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تدربه السعودية.. تموله قطر.. تسنده تركيا

      المستقبل العراقي / خاص

َولَ�ُد قطر وتركيا والس�عودية، المدعوم من البي�ت األبيض، بات على 
وش�ك الموت على يد الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي والعشائر، 
ف�«داع�ش« بات على أعتاب النهاية في العراق وس�وريا، وبات حواضنه 

التي استغل الظروف ليتغلغل عبرها ترفضه.
وه�ذا األمر -أي الهزيمة- تش�ّكل قلقاً بالنس�بة لل�دول العابثة بأمن 
المنطق�ة، لك�ن البديل جاه�ز، فالمعارض�ة الس�ورية »المعتدلة« جرى 
االتفاق على تدريبها في الس�عودية والجوالن السوري المحتل، بإشراف 
وإس�رائيلي أميركي، وستتّولى قطر دعمها بالس�اح، فيما تصبح تركيا 

ساندة لها عبر إدخالها إلى سوريا.
ولك�ن لي�س غريباً أن تض�م هذه المعارض�ة »المعتدل�ة« قيادات من 
»داع�ش«، فقطر حّتى اللحظ�ة ُتدافع عن وجود التنظي�م اإلرهابي على 
األراض�ي العراقي�ة والس�ورية، بينم�ا تقف تركي�ا حّتى اللحظ�ة داعمة 
وراف�دة بالعناصر إلى البلدين، أما واش�نطن فطائراتها مس�تمّرة بإنزال 

العتاد لعناصر »داعش« المحاصرين من قبل قوات األمن العراقية.
وتقول مصادر سياس�ية رفيعة المس�توى ل�«المستقبل العراقي« أن 
»ه�ذه القوات اكمل تدريبها في الجوالن المحتلة بإش�راف مدربين يهود 
وجنس�يات اخ�رى وإعادة التاهيل تلك تش�تمل على ُزج قي�ادات ارهابية 
جدي�دة ال�ى التنظيم ال�ذي أخذ يمن�ى بالخس�ائر والهزائ�م الواحدة تلو 

االخرى«.
وأش�ارت المصادر إلى ان زيارة أمير قطر االخيرة لواش�نطن ناقشت 
التمويل المس�تمر للفترة المقبلة وتعهد قطر والس�عودية باس�تمرارهم 
بدعم داعش تحت مس�مى المعارضة المعتدلة وشمول اليمن بالمشروع 
وإع�ادة التركي�ز عل�ى الع�راق وان هنالك نواي�ا س�يئة يضمرها اجاف 

الصحراء ضد سوريا والعراق.
يذك�ر أن تنظي�م )داعش( ق�د فرض س�يطرته على مدين�ة الموصل، 
مرك�ز محافظ�ة نينوى،)405 كم ش�مال العاصمة بغداد(، في )العاش�ر 
من حزيران 2014(، كما امتد نش�اطه »اإلرهابي« بعدها، إلى محافظات 
ومناط�ق أخرى من العراق، مما أدى الى موج�ة نزوح كبيرة الى مناطق 

اقليم كردستان وخارج العراق.

بعد هزيمة »داعش«.. تنظيم جديد ينتظر »إشارة« أمريكية ملأل الفراغ
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        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئي�س مجلس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي، أم�س األحد، أن الزي�ارة التي 
يجريها إلى مدينة س�امراء تأتي إلعان 
س�اعة الصف�ر لتحري�ر مدين�ة تكريت 

مركز محافظة صاح الدين.
ووصل العبادي في مس�اء االحد الى 
س�امراء حيث تقوم القوات العس�كرية 
بالتحشد بدعم من المتطوعين الستعادة 

تكريت والدور والعلم التي يسