومكتب التمثيل المصري 
فضالً عن مكات�ب تجارية لدولتي 

اليابان وكوريا الجنوبية.

    البصرة/المستقبل العراقي

أعلنت الشركة العامة للموانئ التي 
يق�ع مقرها ف�ي محافظ�ة البصرة، 
امس�الثالثاء، تنفي�ذ حمل�ة لتطهير 
ش�ط الع�رب م�ن القط�ع البحري�ة 
الغارق�ة أدت ال�ى إنتش�ال 46 قطعة 
بحرية منها ناق�الت وقود )جنائب( 

وزوارق مدنية وعسكرية.
وقال مدير قسم اإلعالم والعالقات 
العامة في الش�ركة أنمار عبد المنعم 
الصافي ، إن “قس�م اإلنق�اذ البحري 
التاب�ع للش�ركة تمك�ن ف�ي اآلون�ة 
األخيرة من إنتشال 46 قطعة بحرية 
كانت غارقة في ش�ط العرب”، مبيناً 
أن “بعضها كانت غارقة بجوار ميناء 
أبو فلوس التجاري القريب من مركز 

الصاف�ي  البصرة”.واض�اف  مدين�ة 
أن “القط�ع البحري�ة التي انتش�الها 
متع�ددة األحج�ام واالس�تخدامات، 
ومعظمه�ا عبارة ع�ن زوارق مدنية 
وأخ�رى عس�كرية وناق�الت للوقود 
“جميعه�ا  أن  مضيف�اً  )جنائ�ب(”، 
غرق�ت م�ن ج�راء قصفه�ا خ�الل 
الحروب”.وأش�ار مدير قسم اإلعالم 
والعالقات العامة في الشركة العامة 
للموان�ئ ال�ى أن “الحملة مس�تمرة 
الع�رب  ش�ط  تنظي�ف  يت�م  حت�ى 
م�ن  األخ�رى  المالحي�ة  والقن�وات 
القطع البحري�ة الغارقة”، معتبراً أن 
“جهود إنتش�ال الغوارق تس�هم في 
تعزي�ز انس�يابية المالحي�ة البحرية 
ف�ي القن�وات المؤدي�ة ال�ى الموانئ 

التجارية العراقية”.

املوانئ تعلن إنتشال 46 قطعة بحرية 
غارقة يف شط العرب

     بغداد/المستقبل العراقي

وجه�ت وزارة التربي�ة، ام�س الثالثاء، 
التعويضية  الوظيفية  الدرجات  بتخصيص 
لس�د الش�واغر ف�ي االقضي�ة والنواحي، 
مشيرة الى انها تتحرك لزيادة التخصيصات 
الممنوح�ة لالقضي�ة والنواح�ي المتعلقة 
بتوفي�ر االبني�ة المدرس�ية والتجهي�زات.

وق�ال وزي�ر التربية محمد اقب�ال في بيان 
صحف�ي ، إن “الوزارة بدأت بإيجاد الحلول 
المناسبة لحل النقص الحاصل في االقضية 
والنواح�ي م�ن خ�الل تحوي�ل صالحيات 
التعيين�ات الى المديريات العامة وحصرها 
باالقضي�ة والنواح�ي عل�ى ان يك�ون من 
س�كنة تلك المنطق�ة لمنع التنق�الت غير 
المدروس�ة وك�ي ال تحدث ش�واغر كبيرة 
ف�ي تلك المناط�ق عل�ى ان ال تهمل حاجة 
بقية المناطق”. وأضاف اقبال أن “الوزارة 
س�تتعامل مع الموضوع بشكل حازم وفق 
خطة وضعتها بشكل عملي صحيح النهاء 
هذه االزمة”، مشيرا الى ان “الوزارة تحاول 
التح�رك لزي�ادة التخصيص�ات الممنوحة 
لالقضية والنواحي المتعلقة بتوفير االبنية 
المدرس�ية والتجهي�زات وانه�اء ح�االت 
التنقالت العكس�ية التي تحدث فيها والتي 
تؤثر على استقرار العملية التربوية وسير 
التدريس في تل�ك المناطق”.يذكر ان وزير 
التربي�ة محمد اقبال عم�ر طالب، في )30 
كان�ون االول 2014(، الحكوم�ة ومجلس 
النواب باعادة الدرجات الوظيفية الخاصة 
ف�ي وزارة التربي�ة والبال�غ عددها 5000 
درج�ة وظيفية، الفتا الى ان هناك ضرورة 
ملحة العادة تلك الدرجات للنهوض بواقع 

العملية التربوية ومنع حدوث ارباك فيها.

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة البيئ�ة، ع�ن االنتهاء م�ن إعداد 
الخرائ�ط الخاص�ة بالمواق�ع الملوثة باإلش�عاع 
في مناط�ق جن�وب الع�راق، واعتبرت ذل�ك بأنه 
المرحلة قب�ل النهائية لغلق ملف المناطق الملوثة 
باإلش�عاع بش�كل نهائي خالل العام الحالي.وقال 
وزي�ر البيئ�ة قتيبة الجب�وري في بي�ان صحفي، 
إن “مرك�ز الوقاية من اإلش�عاع انته�ى من إعداد 
الخرائ�ط الخاص�ة بالمواق�ع الملوثة باالش�عاع 
ف�ي مناطق جن�وب العراق”، موضح�ا أن “انجاز 
الخرائ�ط يعتب�ر المرحلة قبل النهائي�ة لغلق ملف 
المواقع الملوثة باإلش�عاع بشكل نهائي وحسب 
الجدول الزمني”.من جهتها، قالت مدير عام مركز 
الوقاية من اإلش�عاع في وزارة البيئة بشرى علي 
احم�د، إن “الظ�روف الت�ي م�ر بها الع�راق خالل 
السنوات السابقة وغياب اإلستراتيجية الواضحة 
وضعف الوعي البيئي س�اهمت في زيادة الجهود 
المطلوبة من قبل الفري�ق الوطني المكلف بإزالة 
هذه الملوثات”، مشيرة الى أن “االنتهاء من وضع 
الخرائط سيعزز الجهود الرامية لوضع آلية علمية 
إلزال�ة هذا الن�وع من التلوث واالس�تعداد إلطالق 
ه�ذه المواقع المهمة لالس�تخدامات الس�لمية”.

وأضافت أحمد، حسب البيان، أن “وزير البيئة وجه 
بضرورة بذل الجهود الالزمة لحسم ملف المناطق 
الملوث�ة باالش�عاع خالل الع�ام الحالي لم�ا لهذا 
الملف من أهمية على المستوى الوطني وارتباطه 
الوثيق بسالمة المواطن وصحته”، مشيرة الى أن 
“إعالن مناط�ق جنوب العراق مناط�ق خالية من 
التلوث اإلش�عاعي سيدفع بجهود الفريق الوطني 
الى االنتهاء من باقي المواقع الموجودة في باقي 
المحافظات”. وكانت وزارة البيئة أكدت، في )21 
كان�ون الثان�ي 2015(، أن العام الحالي سيش�هد 
االنته�اء م�ن مل�ف المواق�ع الملوثة باالش�عاع 

بالتنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا.

الرتبية ختصص درجات 
وظيفية لسد الشواغر
يف االقضية والنواحي

البيئة تعد خارطة 
املواقع امللوثة باإلشعاع 

يف اجلنوب
  كركوك/ المستقبل العراقي

أعلنت محافظة كركوك، عن 
استحصالها موافقة وزارة النقل 
بإنش�اء مطار كركوك المدني، 
فيما بّينت أن الموافقة تضمنت 
إنشاء مرآبين للمركبات جنوب 
وش�مال المدينة وإعادة تطوير 

سكك الحديد بالمحافظة.
وقال بيان صادر عن المكتب 
كرك�وك،  لمحاف�ظ  اإلعالم�ي 
عقب لقاء المحافظ  نجم الدين 
كريم م�ع وزير النقل باقر جبر 
الزبيدي خالل زيارته للعاصمة 
بغداد، ام�س االول االثنين, ، أن 
“محاف�ظ كركوك ش�دد خالل 
اللقاء على أهمية إنش�اء مطار 
وتنفي�ذ  كرك�وك  ف�ي  مدن�ي 
مشاريع في مجال النقل تخدم 

أهالي المحافظة”.

 وأوض�ح البي�ان، أن “وزير 
النق�ل أك�د خ�الل اللق�اء على 
إلنش�اء  وتش�جيعه  موافقت�ه 
مط�ار مدني بكرك�وك يتم عن 

طريق الش�ركات االستثمارية،  
وإنش�اء مرآبين وإعادة تطوير 
خطوط ومواقع س�كك الحديد 
إدارة  بكركوك والتنس�يق م�ع 

كركوك لالرتقاء بخدمات النقل 
بالمحافظة”.

وتاب�ع البي�ان، أن “الزبيدي 
أع�رب ع�ن تضامن�ه ودعم�ه 

وإدارته�ا”،  كرك�وك  ألهال�ي 
ودف�اع  “بش�جاعة  مش�يداً 
قوات البيش�مركة في مجابهة 

اإلرهاب”.
وأشار البيان، إلى أن “اللقاء 
كان ناجح�اً وبّن�اًء وتم خالله 
األمني�ة  األوض�اع  مناقش�ة 
والخدمية والجهود التي تقدمها 
إدارة كرك�وك لمواطنيه�ا رغم 

التحديات”.
مجل�س  أن  ال�ى  يش�ار 
محافظ�ة كركوك ق�د أعلن في 
)17 آي�ار 2011(، ع�ن موافقة 
وزارة النقل على تنفيذ مشروع 
مطار كركوك المدني من خالل 
وص�وت  لالس�تثمار،  طرح�ه 
تش�رين   15( ف�ي  المجل�س، 
2011(، باإلجماع على  الثان�ي 
تحويل مطار الحرية  إلى مطار 

مدني دولي.

النقل توافق عىل إنشاء مطار مدين يف كركوك

امانة بغداد تدعو الرشكات االستثامرية لتنفيذ مرشوع التلفريك يف العاصمة
      بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ا أمي�ن بغداد نعي�م عبعوب 
المتخصص�ة  الش�ركات  ألكعب�ي 
الى تنفيذ مش�روع المعبر الهوائي 
)التلفري�ك(  من طريق االس�تثمار 
ضمن مشروع تطوير قناة الجيش 
النق�ل  حرك�ة  بواق�ع  للنه�وض 
الس�ياحية في  وتنش�يط الحرك�ة 
مديري�ة  بغداد.ونقل�ت  العاصم�ة 
العالقات واالعالم بحسب بيان عن 
امي�ن بغداد قول�ه  ان “ امانة بغداد 
تدع�و الش�ركات المتخصص�ة الى 
تقدي�م عروضه�ا  لتنفيذ مش�روع 

المعب�ر الهوائ�ي ) التلفري�ك ( من 
طري�ق االس�تثمار ضمن مش�روع 
للمنطق�ة  الجي�ش  قن�اة  تطوي�ر 
الممت�دة من ص�در القن�اة وصوال 
الى مدينة ألعاب الرصافة س�ابقا ) 
ارض السندباد( حاليا  “ , مؤكداً ان 
“هذا )التلفريك ( س�يكون االحدث 
الع�راق ويضاه�ي ماموجود  ف�ي 
ف�ي دول العال�م لما يتمت�ع به من 
تقان�ات وخدم�ات ووس�ائل راحة 
“الشركات  الكعبي  للزائرين”.ودعا 
الت�ي  المتخصص�ة  االس�تثمارية 
تمتل�ك االمكاني�ات والخب�رات الى 
االسراع بتقديم عروضها ونماذجها 

وتصاميمها الى امانة بغداد لتنفيذ 
هذا المشروع الكبير “ , مشيراً الى 
ان “امانة بغداد ستش�كل لجنة من 
الع�روض  لدراس�ة  المتخصصي�ن 
والتصامي�م واختيار افضلها ومنح 
المشروع للش�ركة الفائزة لتنفيذه 
من طريق االستثمار”.وبين الكعبي 
ان “هذا النوع من المش�اريع يمثل 
خطوة مهمة بإتجاه تعزيز الحركة 
االقتصادية في العاصمة بغداد عبر 
جذب الس�ياح وتش�جيع الشركات 
والمستثمرين لبناء مشاريع جديدة 
في القطاع السياحي والترفيهي الى 
جانب اإلس�هام ف�ي تطوير حركة 

النقل وايجاد وسيلة آمنة ومريحة  
لتنق�ل الناس  وخلق ف�رص العمل 
للعاطلين ومص�ادر لتنمية الموارد 
إلنع�اش  وعوام�ل  االقتصادي�ة 
والس�ياحية”. التجاري�ة  الحرك�ة 

وتاب�ع ان “ ه�ذا المش�روع يندرج 
في اط�ار الخط�ة الطموح�ة التي 
المتضمن�ة  بغ�داد  امان�ة  أعدته�ا 
عشرات المشاريع السيما ما يتعلق 
بقط�اع انش�اء الم�دن والمواق�ع 
الس�ياحية والترفيهي�ة  للنه�وض 
بواقع العاصمة الخدمي والعمراني 
وجعله�ا قبل�ة للس�ياح”. وبين ان 
م�ن “ الفرص المتاحة لإلس�تثمار 

إنش�اء مدينة ألعاب وحديقة طيور 
ومس�رح ثقافي وحديقة فراشات 
وحديقة حيوانات ومالعب خماسية 
وأخر أللعاب القوى ومعرض للفن 
التش�كيلي”.واوضح ان “ الفرصة 
متاحة امام الجميع ايضاً إلستئجار 
الفعالي�ات التي تم انش�اؤها ضمن 
كش�كا   )40( وتش�مل  المش�روع 
م�راس  و)8(  كافتري�ات   )10( و 
للزوارق و)10( مواقف للس�يارات 
و)4( مسارح صيفية و )4( مسابح 
مفتوحة وألع�اب اطفال مائية مع 
الكافتري�ات  و)16( ملعبا لالطفال 

و )20( شاشة عرض الكترونية”.



يكث�ر البح�ث يف األس�باب الت�ي أّدت إىل إنت�اج 
ظاهرة التطرف والتكف�ر الحالية، ويف معرض 
هذا البحث، قد يغفل الكثرون عن سبب أسايس 
كان ل�ه دوراً مهم�اً يف ب�روز ه�ذه الظاه�رة 
ونموها، وهو تحالف الدين والسياسة يف اململكة 
العربية السعودية... الدين متمثالً باإليديولوجيا 
السلفية الوهابية، والسياسة متمثلة باملؤسسة 

السياسية وقوامها العائلة الحاكمة.
لق�د كان له�ذا التحال�ف مربرات�ه التاريخي�ة 
الت�ي أّدت إىل اس�تيالده، حيث يحت�اج املرشوع 
السيايس إىل مرشوعية دينية، كما يحتاج إىل كّل 
ما من شأنه شّد العصب الديني واستثماره؛ ويف 
املقابل يحتاج املرشوع الديني إىل أدوات السلطة، 
الت�ي تفتح أمامه أبواب الدع�وة ونرش أفكاره، 
كما تمّكنه من فرض تل�ك األفكار وتطبيقها يف 

مستوى أو آخر.
ه�ذا م�ا حص�ل يف التاري�خ الحدي�ث للمملك�ة 
السعودية، حيث استطاعت املؤسسة السياسية 
أن تكس�ب أكث�ر من فائ�دة من ذل�ك التحالف؛ 
لك�ن ال ش�ّك، أّن الفوائد التي جنتها املؤسس�ة 
الديني�ة ه�ي أك�رب بكثر م�ن تلك الت�ي جنتها 
املؤسس�ة السياس�ية. لقد اس�تفادت املؤسسة 
الديني�ة من مجمل مؤسس�ات الس�لطة يف نرش 
أفكارها والدعوة إليها، واس�تطاعت أن تستفيد 
م�ن القوة النفطي�ة وفائضها امل�ايل يف دعم تلك 
النش�اطات الدعوية، ليس فق�ط داخل اململكة، 
وإّنما يف مختلف دول العالم العربي واإلس�المي 
ب�ل والغربي وغره. كما اس�تطاعت أن تفرض 
العديد م�ن أفكاره�ا وقوانينها داخ�ل اململكة، 
يف م�ا يرتبط بأكثر من ش�أن دين�ي واجتماعي 

وغره.

ُتَع�ّد اإليديولوجي�ا الس�لفية الوهابي�ة عام�اًل 
أساسّياً يف إعادة إنتاج ظاهرة التكفر املعارصة

كما لن يكون مستبعداً، أن جدل الدين والسياسة 
ق�د ترك أث�ره أيضاً يف العقل الس�يايس الحاكم، 
بمعن�ى أن تحلي�ل مفاهي�م ودينامي�ات ذل�ك 
العقل، قد تفيض إىل االستنتاج، بأن أبعاداً دينية 
إيديولوجية قد تركت بصماتها، واس�تطاعت أن 
تج�د لها مكان�اً يف محرّكات ذل�ك العقل، نتيجة 
لجدلي�ة الدي�ن والسياس�ة، وهو م�ا يحتاج إىل 

بحث مستأنف.
لقد ُفتحت األبواب للمؤّسسة الدينية ومرشوعها، 
يف العدي�د من مجاالت الرتبي�ة والتعليم واإلعالم 
أفكاره�ا  إىل  للدع�وة  واالجتم�اع...  والثقاف�ة 
وإيديولوجيته�ا، حي�ث أخ�ذت لنفس�ها مكاناً 
يف مناه�ج التعلي�م يف الجامع�ات واملدارس، ويف 
وس�ائل اإلعالم، والقن�وات الفضائية، ومختلف 
املنش�ورات، ويف الخط�اب الدين�ي يف املس�اجد 
وغره�ا، ويف العديد من املؤّسس�ات األخرى. بل 
إن دور مؤّسس�ات السلطة من جهة، والفائض 
املايل من جهة أخرى، أس�هما يف فتح الكثر من 
الدول - بما فيه�ا الغربية - ملجتمعاتها ومدنها 
لتلك املؤسس�ة وإيديولوجيتها، من خالل شبكة 
الدع�اة واملس�اجد، وغره�ا من األنش�طة التي 

تمولها.
وهو ما أفىض إىل نرش هذه األفكار اإليديولوجية 
يف كث�ر م�ن املجتمع�ات اإلس�المية والغربي�ة 
وغرها، معتمدة ع�ى الرمزية الدينية من جهة 
- مكة واملدينة - وعى الس�يولة املالية من جهة 
أخ�رى، ما أّدى إىل اس�تقطاب الكثر من األتباع 
لتلك الس�لفية الوهابي�ة يف كثر من دول العالم. 
ورغ�م أن العدي�د م�ن تل�ك األفكار ه�ي أفكار 

تكفري�ة ومتطرف�ة وإلغائي�ة... لك�ن حص�ل 
تس�اهل - إن لم يكن أبعد من ذل�ك - تجاه تلك 
األفكار ونرشها، س�واء عى املس�توى الداخيل، 
نتيج�ة لذل�ك التحال�ف ب�ن املؤسس�ة الدينية 
واملؤسسة السياسية، أو عى املستوى الخارجي، 
من كثر من الدول العربية واإلسالمية والغربية، 
نتيجة للمصالح االقتصادية، ودور العامل املايل، 
يف إس�كات أية محاولة لتلمس أخطار حقيقية، 
أو تهدي�دات متوّقع�ة، يمك�ن أن تحص�ل يف أية 
ظروف الحقة. ماذا كانت نتيجة ذلك التس�اهل 
والتواط�ؤ؟ بيئ�ة خصب�ة إلنت�اج التكفري�ن 
واملتش�ددين يف تلك املجتمعات التي اس�تطاعت 
أن تص�ل إليها تلك األفكار اإليديولوجية، س�واء 
داخ�ل اململك�ة أم خارجه�ا، وأع�داد كبرة من 
اإلرهابين، الذي�ن يمتلكون الدافع اإليديولوجي 
ملمارس�ة مجمل األعمال اإلرهابي�ة واإلجرامية 
بح�ق املس�لمن وغره�م، وارت�كاب املج�ازر، 
وتهدي�د األم�ن واالس�تقرار لكث�ر م�ن ال�دول 
واملجتمع�ات، بم�ا فيها تل�ك التي نش�أوا فيها 

وترعرعوا داخلها.
إّن�ه ليس م�ن قبيل الصدف�ة، أن نج�د أّن كثراً 
م�ن اإلرهابي�ن التكفري�ن هم م�ن مواطني 
هذه الدولة أو تلك، أو أّنهم ينتمون إىل مدرس�ة 
إيديولوجي�ة بعينه�ا )الس�لفية الوهابي�ة(، أو 
أنهم يتوّزع�ون عى جغرافيا إيديولوجية معينة 
أو... نع�م، قد يك�ون لعوامل االس�تثمار األمني 
والس�يايس دور ما، لكن مّما ال شّك فيه أن البعد 

اإليديولوجي كان له بالغ األثر يف ذلك.
املؤسس�ة  ب�ن  التحال�ف  أّن  يف  ري�ب  ال  كم�ا 
السياسية واإليديولوجيا الوهابية، قد مّكن هذه 
اإليديولوجي�ا من لعب دوٍر مؤثر يف اس�تقطاب 
الكث�ر م�ن األف�راد، وإع�داد بيئ�ة أكث�ر م�ن 
خصبة لتكوين العديد من الجماعات املتش�ّددة 
والتكفرية، والتي تملك كامل االستعداد والدافع 
اإليديولوجي، ألن تقوم بأكثر من دور إرهابي يف 

املجتمعات والدول التي توجد فيها.
إّنه لم يعد عصياً ع�ى أي ناظر معرفة األخطار 
الت�ي ترتكه�ا ه�ذه األف�كار اإليديولوجية عى 
األم�ن، واملجتم�ع، واالقتص�اد... وقبل أي يشء 
ع�ى حياة الناس ووجوده�م. ولم يعد خافياً أن 
تلك األخطار لن تبق�ى يف حدود املجتمعات التي 
تختل�ف دينياً ومذهبياً مع بلد املنش�أ، أو ضمن 
مجاالت االس�تثمار الس�يايس واألمن�ي، بل من 
املمك�ن أن ترت�ّد - وق�د فعلت - ع�ى تلك الدول 
واملجتمعات التي استنبتتها وَرعتها، أو تلك التي 

تواطأت، أو تساهلت، أو غّضت الطرف عنها.
السؤال املطروح: هل توجد إرادة جّدية وصادقة 
م�ن قبل مجمل تلك األط�راف الدخيلة يف وصول 
األم�ور إىل ما وصلت إليه، لع�الج جدّي وجذري 
لألس�باب الحقيقية، الت�ي أّدت إىل م�ا آلت إليه 
األم�ور يف املنطقة والعالم، م�ن دون أي تواطؤ 
أو تس�اهل، أو غ�ّض للنظ�ر بفع�ل اإلغ�راءات 
املالية، ودون أي تأثر لعقلية االس�تثمار األمني 

والسيايس واملايل وغره؟

وعليه، هل من الصحي�ح أن يبقى هذا التحالف 
قائماً بن املؤسسة الدينية واملؤسسة السياسية 
يف اململك�ة العربية الس�عودية، بم�ا يوفره ذلك 
التحال�ف م�ن ف�رٍص وإمكانيات لتل�ك األفكار 
املتش�ددة والتكفري�ة لتفع�ل فعله�ا؟ ولذل�ك 
الخطاب ملمارس�ة أكثر من اس�تقطاب وأدلجة 

وتحريض؟
ق�د ال يك�ون أم�راً س�هالً ف�ك ه�ذا التحال�ف 
املزمن، ولك�ن أمام مجمل الظروف السياس�ية 
واالجتماعي�ة واألمني�ة... واألوض�اع القائمة يف 
املنطقة، وحي�ث أن ذاك الخطر قد أصبح يطرق 
أب�واب اململكة نفس�ها؛ لم يعد هن�اك من خيار 
الس�تمرار األم�ور ع�ى ما ه�ي علي�ه، ولم يعد 
ينف�ع التعامي من قبل الكثرين، ولم يعد يصّح 
الرض�وخ أمام اإلغ�راءات املالي�ة واالقتصادية، 
ول�ن يبق�ى م�ن الحكمة التغاش�م أم�ام هول 
األخطار ومس�توى التهدي�دات، بعد أن أصبحت 

ظاهرة للعيان.
إّن�ه ل�م تع�د تكف�ي العالج�ات املوضعي�ة، أو 
الس�طحية، أو الفولوكلوري�ة؛ ب�ل يحتاج األمر 
إىل عالج شامل وجذري وبنيوي، يرتكز إىل رؤية 
إصالحية ملجمل مناشئ التكفر والتطرف، يبدأ 
م�ن إصالح كل ذلك البعد التكفري واملتطرف يف 
املدرس�ة الوهابية وإيديولوجيته�ا، ويوقف كل 
ذلك الض�خ اإلعالمي والتحري�ض املذهبي الذي 
يحض ع�ى الكراهي�ة والعصبي�ة والعنرصية، 
ويعم�ل ع�ى ضبط ذل�ك الجهاز الديني، س�واًء 
يف املس�اجد أو مختلف منابر الدعوة واإلرش�اد، 
ويجهد إىل تطهر املناهج الدراسية يف الجامعات 
واملدارس م�ن جمي�ع املفاهيم واألف�كار، التي 
تدع�و إىل التطرّف والتش�ّدد، يعم�ل عى تعطيل 

أية قدرة عى اس�تثمار الرتاث الديني ذي النزعة 
التكفري�ة واإللغائي�ة، وتنقيت�ه م�ن جمي�ع 
الشوائب التي أُدخلت فيه، بل والذهاب إىل إدخال 
النزعة اإلصالحية إىل املؤسس�ة الدينية نفسها، 

وصوالً إىل مجمل مؤسسات الدولة واملجتمع.
لك�ن وقب�ل أي يشء، ينبغي االلتف�ات إىل أن أية 
محاول�ة م�ن مح�اوالت االس�تثمار الس�يايس 
وغ�ره، من خالل توظيف الجماعات التكفرية 
ودعمها، تحمل من األخطار ما ال يمكن ضبطه 

أو توّقفه.
ق�د يحت�اج األم�ر إىل إج�راء أكثر م�ن مراجعة 
نقدية ش�املة ملجم�ل تلك النتائ�ج والتداعيات، 
الت�ي ترّتبت عى ذلك التحالف القائم بن كل من 
املؤسسة الدينية واملؤسسة السياسية يف اململكة 

العربية السعودية، لكن مما ال شّك يف أمران:
�� األول: أن اإليديولوجيا السلفية الوهابية تعترب 
عام�اًل أساس�ياً يف إعادة إنتاج ظاه�رة التكفر 
والتطرف املعارصة، وأن استمرار تبنيها من قبل 
املؤسسة السياسية يف اململكة، هو عامل دعم لها 
بش�كل أو بآخر.�� ثانياً: أن اإلصالح الشامل يف 
اململكة العربية السعودية، وتحديداً يف ما يرتبط 
باملؤسس�ة الديني�ة ومرجعيته�ا اإليديولوجية، 
وتصديرها ملقوالت التطرّف واإلرهاب والتكفر؛ 
ل�م يعد ترفاً فكرياً، ولم يعد ش�أناً داخلياً بحتاً، 
بل يمك�ن الق�ول إن التنمية الش�املة، وتعزيز 
مختل�ف الحريات، وقيم املش�اركة السياس�ية 
وغر السياس�ية، وممارس�ة التعددي�ة وحرية 
النقد، والتوزيع العادل للثروات... كل ذلك، سوف 
يس�هم يف إعادة إنتاج بيئة اجتماعية، وثقافية، 
وسياسية، ودينية، عصية عى التطرف، ومنيعة 

عى التكفر، وغر منتجة للتشدد واإلرهاب.

حممد �شقري

التطّرف وحتالف الدين والسياسة يف السعودية
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بدأ موس�م االنتخابات األمركية. قبل بضعة أش�هر، كتب 
مراقبون عن منافسة محتملة بن هيالري كلينتون وجيب 
ب�وش. لكن م�ن الواضح أن تل�ك التكهنات كانت س�ابقة 
ألوانها. ويف ح�ن يبدو أن كلينتون لن تواجه متاعب كثرة 
يف الفوز برتش�يح الحزب الديموقراطي، حال قررت خوض 
السباق، فإن املنافسة داخل الحزب الجمهوري تتجه إىل أن 

تكون »للجميع وباملجان!«.
وتظه�ر اس�تطالعات ال�رأي أن كلينت�ون ه�ي املرش�حة 
الديموقراطي�ة األق�وى واألوف�ر حظاً، حيث ي�رى البعض 
أنه�ا الوحيدة التي تمثل فرصة للحزب، كي يحتفظ بالبيت 
األبي�ض. وق�د أع�رب البعض عن مخ�اوف بش�أن »مدى 
قبوله�ا« أو مواقفها بش�أن مختلف القضاي�ا، ولكن هذه 

املخاوف تتبدد عند مقارنتها بمنافسيها املحتملن.
والديموقراطي�ة الوحي�دة الق�ادرة ع�ى منافس�ة قوي�ة 
لكلينت�ون ه�ي حاك�م والية ماسوشيس�تس، الس�يناتور 

إليزابيث وارين. فلديها رس�الة تقدمية مؤثرة، جعلتها من 
نج�وم املرش�حن الديموقراطين يف الع�ام 2014. ويقارن 
كث�رون قدرتها عى إث�ارة الناخب�ن بق�درة أوباما، لكن 

»وارين« أكدت أنها ستدعم كلينتون ولن ترتشح ضدها.
وم�ن دون خص�م ق�وي، س�تواجه كلينت�ون تحديات من 
الجن�اح اللي�ربايل يف حزبه�ا الديموقراط�ي. لك�ّن حملتها 
االنتخابية القوية واملنظمة ال بد أن تساعدها عى الخروج 
منت�رصة. وإضاف�ة إىل خربته�ا، فهي تس�تفيد من رصيد 
زوجها الس�يايس الذي ما زال من أكثر الشخصيات شعبية 

يف الحزب الديموقراطي.

وبرغ�م أن املنافس�ة الديموقراطي�ة تب�دو مقص�ورة عى 
كلينت�ون، يعان�ي الجمهوريون من وفرة املرش�حن الذين 
يش�رون يومياً إىل احتم�ال خوضهم الس�باق، ويبدو باب 
املنافس�ة مفتوح�اً ع�ى مرصاعيه، م�ع وج�ود تخمة يف 
املرشحن الذين يمثلون أجنحة مختلفة متنافسة يف الحزب 
الجمهوري. وهنا مكمن املشكلة، فمع وجود عدد كبر من 
املتنافس�ن عى دعم مجموعات الناخبن واملانحن، يمكن 

أن يصبح السباق بالغ الصعوبة.
واملثر أن نقاط القوة لدى كثر من املرشحن البارزين، هي 
أيضاً نقاط ضعفهم! فرومني عى س�بيل املثال، لديه ميزة 

ترش�حه يف الع�ام 2012، ولكن لهذا الس�بب، يعتربه كثر 
م�ن الجمهورين خارساً. وبوش هو األكثر نش�اطاً، ولكن 
يف ظل معان�اة الدولة من »متاعب بوش اإلبن«، أخيه، يرى 
البعض أن رابط »الخالفة« يمثل عقبة. وكريس كريس�تي 
لدي�ه ش�خصية قوية ومؤث�رة، ولكن يف كثر م�ن األحيان 
تس�بب له جرأت�ه املتاعب. وب�اول ورث حري�ة اإلرادة من 
وال�ده، لكنه لطاملا حاول النأي بنفس�ه ع�ن مواقف أبيه، 
مما يش�عر البعض بأنه قد خرس وضوحه. وكروز اش�تهر 
بكونه مجادالً ذكياً وماهراً يف الرتويج لنفسه، لكنه انسلخ 
عن كثر من زمالئه الذين يرونه ش�خصية ش�عبوية أكثر 
من�ه زعيماً. أما س�كوت ووك�ر، فهو برغم عدم ش�هرته 
عى مس�توى البالد، إال أنه محافظ قوي، ويمكن أن يكون 
»الحصان األس�ود« الجمهوري. لكن عدم ش�هرته مقارنة 
بمرش�حي الح�زب الجمه�وري اآلخرين، تفق�ده ميزة يف 

السباق التمهيدي عى املال واملؤيدين.

جيم�س زغبي

كان من الصعب أن نتخّي�ل نجاحاً أكرب لتنظيم 
»داع�ش«، بمعن�ى الح�رب االعالمي�ة والتأثر 
و»االس�تفادة« من الظفر بأس�ر، من ذاك الذي 
نال�ه عرب ب�ّث رشيطه األخ�ر. التنظي�م، الذي 
ُيف�رتض به أّنه محارص ومع�زوٌل وُمحارب من 
االعالم، تمّكن من جعل الجميع يشاهد رسالته، 
خالل دقائق من نرشها، وبصورته هو ورشوطه 
هو. بل إّن التأث�ر الصاعق للفيديو نجح يف جّر 
الحكوم�ة األردني�ة اىل املكان ال�ذي يريده فيها 

»داعش«، أي يف موقع من يقوم برّد الفعل.
قرارات الحكومة األردنية رّداً عى إعدام طّيارها 
رفع�ت »داع�ش« اىل مصاف ال�دول، أو وضعت 
الدول�ة األردنية يف مقام التنظيمات؛ وهو أفضل 
سيناريو ممكن ل�»داعش«، إذ تبدو فيه املبارزة 
بن الطرفن – يف عيون الجمهور العربي - كأنها 
ت�دور ب�ن »متس�اوين«، يتب�ادالن اإلعدامات 
واالنتقام )مع فارق أن األول يرفع راية الخالفة، 

بينما الثاني يقاتل مع أمركا(.
براع�ة »داعش« االعالمية تتب�ّدى من اللحظات 
األوىل للرشي�ط، حي�ث خط�اٌب للمل�ك األردن�ي 
يؤك�د أن الطيارين يقاتلون مع التحالف تطوّعاً 
وبخيارهم، وص�والً اىل خاتمت�ه، حيث ُعرضت 
لوائح بأس�ماء الطياري�ن والضب�اط األردنين 
»املطلوب�ن«. ف�كان الرشي�ط مثاالً ع�ى قدرة 
»داع�ش« ع�ى إنت�اج رس�الة إعالمي�ة كثيفة 
ومعّقدة، موّجه�ة اىل أكثر من جمهوٍر، وتهدف 
– يف آن واح�د – اىل تحمي�س البع�ض، وإقن�اع 
البع�ض، وترويع البعض اآلخ�ر. ومن يرى حّقاً 
أّن »داعش« قد آذى نفس�ه وشعبيته عرب طرح 
الرشيط عليه أن يش�ر لن�ا، أوالً، اىل القطاعات 
الش�عبية الت�ي كانت تؤي�د »داع�ش« وأفعاله 
وفقه�ه، فانقلب�ت علي�ه بع�د ع�رض اإلع�دام 

البشع.
غ�ر أّن النج�اح األك�رب للفيدي�و كان يف قدرته 
عى إخفاء طبيعته ك�»س�ينما«، إذ تلّقاه أغلب 
الجمه�ور وعلّ�ق علي�ه كأن�ه يش�اهد »حدثاً« 
التقطت�ه الكامرا، ال فيلماً س�ينمائياً. نقول إن 
اإلعدام كان س�ينمائياً ليس بمعنى أّن التصوير 
كان »رفي�ع املس�توى« و»هوليوودي�اً« وما اىل 
ذلك، بل بمعنى أن املشهد برّمته، ككّل إصدارات 
»داعش«، هو مشهٌد سينمائي بحت: ال ترى إاّل 
ما يريد املخرج ل�ك أن تراه، وأي رّد فعٍل اختلج 
فيك أثناء ع�رض الرشيط لم يكن نتيجة تفاعل 
مب�ارش وح�ّر مع ح�دٍث ي�دور أمام�ك، بل هو 
تجربة مصممة مس�بقاً، ومدروسة، حّتى تولّد 

فيك هذا التأثر بالضبط، كما يف أّي فيلٍم آخر.
ال داعي لتكرار أن »داعش السينمائي« ال عالقة 
له ب�»داعش الحقيقي«. والتسجيالت )القليلة( 
التي تصلنا م�ن مقاتلن عى األرض – من دون 
مونت�اج وإخراج – تظهر تنظيماً مختلفاً تماماً 
عن ذاك الذي نراه يف اإلصدارات الرسمية: رجاٌل 
م�ن دوٍل عربي�ة مختلفة، يتكلم�ون بلهجاتهم 
العامية، جّوهم فيه ارتجاٌل وفوىض، كأي تنظيم 
مقاتل. كذلك فإّن عم�ل »داعش« وبنيته )الذي 
يتباين بش�كٍل كبر بحسب املناطق والجبهات( 
بعي�دان عن الصورة املّتس�قة، املثالية، والبالغة 

االنضباط التي نراها يف رشيط اإلعدام وغره.
ه�ذا، يف النهاي�ة، فيلم تّم تمثيل�ه، وهكذا يجب 
أن نفهم�ه؛ موقع اإلعدام خي�ار إخراجي، وكل 
من يظهر يف الرشي�ط هم فعلياً ممثلون يؤدون 
أدواراً محددة )بمن فيه�م الضحية(. أّما تمّكن 
»داع�ش« من جع�ل صورته الس�ينمائية )التي 
ينتجه�ا ه�و( تطغ�ى ع�ى »حقيقت�ه« وتأخذ 
مكانها - ل�دى منارصيه وأعدائ�ه – فهو يمّثل 

النجاح األكرب للتنظيم.

عامر حم�شن

»داعش«
 وصناعة الصورة

سباق االنتخابات األمريكية

فوؤ�د ح�شون



بي�روت: بعد ترّدد العديد من الش�ائعات حول 
العالق�ة العاطفي�ة الت�ي تربطهم�ا، ج�اءت 
ي�ارا وع�ادل ك�رم ليثي�را مزيداً م�ن عالمات 
اإلس�تفهام حول طبيع�ة عالقتهما من خالل 
حف�ل إطالق كليب ي�ارا الجديد "م�ا بعرف"، 

وتوقيع ألبومها الجديد "عايش بعيوني".
ويعّد ه�ذا الكليب التجرب�ة اإلخراجّية األولى 
للمخرج ناصر فقيه ف�ي عالم الكليبات، وهو 
أيضاً الكليب األّول الذي يقوم ببطولته الممّثل 
الكومي�دّي عادل ك�رم، حيث يلع�ب فيه دور 
أس�تاذ العزف على آل�ة الغيتار ال�ذي تقع في 

حّبه تلميذته "يارا".
 ه�ذا الكلي�ب يطرح أيضاً العدي�د من عالمات 
اإلس�تفهام حول كون�ه تمهي�داً إلرتباط يارا 
وعادل ك�رم الرس�مّي ببعضهم�ا البعض، أم 
أّنهما يس�تغالن ه�ذا األمر إلث�ارة المزيد من 
الضّج�ة اإلعالمّي�ة حولهم�ا، خصوص�اً وأّن 
ظهورهم�ا في ه�ذا الكلي�ب ل�ن يتوّقف عند 
نقطة إنتهاء هذا العمل، ال بل سُيكمل ليتطّور 
إل�ى فيلم درامّي يخرجه فقيه أيضاً. وال ش�ّك 
أّن األّيام القادمة ستكشف عن خبايا وطبيعة 
ه�ذه العالقة التي دأب كّل من يارا وعادل على 

عدم توضيحها جلّياً لجمهورهما. 
إلتق�ت ي�ارا، وعادل ك�رم، وناص�ر فقيه في 
أحاديث جانبّية ، كما إلتقت بعدد من الضيوف 
الذين حضروا ه�ذا اإلفتتاح، ومنه�م الملّحن 
اللبنان�ّي ومدير أعمال يارا ط�ارق أبو جودة، 
والش�اعر اللبنان�ّي نزار فرنس�يس، والملّحن 
رياش�ي،  م�اري  ج�ان  اللبنان�ّي  والم�وّزع 
واإلعالمّي�ة كاتي�ا كع�دي، وع�ات إليكم بهذا 

التقرير المصّور. 
يارا: لو أّني أعيش قّصة الحّب، لفّضلت أن 

يشاركني بها كّل الناس
بداية التقرير كانت بلقاء مع يارا التي سألناها 
عّما إذا كانت الرومانس�ّية الطاغية في كليبها 
الجدي�د "م�ا بع�رف" حقيقّية أم ه�ي مجّرد 
تمثي�ل، فأجاب�ت: " م�ن المعروف عّن�ي أّني 
رومانسّية، كما أعطي هذا الطابع الرومانسّي 
في كّل أغنياتي وكليباتي، وأغانّي فيها الكثير 
من الحّب مما يجعلني أش�عر بهذا اإلحس�اس 

الجميل بشكل مضاعف". 
وعن عالقتها بعادل كرم التي تظهر أواصرها 
قوّية من خالل متابعتهما على وسائل التواصل 
اإلجتماعي بحيث يظهران سّوياً في العديد من 
المناس�بات، والنزه�ات، وعّم�ا إذا كانت هذه 

كم�ا العالقة سُتتّوج بالزواج 
أح�داث  ف�ي 

كليبه�ا 
 ، ي�د لجد ا

قال�ت ي�ارا في حديثه�ا ": "نحن نعتب�ر بأّننا 
عائلة واحدة، وأنا أكّن له كّل اإلحترام والحّب، 
ونح�ن قريبان م�ن بعضنا البع�ض، ونمضي 
وقتنا س�وياً في معظم األحي�ان، وبإعتقادي 
أّن ه�ذا ه�و المه�ّم، أن تجمعن�ا المحّبة دون 

الحاجة ألن تكون بيننا عالقة جدّية". 
وع�ن ع�دم رغبتهما بإع�الن عالق�ة حّبهما، 
قالت يارا: " لو أني أعيش قّصة الحّب، لفّضلت 
أن يشاركني بها كّل الناس، وأن ُيدرك الجميع 
كم أنا سعيدة ومغرومة، وإذا كنت أعيش هذه 

الحالة من المؤّكد أّني سأخبر عنها". 
وعندما س�ألناها: " وهل هذا يعن�ي أّن عادل 
كرم ليس حبيب يارا؟"، أجابت: " عادل حبيب 

قلبي!". 
 يارا: أرفض الخوض في موضوع دعوى 

وائل كفوري القضائّية
وع�ن الدع�وى القضائّي�ة التي ص�ّرح الفّنان 
وائل كفوري بأّنه ينوي رفعها ضّدها بس�بب 
تس�ريب الدويتو الذي سّجاله س�وّياً بعنوان 

"بعيون�ي"، ولم يكن يوّد طرحه بس�بب عدم 
موافقت�ه عليه من حيث الرؤي�ة الفنّية، قالت 
يارا: " ال أعلم شيئاً عن هذا الموضوع، وال أوّد 
التحّدث به، ألّني سبق أن صّرحت عبر "تويتر" 
بأّن ال ُيعرض الدويتو، وأاّل يتّم الحديث عنه". 
وعن رغبة الفّن�ان اللبنانّي زي�اد برجي الذي 
أعلن عب�ر برنامج "هيدا حك�ي" الذي يقّدمه 
عادل كرم على شاش�ة "أم. تي. في" بأّنه يوّد 
أن يق�ّدم أغنّية ليارا ل�و أّن الملحن طارق أبو 
جودة، )مدير أعمال يارا( يس�مح بذلك، قالت 
يارا لعدس�ة "إيالف": "بالعكس أنا أحّب زياد 
كثي�راً، وأعرفه منذ فترة طويلة، وتربطني به 
صداقة، ولي الش�رف بالتعام�ل معه، علماً أّن 
ط�ارق لم يلّحن لي كّل ألبوماتي، وأنا بإنتظار 

العمل من زياد". 
يارا: عملي الخليجي شارف على الصدور

وعن تعاونها م�ع الفّنان فايز الس�عيد، الذي 
إلتقين�اه في مهرج�ان "هال فبراي�ر 2015"، 
وص�ّرح لنا بأّن�ه يحّضر لن�ا أغني�ة خليجّية، 

قال�ت يارا: " أحّضر دوم�اً األعمال الخليجّية، 
وألبومي الخليجّي شارف على صدوره، ونحن 
ف�ي ط�ور تس�جيل األغني�ات األخي�رة منه، 
وتعاوني مس�تمّر م�ع "فّي�وز" )تقصد فايز 
الس�عيد(... لقد حّققنا نجاحات كثيرة سوياً، 
أحّب�ه كثي�راً، وأتمّن�ى أن يبقى ه�ذا التعاون 

مستمراً". 
ألبومه�ا األخي�ر  وع�ن إنطباعاته�ا بنج�اح 
"عاي�ش بعيون�ي": " أن�ا س�عيدة أكث�ر مّما 

تتصّور، وأحمد الله على ذلك". 
عادل كرم: أحّب يارا كيفما كانت!

بع�د ذلك إلتقين�ا بالممّثل الكومي�دّي، ومقّدم 
برنامج "هيدا حكي" عادل كرم، وسألناه عن 
إنطباعاته بمش�اركته للمّرة األولى كبطل في 
الفيدي�و كليبات، من خ�الل كليب "ما بعرف" 
بمش�اركة ي�ارا، فق�ال: " ممت�از، ورائ�ع... 
وأخاف من الحديث ع�ن المخرج ناصر فقيه، 
ألّن الن�اس تق�ول بأّن�ي أتكلّ�م عن�ه دائم�اً، 
فش�هادتي به مجروحة، ولكن كفيديو كليب، 
أنا وناصر نق�ّدم هذه التجربة للم�ّرة األولى، 
وللحقيق�ة أق�ول أّن ناصر يذهلن�ي عمالً تلو 
اآلخر".وعندما س�ألناه عّم�ا إذا كانت صوره 
م�ع يارا ف�ي الس�هرات والمناس�بات تعكس 
عالقة جدّية يترّددان في اإلعالن عنها، صمت 

عادل ورفض أن يجيب". 
 عادل كرم: ميليّسا فّنانة شاؤوا أم أبوا!

وعن مش�اركته لي�ارا في تمثي�ل فيلم درامّي 
جدي�د يجم�ع م�ا بينهم�ا، ق�ال ع�ادل ال أوّد 
إستباق األمور، ألّن الفكرة ما زالت في مرحلة 
التحضير األّولي، وكّل ش�يء جميل في وقته، 
ولكن يمكنني القول بأّن قّصة الفيلم ستكمل 

من نقطة إنتهاء الكليب!". 
وع�ن اإلنتقادات التي تلّقاها بعد إس�تضافته 
للفّنانة ميليس�ا، قال ع�ادل: "ميليس�ا فّنانة 
ش�اؤوا أم أبوا! وأنا برنامج�ي كبيتي، وبيتي 

مفتوح للجميع".
ناصر فقيه: يارا ممّثلة بارعة!

وعن تجربته األولى في عالم إخراج الكليبات، 
ق�ال المخرج ناصر فقيه ف�ي حديثه ": " هذا 
الكلي�ب جميل ب�إذن الله، وتجربت�ي مع يارا 
وع�ادل كان�ت تجربة جميل�ة أيض�اً، القّصة 
رومانس�ّية، قريبة من القلب، والكليب عبارة 
عن قّصة حّب يجمع ما بين أس�تاذ موسيقى 
وم�ا بي�ن فّنان�ة تتعلّم من�ه العزف عل�ى آلة 
الغيت�ار، وتتكلّ�ل القّص�ة بالزواج ف�ي نهاية 
الكليب". وبحكم قربه من يارا، وعادل، وعّما 
إذا كان يظ�ّن بأّن عالقتهما س�ُتكلّل بالزواج، 
قال ناصر: " إن ش�اء الله، لِم ال؟ ولكن ال أحد 

يعرف". 

ميس محدان
 أجهز برناجمًا جديدًا جيمعني بشقيقتي دانا ومي

 
القاه�رة –أك�د الفنان�ة ميس حمدان أن عرض ثالثة مسلس�الت لها في توقيت واحد حاليا هي »كيكا علي العالي« و »عش�ق النس�اء« و 

»األخوة« شيء رائع لكنه مقصود.
وقال�ت: األول صورت�ه منذ 3 أعوام والمسلس�الن ارتبطت بهما من قبل وصورت واحدا، ثم الثان�ي ولم أتوقع عرضها في الوقت 

نفسه.
وتضيف: ال أستطيع التركيز في عملين بوقت واحد وأحب االنتباه لعمل واحد.

وعن مسلسل »كيكا علي العالي«، قالت: أحزنني رحيل المخرج نادر جالل، الذي أطلقنا عليه البرنس الله يرحمه.
وتضيف: ش�خصية راقصة فنون ش�عبية بمسلسل »كيكا علي العالي« شكلي فيه بعيد عني وعرضه بعد 3 سنوات جعلنا 

نتغير كليا.
- لكن أداء الممثل يتطور عاما بعد آخر، كيف ترين ذلك؟

- هذا صحيح، ولذا وجدت نفسي في »عشق النساء« تطوربشكل أفضل في أدائي ودوري فيه من خالل أجزاء بدأت 
في سن أكبر وشخصية مميزة، أما دينا في »كيكا علي العالي« متسلقة ولها أسلوب معين في الكالم خاص بها.

أما دوري في مسلس�ل »األخوة« فأنا غير س�عيدة به، وهناك ظروف عمل رغما عن إرادة الجميع في المسلس�ل، 
وحذف لي مش�اهد كثيرة لضغط العمل، وهذا غير مقصود، لكنني لم اس�تمتع بهذا الدور، فالتوتر والتعجل في 

أي عمل ال يجعل الممثل في حالة سعادة بالدور الذي يجسده، ولذا أرى المسلسل لم يرض طموحاتي الفنية.
وعن الغناء تقول: بصراحة موضوع الغناء ال يسير معي كما أريد وقعت قبل 3 سنوات مع »روتانا«، ولم تنتج 
م�ا اتفقنا عليه، وكلما فكرت في عمل غنائي تح�دث عقبات ووجدت ضرورة الدفع بأغنيات منفردة، وال أجد 

الوقت هناك شيء ما ال أفهمه.
وحول اختفائها عن الس�ينما تقول: اإلنتاج الس�ينمائي في الفترة الماضية ل�م يكن لصالح بعض الفنانين 
فعندما ش�اركت بأعمال مضيئة لي اتج�ه الفنانون للدراما التلفزيونية أتمنى خوض غمار الس�ينما ألنها 

تهمني جدا.
- هل تأخذين مشورة أحد الختيار أعمالك؟

- أستمع للبعض، لكنني في النهاية أسير وراء إحساسي تجاه العمل.
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طرحت اليوم شركة "مزيكا" للمطربة وعد البحرى أغنية "وأنت معايا" 

وهى أحدث أغنية سينجل تقدمها بمناسبة االحتفال بيوم عيد الحب.
واألغنية تذاع اآلن علي قناة مزيكا علي اليوتيوب ومحطة إذاعة نغم إف 

إم.
أغنية "وانت معايا" من كلمات الشاعر أحمد الجندى وألحان مدين وتوزيع 

أسامة عبد الهادى.ويقول مطلع األغنية :..
وأنت معايا كأن الدنيا بحالها معايا ... ووجودك جنبى كفاية.. ولـ قلبى 
لقاك كان حلم بيتمناه.. إنت لكل حياتى النور اللى فـ لياليها.. والحب 

اللى محليها.. وحبيبى اللى انا مش ممكن يوم أنساه.. ياحبيبى وهنايا كل 
منايا.. فـ دنيتى أعيش لك عمري.. يا حبيبى وهنايا كل منايا .. فـ دنيتى 

أكمل عمرى معاك".

القاهرة: حصدت الفنانة الشابة ياسمين رئيس جائزة أفضل ممثلة في مهرجان "جمعية الفيلم" عن دورها في فيلم "فتاة المصنع" وهو 
الفيلم الذي حصد 5 جوائز أخرى هي الجائزة الكبري للمهرجان، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة ونالت مونتيرة الفيلم دينا فاروق جائزة 
أفضل مونتيرة، فيما حصدت مؤلفة الفيلم وسام سليمان جائزة أفضل سيناريو، كما نالت الفنانة سلوى خطاب جائزة أفضل دور ثاني عن 
مشاركتها بالعمل.ونال فيلم "الفيل االزرق" الذي تقاسم بطولته كريم عبد العزيز وخالد الصاوي 9 جوائز بالمهرجان هي "أفضل فيلم"، 
"أفضل ممثل" التي ذهبت إلي كريم عبد العزيز. وحصدت ناهد نصر الله على جائزة أفضل مصممة مالبس، ونال محمد عطية جائزة 
أفضل مصمم ديكور، وحصد مروان حامد جائزة اإلخراج، بينما حصل طارق لطفي على جائزة المؤثرات البصرية الموجودة في الفيلم.
وحصد خالد الصاوي جائزة أفضل ممثل دور ثاني، بينما نال الموسيقار هشام نزيه جائزة أفضل موسيقي، ومنحت لجنة التحكيم جائزة 
التجديد واإلبتكار لسامح السالموني، فيما حصدت المخرجة هالة لطفي على جائزة العمل األول عن فيلم "الخروج للنهار".ومنحت لجنة 
التحكيم برئاسة الناقد علي أبو شادي جائزة خاصة السم الفنان خالد صالح عن دوره في فيلم "الجزيرة 2"، بينما نال فيلم "ال مؤاخذة" 
جائزتي "أفضل تصميم أفيش"، وجائزة خاصة باسم الكاتب خالد السرجاني عضو مجلس إدارة جمعية الفيلم الراحل باعتباره أفضل فيلم 

مهتم بحقوق اإلنسان، بينما حصد الطفالن أحمد داش ومعاذ نبيل شهادتي تقدير عن دورهما في الفيلم.

نجوى كرم : أمتلك أحىل مجهور بشهادة اجلميع
عب�رت الفنانة نجوى كرم عن س�عادتها بوصول عدد مش�اهدي فيديو كلي�ب أغنيتها الجديدة 
"عالصخ�رة" إلى مليون مش�اهد، وأطلقت تغريدة عبر حس�ابها الخاص عل�ى موقع "تويتر" 
وكتبت: "لقد حقق الفيديو كليب مليون مش�اهدة، رغ�م أن هذا األمر يعد إنجازا كبيرا لكن هذا 
ليس ش�ئ غريب من وجهة نظري ألنني أمتلك أحلى جمهور وذلك بشهادة الجميع".من ناحية 

أخرى تستعد نجوى كرم للسفر إلى األردن إلحياء حفل عيد الحب بها.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

لصوص.. ولكن باقنعة متعددة  !!
 ف�ي كل االوس�اط الفني�ة واالدبي�ة والثقافي�ة 
هناك )مرتزقة( يدعون النفس�هم ما ليس فيهم.. 
وكمثال على ذلك ان البعض يدعي انه )فنان فلته( 
وال يمكن االستغناء عنه وعن قابلياته ومواهبة.. 
ولكن حينما تحق الحقيقة .. وتزول عنه )االصباغ 
البراقة( التي صبغ نفسه بها.. يظهر معدنه.. واذا 
ب�ه ذل�ك )الخاوي( ال�ذي )ال يه�ش وال يكش( اي 

ان�ه ال نفع منه .. بل ان تواجده في الوس�ط الفني 
بمثابة )عالة على غيره( !!.

وكذا الحال بالنس�بة لالدب�اء والمثقفين ومن لف 
لفهما من )المرتزقة( والذين ما ان ينكشف امرهم 
وتش�رق عليهم ش�مس الحقيقة .. حت�ى نجدهم 
يت�واروا ع�ن االنظ�ار.. والمؤلم المؤل�م حقا اننا 
نجده�م يظه�رون ثانية وثالثة  ورابعة وعاش�رة 

باقنعة جديدة !!.
ولكن الخطورة كل الخطورة  حينما يدعي الكاتب 
الصحفي بانه  ذلك )المخض�رم( الذي ال يجارى.. 

وال يمكن ان  يقال عنه )على راسك ريشة( !!.
او كذاك الرس�ام الذي ال نفهم من رسوماته شيئا 

النه الوحيد القادر على فك )طالسم(  لوحته!.
والذي وددت قوله :

والثقاف�ة  واالدب  الف�ن  يمته�ن  م�ن  هن�اك  ان 
والصحاف�ة وينتق�ي كلمات�ه ونتاجات�ه م�ن هنا 
وهناك .. وينتحلها لنفس�ه تحت ابواب ومسميات 

ال يحسد عليها..
اي انه يمارس )الس�رقة( باشكال مختلفة وبدون 
وازع م�ن ضمي�ر.. واالنك�ى م�ن ذلك ان�ه حينما 
ينتحلها لنفس�ه.. يجد نفس�ه في حالة يرثى  لها 

حينما ينكشف امر تلك السرقة وامر ذلك االنتحال 
.. وخاص�ة اذا م�ا كان ذل�ك الس�ارق والمنتح�ل 
)فارغ�ا( وينطب�ق عليه  المث�ل القائل )ث�ور الله 
ب�ارض الله( وعند ذاك تصبح )فضيحته بجالجل( 

كما يقال !!.
ولكن المؤلم حقا ان امثال اولئك يجدون لهم ارضا 

خصبة لتمرير سرقاتهم واحابيلهم الملتوية!!.

اأرف�ض احلديث يف دعوى وائل كفوري �ضدي
يارا : عميل اخلليجي شارف عىل الصدور



حل�ت قبل اي�ام  ذكرى ميالد الفنان محم�ود حميدة، أو محمود 
حس�ن محمود حميدة، فنان يتمتع بموهبة كبي�رة، من مواليد 
ع�ام 1953 ف�ي حي مص�ر الجدي�دة بالقاه�رة، التح�ق بكلية 
الهندس�ة الت�ي اس�تمر بها س�بع س�نوات ث�م انتقل إل�ى كلية 
التجارة، وعقب حصوله على ش�هادة البكالوريوس عام 1981، 
عمل ب�إدارة المبيعات إلحدى الش�ركات العالمية، ولكنه تركها 
ليتفرغ للعمل الفني، وهو متزوج ولديه أربع بنات هن "أس�ماء 

وإيمان وآية وأمنية".
ب�دأ محم�ود حميدة في مج�ال التمثي�ل منذ الصغ�ر حيث كان 
عضواً في فريق التمثيل بالمدرس�ة، كم�ا حرص أيضاً أن يكون 
عض�واً ف�ي فري�ق التمثيل بالكلي�ة، وعقب تخرجه اس�تمر في 
ممارس�ة التمثيل من خالل فرق الهواة حتى أُس�ند إليه المخرج 
التليفزيون�ي أحمد خضر دور البطولة في مسلس�ل تليفزيوني 
بعنوان "حارة الش�رفاء" حيث لفت األنظار بش�دة إلى موهبته 

والقى أداءه اهتمام العاملين بصناعة السينما في مصر.
االنطالق نحو عالم الشهرة

اتج�ه محم�ود حميدة بعد ذل�ك إلى الس�ينما الت�ي انطلق منها 
إلى عالم الش�هرة، حيث قدم أول أدواره الس�ينمائية مع الفنان 
الراحل أحمد زكي الذي شاركه البطولة في فيلم "االمبراطور"، 
ثم انطلق للعمل كممثل س�ينمائي في أدوار مختلفة متعامالً مع 
كبار المخرجين أمثال حسين كمال ومحمد خان وعاطف الطيب 

وخيري بشارة ويوسف شاهين".
ق�دم محمود حمي�دة العديد م�ن األدوار الس�ينمائية المتميزة، 
ومن أبرز أعماله السينمائية "احكي يا شهرزاد ويوم ما اتقابلنا 
ودكان ش�حاتة وآس�ف عل�ى اإلزع�اج وليلة البيب�ى دول وملك 
وكتابة وإس�كندرية نيويورك وبحب الس�يما وجنة الش�ياطين 
واألب�واب المغلقة واآلخر وأمن دولة والمصي�ر واغتيال وقليل 
م�ن الحب كثير م�ن العنف وامرأة هزت ع�رش مصر والمهاجر 
وحرب الفراولة وس�وق النس�اء وبوابة إبليس وشمس الزناتى 
وعصر القوة"، كما قدم بعض األدوار التلفزيونية منها "الوسية 

وحارة الشرفاء وولكنه الحب".
جوائز وتكريمات

حص�ل محم�ود حميدة خ�الل مش�واره الفني عل�ى العديد من 
الجوائ�ز منه�ا جائ�زة البطول�ة من مهرج�ان الفيلم الس�نوي 
عن فيلم "الباش�ا" ع�ام 1994، وجائزة أحس�ن ممثل عن فيلم 
"الرجل الثالث" عام 1995 من الجمعية المصرية لفن الس�ينما، 
وجائ�زة التمثيل م�ن المهرجان القومي للس�ينما المصرية عن 

فيل�م "عفاريت اإلس�فلت" ع�ام 1996، كما حص�ل على جائزة 
اإلنتاج من مهرجان القاهرة الس�ينمائي الدولي عن فيلم "جنة 
الش�ياطين" عام 1999، وجائزة اإلنتاج والتمثيل من المهرجان 
القومي السادس للس�ينما المصرية عن فيلم "جنة الشياطين" 

عام 2000.
كما حص�ل على جائزة أحس�ن ممث�ل من جمعية فن الس�ينما 
"جوائ�ز أوس�كار الس�ينما المصري�ة" ع�ن فيلم "إس�كندرية 
نيويورك" عام 2005، ومن المهرجان القومي للسينما المصرية 

عن فيلم "بحب السينما".
تأسيس شركة انتاجية

وفي عام 1990 قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائية تحت عنوان 
"البطري�ق لإلنت�اج الفني والخدم�ات الس�ينمائية" التي قدمت 
العديد من األعمال الفنية س�واء من إنتاجه�ا الخاص، أو القيام 
بأعم�ال المنتج المنف�ذ لجهات فنية أخ�رى، ويعتبر فيلم "جنة 
الش�ياطين" الذي قامت الشركة بإنتاجه واحداً من أهم األعمال 
الس�ينمائية التي أنتجت في مص�ر حيث اعتبره النقاد واحداً من 

أهم مائة فيلم منذ قيام صناعة السينما في مصر.
"ستوديو" لتدريب المواهب

في عام 1996 قام محمود حميدة بتأس�يس "استوديو الممثل" 
كمرك�ز تدريب للمواهب الش�ابة من أجل إعداد الك�وادر الفنية 
المؤهل�ة للعمل ف�ي الس�ينما، باإلضافة إلى مجلة فنية باس�م 
"الف�ن الس�ابع" ع�ام 1997 كأول مطبوع�ة عربية س�ينمائية 
متخصصة بصناعة الس�ينما في الش�رق األوسط، التي اعتبرها 
الدراس�يين لهذا النوع من الفن مرجعاً تاريخيا لمختلف األعمال 
س�واء كانت محلية أو عالمية، ولكنها لم تحقق النجاح التجاري 

على مستوى اإلعالنات والتوزيع مما أدى إلى إغالقها.

 غادة عبد الرازق تبدأ تصوير »الكابوس«
 

القاهرة- بدأت الفنانة غادة عبد الرازق تصوير اولى مش�اهدها في المسلسل الجديد »الكابوس« تحت إشراف المخرج اسالم خيري، 
والمسلسل من تأليف الكاتبة الشابة هالة الزغندي، والتي قامت بتغيير اسم العمل من »كسارة البندق« الى الكابوس، ومن المنتظر 

عرض المسلسل خالل شهر رمضان المقبل على عدد من القنوات الفضائية.
تتناول قصة المسلس�ل فاجعة أم فقيرة تعيش في العش�وائيات تفقد ابنها الذي ربته وظنت أنها على حق لتكتش�ف وتعيش مآساة 

تربيتها. 
يش�ارك غادة، بطولة المسلس�ل كل من الفنانة ايتن عامر، والفنان الكبير أحمد راتب، والش�اب كريم قاسم، والفنان محمد شاهين، 

ندى موسى، بيومي فؤاد، عمرو عابد، محمد عادل، رحاب الجمل، سلوى عثمان، إضافة الى نخبة من نجوم الدراما المصرية.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق التليفزيونية كان العام الماضي من خالل مسلس�ل »الس�يدة األولى« والتي جس�دت فيه 

دور زوجة رئيس الجمهورية.

�

www.almustakbalpaper.net

   العدد )903(  االربعاء 11  شباط  2015

 وصل خريج ستار أكاديمي في موسمه العاشر الفنان 
الفلسطيني الشاب ليث أبو جودة إلى العاصمة المصرية القاهرة 
صباح أمس في أول زيارة له منذ تخرجه من األكاديمية، حيث 

سيقوم بإحياء حفل عيد الحب ليقدم مجموعة من األغاني 
الرومانسية. ويقام الحفل داخل ساقية الصاوي، فيما حرص 

عدد من أصدقائه باألكاديمية على انتظاره بالمطار الستقباله 
والترحيب به في مصر، ومن بينهم محمد شاهين ومينا عطا 

اللذين بادرا بنشر الصور عبر "فيسبوك" في المطار.هذا 
وحرص عدد من الجمهور على انتظار "أبو جودة" بالمطار 

والتقاط الصور التذكارية معه، فيما قاموا برفع األعالم 
الفلسطينية والمصرية، وأهدوه باقات الورود.

القاهرة: ُيشارك الراقص المصري محمد حامد في 
برنامج "ال رقص مع النجوم"، علمًا أنه وصل للمرحلة 

النهائية من برنامج "يال نرقص" الذي عرض في 
نهاية العام الماضي.

وبدأ "حامد" التحضير لمشاركته في البرنامج المقرر 
إنطالقة عرضه في الشهر المقبل على قناتي "النهار 

المصرية" وmtv اللبنانية، ويتواجد حاليًا في 
العاصمة اللبنانية بيروت، علمًا بأن البرنامج سيجمع 

عددًا من الفنانين اللبنانيين، المصريين والعرب.
والجدير بالذكر أن "حامد" هو أحد الراقصين في 

فرقة الباليه التابعة لدار األوبرا المصرية.

القاهرة: تسبب إعتذار المخرج محمد سامي بتأجيل انطالق تصوير مسلسل 
"أرض النعام" المقرر عرضه خالل شهر رمضان المقبل وتتقاسم بطولته 

رانيا يوسف وروبي،، حيث كان يفترض أن يبدأ تصوير العمل في منتصف 
الشهر الجاري.

وإستقرت الشركة المنتجة على المخرجة غادة سليم لتتولى مهمة إخراج 
العمل حيث ستعقد جلسات مع الفنانين المرشحين لبطولته، علمًا بأنها 

ستقوم بترشيح عدد من الشباب لشخصيات غير محورية فيه على أن تبدأ 
التصوير في مطلع شهر مارس )آذار( كحد أقصى بسبب ضيق الوقت المتبقي 

لشهر رمضان.ُيذكر أن هذا المسلسل الذي كتبه ناصر عبد الرحمن سيتم 
تصويره كاماًل داخل األراضي المصرية، فيما سيستغرق التصوير نحو 4 

شهور بين الديكورات الداخلية والمشاهد الخارجية.

نيليل كريم تبدأ تصويرحتت السيطرة
 تبدأ النجمة نيللي كريم تصوير مسلسلها الجديد "تحت السيطرة" يوم 14 شباط الجاري، وهو 

المسلسل المنتظر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.
تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي نفسي، وتتعاون فيه "نيللي" مع المؤلفة مريم نعوم، 
التي تعاونت معها في مسلس�ليها األخيرين "ذات" و"س�جن النس�ا" اللذين عرضا في رمضان 
الماضي، وقبل الماضي، وحققا نجاحا كبيرا، ولكنهما تنفصالن عن المخرجة كاملة أبو ذكري 

التي أخرجت العملين.
"تحت الس�يطرة" من إنتاج ش�ركة "العدل جروب" ويشارك في بطولته ظافر العابدين وأحمد 

وفيق ومحمد فراج ونسرين أمين، وتأليف مريم نعوم وإخراج تامر محسن.

لصوص.. ولكن باقنعة متعددة  !!
 ف�ي كل االوس�اط الفني�ة واالدبي�ة والثقافي�ة 
هناك )مرتزقة( يدعون النفس�هم ما ليس فيهم.. 
وكمثال على ذلك ان البعض يدعي انه )فنان فلته( 
وال يمكن االستغناء عنه وعن قابلياته ومواهبة.. 
ولكن حينما تحق الحقيقة .. وتزول عنه )االصباغ 
البراقة( التي صبغ نفسه بها.. يظهر معدنه.. واذا 
ب�ه ذل�ك )الخاوي( ال�ذي )ال يه�ش وال يكش( اي 

ان�ه ال نفع منه .. بل ان تواجده في الوس�ط الفني 
بمثابة )عالة على غيره( !!.

وكذا الحال بالنس�بة لالدب�اء والمثقفين ومن لف 
لفهما من )المرتزقة( والذين ما ان ينكشف امرهم 
وتش�رق عليهم ش�مس الحقيقة .. حت�ى نجدهم 
يت�واروا ع�ن االنظ�ار.. والمؤلم المؤل�م حقا اننا 
نجده�م يظه�رون ثانية وثالثة  ورابعة وعاش�رة 

باقنعة جديدة !!.
ولكن الخطورة كل الخطورة  حينما يدعي الكاتب 
الصحفي بانه  ذلك )المخض�رم( الذي ال يجارى.. 

وال يمكن ان  يقال عنه )على راسك ريشة( !!.
او كذاك الرس�ام الذي ال نفهم من رسوماته شيئا 

النه الوحيد القادر على فك )طالسم(  لوحته!.
والذي وددت قوله :

والثقاف�ة  واالدب  الف�ن  يمته�ن  م�ن  هن�اك  ان 
والصحاف�ة وينتق�ي كلمات�ه ونتاجات�ه م�ن هنا 
وهناك .. وينتحلها لنفس�ه تحت ابواب ومسميات 

ال يحسد عليها..
اي انه يمارس )الس�رقة( باشكال مختلفة وبدون 
وازع م�ن ضمي�ر.. واالنك�ى م�ن ذلك ان�ه حينما 
ينتحلها لنفس�ه.. يجد نفس�ه في حالة يرثى  لها 

حينما ينكشف امر تلك السرقة وامر ذلك االنتحال 
.. وخاص�ة اذا م�ا كان ذل�ك الس�ارق والمنتح�ل 
)فارغ�ا( وينطب�ق عليه  المث�ل القائل )ث�ور الله 
ب�ارض الله( وعند ذاك تصبح )فضيحته بجالجل( 

كما يقال !!.
ولكن المؤلم حقا ان امثال اولئك يجدون لهم ارضا 

خصبة لتمرير سرقاتهم واحابيلهم الملتوية!!.

فى ذكرى ميالد "املر�شال برعي" حممود حميدة..
تعاون مع كبار املخرجني وأمحد زكى بداية انطالقته السينامئية

 

مذكرات ماجدة
 تناولت حماور عديدة من حياهتا

 
أك�د الكاتب الصحفي س�يد الحراني أن الفنانة ماج�دة تناولت من خالل 

كتاب مذكراتها قصة عالقتها بالمخابرات العامة فى الس�تينيات حيث 
كانت تخض�ع معظم افالمها لرقابة المخابرات وليس�ت المصنفات 

الفنية فقط.
وأضاف خالل مناقش�ة كتابه مذكرات الفنانة ماجدة الصباحى 
بمع�رض الكتاب ان المذكرات تتن�اول عالقتها بزوجها الوحيد 
الممثل ايهاب نافع وأن هذه الزيجة التى لم تس�تمر اكثر من 3 

س�نوات وايضا انتاجها لألفالم كاصغر امراة تنتج كما كبيرا من 
األفالم وإعالنها اإلفالس.وأش�ار إلى أن أح�دث أعماله فى مجال 

المذكرات هو االنتهاء من تس�جيل مذكرات رفعت الس�عيد القيادى 
الكبي�ر بحزب التجم�ع وصالح دياب والجانب السياس�ى فى حياة 

الفنانة نبيلة عبيد ورغد صدام حسين بنت صدام حسين.

 

 

وائل جسار حيتفل بعيد احلب يف القاهرة وبريوت
 

�ار، حفل عيد الحب بين القاه�رة ولبنان حيث يحيي الحفل األول بالقاهرة  يحيي المطرب وائل جسَّ
ي�وم الجمع�ة 13 فبراير بفندق "فور س�يزونز نايل بالزا" بالقاهرة، ويحي�ي الحفل الثانى يوم 

السبت 14 فبراير بلبنان وسط العاصمة بيروت بفندق روريال بمشاركة كل من ناجي األسطا 
ونادر األتات.

ويحي�ي بعدها حفالً غنائياً كبيراً للجمهور األلماني والجالي�ات العربية هناك للمرة األولى 
يوم 21 فبراير الجاري بالعاصمة برلين.

ليىل علوي: أمي حتمل طباع الصعيدية 
وتعلمت القرآن من أجلنا

 
القاه�رة – قالت الفنانة ليلى علوى إنها كانت مقتنعة جداً بقرار انفصال والديها عن بعض 

وأن�ه كان الحل األمثل بالنس�بة لهما، وأضاف�ت خالل لقائها مع اإلعالم�ى عمرو الليثي إن 
والدتها ووالدها شخصان متعلمان ومثقفا، وبالتالي ظل اإلحترام المتبادل بينهما حتى بعد 

الط�الق وان ف�ي اعتقاده�ا أن قمة الحب هو إس�عاد من تحب. وقالت ليل�ى إن والدتها كانت 
يونانية ولكنها تربت في مصر وتحمل كل صفات وطباع المصريين اكثر من والدها، وأوضحت 

أن الم�رأة اليونانية كالمرأة الصعيدية في مصر حنونة جدا وصارمة في نفس الوقت، وتابعت 
أن أمها تعلمت اللغة العربية والقرآن من أجل تربية أوالدها.



رؤى الصغري توجه رسائل إلنقاذ األنثى املقموعة

الشاعر املغريب أمحد ملسيح بني سؤال املوت والكتابة
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      عبدالغني فوزي 

لق�د غدا باديا ول�و بقليل من النظ�ر، أن الزجل متعدد 
األش�كال واألل�وان. لكن�ه خ�رج م�ن الش�فوي إل�ى 
المكت�وب، مؤسس�ا لجمالي�ات عل�ى ق�در كبي�ر من 
التح�اور م�ع الش�عر الفصي�ح ف�ي كثافت�ه وكيفية 
تقطيعه للعالم. في هذا الجدل بين الشفوي والمكتوب، 
بين الن�ص الزجلي والفصيح، تت�راءى تجربة الزجال 
أحمد لمس�يح -في بعض أعماله- كقامة لها منجزها 
المؤس�س لبصمة خاصة في اللغة والتصوير والرؤيا. 
ومن بين دواوينه الش�عرية، إص�داره األخير المعنون 

ب�”قتلتني القصيدة”.
تجس�د  القصي�دة”  “قتلتن�ي  الش�عرية  المجموع�ة 
وتحاور س�ؤال الموت في أبع�اده بين متون وحواش 
زجلي�ة متنوعة الموقف والصياغة الجمالية. ال بّد هنا 
م�ن وضع اليد على ه�ذه الخاصية ل�دى المبدع أحمد 
لمس�يح، فكل إص�دار ش�عري لديه يمثل س�ؤاال، في 
س�عي إلى إضافة نوعية تخلق رجته�ا، ليس باالّدعاء 
والقفز دون عمل وال اش�تغال، بل بإضافة طاوية على 

طبقات مشذبة في اللغة والصياغة والرؤية.
ف�ي “قتلتن�ي القصيدة”، تمثي�ل وتناظ�ر إبداعي بين 
س�ؤال الموت والكتاب�ة، األول يتخذ صفات إنس�انية 
عدي�دة، فيغ�دو مالزما، وموازيا لس�ؤال الحياة. وفي 
المقابل ف�إن الكتاب�ة كفعل حياتي ووج�ودي يجعل 
ال�ذات مم�ددة ف�ي األش�ياء، ف�ي تجذير النتس�ابها، 
مما ي�ؤّدى إلى تب�ادل الح�االت واألدوار بي�ن الموت 

والكتابة.
مرافقة الموت

هذا المنجز كأنه يس�عى إلى مرافقة الموت والتواصل 
مع�ه ف�ي الحي�اة وبه�ا، وال يمك�ن لذل�ك أن يتحقق 
إال بالش�عر وأدات�ه الماثل�ة ف�ي الخيال الخ�الق الذي 
يس�تحضر فصوال من حياة المتكلم في أفق مستقبلي 

يسند االحتمال.
نقرأ ف�ي قصيدة “الموت غير م�زاح”: “معذب ظلي/ 
يتوى/ حتى طاح ف قبري/ خليني يالموت أصاحبي/ 

نعترف/ نبوح/ مالي أنت إشاعة ما بغاتش تموت”.
للم�وت جماليات خاصة تحمل بصمة الش�اعر كقامة 

مضيئة بعطاء هادئ الملمح ومشتعل الباطن
غي�ر خاف، أن نص أحمد لمس�يح منغ�رس في التربة 
والمخي�ال الجمع�ي، لكن�ه يض�ع منطلق�ات متعددة 
المصادر، ويوغل بها في إبحاره، أعني تربته اإلنسانية 
الت�ي تتغ�ذى عل�ى أف�كار مرجعي�ة متنوع�ة وعل�ى 

مشاهدات بصرية.
التشكيل البصري

تبدو الصورة الش�عرية عند لمسيح على قدر كبير من 
العناصر البنائية )خيال، توترات لغوية، تجدد تراكيب 

الدارجة(، تضعها على مسار داللي يضيف ويجدد.
لعل ما يميز هذه المجموعة -في تقديري- هو اإلقامة 
في لغة رائية، وعلى قدر كبير من التش�كيل البصري، 
اس�تنادا على نفس حواري يحدد -بتوصيف ش�عري- 
المواق�ع المتجادل�ة في اس�تدارة الم�وت، التي غدت 

حميمية تعلي من شأن سؤال الوجود.

فالح�وار والوص�ف يش�خصان الح�االت والمواق�ف 
النفس�ية والوجداني�ة ضمن نفس س�ردي موس�وم 
بالتكس�ير، نظ�را لالس�تغراق في التأمل ال�ذي يذهب 
ف�ي الماضي إلى ح�دود النماذج البدئي�ة الممددة في 
الالش�عور الجمع�ي، وف�ي المس�تقبل ال�ذي يط�رح 
االحتمال من خالل أس�اليب إنشائية، وباألخص النداء 
واألمر واالس�تفهام، لتتخذ مقام�ات ودالالت جديدة، 

تبعا لسياقات التوظيف.
قصائد تخرج عن السائد بسؤال الموت

ثيمة واحدة

ورد ف�ي قصي�دة “الم�وت ف�ي العش�ق ل�ذة” ضمن 
المجموعة نفس�ها قول الش�اعر: “قتليني بالعش�ق/ 
يولي الموت عاطل/ س�وليني على الحياة/ نقول هي 
أنت/ س�وليني عل�ى الموت/ نقول ه�ي أنت/ الموت 

إيالجا/ أعرف العشق مشى”.
التفوتن�ي الكلمة ف�ي هذا الرص�د دون اإلش�ارة إلى 
جدلية السواد والبياض في كتابة هذا الديوان، فتنطرح 
القصيدة بين فراغ�ات مالزمة، كأنها بياضات وجود، 
فضال عن سطور متماوجة في تبئير لبعض العبارات. 
ال شك أن ذلك يساهم بدوره في بناء الداللة والصياغة 
الجمالية لهذه المجموعة، التي حاورت الموت جماليا، 

الستقصاء دالالت جديدة وأبعاد أخرى.
ال ب�ّد لي م�ن التنصيص أيض�ا أن “قتلتن�ي القصيدة” 
يش�كل إضافة نوعية في الزجل وفي الشعر المعاصر، 
ألنه ينهض أوال على ثيمة واحدة، ال يراكمها كمألوف، 
بل تضيف دالالت جديدة، فغدا للموت جماليات خاصة 
تحم�ل بصمة الش�اعر أحمد لمس�يح كقام�ة مضيئة 
بعط�اء ه�ادئ الملم�ح ومش�تعل الباط�ن، وتلك هي 

بحيرة الشاعر أحمد لمسيح في القصيدة طبعا.
وأحمد لمس�يح شاعر زجال يكتب بالعامية المغربية، 
م�ن موالي�د س�نة 1950 بس�يدي إس�ماعيل )ناحية 
الجديدة(. حاصل على اإلجازة في األدب العربي س�نة 
1977. يشتغل مفتشا عاما بوزارة االتصال والشؤون 
الثقافية.انض�ّم إل�ى اتح�اد كتاب المغ�رب في 1976 
وانتخ�ب عض�وا ف�ي المكت�ب المرك�زي المنبثق عن 
المؤتم�ر التاس�ع الذي انعق�د في أبريل 1986. نش�ر 
نصوصه الش�عرية بعدة صح�ف ومجالت. من أعماله 
المنش�ورة، نذكر: "ري�اح.. التي س�تأتي" و"فيضان 
الثلج" و"ش�كون طرز الما؟" و"بين الظل والجس�د" 
و"ظ�ل ال�روح" و"توحش�ت راس�ي" و"حريف�ات " 
و"حال وأحوال" و "مع رسوم فؤاد بالمين" و"خيال 

الما" و" ريحة الكالم" و"نجمة ".

عّمار املاأمون 

دمش�ق - في روايتها األولى الموس�ومة 
ب�”ذاك�رة الرصيف”، الص�ادرة عن “دار 
 ،)2015( ببي�روت  للنش�ر”،  الس�اقي 
تق�دم الكاتب�ة التونس�ية، المقيم�ة في 
بيروت، رؤى الّصغير س�يرة حياة البطل 
الرومانس�ي محمد وقصة هيامه بأسيل 
ورحل�ة العذاب�ات التي م�ّر به�ا كالهما 

لتنتهي بخالص أسيل وانهيار محمد.
الهزيم�ة ق�در أولئ�ك المعذبي�ن، مهم�ا 
اشتّدت آالمهم فال خالص، النهاية حتمية 
إذ تتضاف�ر ضّده�م كل القوى في س�بيل 
هامش�ية  قصصه�م  لتبق�ى  س�حقهم، 
ولوعتهم ليست أكثر من أنين ضعيف في 

ظل ضجيج الحياة وعجلتها الدائرة.
تحك�ي رواية “ذاك�رة الرصيف” قصة 

محم�د والفت�اة الت�ي ولِ�ه بحبه�ا 
“أسيل”، صفحات كثيرة تمّر قبل 

أن ندرك كيف ت�ّم اللقاء بينهما 
وطبيع�ة عالقتهم�ا، إذ ن�رى 

محم�د يكت�ب لها ع�ددا من 
الرس�ائل عل�ى مدار تس�ع 

سنوات.
عذابات ميلودرامية

في هذه الرس�ائل يتحدث 
المعذب�ة  طفولت�ه  ع�ن 
وعالقته مع أّمه ووالده 
الذي هجرها، ما اضطّر 

أم�ه إلى ال�زواج من 
رماه  ال�ذي  عم�ه 

الميت�م،  ف�ي 
لتس�تمّر 

ها  بعد

معاناته ف�ي الميتم إلى حين يبلغ الثامنة 
عشرة، فجأة يعود والده إلى تونس محّمال 
باألم�وال بع�د تحّوله إلى عجوز يعش�ق 
المراهق�ات، ولينتقل محمد إلى الس�كن 
ف�ي منزل�ه الفخم. بس�رد م�واز يتدخل 
ص�وت الراوية التي تحكي س�يرة أس�يل 
وأمها وكيف انتقلت من تشيكوسلوفاكيا 
إل�ى تونس، وكذلك تح�ّول أبيها إلى غول 
مخمور بالذكورة والتعصب الديني، حيث 
طغت التقاليد الدينية والشهوة المحّرمة 
على س�لوكه ف�ي التعامل معه�ا، لينتهي 
األمر بأن يلتقي محمد بأسيل صدفة ويقع 
في حبها، ليعمل إثر ذلك على سفرها إلى 
الخ�ارج بعد أن س�رق نق�ود أبي�ه، باقيا 
بعده�ا نش�وان بهيامه�ا لمدة عش�رين 
ع�ام إلى حين موته متس�وال في 
ُبعي�د  ذل�ك  الش�ارع، 
أن يراه�ا م�اّرة 
دون  بجانب�ه 
تتع�رف  أن 
 ، علي�ه
ودون أن 
يتيق�ن 

م�ن 

هويتها.
محم�د ه�و البط�ل الرومانس�ي 
طفولت�ه  دائم�ا؛  المه�زوم 
معذب�ة مليئة باألح�داث الدامية 
ف�ي  حيات�ه  حت�ى  والمؤلم�ة، 
الميتم نراها تتكلل بالخس�ارة، 
للتورط  أسعد يسجن  فصديقه 
مع اإلس�الميين كحال�ة والده 
ال�ذي س�جن م�ن قب�ل، ف�ي 
حين يرفض محم�د االنصياع 
الش�يخ  لكلم�ات 
عبدالغفور وتعاليمه 
خروجه  وعند  الدينية، 
م�ن الميت�م تم�وت أم�ه 
ويفق�د التواصل م�ع أختيه، 
وحت�ى إث�ر انتقال�ه إل�ى منزل 
أبي�ه الفخ�م تبقى روح�ه معذبة، 

فيبث كل عذاباتها في رس�ائله إلى أسيل، 
لقد ش�ارك في المظاه�رات إال أنه تمكن 
من النجاة بسبب س�لطة أبيه، إذ ال توجد 
ج�دوى لحياته، فهو هائ�م دائما وولهان 

في بحثه عن معنى لوجوده الشخصي.
طفولة أسيل ليست بالمشرقة أيضا، فهي 
ألب تونس�ي وأم أجنبي�ة، وبعد أن عادت 
من بي�ت جدته�ا ف�ي تشيكوس�لوفاكيا 
بطبيع�ة  تفاج�أ  األلم�ان  غ�زو  نتيج�ة 
المجتم�ع التونس�ي والتعص�ب الدين�ي، 
وأعي�ن الجمي�ع الت�ي ترى فيه�ا عاهرة 
أجنبي�ة كأّمه�ا، فف�ي طفولته�ا تتكثف 
كل العذاب�ات التي م�ن الممكن أن تواجه 
األنث�ى، إذ تتع�رض للقم�ع وتضرب من 
قبل أبيها ث�م تتعرض لالغتصاب من قبل 
بواب مدرس�تها االبتدائي�ة، وحين ذهبت 
إل�ى الش�رطة لتخبر ع�ن الواقع�ة ُتنعت 

بالعاهرة، لكن هناك تلتقي بمحمد.

صدفة متأخرة
ح�دث اللقاء بي�ن محمد وأس�يل متأخرا 
جدا في السرد، إذ تغرق الرواية بتفاصيل 
وتواريخ الشخصيتين دون أن تتم اإلحالة 
إلى الحدث ال�ذي يمثل اإلرهاص، أو بذرة 
السرد التي تبرر الحدث األول المتمثل في 
إمساك محمد لكاحل فتاة تمّر بجانبه في 

الشارع فهي إما أسيل أو ال.
حي�ث نقرأ مطوال عن لوع�ة محمد للقاء 
وحياد أس�يل وصمتها الدائ�م ونحن في 
ش�وق لمعرفة الذي ج�رى بينهما، لنرى 
أن قصة حبهما كلها ال تتعّدى المصادفة، 
ما يجعل الرواية تغ�رق في اإلطالة بعيدا 
فاس�تعادة  المتماس�كة،  الحبك�ة  ع�ن 
الماضي ال تتملك أّية قيمة في دفع الحدث 
المستقبلي، نحن أمام زمن ثابت، وال نعلم 
إن كان محمد يقرأ الرسائل أو يكتبها على 
مدى الس�نوات العشرين التي انتظر فيها 
أس�يل، باإلضاف�ة إلى كث�رة المصادفات 
الت�ي تحويها الرواي�ة والتي تجعل بعض 
األمور ال منطقية، فمن اللقاء بين أس�يل 
ومحمد ف�ي مخفر الش�رطة، إلى حادث 
االغتص�اب، وكذل�ك محاول�ة أس�يل قتل 

أبيها وهي في عمر الثالثة عشرة.
يالح�ظ القارئ ص�وت الكاتبة النس�وي 
يعل�و عن�د الحدي�ث ع�ن طفول�ة أس�يل 
وموقفه�ا م�ن الدين والذَك�ر والبلوغ، إذ 
ت�روي ما يح�دث في حياة أس�يل وتطلق 
األحكام على لسانها، وهذا ال يتناسب مع 
منطق فتاة في عمر الثالثة عش�رة، لتبدو 
شخصية أس�يل قاسية متحجرة، ال تفّكر 
ب�ل تس�ّيرها آراء الراوي�ة وموقفها مّما 
ي�دور من أح�داث، ما يجعل منطق س�ير 
الحدث أحيانا غير منطقي وغير متناسب 

مع بنية الشخصية.
الالمنط�ق الس�ابق يمك�ن أن يع�زى إلى 
الرومانس�ية في حّد ذاته�ا، فهي ال تقّدم 
نماذج إنس�انية واقعية، بل نرى أنفس�نا 
أم�ام تكثي�ف عاطف�ي هائ�ل، يبتعد عن 
الواق�ع وق�د ُيته�م أحيان�ا بالباله�ة أو 
االبتع�اد ع�ن المحاكمة المنطقي�ة، إذ ال 
يمكن التماهي مع الش�خصيات وتصديق 
م�ا يح�دث، وق�د تتح�ّول الش�فقة على 
مصي�ر الش�خصيات إلى ش�عور بالحنق 
نتيجة االنصياع التام للعواطف واالبتعاد 
ع�ن المنط�ق، وهذا م�ا حاول�ت الصغّير 
أن تب�رزه، فنقي�ض محم�د العاطفي هو 
أس�يل العقالنية جدا، التي تفاجئ القارئ 
بموقفها من محمد، وتبدو كأنها استغلته 
لتص�ل إل�ى م�ا تري�د، وهو اله�روب من 

تونس بعيدا عن كل شيء.

نادرة"  أشياء  عن  "البحث 
 

في جن�اح دار ليلى بخيم�ة 2 بمعرض القاه�رة الدولي 
جرى، حف�ل توقيع رواي�ة "البحث عن أش�ياء نادرة", 

للكاتب عاطف سنارة. 
ف�ي إطار بوليس�ي مثير يع�رض الكاتب لش�خصيات 
تبح�ث ع�ن أش�يائها الن�ادرة.. الت�ي ت�ود تحقيقها 
والوص�ول إليها، بدًءا من الحب إل�ى الحق في الحياة 
والصداق�ة والب�راءة واألمومة والوص�ول للحقيقة 
والع�دل.. أش�ياء منها البس�يط والمعق�د.. ولكنها 
لهم جميعا أشياء نادرة. المال واإلعالم والسياسة 
ثال�وث متداخل يعرض له الكاتب أيضا في الرواية 
بعمق ويقوم بسبر أغواره... وتبقى الحقيقة هي 
الخيط الذي يربط كل هذه األش�ياء النادرة والذي 

ربما لو تم الوصول إليها لتحققت باقي األشياء األخرى.

»مئة يوم مع معلم حكيم«
 

صدر حديثاً كتاب »مئة يوم مع معلم حكيم» في طبعة خامسة منقحة ومضاف اليها، ضمن سلسلة 
عل�وم االيزوتيري�ك، بقل�م د. جوزيف مجدالن�ي )ج ب م(، منش�ورات أصدقاء المعرف�ة البيضاء، 
بيروت. والتي ناهزت حتى تاريخه الس�بعون مؤلًفا، بس�ت لغات عالمي�ة. ويتضمن الكتاب 223 

صفحة من الحجم الوسط.
»مئ�ة يوم مع معلم حكيم« يتناول قصة منتس�ب الى علوم اإليزوتيريك؛ قصته مع الش�ك ومع 
اليقي�ن... مع البحث والوصول... يعرضها بحذافيره�ا بكل امانة لما عاين وعانى، خالل تجربة 
نوعي�ة قلة م�ن تنعموا بخوضها، تجربة قضاها مع معلم حكيم ف�ي مكان ما في أقاصي جبال 

الهمالياحيث ش�اهد وتحقق بنفس�ه من »الخوارق« التي قام بها المعلم الجليل بغية تفعيل المقدرات الباطنية 
لديه، ومفتاحها المحبة... نعم المحبة... »فالمحبة اقوى مقدرة على وجه األرض؛ المحبة هي سّر اطالق القوى الخالقة والمقدرات 

الباطنية من عقالها... طبًعا محبة االنسان الواعي - المحبة التطبيقية التي تعطي وتعطي من دون مقابل«.

يف اأ�صقاع قلبي 
مرفت غطا�س 
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        عرض باسم راشد
        باحث في العلوم السياسية 

 
عل�ى م�دى التاري�خ اإلنس�اني، كان التط�ور 
األنظ�ار  تلف�ت  ظاه�رة  دوم�ا  التكنولوج�ي 
حوله�ا، إال أنها لم تكن منتش�رة بش�كل كبير. 
فمن وقت آلخ�ر، كان يتم اإلع�ان عن اختراع 
ما، أو اختراق تكنولوج�ي معين. فلمدة قرنين 
من الزمان، اس�تحوذت التط�ورات في قطاعي 
الزراع�ة والصناع�ة عل�ى االهتم�ام األكبر. إال 
أنه في األعوام الس�تين األخي�رة، كانت معظم 
التط�ورات واالبت�كارات تأتي م�ن قطاع واحد 

فقط، هو قطاع “تكنولوجيا المعلومات”.  
وعند التفكير في مسيرة االختراع في الواليات 
المتحدة األمريكية، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن 
 .  ””Silicon Valley الس�يليكون   “وادي  ه�و 
ف�ي ه�ذا الص�دد، يأتي كت�اب والتر إزاكس�ون 
بعن�وان “المبتك�رون: كيف أحدث�ت مجموعة 
م�ن القراصنة والعباقرة والمهووس�ين الثورة 
الرقمي�ة؟”، ليلقي الضوء على مس�يرة التطور 
التكنولوج�ي في الواليات المتح�دة، وما تقود 
إليه االبتكارات بش�كل عام، وكي�ف أن اإليمان 
بالتغي�ر وتحويل�ه لعقي�دة ه�و ال�ذي يصن�ع 

المستقبل.
 مراحل التطور التكنولوجي: 

يقس�م إزاكس�ون مس�ار التطور التكنولوجي 
إلى ثاث مراحل رئيس�ية، تبدأ المرحلة األولى 
م�ع بداية ظهور النموذج األول للحاس�ب اآللي 
عام 1946، منذ نهاية الح�رب العالمية الثانية، 
وحت�ى الح�رب الب�اردة، حيث كان يت�م اعتبار 
الحاس�ب وقتها بأنه، نظريًّا، قادر على أداء أية 
مهم�ة، وتمي�زت هذه الفترة بس�يطرة الجيش 
األمريكي على هذا األمر، حيث ُصمم الحاس�ب 
اآللي باألساس لحساب مسار قذائف المدفعية.

 أما المرحلة الثانية التي اس�تمرت لمدة عقدين 
ونصف عقد، فقد ش�هدت ظه�ور دور مركزي 

للش�ركات الخاصة في تطوير الحاس�ب اآللي، 
بداي�ة م�ن مختب�رات بي�ل Bell Labs الت�ي تم 
فيه�ا اختراع الترانزس�تور، ثم بعدها في وادي 
ال  ج�زًءا  الحكوم�ة  ظل�ت  وق�د  الس�يليكون، 
يتجزأ م�ن العملي�ة، وظل كذلك دعمه�ا الكبير 
لألبح�اث في هذا المجال، حي�ث أنفقت كل من 
العل�وم  األمريكي�ة ومؤسس�ة  الدف�اع  وزارة 
الوطنية عل�ى األبحاث األولية المبالغ نفس�ها 
الت�ي أنفقته�ا الش�ركات الخاص�ة فيم�ا بي�ن 
الجي�ش  أن  خصوًص�ا  و1980،   1950 عام�ي 
كان أهم العماء المس�تفيدين من التكنولوجيا 
الصناعية. وقد كان الداف�ع الحقيقي وراء ذلك 
التغي�ر التكنولوجي، كما يش�ير زاكس�ون، هو 
المجمع الصناع�ي العس�كري األكاديمي الذي 
أدى ف�ي النهاية إلى ابتكار ش�بكة اإلنترنت في 

السبعينيات. 
وم�ع مج�ئ اإلنترنت، ومي�اد الحاس�ب اآللي 
الشخصي، بدأت المرحلة الثالثة واألخيرة، حيث 
كانت الفكرة العامة التي أش�ار إليها إزاكسون 
ه�ي أن “الحواس�ب يج�ب أن تكون ش�خصية 
ومتفاعلة”، وهو ما ميز العقود الثاثة الاحقة 
لظهور اإلنترنت وما بعدها، مع ضرورة أن يتم 
التح�ول من أجه�زة الكمبيوتر عالي�ة التكلفة، 
وصعبة االس�تخدام إل�ى أجهزة مرنة وس�هلة 
االس�تخدام، وبأس�عار معقولة، بما يضع قوة 

الكمبيوتر الهائلة في أيدى األفراد العاديين. 
 عوامل النجاح: 

إن أي ق�ارئ لتاري�خ التط�ور التكنولوج�ي قد 
ياح�ظ أن من الصعوب�ة التفرقة بين أس�باب 
نجاح أو فش�ل بعض االبت�كارات التكنولوجية 
عن بعضها اآلخ�ر، وذلك ألنها في الغالب األعم 
غي�ر واضح�ة، كما أن حج�م عين�ة المبتكرين 
ليس�ت كبيرة، بم�ا يجعل م�ن الصعوبة بمكان 
التمييز بين العباقرة والحمقى. إال أن ثمة بعض 
األس�باب المش�تركة التي يمكن اإلش�ارة إليها 

كأسباب لنجاح مسيرة التطور التكنولوجي. 

أول وأهم هذه األس�باب هو التعاون الذي يعده 
إزاكس�ون المحرك الحقيقي لابت�كار، فتاريخ 
التكنولوجيا ال يعد فقط س�رًدا لتاريخ العظماء 
المبتكري�ن، بل يكم�ن أيًضا ف�ي كيفية تعاون 

هؤالء العباقرة والمبدعي�ن مع بعضهم بعًضا، 
مثل جون موكلي، وبرسبر إيكرت اللذين اخترعا 
النموذج األول للكمبيوتر، بما يعطي في النهاية 
ر  إنتاجية هائلة ال يمكن مقارنتها، وهذا ما يفسِّ

نج�اح بعض الش�ركات في ه�ذا المجال، حيث 
إنها اعتمدت على فرق بحثية قوية، والعديد من 

المفكرين من مختلف التخصصات. 
كذلك من األس�باب المهم�ة للنجاح القدرة على 
تحوي�ل األف�كار إلى منتج�ات حقيقي�ة يمكن 
لألفراد اس�تخدامها، حيث إن االبتكار الحقيقي 
ليس في اختراع ش�يء ما، بل في إنش�اء نظام 
كامل يعمل بداخله ه�ذا االختراع، وُيضاف إلى 
تلك األسباب وجود تمويل كبير لألبحاث األولية 
التي ت�م إجراؤها، والتي س�اعدت في الوصول 
إل�ى نتائ�ج يمكن االس�تفادة منه�ا على أرض 
الواق�ع. وليس المقص�ود هنا التموي�ل المالي 
فقط، بل أيًضا ما يتعلق بتوفير البيئة المناسبة 
ن الباحثين من أداء  من معامل ومختب�رات ُتمكِّ
مهامهم بالش�كل المطلوب. وألمح إزاكس�ون 
إل�ى أن جمي�ع المبتكري�ن الذي�ن أورده�م في 
كتاب�ه كان لديه�م ش�يء مه�م ومش�ترك، هو 
إيمانهم ب�أن التغير الدرامي قابل للحدوث، وأن 
الحواس�ب واإلنترنت يمكنه�ا تغيير نمط حياة 
الناس. وقد أس�هم هذا الطم�وح في تحقيق ما 
كانوا يصبون إليه، بل وكان عاما رئيس�يا من 

عوامل نجاح تلك الثورة التكنولوجية. 
مستقبل التطور التكنولوجي: 

لق�د غي�رت التكنولوجي�ا المتقدمة، با ش�ك، 
طبيع�ة حياة المواطنين، ليس فقط في طريقة 
تعلمهم واس�تخدامهم لتلك التكنولوجيا، سواء 
الذكي�ة،  الهوات�ف  أو  الش�خصية،  الحواس�ب 
ب�ل أيًضا في طريق�ة تواصله�م وتعاونهم مع 
بعضهم بعًضا، حيث ُيش�ير الكات�ب إلى أن ذلك 
األمر س�مح للجهود الجماعية ب�أن تظهر على 

نطاق واسع بطريقة لم تكن ممكنة من قبل.
 ويدع�و إزاكس�ون إل�ى تعزيز مس�يرة اإلبداع 
واالبت�كار التكنولوج�ي التعاون�ي ف�ي الفترة 
المقبل�ة. ف�إذا كان�ت التكنولوجي�ا بالفعل قد 
وصلت إلى مراحل متقدمة حتى اآلن، فإنها في 
حاجٍة إل�ى مزيٍد من التقدم، مؤكًدا أن مس�يرة 

التطور التكنولوج�ي لم تكن فقط عما مهنيًّا، 
بل كانت مسيرة بش�رية باألساس، حيث كانت 
التكنولوجيا تنبض في قلوب معظم المبتكرين 
الناجحين، وكان لديهم الهدف والطموح لتغيير 

حياة الناس.
 وُيضيف أن “المرحلة المقبلة من التكنولوجيا 
يمكنه�ا  جدي�دة  ووس�ائل  ب�أدوات  س�تأتي 
الرب�ط بين التكنولوجيا، واإلع�ام، والموضة، 
واألدب،  والتعلي�م،  والتس�لية،  والموس�يقى، 
الجامع�ات  أن  كم�ا  ش�يء”،  وكل  والفن�ون، 
األمريكية حاليًّا تسعى لغرس روح التساؤل في 

عقول الطاب من أجل تنمية اإلبداع بداخلهم.
 كم�ا أن ال�دور األكث�ر أهمي�ة يقع عل�ى عاتق 
المهندس�ين الذي�ن يصفهم الكاتب ب�”س�حرة 
التكوي�د” وفنان�ي اإللكترونيات والس�يليكون 
والنح�اس وغي�ره، باإلضاف�ة إل�ى المبتكرين 
الذين يمه�دون طريق العمل الثوري، ويوفرون 
المعام�ل الت�ي ُيمك�ن فيه�ا إج�راء التج�ارب 
المطلوبة بشكل يش�جع على اإلبداع وُيحفزه، 
بداي�ًة من التصمي�م الفني الجمالي للحواس�ب 
الش�خصية، والهواتف، والخطوط البيانية، إلى 
توُق�ع بل وخل�ق احتياجات العماء مس�تقبا، 
والتي ال يعرفونها حتى، والعمل على التس�ويق 
لها بالش�كل الذي يجعلهم يقبلون عليها. كذلك 
يق�ع ج�زء كبي�ر م�ن المس�ئولية عل�ى رجال 
األعمال والش�ركات الخاصة التي تس�تثمر في 
هذا المج�ال، بحيث يتم التركيز في المس�تقبل 
ال عل�ى احتكار التكنولوجي�ا، أو تحقيق أقصى 
رب�ح مالي، بل أن يتم الس�عي إل�ى تبني ودعم 
األفكار التي من شأنها أن تغيِّر حياة المواطنين 
اد األوائ�ل لجيل  لألفض�ل، كما ح�دث مع ال�ُروَّ
كان�ت  الناجح�ة  فاالبت�كارات  التكنولوجي�ا. 
تتطلب إيماًن�ا بإمكانية التغيي�ر، وإرادة تعتقد 
بأن من الممك�ن االنتقال من صف�ر إلى واحد، 
أو بكلم�ات أخرى “فإن أفض�ل طريقة لمعرفة 

المستقبل اختراعه”.

عقيدة التغيري 

كيف صنع القراصنة والعباقرة الثورة الرقمية يف العالـم ؟

      ليزلي جليب
     عرض : عمرو عبد العاطي

مع تولي إدارة جديدة س�دة الحكم في الواليات المتحدة 
األمريكية برئاس�ة “باراك أوباما” بعد سنوات ثمان من 
تراج�ع القوة والمكانة األمريكي�ة علي الصعيد الدولي، 
صدر كتاب “ليس�لي جيلب” المعنون ب- “قواعد القوة 
.. كي�ف ينق�ذ االتف�اق الجمع�ي السياس�ة الخارجي�ة 
األمريكي�ة?” ف�ي عام 2009، مناقش�ا مب�ادئ وقواعد 
الق�وة األمريكي�ة، وكيفي�ة اس�تعادتها واس�تخدامها 
بفاعلية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية األمريكية 

في ظل نظام دولي لم تتشكل مامحه بعد.
يأت�ي هذا الكتاب ضمن اإلط�ار العام الذي ميز الكتابات 
األمريكي�ة الص�ادرة خال الس�نوات الخم�س األخيرة 
للعقد األول من القرن الحادي والعشرين، والتي تناولت 
مستقبل القوة والدور والمكانة األمريكية علي المسرح 
الدولي، في وقت تتزايد فيه قوة قوي منافسة للواليات 
المتحدة عل�ي المكانة الدولية، وس�اعية لإلحال محل 

واشنطن في مناطق تراجع نفوذها.
وتعد الميزة األولي لهذا الكتاب في كونه دليا ومرش�دا 
ل “أوبام�ا” ولفريق�ه للسياس�ة الخارجية ف�ي كيفية 
اس�تعادة الق�وة األمريكية واس�تخدامها بصورة كفء 
ف�ي تحقيق أهداف السياس�ة الخارجية، وله�ذا يقارنه 
“جيلب” في رس�الته للرئيس األمريكي “باراك أوباما” 
بكت�اب “األمير” ل- “نيك�وال ميكيافلي” الذي كتبه منذ 

خمسة قرون مضت.
يه�دف الكت�اب إلي تحقي�ق هدفي�ن رئيس�يين، يتمثل 
أولهما في استعادة القوة األمريكية لتكون أكثر فاعلية 
مع التطورات الحادثة علي المسرح الدولي خال القرن 
الح�ادي والعش�رين. أم�ا األخي�ر، فتمثل في اس�تعادة 
االتفاق الجمع�ي بين األمريكيين )ساس�ة ومواطنين( 
حول الق�وة األمريكية واس�تخداماتها، وكذلك التوافق 

حول صناعة السياسة الخارجية األمريكية.
في حي�ن تتمثل المي�زة الثانية للكتاب ف�ي كاتبه، فهو 
خبير متمرس في العمل السياسي األمريكي بمستوياته 
الرسمية وغير الرسمية لمدة تقرب من أربعة عقود. فقد 
اش�تغل “جيلب” بوزارة الدف�اع األمريكية )البنتاجون( 
بإدارة “ليندون جونسون” ووزارة الخارجية األمريكية 
بإدارة “جيم�ي كارتر”، ناهيك عن كونه مستش�ارا ل- 
“هي�اري كلينتون” خال حملتها االنتخابية الرئاس�ية 
لع�ام 2008، باإلضافة إلي كونه مراس�ا وكاتبا لعمود 
بصحيف�ة “نيويورك تايمز”، كما عم�ل بعدد من مراكز 
الفك�ر وال�رأي األمريكية وه�ي: مؤسس�ة بروكينجز 
كارنيجي للس�ام الدولي، ومجلس العاقات الخارجية 
الذي يرأس�ه، وه�ي مراكز  له�ا كبير األث�ر علي صانع 

القرار األمريكي.
انعكس�ت تل�ك الخب�رة الطويل�ة بالعمل السياس�ي في 
تحلياته وتفس�يراته لكثير من اإلخفاقات واإلنجازات 
التي حققتها السياسة الخارجية األمريكية خال العقود 
الماضي�ة التي حفل بها الكتاب. فالكت�اب غزير بتحليل 
عدي�د م�ن اإلخفاق�ات األمريكية علي الصعي�د الدولي، 
بداية م�ن الهزيمة األمريكية في فيتن�ام، مرورا بأزمة 
الرهائ�ن األمريكيي�ن في إي�ران، وصوال إل�ي الحربين 
اللتي�ن تخوضهم�ا الوالي�ات المتح�دة في أفغانس�تان 

والعراق.
ويعك�س الكت�اب بما يقدم�ه من تفس�يرات إلخفاقات 
السياس�ة الخارجي�ة األمريكي�ة والس�تخدامها للقوة 
خ�ال العقود الماضي�ة والنصائح الت�ي يقدمها إلدارة 

“أوباما” انتماء “جيلب” إلي التيار الواقعي في السياسة 
الخارجية األمريكية الذي يولي أهمية أكثر إلي المصالح 
الذاتية، باعتبارها المحرك األول للسياس�ات الخارجية، 
وه�ي واقعي�ة برجماتية ممزوج�ة برصان�ة أكاديمية 

وخلفية تكنوقراطية بالعمل السياسي.
ينطل�ق الكاتب ف�ي تحليله من أن المش�كلة التي 
تواجهها الوالي�ات المتح�دة، والمتعلقة باألمن 
القومي األمريكي، ليس�ت ف�ي القوة األمريكية 
ف�ي ح�د ذاته�ا، ولكنه�ا ف�ي كيفية اس�تعادة 
واس�تخدام تلك الق�وة بعد اختطافه�ا من قبل 
الليبراليي�ن والمحافظين الذين ظلوا لس�نوات 
طويل�ة وإل�ي يومنا ه�ذا يحاص�رون القادة 
األمريكيي�ن ويجبرونهم عل�ي اتخاذ قرارات 
خاطئة، وأيضا علي تقديم تنازالت وتعهدات 
غير قادرين علي اإليفاء بها، مما جعل القوة 
األمريكية أحد مح�اور الجدل األيديولوجي 
علي الساحة السياسية الداخلية األمريكية 
- بل وعل�ي الصعيد العالم�ي أيضا - أكثر 
م�ن كونها أداة لتحقيق أهداف السياس�ة 

الخارجية األمريكية.
ويتبن�ي “جيلب” المفهوم الكاس�يكي 
للقوة، وهو “القدرة علي جعل الشعوب 
)ال�دول( تفعل م�اال تري�د أن تفعله”. 
والق�وة عن�ده مصدرها س�يكولوجي 
وضغ�ط سياس�ي، ومكوناته�ا ق�وة 
دبلوماس�ية  اقتصادي�ة  عس�كرية 
وأخاقي�ة، والتي تعد أدوات الضغط 
لتحقي�ق القوة األمريكي�ة أهدافها. 
والق�وة -حس�ب “جيل�ب”- تفقد 
فاعليتها عند اس�تخدامها بطريقة 
غير حكيمة، كما أن االستخدام غير 

الحكيم لها يؤدي إلي الحروب.
وللدور الجل�ي للقوة االقتصادية 
علي المس�رح الدولي بما تمنحه 
للدولة من قدرات علي ممارسة 
تحق�ق  وأنه�ا  دول�ي،  دور 
مكاس�ب وفاعلي�ة أفضل من 
القوة العسكرية في كثير من 
األحيان، أضح�ت تتقدم علي 
األخي�رة في وقت لم تعد فيه 
القوة العس�كرية تتحكم في 
مي�زان الق�وي بي�ن الدول 

وبعضها بعضا.
ه�ذا ال يعن�ي أن “جيل�ب” 

ينكر أهمية التفوق العس�كري الذي ال يزال 
العنصر الرئيس�ي في عناصر الق�وة األمريكية، كما أن 
“جيلب” ض�د التخفيض في ميزاني�ة الدفاع األمريكي. 
ولكن يجب أن تكون القوة العسكرية في خدمة السياسة 
الخارجية والدبلوماسية، وليست هي المسيطرة، حيث 
إنها بمفردها ال يمك�ن أن تحقق أهدافها إال نادرا. وفي 
هذا السياق، ينتقد إدارة “بوش االبن” القتصار تعريفها 
للق�وة علي مكونها العس�كري وعس�كرتها للسياس�ة 

الخارجية األمريكية.
وينتق�د الكت�اب عديدا م�ن األفكار واألطروح�ات التي 
احتوتها الكتب األكثر رواجا داخل الواليات المتحدة، مثل 
فكرة “عالم ما بعد أمريكا” ل- “فريد زكريا”، و”العالم 
مسطح” ل- “توماس فريدمان”. حيث يري “جيلب” أن 
العالم هرمي الشكل من حيث توزيع القوة، وأن الواليات 

المتح�دة تأتي عل�ي قمته، وتليه�ا في المرتب�ة الثانية 
دول خصه�ا باالس�م وهي: الصي�ن، والياب�ان، والهند، 
وروسيا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والبرازيل. ويلي 
تل�ك ال�دول طبقات أخري م�ن دول وكيانات وش�عوب 
تملك م�ن مقالي�د القوة )التأثي�ر والنفوذ( م�ا يمكنها 
من مقاومة نف�وذ الدول الكبري. ولكن 
الواليات  موقع 

ه�رم  قم�ة  عل�ي  المتح�دة 
الق�وة ال يعني أنه�ا القوة المهيمن�ة، وأن تلك القوة ال 

تمكن الوالي�ات المتحدة من ف�رض وجهة نظرها علي 
اآلخرين.

وينتقد أيضا مفهوم عالم السياسة بجامعة “هارفارد” 
“جوزيف ن�اي” ل “القوة الناعمة”، حيث يري “جيلب”  
أن القي�م الجي�دة واإلقن�اع ل�ن تدف�ع قي�ادات ال�دول 
األجنبي�ة لعم�ل ما تري�ده الوالي�ات المتح�دة، ولذا ف 
“القوة الناعمة” ليس�ت األس�اس في تحقيق السياسة 
الخارجية األمريكية وليس�ت ش�يئا حقيقيا، ولكن البد 
أن يصاحبها الجانب العس�كري للق�وة. وهو بذلك يقلل 
م�ن أهمي�ة الدع�م األمريكي للقي�م والمب�ادئ الغربية 

وحق�وق اإلنس�ان والديمقراطية واقتصادات الس�وق 
التي تبنته�ا الواليات المتحدة، والتي ش�جعت المايين 
م�ن األوروبيين في دول أوروبا الش�رقية عل�ي الثورة 

علي الهيمنة السوفيتية عام 1989.
ويخلص إلي أن قوة الواليات المتحدة المستقبلية مبنية 
عل�ي مبدأ “الحاجة المتبادلة” بينها وبين دول المجتمع 
الدول�ي، بمعن�ي أن الواليات المتحدة ه�ي القادرة علي 
حش�د التحال�ف الدول�ي وقيادت�ه لحل المش�كات 
الدولية الرئيس�ية، في وقت 
ت�درك في�ه دول العالم 
ذلك، وأنه�ا في حاجة 
أمريك�ي.  ل�دور  أكب�ر 
ول�ذا، فعل�ي واش�نطن 
أن تح�دد مواضع التقاء 
المش�تركة في  المصالح 
الذي تس�عي فيه  الوق�ت 
مكانته�ا  اس�تعادة  إل�ي 
ودورها الذي تراجع خال 
سنوات حكم “بوش االبن” 

الثماني.
وأفض�ل طريق�ة، من وجهة 
نظ�ر “جيل�ب”، ألن تمارس 
قوته�ا،  المتح�دة  الوالي�ات 
ه�ي أن تتحال�ف م�ع الق�وي 
الت�ي ه�ي بالق�رب منه�ا ف�ي 
ه�رم القوة ال�ذي صاغه. وقبل 
قوته�ا،  واش�نطن  تم�ارس  أن 
ف�إن عليها صياغة اس�تراتيجية 
ش�املة لتعظيم قوتها، يكون من 
أولوياتها فهم موضوعي وعميق 
لمش�اكل وقضايا ال�دول األخري، 
وأن تعلم حقيقة العاقة بين القوة 
والسياس�ة، م�ع ع�دم التهويل من 
قدرات الخصم. مشيرا في هذا الصدد 
إلي التهوي�ل األمريكي م�ن القدرات 
الصاروخية الس�وفيتية، وأنها تتقدم 
علي الواليات المتحدة بأش�واط كبيرة 
في مج�ال القذائ�ف الصاروخية، علي 
عك�س حقيق�ة األم�ر، حس�بما ي�ري 

“جيلب”.
وينته�ي إلي أن�ه ليس من اس�تراتيجية 
ل�دي الوالي�ات المتح�دة لتعظي�م قوتها 
ومكاسبها في الوقت الراهن، ولكن يمكن 
النظر إلي اس�تراتيجية األمن القومي التي 
أصدرتها اإلدارة في الس�ابع والعشرين من 
ماي�و 2010 عل�ي أنه�ا االس�تراتيجية التي 
تس�تعيد الق�وة والمكانة األمريكي�ة، والتي 
أكدتها الوثيقة التي تبنت النهج الذي دعا إليه 
“جيل�ب” في كتابه.ويكمن مفتاح نجاح االس�تراتيجية 
األمريكية في االتف�اق الجمعي عليها وتضمينها أهدافا 
قابلة للتحقيق. فنجاحات السياسة الخارجية األمريكية 
ف�ي مجاالت ش�تي اس�تطاعت -ف�ي رأي�ه- أن تمتص 
عوام�ل اإلخفاق الت�ي صاحب�ت السياس�ة ذاتها خال 
س�نوات ماضية. وفي هذا السياق، انتقد سياسات إدارة 
“ج�ورج دبليو ب�وش” الفتقاده�ا القدرة عل�ي تحويل 
الع�راق إلي دولة ديمقراطية ذات نظ�ام اقتصادي قائم 
عل�ي اقتصادات الس�وق، وإهدار الطاق�ة األمريكية في 
“أضغ�اث أحام” حس�ب تعبير الكاتب. وي�ري أن تبني 

أه�داف غير قابلة للتحقيق، مثل نش�ر الديمقراطية في 
الش�رق األوس�ط، ينال من مصداقية الق�وة األمريكية. 
ويرفض كذلك تبني اإلدارات األمريكية نشر الديمقراطية 
ف�ي بلدان ال تتوافر فيها أساس�يات الحياة كتوافر مياه 

نظيفة للشرب علي سبيل المثال.
صياغ�ة  ف�ي  األمريكيي�ن  الساس�ة  إخف�اق  ويرج�ع 
اس�تراتيجية للق�وة األمريكي�ة يتوافر إجم�اع جمعي 
عليها داخل الواليات المتحدة إلي ثاثة أسباب رئيسية. 
يتمث�ل أوله�ا في تحوي�ل المب�ادئ إلي عقي�دة تفرض 
عل�ي اآلخرين التباعه�ا دون مناقش�ة. ثانيها: ضغوط 
السياس�ة الخارجية. وآخرها: توه�م الواليات المتحدة 

قدرتها علي فعل أي شيء.
وفي التحليل األخير، ياحظ المتابع للسياسة الخارجية 
األمريكي�ة، خال العامين المنصرمي�ن علي تولي إدارة 
“أوباما” وفريقه س�دة الحكم في الواليات المتحدة، أن 
سياساتها الخارجية جاءت مترجمة لكثير من النصائح 
التي ذهب إليه�ا “جيلب” في كتابه ه�ذا. فعلي الصعيد 
الدولي، انطلقت سياس�ة “أوباما” الخارجية من قناعة 
بأنه ليست هناك قوة مهما بلغت قوتها - في إشارة إلي 
الوالي�ات المتحدة - قادرة علي حل المش�كات الدولية 
بمفرده�ا، ول�ذا توج�ه للعم�ل الدول�ي التعاون�ي لحل 
المش�كات الدولية المس�تعصية علي الحل، مثل قضية 
االحتب�اس الحراري.وفي قضايا مث�ل البرنامج النووي 
اإليران�ي، ل�م يس�تخدم أوباما حت�ي يومنا ه�ذا القوة 
العس�كرية، أو لوح بها بصورة جدي�ة، ولكن عمل علي 
تهيئة الساحة الدولية للعمل الدبلوماسي بجعل الروس 
أقل اس�تعدادا للتعاون مع إيران ف�ي برنامجها النووي، 
وفك أواصر التحالف االستراتيجي بين طهران ودمشق، 
والتواصل المباش�ر مع الش�عب اإليراني في رسائله له 
بعيد “النيروز” اإليراني. وهي سياسة يري البعض أنها 
ق�د تحد من المس�اعي اإليرانية إلي امت�اك تكنولوجيا 
نووي�ة غي�ر س�لمية، رغ�م انتق�اد كثي�ر م�ن أقطاب 

المحافظين والمتشددين لهذا النهج الدبلوماسي.
وكان ه�ذا أيضا جلي�ا في التعامل م�ع الملف األفغاني. 
فبجانب تعزيز القوة العسكرية العاملة في أفغانستان، 
س�عي أوباما إلي ص�وغ تحالف دول�ي لمواجهة تنظيم 
“القاع�دة” وحركة “طالبان”، ومس�اعي عقد صفقات 
مع القبائل البش�تونية الجنوبية، وإبعادها عن التحالف 
م�ع “القاع�دة” و”طالب�ان”، والعمل علي إش�راك دول 
الجوار كالهند وباكس�تان وروس�يا، والت�ي توفر الحد 

األدني من الدعم الخارجي لبقاء الدولة األفغانية.
وأخيرا، عكست سياس�ات أوباما تجاه قضايا المنطقة 
م�ا ذه�ب إليه “جيل�ب” ف�ي كتابه بخص�وص منطقة 
الش�رق األوس�ط وقضية الصراع العربي - اإلسرائيلي، 
حيث طرح أوباما ف�ي جامعة القاهرة في يونيو 2009 
مح�اور السياس�ة الخارجي�ة األمريكية ف�ي المنطقة، 
واس�تراتيجيتها الجدي�دة تجاه دول المنطق�ة، ورؤيته 
للص�راع العرب�ي - اإلس�رائيلي بالضغط علي إس�رائيل 
لتتوق�ف ع�ن توس�يع المس�توطنات القائم�ة، أو بناء 
مس�توطنات جدي�دة، باعتب�ار أن ه�ذه أش�د النق�اط 
حساس�ية واس�تفزازا للفلس�طينيين، إلي جانب وقف 
الهجمات الفلسطينية التي تهدد أمن اإلسرائيليين وتثير 
حفيظتهم. ولكن االس�تراتيجية األمريكية في المنطقة 
ل�م تنج�ح حت�ي يومن�ا ه�ذا للتح�والت الحادث�ة علي 
صعيد السياس�ة الداخلي�ة والخارجي�ة األمريكية، بعد 
انتخابات الكونجرس في نوفمبر 2010، وقبلها التعنت 
اإلس�رائيلي، والت�ي أدت ف�ي فت�رة إلي توت�ر العاقات 

األمريكية - اإلسرائيلية.

»قواعد القوة«

كيف ينقذ االتفاق اجلمعي السياسة اخلارجية األمريكية؟



      المستقبل العراقي/متابعة 

- يمر ش�ريط الذكريات مس�رعا أمام عيني�ه كلما نظر إلى 
أبنائه مس�تدعيا طفولته التعيسة البائسة حينما كان يحلم 
بامت�اك مبلغ قليل من المال لش�راء لعبة يرضي بها براءته 
الحزينة المفتقرة لكل ش�يء حتى أبس�ط االحتياجات التي 
تلزمه ليمارس طفولته كما ينبغي أو باألحرى كما تقتضيها 
تلك الش�قاوة التي تش�عره بلحظات الف�رح الحقيقية التي 
افتقدها بس�بب صرامة األهل واقتناعهم التام بأنها السبيل 

إلعداد جيل ناجح قوي قادر على مقاومة الصعوبات.
يحاول جاهدا أن يجد لقسوة والده عذرا لكنه ال يجد وربما ال 
يريد ذلك كونه يعارض مبدأه في التربية القائم على الضرب 

مع تجاهله المس�تمر لفك�رة أن هناك س�ببا مهما وراء أي 
خطأ يرتكب. تس�توقفه قليا كل األشياء التي كانت تفرض 
عليه فيعمد إلى تنفيذها مجبرا بدون حتى أن يفكر بضرورة 
مناقش�تها معه ربما ألنه كان يعرف مسبقا ردة فعل والده 
الحازمة والتي ترتكز في األصل على نقطة وحيدة وهي أنه 
أدرى بمصلحت�ه كونه قادرا على رؤي�ة الحياة بعين الخبرة 

والحكمة والموضوعية.
ق�د تكون الطفولة التي عاش�ها والتي ما ت�زال تؤلمه كلما 
تذكره�ا طفولة معنفة مضطهدة خالية م�ن تلك التفاصيل 
الش�فافة الرقيقة المنس�جمة مع الب�راءة والعفوية، لكنها 
من وجهة نظر األهل ليس�ت كذلك أبدا بل على العكس تماما 
هي شكل من أش�كال تربية الزمن القديم حينما كان األبناء 

يتقيدون بالطاعة واالنضباط والقدرة على تحمل المسؤولية 
منذ الصغر متأقلمين مع وضعهم المعيش�ي المتردي والذي 
يصر على أن ينتزع منهم إحساس�هم باالس�تقرار واألمان.

كل م�ا يري�ده اآلن ويرغب في تحقيقه بع�د انقضاء كل تلك 
الس�نوات المؤلمة والقاسية حس�ب رأيه وبعد أن أصبح أبا 
ألربع�ة أطف�ال هو أن يوفر له�م الحياة الجيدة س�واء على 
المستوى المادي أو على المس�توى المعنوي، لذلك يحرص 
كثي�را عل�ى أن يمده�م بالعط�ف والحنان الدائمي�ن لدرجة 
أنه ب�ات يعاملهم بمرونة ش�ديدة أفقدته حق�ه في التدخل 
باختياراته�م غير المنطقي�ة والتي غالبا م�ا تخالف رغبته 
ومع ذل�ك يغل�و بعاطفته األبوي�ة التي يحاول م�ن خالها 
تج�اوز أل�م المعاناة رافض�ا أن يعي�ش أبناؤه الحي�اة التي 

عاش�ها في الماضي مستس�لما لتل�ك الفكرة التي تش�عره 
ب�أن علي�ه أن يمنح أبناءه ال�دالل الذي افتق�ده في طفولته 
حت�ى وإن كان المقاب�ل هو تجريده من س�لطته ورضوخه 
الكامل لتنفيذ رغباتهم غير المقنعة.وينس�ى أن إفراطه في 
تدليلهم يجعل منهم أشخاصا غير مسؤولين عن تصرفاتهم 
ال يتقن�ون حتى اتخ�اذ الق�رارات الحكيمة الت�ي تصب في 
مصلحته�م وأيض�اً يحوله�م ذلك اإلف�راط إلى ش�خصيات 
اتكالية وفي أغلب األحيان نرجسية يصعب عليها التكيف مع 
العال�م الخارجي، كما أن ذلك ينطبق تماما على المبالغة في 
القسوة كونها تنتج جيا هشا ضعيفا مهزوزا من الداخل ال 
يستطيع المبادرة أو المغامرة، األمر الذي ينمي لديه الشعور 
بالعداوة لكل من حول�ه.كل ما ينبغي عليه في هذه القضية 

الش�ائكة هو أن يفكر جديا في ض�رورة تخطي تلك الفكرة 
التي تجبره على التس�اهل والتراخي مع أبنائه الذين اعتادوا 
على الدالل المفرط البعيد كليا عن الرفق والمحبة والحنان، 
هذه المش�اعر الحقيقية الصادقة التي نحت�اج إليها جميعا 
والتي تمنحنا فعا القدرة على اجتياز كل التجارب الفاش�لة 
ويبقى تش�ويهنا المس�تمر لها وفهمنا الخاط�ئ ألهميتها 
هو السبب الرئيس�ي للتمادي في الخطأ الذي يجعلهم كآباء 
اختبروا مش�اعر القس�وة أن يتركوا أبناءهم بدون أي قيود 
تردعه�م أو على األقل تضبطهم معتبري�ن ذلك هو الصواب 
كونه يرض�ي ذواتهم التي س�ئمت التس�لط والحرمان وما 
ت�زال حتى اآلن تبحث عن تعوي�ض حقيقي يحررها من كل 

المشاعر التي عاشتها في الماضي.
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قاس�م س�رحان الخفاجي  - تتع�رض الموظفة 
لينا زيدان، األم ألربعة أبناء على مقاعد الدراسة، 
في بداية كل فصل دراس�ي، إل�ى ضغوط صعبة، 
بسبب ارتفاع سقف طلبات أبنائها، خصوصا مع 
ظهور تشكيات جديدة من موديات القرطاسية 

بمختلف أنواعها والتي يواكبها ارتفاع لألسعار.
وتوضح أنه مع إصرار بناتها على اقتناء ماركات 
بعينه�ا، تج�د نفس�ها أم�ام قائم�ة طويل�ة من 
الطلب�ات تتجاوز القيمة المادي�ة التي تخصصها 

عادة بما يتناسب مع دخلها االقتصادي.
وتضيف أن األمور غالبا ما تخرج على السيطرة؛ 
إذ تجد نفس�ها قد أنفقت جزءا كبيرا من ميزانية 
الشهر على حس�اب مصاريف أخرى أكثر أهمية، 
الفتة إلى أن هناك فوضى في األسعار؛ إذ تتفاوت 
األس�عار بي�ن محات بي�ع القرطاس�ية الكبيرة 
والموالت، وبين غيرها من مكتبات القرطاس�ية 

الصغيرة.
وتكثف محات ومتاجر بيع األدوات القرطاسية 
والمس�تلزمات الدراس�ية هذه األيام استعداداتها 
الس�تقبال اآلباء وأبنائهم الطاب والطالبات من 
جميع مراح�ل التعليم الدراس�ي، مم�ن يرغبون 
في الحصول عل�ى احتياج�ات ومتطلبات عملية 

تعليمية خال الفصل الدراسي الحالي.
وفي الوقت الذي يلبي فيه اآلباء رغبات أبنائهم في 
شراء هذه المستلزمات، إال أنهم يصدمون بمجرد 

معرف�ة قيم�ة المش�تريات النهائي�ة، محاولي�ن 
إلقاء نظ�رة خاطفة لتفحص محتويات الس�وق 
من أدوات وكماليات وما يمكنهم االس�تغناء عنه 
لتقليل قيم�ة الفاتورة أحيان�ا أو الخضوع لألمر 

الواقع بالدفع.
ويؤك�د الموظ�ف ابراهي�م العام�ري األب لثاثة 
الدراس�ي  الفص�ل  بداي�ة  أن  بالمدرس�ة،  أبن�اء 
الجدي�د تش�كل عبئا كبي�را على كثير م�ن أولياء 
األم�ور، خصوص�ا مع وجود أش�كال وأنواع من 
المس�تلزمات المدرس�ية الت�ي تج�اوزت الدفاتر 
واألقام إلى كماليات تأخذ شكا من أشكال الزينة 
واإلكسسوارات.ويقول “عندما تحاول أن تشرح 
ألبنائك ما يجب عليهم اقتناؤه أو االس�تغناء عنه 
كونه م�ن الكماليات، وتفاديا لإلس�راف ال يبدي 
أي من األبناء تفهما لذلك، بل يصرون على اقتناء 
جميع ما يرغبونه من القرطاسية وغيرها بدون 

وعي”.
أما الس�يدة أم عاء وهي أم لطفلين في المرحلة 
االبتدائية، فكانت محات القرطاس�ية في وسط 
البل�د الخي�ار المناس�ب له�ا، لمواجه�ة ارتف�اع 
األس�عار في المكتبات بمنطقته�ا، موضحة أنها 
اعت�ادت في الس�نوات األخيرة على التس�وق في 
مح�ات القرطاس�ية وس�ط البلد، ألنها لمس�ت 
فارقا كبيرا في المصاريف بالنس�بة لها، مع عدم 

وجود فارق في جودة البضائع.
واشتكت ربة المنزل أم فارس من تنامي استثمار 
كثي�ر م�ن المكتبات ومح�ات بيع القرطاس�ية 

إقب�ال األطف�ال عل�ى اقتن�اء نوعي�ات مفضل�ة 
م�ن الش�خصيات الكرتوني�ة أو التلفزيوني�ة أو 
الس�ينمائية، ومن ث�م العمل على بيعها بأس�عار 
كبيرة نسبيا، وبخاصة مع بداية الفصل الدراسي 

الجديد.
وتق�ول “إن ذلك يفوق ق�درة المواطن العادي؛ إذ 
قد ال يكون س�عرها ف�ي متناول�ه، وبخاصة مع 
وجود أكث�ر من طفل في العائلة، في الوقت الذي 
تكون فيه هذه المس�تلزمات نوعا من الكماليات 

وليست حاجة ملحة”.
وتضي�ف أن األطفال يص�رون عادًة عل�ى اقتناء 
والمش�روبات،  الغذائي�ة  الوجب�ات  حافظ�ة 
والملصق�ات وغيرها م�ن األدوات، رغ�م كونها 
ليس�ت ذات أهمي�ة كبي�رة لهم، مش�يرة إلى أنها 
تضطر لش�رائها عندما تقع تحت إلحاح أطفالها، 
وحتى ال يكونوا أقل من مستوى أقرانهم الطلبة.

خال�د دروي�ش صاحب إح�دى المكتب�ات، يصف 
بداية الفصل الدراس�ي بالموس�م األكثر ازدهارا 
بالنس�بة لهم، نظرا إلقبال المس�تهلكين لش�راء 

مستلزمات واحتياجات األبناء للدراسة.
ويق�ول “نس�عى دائم�ا للتجدي�د ف�ي األدوات، 
ويتوف�ر ف�ي المكتبة أن�واع مختلفة م�ن أدوات 
القرطاس�ية، كالحقائب وأن�واع الدفاتر واألقام 
والملف�ات والتجليد وحافظات األق�ام واأللوان 
وجميع ما يحتاجه الطالب من أدوات قرطاسية، 
وهناك أش�كال وتصاميم مختلفة تجذب الطالب 
وتش�جعه عل�ى الدراس�ة، وأس�عارها متفاوتة 

حسب بلد المنشأ والصنع”.
وفي هذا الس�ياق، تشير التربوية فريال احمد إلى 
أن القرطاسية جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية 
الصحيحة، فا بد من وجود قلم وقرطاس للكتابة 
علي�ه، ولكنه�ا الي�وم أصبح�ت إح�دى األدوات 
الرئيسية التي تستخدم كوسيلة ايجابية لترغيب 

الطلبة بالدراسة.
وتضي�ف “لك�ن الص�راع النفس�ي الش�ديد الذي 
يواج�ه الطف�ل واألهل ف�ي آن واحد عن�د دخول 
الس�وق يفوق التص�ور، فيقعون أس�رى لعملية 
التس�ويق الذكية، ويتح�ول الموضوع من حاجة 
معين�ة إل�ى التركي�ز عل�ى المنتج والص�ور التي 
علي�ه، وقد تؤث�ر صورة ما أو ش�كل المنتج على 
القرار، فيتم إنفاق النقود على الش�كل الخارجي 

وليس على المضمون”.
ويمكن لألهل تحقيق التوازن بين رغبات أبنائهم 
وع�دم التكلف في عملية الش�راء، كما تقول، عن 
طري�ق كتاب�ة قائم�ة محددة قب�ل الخ�روج إلى 
التس�وق، وجع�ل الطف�ل ينتق�ي وفق�ا لرغباته 
التي تحقق الهدف من ش�راء القرطاسية، مؤكدة 
أهمية توعية الطفل بأن بعض األس�عار مرتفعة 
وقد يتوفر منتج بس�عر أقل ويحق�ق الهدف ذاته 
م�ع عدم التركيز على المظه�ر الخارجي؛ إذ ال بد 
من توعية أبنائنا ف�ي مرحلتهم النمائية المبكرة 
بالتحكم ف�ي إرادتهم منذ الصغر للس�يطرة على 

رغباتهم ضمن الواقع الذي يعيشوه.
وتن�وه إل�ى دور الهيئ�ة التدريس�ية ف�ي توجيه 

الطلبة 

وأهاليهم 
 ، ل�ك لذ

طري�ق  ع�ن 
االجتماع�ات 

ت  ا ر ا لح�و ا و
ة  ء لبن�ا ا

اله�دف  وتحدي�د 
القرطاس�ية  م�ن 

والبس�اطة في التعامل 
مع هذه األمور، والتركيز 

التعل�م  موض�وع  عل�ى 
ولي�س عملية ش�راء األدوات، 

نش�رات  ب�ث  ض�رورة  مؤك�دة 
توعوية تظهر كيف أن المس�وقين 

يس�تهدفون المس�تهلكين بالترويج 
لبضائعهم وه�ذا يخرجهم على الهدف 

من عملية التعلم الرئيسية.
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 أبت سمر عطية، خال الفترة الماضية، االنصياع 
وراء الكثير من اإلشاعات التي انطلقت وتزايدت 

بعد احتال الموصل على يد جماعة “داعش”.
وتؤكد عطية أنها س�معت الكثير من اإلشاعات 
المغرض�ة، قبيل إع�ان احت�ال الموصل وبعد 
ذلك، إال أنها كانت حريصة على أن ال تنساق وراء 
تل�ك المقوالت الت�ي تصدر من قب�ل مجهولين، 
هدفه�م التاع�ب بأعص�اب الن�اس، أو تحقيق 
غاية إعامية.إال أن عطية ال تنكر مدى التخوف 
ال�ذي ُيصيبها عند س�ماعها تلك اإلش�اعات في 
البداية، غير أنه�ا ال تقوم بتداولها بين معارفها 
أو حتى على مس�توى محيطه�ا العائلي، إال بعد 
التأكد من طبيعة تلك األخبار من خال وس�ائل 
إعام موثوقة، لكي تتجنب الخوف الذي تش�عر 
به بين الحي�ن واآلخر.في كل حادثٍة تمر بها أي 
منطق�ة، وبخاصة فيما يتعل�ق بالحياة اليومية 
للمجتمع، يظهر هناك الكثير من اإلشاعات التي 
يتخ�ذ أغلبها طابعاً “س�لبياً”، أو قد تحمل نوعا 
من التهويل والتضخيم، ما يؤدي إلى نشر أفكار 

وتخوفات وثقافة جديدة في المجتمعات.
النف�س  عل�م  اختصاصي�ة  ت�رى  ذل�ك،  وف�ي 
واإلرشاد األس�ري الدكتورة خولة السعدي، أن 
الخوف شعور طبيعي عند اإلنسان والخوف من 
المجه�ول يعد أكثره�ا، وبالتالي ف�إن الحروب 

م�ن األمور واألحداث التي تحم�ل المجهول في 
طياته�ا، واألش�د من ذل�ك أنها تعن�ي “التهديد 
للحياة”.وتضيف الس�عدي أن اإلنسان بطبيعته 
البش�رية دائماً لديه غريزة حب البقاء والتمسك 
بالحي�اة، حت�ى في أش�د الظ�روف المعيش�ية 
الصعبة يبقى تمسكه بالحياة من سماته، وكون 
الحروب تش�كل تهديداً للحياة، فإنه يبقى دائماً 
في حال�ة ترقيب وخوف م�ن تداعيات الحروب 

حتى وإن كانت في مناطق خارج “وطنه”.
“رس�ائل تحذي�ر وتخوي�ف”، وصلت إل�ى ربة 
المن�زل أم س�يف، الت�ي ش�عرت بخ�وف وقلق 
كبيرين لحظة قراءته�ا، تدعو إلى عدم الخروج 
من المنزل، تحسباً ألي أعمال قد تؤذي العائات، 

عقب سلسلة انفجارات لعملية ارهابية .
تل�ك الرس�ائل جعل�ت أم س�يف تش�عر بالفعل 
بالخ�وف على عائلته�ا وأهلها، وعل�ى الوطن، 
على حد تعبيره�ا، وتقول “نحن عاطفيون جداً 
ونخاف على وطننا بش�كل كبير من أي س�وء”، 
لذل�ك تطال�ب بع�دم ب�ث اإلش�اعات وتداوله�ا 
عبر الرس�ائل النصية و”الوات�س أب”، ومواقع 

التواصل االجتماعي األخرى. 
وتعتقد أم س�يف أن مواقع التواصل االجتماعي 
أس�همت بش�كل كبي�ر في انتش�ار اإلش�اعات 
المغرض�ة، والت�ي ال أس�اس له�ا م�ن الصحة، 
إال أن الن�اس يتس�ارعون لنش�رها وتبادله�ا، 
والطلب من نشرها تحقيق مصلحة عامة، إال أن 
نش�رها له ردة فعل عكسية وتؤثر على نفسية 

الناس والعائات، بش�كل ع�ام، ما ينعكس على 
المجتمع كله بعد ذلك، كون تلك اإلشاعات باتت 
حدي�ث الناس ف�ي معظ�م مجالس�هم.ولكون 
غريزة األمومة هنا تظهر لدى األمهات والخوف 
“المبال�غ في�ه أحياناً”، كما في حالة أم س�يف، 
ف�إن الس�عدي تجد مب�رراً له�ؤالء األمهات من 
ب�اب الغريزة والخوف على األبناء من أي تبعات 
قد تح�دث، لذل�ك يتداولن رس�ائل التحذير فيما 
بينهن بدون وعي ودراي�ة منهن، بدافع الخوف 
فقط، إال أن ذلك له تأثير س�لبي على نفس�يتهن 
ونفس�ية األطفال كذلك.وُتعرف اإلش�اعة بأنها 
“من أشاع الخبر”، إذا ذاع وانتشر، وفي معناها 
االنتش�ار والتكاثر، وقد تعددت األقوال في بيان 
حقيقته�ا وبي�ان مفهومه�ا وتحديده�ا، فهي 
أحياناً نبأ مجهول المصدر، س�ريع االنتشار، ذو 
طابع استفزازي في الغالب، وقد تثير البلبلة في 
المجتمعات، وتنتقل بين األفراد بسرعة كبيرة، 

بدون االكتراث بمصدر تلك المعلومة ودقتها.
بيد أن عمر عواد يرى أن خطورة تلك اإلش�اعات 
التي تم تداولها بش�كل كبير خال األيام القليلة 
الماضية س�واء بعد أو قبل س�يطرة االرهابيين 
على بعض مناطق الب�اد ، والحالة االجتماعية 
التي مّر به�ا المواطنون، تكمن ف�ي أن تداولها 
والنق�اش فيه�ا يتم بي�ن األطفال أنفس�هم، ما 
ي�ؤدي إل�ى ح�دوث حال�ة نفس�ية “مضطربة 
لديهم”، كونها إشاعات فيها مؤشرات خطورة 
وحروب، وما إلى ذلك.ويقول عواد إنه يستغرب 

من مدى تفاعل األطفال مع مثل هذه اإلشاعات 
الكثي�رة، ويعتق�د ب�أن تك�رار الحدي�ث عنه�ا 
أم�ام األطفال هو الس�بب في ذل�ك، ما يجعلهم 
يع�اودون تبادلها فيما بينه�م، ويؤكدون خال 
لعبهم بالحديث قائلين “بابا حكى، سمعت ماما 
حك�ت”، أي أنه�م يك�ررون كام الكب�ار، الذين 
يج�ب أن يكونوا حريصي�ن على كامهم وردود 
أفعالهم أم�ام األطفال.وذكرت بعض التحليات 

والدراس�ات االجتماعية والنفس�ية أن انتش�ار 
اإلشاعة بين أفراد المجتمع له دوافع كثيرة، قد 
تكون نفسية وسياسية واجتماعية واقتصادية، 
وتتع�رض اإلش�اعة أثناء التداول إل�ى التحريف 

والتبديل والتغيير والزيادة والنقص.
كم�ا حددت تحليات عل�م االجتماع والنفس أن 
الدوافع وراء نش�ر اإلش�اعات ف�ي المجتمعات 
لها أس�باب عدة منه�ا “الجهل، الف�راغ، الرغبة 

في حب الظهور، الش�عور بالكراهية لآلخرين، 
واتباع الهوى، والنفاق”.وتعتقد رجاء محمد أن 
الرغبة في حب الظهور هي من أس�باب انتشار 
اإلش�اعات؛ إذ إن بعض وس�ائل اإلعام تسارع 
في نش�ر األخبار غير الدقيق�ة، والكاذبة أحياناً 
بناًء على توقعات أو تحليات غير سليمة، بهدف 
تحقيق “سبق صحفي”.وتضيف “وهنا، يصدق 
الكثي�ر من الن�اس تلك اإلش�اعات التي تنتش�ر 
بس�رعة، والخطورة تكمن في أن بعض وسائل 
التواصل أصبحت ميداناً كبيراً وواس�عاً في نشر 
اإلش�اعات ونقله�ا بطريق�ة مكتوبة ويس�هل 
نس�خها وإرس�الها، كما يحدث في نقل األخبار 
ه�ذه األيام عب�ر التواص�ل من خ�ال “الواتس 
أب”.وتروي محمد أنها تلقت رس�الة من إحدى 
صديقاتها على “الجروب” الذي يضم مجموعة 
من الصديقات، يتحدث بشأن نشر معلومات غير 
دقيقة ونس�بها إلى جهات حكومية ورس�مية، 
ما يزيد من خطورة تلك الرس�ائل، واإلشاعات، 
الت�ي يصدقه�ا الن�اس بس�رعة، ويت�م تداولها 
بش�كل سريع.وتؤكد الس�عدي أن حجم الخوف 
ي�زداد عن�د التهويل من قبل اإلع�ام، داعية إلى 
ع�دم اإلكث�ار من متابعة وس�ائل اإلع�ام التي 
ق�د “يتعم�د بعضه�ا إث�ارة الناس بش�كل غير 
مب�رر لتأجيج مش�اعر الخوف والقل�ق”؛ حيث 
يظهر هناك ما يس�مى “الحرب النفسية”، وهذا 
دلي�ل على أهمي�ة الحالة النفس�ية التي تعد من 

“مخرجات الحروب وتداعياتها”.

آبـــاء يـقســون عـلـى أبــنـائــهـــم

قائمة طلبات ترهق امليزانية الشهرية للعائلة 

إشاعات تتسع دائرة انتشارها رغم عدم دقتها
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اعالن دعوة هيئة عامة
اىل مساهمي رشكة ظفار للتامني / م . خ الكرام

اجتماع الهيئة العامة التاسييس 
اس�تنادا الحكام املادة 87 و88 من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 
املع�دل وبالنظر لصدور ش�هادة تاس�يس رشكتنا رشكة ظف�ار للتامني 
الخاص / املس�اهمة الخاصة املرقمة م.ش 01-87281 يف 2015/1/18 
يرسن�ا دعوتك�م لحض�ور اجتم�اع الهيئ�ة العام�ة التاس�يس يف االثنني 
2015/3/2 يف تم�ام الس�اعه الع�ارشة صباحا يف مق�ر الرشكة – قاعه 
االجتماع�ات – الكائن يف بغ�داد – الكرادة داخ�ل –م/911 – ز37-مبنى 

/40 الطابق االريض – عمارة بوردو وذلك ملناقشة جدول االعمال التايل
1-املصادقة عىل تقرير لجنة املؤسسني 

2-املصادقة عىل مصاريف التاسيس
3-انتخاب مجلس ادارة الرشكة بواقع خمس�ة اعضاء اصليني وخمس�ة 

من االحتياط 
4-تعيني مراقب حسابات للرشكة لعام 2015

راج�ني حضوركم اصال�ة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االنابة 
او الغ�ر بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل ع�ىل ان تودع االنابات او 
ال�وكاالت قبل ثالثة ايام من موعد االجتماع ويف حالة عدم تحقق النصاب 
القانون�ي يؤجل االجتماع اىل االس�بوع الذي يلي�ه ويف نفس املكان املحدد 

وذلك يوم االثنني املصادف 2015/3/9
رئيس لجنة التاسيس
عمار خيون جرب العامري

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تسجيل لقب

بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قب�ل املدعي )عيل صادق عب�اس( الذي يطلب 
تس�جيل لقبه وجعله )الكعب�ي( فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها سبعة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة 14 من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير شؤون احوال واسط

محكمة بداءة كركوك
العدد 166/ب2015/3

اىل / املدعى عليهم كل من : 1 / معروف حس�ني رضا 2 / مصطفى حسني رضا 
3/ مهيبة حس�ني رضا 4/ نزاهة حس�ني رضا 5/ برشى حسني رضا 6 / جودة 
زي�ن العابدين عمر  7 / كلس�ن زين العابدين عم�ر 8/ خديجة الحاج محمود 9 

/ عمر الحاج محمود
اق�ام املدعيان / )عم�ار احمد كاظ�م( و )وهبي عباس عيل( الدع�وى املذكورة 
اع�اله ل�دى ه�ذه املحكم�ة ويطلبان فيه�ا الحك�م بتمليكهم�ا العق�ار املرقم 
499/106 مقاطع�ة 53 خاص�ة تيم�اري مناصفة بينهما لس�بق رشائه منكم 
ببدل نقدي قدره )خمس�ة وعرشون مليون دينار عراق�ي( بتاريخ 2014/7/1 
بعقد ش�فوي ملجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموعد املرافعة ي�وم 2015/2/17 وعند عدم حضورك�م او  من ينوب 

عنكم ستجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض
عواد حسني ياسني

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد 216 / 2015 
م / فقدان

قدم املدعو نصيف جاس�م عباس طلبا اىل هذه املحكمة يطلب فيه تعيينه قيما عىل 
املفقود ولده قاس�م نصيف جاس�م عباس الكمراوي والذي فقد يف قاعدة سبايكر – 
محافظ�ة صالح الدين – قضاء تكري�ت بتاريخ 12 / 6 / 2014 من قبل املجموعات 
االرهابي�ة م�ن تنظيم داع�ش االرهابي عندم�ا كان يعمل بصفة عس�كري يف كتيبة 
اتص�االت الفرق�ة الرابعة – قي�ادة عمليات ص�الح الدين – ومحل س�كنه محافظة 
صالح الدين – قضاء بلد – باب الخان ومن لديه االعرتاض عىل ذلك مراجعة املحكمة 

املختصة خالل خمسة عرش يوما من تاريخ االعالن . مع التقدير .
القايض
يعرب عيل جاسم

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية
بصفتها االصلية الهيأة الثانية

العدد 152/س/2015
اعالن

اىل املستانف عليه احمد فاضل حمد وارساء محمد صالح
ملقتضيات الدعوى االستئنافية املرقمة اعاله ولتحقق مجهولية محل اقامتك 
وفق رشح املبلغ القضائي وتاييد املجلس املحيل لحي االسكان والعدل بورقة 
التبليغ املوجهة اليك واملصدقة من قبل املجلس املحيل لحي االس�كان والعدل 
ل�ذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافعة املوافق 2015/2/23 الس�اعه التاس�عه صباحا 
وعن�د عدم حضورك او من ينوب عنك  قانونا فس�وف تجري املرافعة بحقك 

وفق االصول
ء/رئيس الهيأة االستئنافية الثانية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )حافظ يسن عليوي( الذي 
يطل�ب فيه تبديل اللقب من )الرساي( اىل )البدري( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
امل�ادة 21 من القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )عائش�ة عيل حسني( الذي 
يطل�ب فيه تبديل )اس�مها املجرد( من )عائش�ة( اىل )ميار( 
فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام املادة 21 م�ن القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية

اعالن
املدعي عبد الستار عبد الخرض عبود .

اىل املدع�ى عليه�ا / ازدهار احم�د رحال . نعلمك بان هذه املحكمة ق�د اصدرت بتاريخ 14 / 
8 / 2012 حكم�ا يتضم�ن الحكم بتصديق الطالق الرجع�ي الغيابي الواقع بتاريخ 11 / 7 / 
2012 بينك وبني زوجك املدعي عبد الستار عبد الخرض عبود وملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائم بالتبليغ واملعزز باشعار املختار فقد اقتىض تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
بمضمون الحكم املذكور اعاله ولك حق االعرتاض خالل عرشة ايام وبعكس�ه سوف يكتسب 

الحكم درجة البتات .
القايض
حيدر محمد عيل الصالح

اعالن دعوة الدائنني
ان�ي املصف�ي املحام�ي مهدي حس�ني ش�كارة 
لرشك�ة صوت الرع�د للتجارة العام�ة املحدودة 
املسؤولية تحت التصفية ادعو كل من له حق او 
دين عىل الرشكة مراجعة عنوان املصفي الكائن 

يف بغداد – شارع املغرب-م304 ز1 د1
املصفي 
املحامي مهدي حسني شكارة

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )وس�ام طه يس�ن ( الذي 
يطل�ب فيه تبديل اللقب من )الرساي( اىل )البدري( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
امل�ادة 21 من القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد: 64 / ب / 2015 

التاريخ: 10 / 2 / 2015 
اعالن

اىل املدع�ى عليه) فيصل عبد الرزاق عبد العزيز( مجهول محل االقامة حاليا 
اقام�ت املدعية )منال مصطف�ى عبد الكريم (الدع�وى البدائية املرقمة 64 
/ ب / 2015 ل�دى هذه املحكم�ة تطالبك فيها بدفع مبل�غ قدره ثالثمائة 
وخمس�ون مليون دينار وذلك عن الدين الذي بذمتك وقد عني يوم 24 / 2 / 
2015 موعد للمرافعة وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتأيي�د املجلس البلدي انتقال�ك اىل جهة مجهولة تق�رر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ويف حالة ع�دم حض�ورك اىل املرافعة س�وف يتم اجراء 

املرافعة غيابيا بحقك.
القايض

محكمة بداءة الكرخ
العدد 68/ب/2015

اعالن
اىل املدعى عليه 1-ارساء محمد صالح  مجهول محل اقامته حاليا

اق�ام املدعي موفق خمي�س عبود الدع�وى املرقم�ة 68/ب/2015 لدى هذه 
املحكمة يطالبك فيها بدفع مبلغ بدل البيع الدار املشيدة عىل القطعه 4344/3 
م20 الداودي والبالغ تس�عمائة مليون دينار عراقي مع باقي املدعى عليهم يف 
الدعوى وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتاييد املجلس 
البل�دي انتقال�ك اىل جهة مجهولة ق�رر تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة يوم 2015/2/19 الس�اعه التاسعه ويف حالة عدم حضورك او 

من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض

اعالن دعوة الدائنني
ان�ي املصف�ي املحام�ي مهدي حس�ني ش�كارة 
لرشكة الرافدين لتقنية املعلومات تحت التصفية 
ادعو كل من له حق او دين عىل الرشكة مراجعة 
عنوان املصفي الكائن يف بغداد – شارع املغرب-

م304 ز1 د1
املصفي 
املحامي مهدي حسني شكارة

فقدان
فقدت مني الهوية الوزارية الصادرة 
من وزارة النقل الرشكة العامة ملوانئ 
العراق  باس�م املوظفة )نضال حاتم 
حيدر( عىل من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جه�ة االص�دار .

فقدان
فقدت مني هوية نقابة املهندسني 
)نض�ال  للمهندس�ة  العراقي�ني 
حات�م حيدر( عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

عزيزي االب .. عزيزتي االم
تنف�ذ وزارة الصحة الحملة الوطنية للتلقيح بلقاح ش�لل 
االطفال الفموي دون سن الخامسة من العمر بغض النظر 
عن املوقف التلقيحي الس�ابق وتستمر الحملة ملدة خمسة 
اي�ام ويتم التلقيح عن طريق الفرق الجوالة من دار اىل دار 

وفرقنا الثابتة يف مراكز الرعاية الصحية االولية.
� الجولة االوىل للفرتة من 22 � 26 /2015/2

� الجول�ة الثاني�ة للف�رتة 3/29 � 2015/4/2

احلملة الوطنية للتلقيح  
بلقاح �شلل االطفال الربيعية /2015

دائرة �شحة بغداد الر�شافة
ق�شم الرعاية ال�شحية االولية 

�شعبة تعزيز ال�شحة

وزارة ال�شحة 
دائرة �شحة بغداد الر�شافة
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رويـس يـجــدد عـقــده مـع دورتـمـونــد

سمى االتحاد العراقي املركزي لكرة 
الق�دم، الجهاز التدريب�ي للمنتخب 

االوملبي.
وق�ال عض�و االتحاد مال�ح مهدي: 
إن "االتحاد س�مى املالك التدريبي 

الق�دم،  لك�رة  األوملب�ي  للمنتخ�ب 
ويتأل�ف م�ن يحي�ى عل�وان مدربا، 
جب�ار  وحي�در  عطي�ة  وعب�اس 
مس�اعدين، اضافة اىل صالح حميد 
مدربا للح�راس".وكان اتحاد الكرة 
املركزي عقد اجتماعا يف مدينة أربيل 

لتسمية مدرب املنتخب األوملبي.

حييى علوان مدربًا للمنتخب األوملبي

 ق�رر فريق باي�رن ميوني�خ األملان�ي القيام 
برحلة إىل الصني وإقامة معس�كر تدريبي له 
هن�اك باإلضاف�ة إىل خوض بع�ض املباريات 
إط�ار  يف  املقب�ل  الصي�ف  يف  االس�تعراضية 
اس�رتاتيجيتة لرتوي�ج عالمت�ه التجاري�ة عىل 
املس�توى الدويل كم�ا فعل الع�ام املايض خالل 
رحلته إىل الواليات املتحدة. وقال يورج فاكر أحد 

أعضاء مجلس إدارة باي�رن ميونيخ يف ترصيحات 
لصحيفة "بيل�د" األملانية الص�ادرة الثالثاء: "من 
املؤك�د أنن�ا س�نقوم يف النص�ف الثاني من ش�هر 
)تم�وز( يوليو بأمر مماثل ملا قمنا به العام املايض 
يف الوالي�ات املتح�دة، وم�ن املحتم�ل أن نخ�وض 
مباري�ات يف بكني وش�نغهاي". وش�دد املس�ؤول 
األملاني عىل أهمية الق�وة االقتصادية الهائلة التي 
يمثله�ا العم�الق اآلس�يوي وخاص�ة فيم�ا يتعلق 
ببي�ع بعض متعلقات الفري�ق إىل الجماهري. وكان 

باي�رن ميونيخ بقيادة املدير الفني األس�باني بيب 
جوارديوال قد قام بجولة دعائية يف الواليات املتحدة 
الع�ام املايض، وقام بافتت�اح مكتب له يف نيويورك 
ولك�ن ليس من املنتظر أن يقدم عىل الخطوة ذاتها 
يف الصني. وتعترب الصني والقارة اآلس�يوية بشكل 

عام سوقا أساسية للفرق املهمة يف العالم.
 ويتمت�ع باي�رن ميونيخ الذي يض�م بني صفوفه 
العدي�د م�ن الالعب�ني الدولي�ني أبط�ال العالم مع 

املنتخب األملاني بصيت ذائع يف البلد اآلسيوي.

جولة آسيوية لبايرن ميونيخ الصيف املقبل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إرجاء 
العمل يف العديد من مشاريع البنية التحتية 
الس�باب تتعلق بالتقش�ف املايل املعلن من 
قب�ل الحكوم�ة العراقية,مش�رية يف الوقت 
ذات�ه اىل هناك العدي�د من املش�اريع والتي 
وصلت نس�ب انجاز كبرية سيس�تمر العمل 
فيه�ا بعد رص�د املبال�غ املالية الت�ي تكفي 
لتغطيته�ا وم�ن ب�ني تل�ك املش�اريع املدينة 
الرياضية وملعب نادي الزوراء وملعب مدينة 
الص�در يف مدين�ة الحبيبي�ة وكذل�ك مالع�ب 
عدد م�ن محافظات العراق.وذكر املستش�ار 

اإلعالم�ي لوزي�ر الش�باب والرياض�ة احم�د 
املوس�وي: ق�ررت وزارة الش�باب والرياضة 
ارج�ىء العم�ل يف العديد من مش�اريع البنى 
التحتية التي تخص خدمة الجانب الريايض يف 
العراق يف ظل التقليص الكبري يف املوازنة املالية 
املرصودة لدعم النش�اط الري�ايض يف العراق.
واوض�ح: التوقف لن يش�مل املش�اريع التي 
وصلت نسبة االنجاز فيها اىل مراحل متقدمة 
حيث من املؤمل ان يستمر العمل يف العديد من 
املالعب ومن بينها ملعب نادي الزوراء وملعب 
مدينة الصدر يف مدينة الحبيبية هذا باإلضافة 
اىل العديد م�ن املالعب يف املحافظات ويأتي يف 

مقدمتها املدينة الرياضية يف البرصة.

اشاد املدير الفني لكرة الحدود عيل 
وه�اب ب�اداء العب�ي فريق�ه خالل 
املب�اراة الت�ي اقيم�ت ي�وم االثن�ني 
امليض ضمن مباري�ات الجولة االوىل 
م�ن مباريات املرحل�ة الثاني لدوري 
الكرة املمتاز والت�ي انتهت بالتعادل 
الح�دود كان  اىل ان  السلبي,مش�رياً 

الغل�ة  ع�ىل  الحص�ول  بامكانه�م 
النقطي�ة الكامل�ة من املب�اراة لوىل 
س�وء الحظ الذي الزم العبي الفريق 
أتيح�ت  الت�ي  الهجم�ات  اغل�ب  يف 

للفرق.
وذك�ر املدي�ر الفن�ي لك�رة الحدود 
عيل وه�اب: فريقنا ق�دم امام نفط 
ميس�ان مباراة جيدة عىل املس�توى 
الفن�ي والبدني واس�تطاع ان يخرج 

بنتيج�ة ايجابية امام نفط ميس�ان 
احد االندية التي تشهد استقراراً عىل 
املس�توى الفن�ي واالداري ما يجعل 

من خطف نقطة منه امر ايجابي.
واوض�ح: كن�ا عازمني ع�ىل تحقيق 
الت�ي  املب�اراة  يف  ايجابي�ة  نتيج�ة 
جمعتنا يوم االثنني املايض امام نفط 
ميس�ان لتضاف اىل سلسلة نتائجنا 
الفري�ق  لق�اءات  ط�وال  املتمي�زة 

االوىل  املرحل�ة  منافس�ات  ضم�ن 
من مس�ابقة ال�دوري بالرغم من 
االم�ور املالية املرتدية ج�داً والتي 
يعاني منه�ا النادي بصورة عامة 
ولك�ن بالرغم من ذلك س�نحاول  
جهد امكاننا االبق�اء عىل الفريق 
ضمن اندية الدوري املمتاز وعدم 
دوري  اىل  اخ�رى  م�رة  االن�زالق 

املظاليم.

يس�عى االتحاد املركزي باملالكمة إلكمال 
منهاج بطوالته للموس�م الحايل من خالل 
اقامة بطوالت الفئات العمرية بعد االنتهاء 
مؤخراً من إقامة بطولة أندية العراق لفئة 
املتقدمني.وذك�ر عض�و االتح�اد املركزي 
باملالكمة عيل عبد الزهرة: يف سعي االتحاد 
املركزي باملالكمة إلكمال بطوالت املوس�م 
الحايل س�يقيم يف العاصمة بغ�داد بطولة 
اندي�ة الع�راق لفئ�ة الناش�ئني والتي من 
املؤمل ان تنطلق يف التاسع عرش  من شهر 
شباط الحايل ولغاية الرابع والعرشين منه 

بمشاركة واسعة من اندية العراق.
واش�ار: حت�ى االن لم يح�دد االتحاد 
البطول�ة  اقام�ة منافس�ات  م�كان 
الت�ي ستس�تمر مل�دة خمس�ة اي�ام 
حيث يفاضل بني ع�دد من القاعات 
الختيار األفضل واألنس�ب الستقبل 
بطول�ة  البطولة.واوض�ح:  ن�زاالت 
اندية العراق لفئة الناشئني ستكون 
الوطن�ي  املنتخ�ب  فرص�ة ملدرب�ي 
بالفئ�ة املذك�ورة الختي�ار املواهب 
الناشئة تمهيداً للزج بهم يف صفوف 
لتحضريه�م  الوطن�ي  املنتخ�ب 

لالستعدادات الدولية املقبلة.

احتاد املالكمة يسعى إلكامل منهاج 
بطوالته

 
أعلن نادي بوروس�يا دورتموند قبل 
قلي�ل عن تمديد عق�د نجمه األملاني 
ال�دويل مارك�و روي�س حت�ى ع�ام 

.2019
وكان الن�ادي األملاني مهدداً بفقدان 
الالع�ب، حيث كان عقده س�ينتهي 
يف 2017 باإلضافة إىل أن قيمة فسخ 
عق�ده ُتق�ّدر ب�� 25 ملي�ون يورو 

فقط.
وقال هان�ز يواكيم فاتس�كه املدير 
الع�ام لن�ادي بوروس�يا دورتمون�د 
بع�د توقيع العق�د: "ل�م نتأثر بكل 
الش�ائعات، كن�ا واثق�ني ب�أن هذا 
الالعب اإلس�تثنائي سيس�تمر معنا 

لفرتة طويلة".
م�ن جانب�ه س�لط املدي�ر الريايض 
ماي�كل زورك الض�وء ع�ىل تفضيل 
روي�س اإلس�تمرار يف الن�ادي الذي 
يعشقه، وقال: "كان بإمكان ماركو 
االنتقال إىل ن�اٍد كبري، ولكن أثبت أن 
قلبه يدق للنادي الذي يعش�قه، لقد 
كان ق�راره.. وهو الع�ب مهم جداً 

بالنسبة ملستقبل الفريق".
وكان روي�س مس�تهدف من طرف 
أب�رز األندي�ة األوروبي�ة مث�ل ريال 
مدريد وبرش�لونة باإلضافة لألندية 
يونايت�د،  مانشس�رت  اإلنجليزي�ة 

مانشسرت سيتي وأرسنال.

المستقبل العراقي / وكاالت

مارك�وس  األرجنتين�ي  يعان�ي   
مانشس�رت  مداف�ع  روخ�و 
من  اإلنجليزي  يونايت�د 

حالة نفس�ية سيئة، بعد تعرض عائلته يف األرجنتني 
لهج�وم بع�ض البلطجي�ة لالس�تيالء ع�ىل أمواله.
ونقلت صحيفة "صن" الربيطانية عن الالعب قوله 
إن املجرم�ني اعت�دوا عىل والده، وترويع ش�قيقتيه 
بالتهديد بقتل األب، مؤكداً أنه يعيش حالة من القلق 

الش�ديد عىل حياة أرست�ه يف مقاطعة البالتا القريبة 
من العاصمة األرجنتينية بيونس آيريس.كما أشارت 
الصحيفة نقالً عن ش�قيقة العب مانشسرت يونايتد 
إىل أن العائلة تتعرض لهجوم مستمر من البلطجية، 
ألنهم يعرفون موقع املنزل جيداً، وأنه الخاص بعائلة 

ماركوس روخو العب مانشس�رت يونايتد، وأضافت 
أنه�ا تقوم بإغالق األبواب بكاف�ة األقفال والحواجز 
الحديدي�ة لتفادي خطر املجرم�ني. وكان ماركوس 
روخ�و اننقل م�ن س�بورتنج لش�بونة الربتغايل إىل 
صف�وف الش�ياطني الحمر مقاب�ل 16 مليون جنيه 

إس�رتليني، ويتقاىض الالع�ب األرجنتيني 200 ألف 
جنيه إسرتليني. ويعد روخو ثاني العب يف مانشسرت 
يونايت�د يعان�ي من خط�ر الرسق�ة والبلطجة، بعد 
تع�رض منزل آنخي�ل دي ماريا ملحاول�ة رسقة بعد 

مباراة ليسرت سيتي األسبوع املايض.

األرجنتيني روخو يعاين نفسيًا يف مانشسرت
المستقبل العراقي / وكاالت

المستقبل العراقي/ متابعة المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

ملعب الزوراء ينجو من التقشف املايل 
لوزارة الشباب والرياضة

مدرب احلدود يشيد باداء العبيه امام نفط ميسان يف دوري الكرة
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امليزان

سـيـلـفــي تـسـقــط طـائــرة

طفلة حامل بتوأمني
كش�فت دورية »هون�غ كون�غ ميديكال« 
العلمية عن حالة طبية نادرة للغاية حدثت 
يف نوفم�ر 2010، عندم�ا ُول�دت طفل�ة 
وعثر األطباء داخل أحش�ائها عىل جنينني 
يبلغا من العمر 8 و10 أس�ابيع.وأوضحت 
الدورية العلمي�ة أن وزن الجنينني، اللذان 
ظن األطباء يف بداية األمر أنهما عبارة عن 
ورمني، بل�غ أوقية وثلث أوقي�ة، ولكنهما 
كان�ا يمتل�كان 4 أط�راف وعم�ود فقري 
وقف�ص ص�دري وأمع�اء ورشج وحب�ل 
رسي ل�كل منهما. وأج�رت الطفلة عملية 
جراحية ناجحة بعد أس�بوعني من والدتها 
للتخلص من الجنينني، وفقا لوسائل إعالم 

محلي�ة. ويطلق العلماء ع�ىل هذه الحالة 
الن�ادرة، الت�ي ج�رى توثيقه�ا 200 مرة 
فقط، اس�م »جنني داخل جن�ني«، وُيعتقد 
أن تحدث مرة واحدة بني كل نصف مليون 
حالة والدة ح�ول العالم. وتصنف منظمة 
الصحة العاملية ه�ذه الحالة كونها إحدى 
 mature« أنواع م�رض الرسطان تس�مى
teratoma«، يف ح�ني يزع�م باحث�ون أنها 
تمثل دليال عىل نظرية أخرى متعلقة بوفاة 
التوائ�م. وكان�ت حالة مماثل�ة قد حازت 
الكثري من اهتماما األطباء بعد العثور عىل 
جنني متكلس عمره 44 عاما داخل عجوز 

تبلغ من العمر 84 عاما يف الرازيل. 

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن طي�ور الجبال معظمها 

تنتمي إىل الجوارح )عقبان، 
نس�ور، صقور( وهي طي�ور قوية 
ماهرة يف الطريان تستطيع مقاومة 
الرياح الشديدة. وكذلك هناك فصيلة 

الدوري وهي طيور تطري 
ق�رب األرض وتنج�ح يف تدبر أمرها 

بكميات الغذاء املتوافرة. 
هل تعلم أن عدداً كبرياً من العظايات 

تعيش يف الصحاري 
األفريقية واألمريكية الشمالية التي 

تنجو من خطر الجفاف 
بفضل حراشفها الواقية وافتقارها 

إىل غدد تفرز العرق

تس�بب التقاط صورة »سيلفي«، يف 
تحطم طائرة صغرية بوالية كلورادو 
األمريكية، ومقتل قائدها ومرافقه. 

للمحقق�ني  تقري�ر  وبحس�ب 
الفيدراليني، بش�أن تحطم الطائرة، 
فإن السبب املرجح لسقوط الطائرة 
بع�د منتص�ف اللي�ل، هو انش�غال 
الطي�ار بالتق�اط ص�ور »س�يلفي« 
مع مرافقه. وأوضح مجلس سالمة 

النق�ل الوطن�ي، أن�ه ت�م العث�ور يف 
حطام الطائرة ع�ىل كامريا من نوع 
)GoPro(، وباسرتجاع ذاكرتها عثر 
ع�ىل لقط�ات »س�يلفي« لهم�ا، تم 
خاللها اس�تخدام »الف�الش«، حيث 
رج�ح املحقق�ون أن يك�ون ض�وء 
»الف�الش« ق�د أثر ع�ىل رؤي�ة قائد 
الطائ�رة، م�ا أفقده الس�يطرة عىل 

الطائرة ومن ثم تحطمها.

مهنياً: تنترص عىل السلبيات وتنتقل إىل مرحلة 
جدي�دة تزخر بالحماس�ة والعزيمة. عاطفياً: 
تش�عر بأنك تبتعد عن الحبي�ب، أبذل جهودك 
لإلهتمام به وإال خرسته. اجتماعياً: تس�يطر 
عىل األوضاع وتبدو أعصابك متينة، فتس�تعيد 

تدريجاً ثقتك بالنفس. رقم الحظ: 7

مهني�اً: يمكنك إحراز مكاس�ب كبرية يف عملك 
إذا نظمت خططك ودرس�تها بعناية. عاطفياً: 
تتعرض لصدمة عاطفية قاس�ية بسبب خطأ 
جسيم ارتكبته يف املايض. اجتماعياً: تساعدك 
قدرت�ك ع�ىل رؤي�ة األم�ور يف إقن�اع اآلخرين 

بالحلول املناسبة. رقم الحظ: 12

مهني�اً: تواج�ه العقب�ات فتجد نفس�ك أمام 
سلسلة من املتاعب تسبب لك التوتر. عاطفياً: 
تدّخل أحد األطراف بينك وبني الرشيك قد يدفع 
عالقتكما إىل التأزم. اجتماعياً: يس�ود جّو من 
ع�دم ال�رىض، وتج�د نفس�ك عاجزاً ع�ن حّل 

األمور بمفردك. رقم الحظ: 11

مهني�اً: تتوصل إىل نتائ�ج عملية يف هذا الفرتة 
إذا اعتمدت الحكمة واملنطق. عاطفياً: ال تعِط 
الرشيك فرصة النتق�ادك ولومك فكن حذراً يف 
ترصفات�ك مع�ه. اجتماعياً: تحص�ل عىل ردة 
الفعل الت�ي تريدها من صديقك بعد محاوالت 

الستفزازه. رقم الحظ: 14

مهني�اً: تصادف أش�خاصاً يهتم�ون بأفكارك 
ومش�اريعك ويتحّمس�ون لتموي�ل خطط�ك. 
عاطفي�اً: تكون غري متأكد من مش�اعرك فال 
تكذب عىل الرشيك وكن صادقاً معه. اجتماعياً: 
ال تفرض آراءك ع�ىل األصدقاء أو األقارب، قد 

تفقد انحيازهم لك. رقم الحظ: 13

مهنياً: تعمل بجهد وتب�دو معنوياتك مرتفعة 
فحافظ عليها واقطف ثمار جهودك. عاطفياً: 
الحب يف أوجه، أطلق لنفسك العنان وستتمّتع 
بالرواب�ط املمّي�زة م�ع الحبي�ب. اجتماعي�اً: 
ُتس�قط ع�ن كاهل�ك مس�ؤوليات تحّملته�ا 

بشجاعة وتتحّرر من القيود. رقم الحظ: 6

مهني�اً: تجّن�ب أي مب�ادرات تجعل�ك تحت�ّك 
بأشخاص من الصعب التعامل معهم. عاطفياً: 
ك�ن هادئ�اً يف تعامل�ك م�ع الرشي�ك وتفّه�م 
مخاوفه وحاول تبديدها برسع�ة. اجتماعياً: 
يبتس�م لك الحظ بعد معان�اة وتقلبات كثرية 

وتنترص عىل التحّديات. رقم الحظ: 9

مهنياً: ال تدع مشاكلك الشخصية تؤثر يف أدائك 
وكن أكثر حماسة ونش�اطاً. عاطفياً: قف إىل 
جانب الرشيك يف محنته وش�اركه معاناته وال 
تدع�ه وحيداً. اجتماعياً: تس�اعدك األنش�طة 
اإلجتماعية ولقاء األصدق�اء عىل الخروج من 

الروتني. رقم الحظ: 7

مهني�اً: تتعام�ل م�ع املس�ؤوليات بحماس�ة 
وتس�يطر عىل األوض�اع بمعنوي�ات مرتفعة. 
عاطفياً: ال تكن متشائماً وثق بأن األمور تنقلب 
لصالح نجاح عالقت�ك بالحبيب. اجتماعياً: قد 
ال يس�عد أفراد عائلتك بالق�رارات واإلقرتاحات 

التي تعرضها عليهم. رقم الحظ: 3

مهنياً: ترّيث قليالً وهدئ أعصابك، س�تجد أن 
ثمة مش�اريع يف طريقها إليك. عاطفياً: إمنح 
الحبي�ب الفرص�ة لترير ترصفات�ه وال توّجه 
كالماً قاس�ياً إليه يصدمه. اجتماعياً: تستعيد 
س�يطرتك عىل األمور وتبدو يف أحس�ن حاالتك 

ملواجهة أي طارئ. رقم الحظ: 5

مهني�اً: ترف�ع التحدي�ات بوج�ه املنافس�ني 
واألخص�ام وتج�د نفس�ك يف موقع الس�لطة. 
عاطفياً: تظهر تعقيدات مؤملة إذا خلطَت أسئلة 
املال والعمل بعالقتك م�ع الرشيك. اجتماعياً: 
حاذر الغضب والنزاعات واإلنفعاالت إذ يس�ود 

التشنج األجواء العائلية. رقم الحظ: 9

مهني�اً: تم�ارس س�لطتك وتس�ري األم�ور كما 
تش�تهي فتب�دو قوي�اً وتتح�دى كل املصاعب. 
عاطفياً: الغرية عامل أسايس يف اضطراب عالقتك 
بالحبيب، تخلّص منها رسيعاً. اجتماعياً: ترع 
يف لف�ت انتب�اه العائل�ة بش�خصيتك الجذاب�ة 

وطباعك الجميلة واملرحة . رقم الحظ: 12

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

روبوت يدير فندق
تس�تعد اليابان لتش�هد يف ش�هر يوليو املقبل 
افتت�اح أول فندق يضم بني فري�ق العمل فيه 
روبوتات، تقوم بأعمال برشية مثل اس�تقبال 
الن�زالء وتحيتهم وحم�ل الحقائ�ق وتنظيف 

الغرف.
ويعت�زم فن�دق »هني-ن�ا« Henn-na، املقام 
بمتن�زه »هويس تن بوش« بمدينة ساس�يبو 
الياباني�ة، اس�تخدام طاق�م عم�ل من عرشة 
 Kokoro »روبوتات طورته�ا رشكة »كوكورو
تح�ت اس�م«أكرتويد« Actroid أي الروبوتات 
املمثلة.وصمم�ت تل�ك الروبوتات عىل ش�كل 
ب�رشي، حيث تتخ�ذ هيئ�ة فتي�ات يابانيات 
يافعات، وتتميز بقدرتها عىل التحدث بطالقة 

بعدة لغات مث�ل اليابانية والصينية والكورية 
إىل جانب اإلنجليزية.

وزودت »كوك�ورو« روبوتاته�ا كذلك بقدرات 
ع�ىل تقليد بع�ض الس�لوكيات ولغة الجس�د 
البرشي�ة مثل اإليم�اءات باليد والع�ني، وذلك 
للتفاعل مع نزالء الفندق الذي س�يفتح أبوابه 

للنزالء يف 17 يوليو القادم.
وس�يعمل ثالث�ة م�ن الروبوت�ات يف مكت�ب 
االستقبال الرئييس للفندق للتعامل مع النزالء 
وتس�جيل البيان�ات والقي�ام بحج�ز الغرف، 
فيما س�يعمل أربعة آخرون يف حمل الحقائب، 
عىل أن يقوم البقي�ة بعمليات تنظيف الفندق 

املتكون من 72 حجرة.

سبونج بوب يرتأس امريكا
»ذا  الجدي�د  الفيل�م  تص�در 
إيرادات السينما  سبونج بوب« 
يف أمريكا الشمالية خالل األيام 
الثالث�ة املاضي�ة، وحص�د 56 

مليون دوالر أمريكي.
الفيل�م ع�ىل تقنيات  ويعتم�د 
ب�ني  ويم�زج  الثال�ث،  البع�د 
وأخ�رى  عادي�ة  ش�خصيات 
بطول�ة  والفيل�م  كارتوني�ة. 
أنتونيو باندي�راس ومن إخراج 

بولتيبت.
وتراجع فيلم »قناص أمريكي« 
)أمريكان س�ناير( م�ن املركز 

األول ال�ذي حاف�ظ عليه ثالثة 
املرك�ز  إىل  متتالي�ة،  أس�ابيع 
الثان�ي ه�ذا األس�بوع، وجمع 

24.2 مليون دوالر.
والفيل�م بطول�ة ب�راديل كوبر، 
وس�يينا ميل�ر، وكاي�ل جالنر، 
ومن إخ�راج كلينت إيس�توود. 
الفيلم الجدي�د »جوبيتار  وحل 
الثال�ث  املرك�ز  يف  اس�يندنغ« 

بإيرادات قدرها 19 مليونا.
ويقوم ببطولة الفيلم تش�اننغ 
كوني�س،  ومي�ال  تات�وم، 
أنديوتشاوس�كي  ويخرج�ه 

الفيلم  والنا وتشاوسكي.وجاء 
الس�ابعة«  »الش�مس  الجدي�د 
يف املرك�ز الراب�ع، محقق�ا 7.1 
ملي�ون دوالر. وأخ�رج الفيل�م 
س�ريغي بودروف، وش�ارك يف 
بطولت�ه ب�ن بارن�ز، وجوليان 

مور، وجيف بريدجز.
وتراجع فيل�م »بادنغتون« من 
املركز الثاني للخامس، مسجال 
5.4 مليون دوالر. وكتب الفيلم 
وأخرجه بول كينغ، وش�ارك يف 
بطولت�ه هيوب�و نيفل، وس�ايل 

هوكينز، وجويل والرتس.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – قصة فلسفية لبكر بم طفيل –
هج�ا  برازي�ي  وش�اعر  راه�ب   –  2  

مجتمعه –
 3 – س�جن – عكسها ظلمة أول الليل 

–
4 – تصدره�ا الحكوم�ات – نص�ف   

تامر –

 5 – أنرك – أحد الشهور –
6 – متش�ابهان – عكس�ها بل�دة يف   

جنوب لبنان –
 7 – أعىل قمة يف العالم – آلة طرب –
 8 – طبيب يوناني برز يف الترشيح –

 9 – عكسها اجيء – اليمني .

1 – موض�ع يف تون�س في�ه أنق�اض 
مدينة بوالريجيا –

 2 – كلمت�ان : قن�وط + م�ن مناس�ك 
الحج – 

3 – مرسحي�ة لف�ريوز – قبيلة عربية 
قديمة –

 4 – عكسها أشرتع – شكل هنديس له 

ستة أضالع –
 5 – يشدو – قنال »مبعثرة« –

 6 – ثلثا قوة – عكس�ها أخفى األرسار 
– مرض صدري –

 7 – عكسها حر شديد – طيع ولني –
 8 – أكر شعراء اليونان الهزليني –

 9 – مدينة ومرفأ يف اليابان .

سـودوكـو

املكونات
العجينة

1 كوب زبدة لينة
2/1 كوب سكر ناعم بودرة

1 ملعقة صغرية فانيليا سائلة
4/3   دقيق

الحشو
1 كوب مربى مشمش

طريقة التحضري
1. ضع�ي الزب�دة يف وع�اء الخ�الط، ثبت�ي م�رب 
التقليب وش�غي عىل رسعة متوس�طة 1-2 دقيقة. 
اضيف�ي الس�كر والفاينلي�ا واخفق�ي اىل ان يصبح 

الخليط هشا ولونه أصفر فاتح.
2. اضيف�ي الدقي�ق وش�غي ع�ىل رسع�ة بطيئة اىل 
ان يختل�ط الدقي�ق وتتكون عجين�ة. ال تخفقي ملدة 

طويلة.
3. ضع�ي العجينة عىل الطاولة أمامك وش�كليها إىل 
قرصني متس�اويني تقريبا.غلفي العجينة بالنايلون 

وضعيها يف الراد لتتماسك.
4. سخني الفرن لدرجة حرارة 180ْم، بطني صواني 

قصرية الحافة بورق الزبدة.
5. اخرج�ي العجينة من الثالجة لتل�ني قليال قبل ان 
تب�داي بفرده�ا. إفردي الق�رص األول م�ن العجينة 
بواس�طة نش�ابة لتصب�ح بس�ماكة 1/4 بوص�ة، 
قطعيها باس�تعمال قطاع�ة بس�كويت إىل دوائر او 
مربع�ات او اي ش�كل تفضلني. ضعيه�ا يف الصواني 
متباعدة قليال اعيدي تجميع البواقي وافرديها ثانية 

وقطعيها
6. اف�ردي الق�رص الثاني وقطعي�ه بنفس الطريقة 
وبنف�س العدد مع عمل فراغ يف الوس�ط عىل ش�كل 
مختلف حس�ب الرغبة . ممكن قلب صغري او اشكال 

حيوانات صغرية. ضعيها يف الصواني.
7. اخب�زي البس�كويت 10 – 12 دقيقة اىل ان يصبح 

القاع ذهبي فاتح، اتركيها بالصواني لترد تماما.
8. الحش�و:قلبي املربى بالش�وكة، ضع�ي قليل من 
املرب�ى ع�ىل القطع�ة الكب�رية، ث�م ضع�ي القطعة 
املفرغ�ة عىل املربى واضغطي عليه�ا بخفة لتلتصق 

الطبقات جيدا.
9. قدمي البس�كويت مب�ارشة أو ضعيه يف مرطبان 

محكم اإلغالق يف مكان بارد لعدة أيام.

بسكويت حميش

معلومات  عامة
فوائد القرع

يعت�ر القرع من الخروات املوس�مية التي تظهر يف 
فصل الخريف فقط، وهن�اك انواع مختلفة من عائلة 
الق�رع، أش�هرها الق�رع الرتقايل الكبري ال�ذي يتوفر 
بكثرة يف هذا الشهر ويجهل الكثريون فوائده الصحية 

العديدة.
ويعتر اليقطني مخزن للعديد من الفيتامينات املضادة 
 .E وفيتامني C و فيتام�ني A لألكس�دة مث�ل فيتامني
فالقرع من أكثر الخروات التي تحتوي عىل فيتامني 
A بنس�بة عالية جداً، كما يحتوي عىل مادة الكاروتني 

Beta carotene
من فوائد القرع:

يغ�ذي الب�رشة ويق�وي األغش�ية املخاطي�ة ويحمي 
القرنية

ملني للمعدة ويمنع االمساك
ينشط الكبد

مهدئ لألعصاب وأمراض النفس
م�در للبول - يفت�ت الحىص والرم�ل، ويزيل التهابات 

الكىل - ينشط الكىل ويقوي وظائفها
يكرس العطش و يزيل الحرارة والحمى

ينفع أمراض الصدر والسعال
ينشط اللثة ويكافح أوجاع األسنان

يعالج أمراض الجهاز البويل ومشاكل غدة الروستات
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الثرثار األمرباطوري
مس���احة لل���رأي

غيالن

عبد الكريم قاسم : كام رأيته وجهًا لوجه 
ت���ي دروس م���ن حيا

من�ذ العام 1955 كنُت مس�تمعاً جيداً لخط�ب الرئيس جمال 
عب�د النارص وكن�ُت أحفظها عىل ظهر قلب ب�ل أرشحها ، وكان 
والدي يجيب عن كل استفس�اراتي عنها ، فرتعرعت قومياً عربياً 
متفتح�اً  .. وعندم�ا قام�ت ث�ورة 14 تموز كنُت أح�د القوميني 

النارصيني النشطاء فكراً وسلوكاً متفتحاً.. 
ويف فجر الذك�رى األوىل لثورة 14 تموز 1958( ، القًي القبض 
علينا من قبل بعض أفراد االنضباط العس�كري وذلك بالقرب من 
مدرس�ة اإلعدادية املركزية القريب�ة من وزارة الدفاع ، عندما كنا 
نخط بصبغ البويه عىل السياج الخارجي للمدرسة شعارات ضد 
الزعيم عبد الكريم قاس�م والدعوة إلسقاطه ،واقتادنا االنضباط 
العس�كري إىل وزارة الدف�اع ال�ذي كان مقر الزعي�م عبد الكريم 

قاسم فيها أيضاً .. 
كنا خمس�ة ) أنا ، ونجاد ، ومهدي ، وس�تار ، وصباح( ، وبعد 
حوايل ثالث س�اعات حقق معنا العقيد الرك�ن عبد الكريم الجدة 
آمر االنضباط العسكري وبش�كل متشنج ، ويف الساعة العارشة 
صباح�اً أدخلن�ا الجدة إىل قاع�ة كبرية ومؤثث�ة ، ولم تمر عرشة 
دقائق حتى دخل علينا الزعيم عبد الكريم قاس�م ترافقه ثلة من 
كب�ار الضباط ، أتذكر منهم : الزعي�م الركن أحمد صالح ألعبدي 
:الحاكم العسكري العام ، والعقيد فاضل عباس املهداوي : رئيس 
محكمة الشعب ، واملقدم وصفي طاهر والنقيب جاسم العزاوي 

مرافقي الزعيم ،إضافة إىل العقيد الجدة .. 
س�لًم علينا الزعيم عبد الكريم قاسم ، وعندما علًم إننا جميعا 
ط�الب يف الخامس العلمي تأثر الزعيم كث�رياً ، والتفًت إىل العقيد 
عب�د الكريم الجدة ، وقال ل�ه : كريم هؤالء متآم�رون !! ..هؤالء 
أبناءنا ، ال بد أن يكملوا دراستهم ،والعراق بحاجة إليهم ( .. سكت 
الزعيم برهة ،س�ألنا العقيد فاضل عباس املهداوي عن توجهاتنا 
السياس�ية ، قاطعُه الزعيم قاس�م قائالً: )الشباب ضيوف عندنا 

وال نحقق معهم ( وابتسم الزعيم بوجوهنا .. 
املهم : قال الزعيم : )بالتأكيد لم تفطروا حتى اآلن ..س�نجلب 
لكم ريوك ، ماذا تريدون؟ كاهي السيد بالقيمر ، لو كباب اربيل ( 
.. وهاتان األكلتان كانتا أفضل األكالت يف بغداد .. طأطأنا رؤوسنا 
خج�اًل من هذا التعامل ،الذي لم نكن نتصوره حتى يف أحالمنا .. 

ثم غادر الزعيم ورفاقه  القاعة ، وبقينا نحن مشدوهني  ..
بعد ربع ساعة جاءنا الطعام ، وبعد أن فطرنا ورشبنا الشاي 
املهي�ل ، دخًل الزعيم علين�ا ، وخاطبنا قائ�اًل : )أبنائي .. العراق 
بحاج�ة إىل كل أبنائ�ه ، خاص�ة الش�باب املتعلم لبنائ�ه ، والبناء 
س�الحه العلم .. أرجوكم ، ومن أجل بلدكم أوالً ومس�تقبلكم ً أن 
تدرس�وا وتكملوا دراس�اتكم وتتخرجوا من الكلي�ات ، وبعد ذلك 
اشتغلوا بالسياسة ، س�واء كنتم مؤيدين للحكومة أم معارضني 

لها ، فالكل يف خدمة العراق ( .. 
بعدها صافحنا الزعيم ثانية وودعنا وخرجنا من وزارة الدفاع 

، ونحن لم نتكلم كلمة واحدة حتى مع أنفسنا خجال ..

يف قراءة لتاريخ الرؤساء األمريكيني لم استطع العثور عىل ثرثار مثل 
»اوباما« فالوس�يم كلينتون عاشق السكس�فون والنساء كانت تشغله 
روايات الكوملبي غارسيا ماركيز أكثر مما تشغله خطب يقوم بأعدادها 
فري�ق متخص�ص بذلك، اما جورج بوش األبن فهو الذي أرش�د أبس�ط 
الناس لحقيقة مفادها انه مقاد من أذنيه من قبل الصقور الجمهوريني 
وكان يكتفي بخطبه بما تمليه عليه كوندليزا رايس وكان رونالد ريغان 
ممث�اًل ليس يف هوليود فحس�ب ب�ل يف البيت األبي�ض تضاعفت قدراته 
الضعيفة يف التمثيل فمثل أحس�ن األدوار السياس�ية يف مرسحية انهاء 
الحرب الباردة وعودة الدب من األتحاد السوفيتي املنهار إىل بيته الرويس 
، وهك�ذا الذئب روزفلت والحكيم لنكولن واليمكن مقارنة كنيدي طبعاً 

وخطبه ذائعة الصيت بثرثرات أوباما .
كل الذي�ن ذكرتهم باس�تثناء اوباما هم من الع�رق األبيض الحزين 
كم�ا تصفه املواطنة األس�رتالية األصيلة اورتيغ�ا والحزن هنا مصدره 
كما تفي�د الحكم�ة األبورجنيزية وهم س�كان اس�رتاليا األصليني«من 
يعت�اش عىل رسقة الدفء من اآلخرين يبقى حزين�ًا« أما الهنود الحمر 
فيمض�ون بذلك إىل أقص�اه إذ يصف�ون العرق األبي�ض »الوحش الذي 
الكلمة له والعهد« السيد اوباما كان األكثر انتماًء إىل هذا العرق من كل 
الذي�ن ذكرتهم، فكونه أفريقي اش�رتى كل ح�زن املظلومني من جلدته 
الس�وداء ولم يتوقف عند ذلك فذهب إىل املس�لمني وأتب�اع بوذا والهنود 
فاتح�اً ذراعي�ه وهو يبرش م�ن خلف ظهوره�م ماترس�مه ادارته من 
خرائط للجرائم املبتكرة، وقبل وبعد كل جريمة ،عىل العالم أن يصغي إىل 
الثرثار األمرباطوري اوباما . يف كل خطب األتحاد الطويلة بشكل ملفت 
يؤكد اوباما ع�ىل القيادة الكونية املوكل�ة إىل الواليات املتحدة فهي عند 
اوباما األسود بيت الرب الذي عىل جميع األعراق اداء الصالة له، وعليهم 
تصديق�ه اجبارياً وعليهم رغم جربية هذا التصديق األعالن عن ايمانهم 
بأن ام�ريكا رائدة الحرية وحامية حقوق األنس�ان وع�ىل العالم أجمع 
أن يح�زن يف كل ذكرى للحادي عرش من س�بتمرب مع منع الس�ؤال عن 
خلفيات الحدث الجلل والغامض، كل ما عىل العالم ان يصيل حفاظاً عىل 
البي�ت األبيض الذي تتجىل فيه ق�وة الرب، يف كل خطب األتحاد الطويلة 
يس�تجدي اوباما الكونكرس ملعاونته عىل مكافحة األرهاب الذي وحده 
العرق األبيض الحزين يس�تطيع تعريفه، فمن العصابات التي شكلتها 
امريكا لألطاحة بحكومة الندي الديمقراطية يف تشييل إىل جلب القاعدة 
إىل املس�كينة افغانس�تان إىل احتالل العراق وتلغيم�ه بعصابات من كل 
الطوائ�ف واغراقه »بحرب ابوره حرب« وصوالً إىل التصنيع األلكرتوني 
ل«داعش«كل هذا كما يوضح الثرثار األمرباطوري يأتي يف سياق الدفاع 
عن الحرية التي تقودها امريكا وحقوق األنس�ان التي الينازعها أحد يف 

حمايتها ومن يشكك بهذا فهو سليل األرهاب .
يتناىس الثرثار ان بالده أجربت العراقيني عىل توقيع اتفاقية األطار 
التي لم يقبض منه�ا العراقيون غري املفخخات وحماية اللصوص، غري 
تهميش الثقافة العراقية واس�تبدالها بالعملة الثقافية الرديئة فطوبى 
للثرث�ار األمرباط�وري ولقططه العراقية الس�مان يف مس�تنقع النفط 

العراقي..! فؤاد حسونكـاريكـاتـير

د . هادي حسن عليوي 

م��ق�ه�ى ل��ل�خ��رف��انطبيب أملاين حيذر من استخدام القنب
باس�تخدام  الس�ماح  ي�زال  ال   
القنب كمس�كن لأللم موضوعا 
مث�ريا للج�دل يف أملاني�ا، وأعرب 
الطبيب النفيس األملاني املختص 
يف اإلدمان راينر توماسيوس عن 
تخوف�ه »م�ن أن ت�ؤدي الحملة 
التي أطلقه�ا مفوضو الحكومة 
األملاني�ة ملكافح�ة املخ�درات إىل 
زيادة العدد الكبري ملدمني األدوية 

يف أملانيا«.
وأش�ار الطبيب إىل أن هناك عددا 

من الدراس�ات يشري إىل أن اآلثار 
الجانبية الناتجة عن اس�تخدام 
القن�ب أك�رب من نظريته�ا التي 
تحدث عند استخدام املسكنات.

وحذر توماس�يوس كونه طبيبا 
نفسيا ومديرا ملركز عالج اإلدمان 
بمستشفى  واملراهقني  لألطفال 
م�ن  الجامع�ي،  »إبن�دورف« 
إمكانية التعرض لخطر اإلدمان 
بصف�ة خاصة جراء اس�تخدام 

القنب كوسيلة لتسكني األلم.

فتح يف مدينة سول، عاصمة كوريا الجنوبية، 
أول مقهى للخرفان، ليصبح ضمن املقاهي 
املخصص�ة للحيوان�ات، والت�ي ته�دف إىل 
قض�اء الكوريني وقت�ا ممتعا م�ع األغنام، 
بدال من الذه�اب إىل املزارع.وقالت صحيفة 
“اإلندبندنت” الربيطاني�ة، إن فكرة تحويل 
املقهى العادي إىل وضعه الحايل غري معتادة 
يف كوري�ا الجنوبي�ة، لكنه�ا جذب�ت العديد 
من محبي الحيوانات والكثري من الس�ياح، 
بحيث أصبح ال�زوار أكثر إقباال عىل املقهى 
م�ن ذي قبل.ويمكن ل�رواد مقهى الخرفان 

أن يتمتع�وا بالطلبات العادي�ة مثل القهوة 
والش�اي والكع�ك، لكن املختل�ف يف املقهى 
أن�ه يمّكن رواده من اصطحاب زوجني من 
الخرفان خالل فرتة جلوسهم.وقال صاحب 
املح�ل يل كوان�ج: “تزام�ن ارتف�اع زيارات 
املقهى هذا العام م�ع إطالق الصينيني عىل 
عام 2015 “عام الخروف”، حيث يعتقدون 
طبقا ألس�طورة قديم�ة، أن األطفال الذين 
يولدون يف هذا العام، خلقوا ليكونوا تابعني 
وليس�وا قياديني، وأن قدرهم هو الفشل يف 

الزواج، وسوء الحظ يف العمل.

األرس البغدادية تتخلص من خوفها وتعود ألمسياهتا الليلية
      المستقبل العراقي/متابعة

ساهم قرار رفع حظر التجول يف العاصمة 
بغ�داد يف إحداث تغيري كبري يف نمط الحياة 
ل�ألرس البغدادي�ة التي لطامل�ا حرمت من 
الخروج لالس�تمتاع بمدينتهم ليال خشية 

الهجمات االنتحارية.
بدأت األرسة العراقية تستعيد نمط حياتها 
الس�ابق وانت�رشت األغان�ي يف الش�وارع 
واكتظت املقاهي بالرواد يف مشهد لم تعتد 
عليه العاصمة بغداد منذ س�نوات طويلة.

واحتف�ل العراقيون يف عرشات الس�يارات 
يف وس�ط بغداد ليل الس�بت االحد بانتهاء 
حظر التجول ليال املفروض منذ س�نوات، 
رافعني االع�الم العراقي�ة ومطلقني ابواق 
سياراتهم. وهتف شاب من نافذة سيارته 
عن�د مروره�ا يف املكان فج�ر االحد »يحيا 

العراق«.
وه�ي الليلة االوىل منذ س�نوات التي يبقى 
فيه�ا البغداديون خ�ارج بيوتهم ليال كما 
يرغبون، بعدما امر رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العب�ادي بإنهاء من�ع التجول الذي 
كان يطبق من منتصف الليل حتى الساعة 
الخامس�ة )18,00 حت�ى 2,00 بتوقي�ت 

غرينتش(.
ومع ان ع�ددا كبريا من س�كان العاصمة 
اخت�اروا البق�اء يف بيوتهم، ش�كل دخول 
هذا القرار حيز التنفيذ مناسبة لالحتفال. 
ويمك�ن للبغداديني اآلن ع�ىل االقل التنقل 

بحرية اكرب ليال.
وق�ال وليد الطي�ب ال�ذي كان يتجول مع 
ش�اب قري�ب ل�ه يف ك�رادة الداخ�ل وهو 

ام�ر لم يكن يس�تطيع القيام ب�ه قبل 24 
س�اعة فقط »ماذا نش�عر اليوم؟ نش�عر 
بفارق كبري«. وأضاف »اآلن نحمد الله اننا 
نس�تطيع الخروج مع االطفال لنس�تمتع 

بالحياة«.
الش�وارع،  يف  العراقي�ة  األرس  وانت�رشت 
وتبادل�ت العائ�الت الزيارة بع�د ان كانت 
مج�ربة عىل الع�ودة إىل البي�ت مبكرا قبل 
رسي�ان حظ�ر التجول.ول�م يع�د الخوف 
يسيطر عىل الفتيات الالتي تبدلت حياتهن 
منذ صدور الق�رار، حيث كان من الصعب 
تقب�ل فك�رة تج�ول الش�ابات بحري�ة يف 
الس�ابق خش�ية وق�وع أي هجم�ات أو 

تعرضه�ن لالختط�اف. وش�كل الش�باب 
غالبية املحتفل�ني، بس�ياراتهم االمريكية 
امل�زودة بمح�ركات كب�رية بينم�ا اكتفت 
بع�ض العائ�الت بالتج�ول بس�ياراتها يف 
وقت لم يكن مسموح لها من قبل الخروج 
في�ه. ووقف رج�ال الرشطة الذي�ن كانوا 
يعرتضون طري�ق الس�ائقني خالل حظر 
التجول، متفرج�ني. لكنهم تدخلوا لتأنيب 
ش�اب خالف تعليمات الس�لطات بقيامه 
عندما قام بالتش�فيط بسيارته وهي من 
طراز دودج تشالنجر امام فندق، مما ادى 
اىل تصاعد دخان من عجالت السيارة. وبعد 
منعه من االس�تمرار، التف بسيارته وكرر 

العملية يف الجانب اآلخر من الشارع.
واصطف�ت ع�رشات الس�يارات ع�ىل احد 
جانبي ج�رس الجادرية حيث كان ش�بان 
اغ�ان  الح�ان  ع�ىل  ويرقص�ون  يغن�ون 
اطلقوها من سياراتهم. وقال الطالب عيل 
مجيد محس�ن الذي كان يقود سيارة من 
طراز دودج تشارجر رفع عىل جانبها علما 
عراقيا، انه تمت الدع�وة اىل هذا االحتفال 
بانته�اء حظر التجول عرب موقع التواصل 

االجتماعي فيسبوك.
ويف كرادة الداخل مركز التس�وق الرئييس 
يف وس�ط بغ�داد، تجم�ع ش�بان لتدخ�ني 
النرجيل�ة امام اح�د املقاهي بعد منتصف 

اللي�ل. وقال صاحب املقهى فايز عبد االله 
احم�د »كنا نش�عر من قبل اننا يف س�جن 
)...( كنا مقيدي�ن«. وأضاف »كنا نضطر 
ملغادرة املكان عند الساعة 23:30 لنصل اىل 
املنزل قبل منتص�ف الليل«. وتابع برسور 

»اآلن بتنا احرارا يف البقاء« يف املقهى.
ويف الش�ارع نفس�ه، تجم�ع ش�بان وهم 
يدخنون الس�جائر امام واجهة محل لبيع 
االلبسة. وقال صاحب املحل مروان هاشم 
»كنا ننتظر ه�ذا القرار منذ س�نوات«، يف 
اش�ارة اىل رف�ع حظ�ر التج�ول. وأضاف 
»لم نكن نس�تطيع البقاء يف الشوارع بعد 
منتصف الليل«. وكان حظر التجول فرض 

لتخفيف التحركات لي�ال يف اطار اجراءات 
الحد م�ن العنف. وقد تبدل�ت مدة الحظر 
عدة م�رات خالل س�نوات والغ�ي مرة يف 

السابق لكن فرض مجددا.
ول�م يمن�ع حظ�ر التج�ول ه�ذا وق�وع 
تفجريات تسبب س�قوط ضحايا يف بغداد 
م�ن  االوىل  الس�اعات  ويف  النه�ار  خ�الل 
الصباح.والس�بت وحده، قتل 32 شخصا 
عىل االقل وجرح اكثر من س�بعني آخرين 
يف هجوم�ني يف بغ�داد احدهم�ا انتحاري 
وقع داخل مطعم قبل س�اعات من دخول 
امر رفع حظر التجول اللييل حيز التنفيذ. 
ورغم ذل�ك لم يمن�ع هذا الح�ادث الكبري 
العائ�الت م�ن الخ�روج م�ن بيوتهم من 
أجل االحتفال بح�دث يرونهم عيدا بعد ان 
كانت العاصمة تتوقع وقوع إنفجار يف أي 

لحظة.
ويف الس�ابق باتت أع�داد القتىل واملصابني 
مجرد أرقام يتم تداولها يف وسائل اإلعالم، 
لكن يبدو ان تحس�نا ملحوظ�ا يف الوضع 
االمني هو ما دفع رئي�س الوزراء إىل رفع 

حظر التجول.
ولي�س م�ن املتوقع ان يس�هم الق�رار يف 
انته�اء الريبة الت�ي مازالت تس�يطر عىل 
الوض�ع  تج�اه  العراقي�ة  االرس  وج�دان 
االمني يف البالد، لكنه وفقا ملحللني سيبعث 

بالطمأنينة عىل األقل بشكل مؤقت.
وانتقل االرتي�اح العام أيض�ا إىل االطفال. 
وب�دا أن س�عادة غم�رة تس�يطر عليه�م 
بالقرار اذ خرجوا بصحبة والديهم وتنقلوا 
بني ش�وارع بغ�داد يف وقت ل�م يعتادوا أن 

يخرجوا ليال فيه.


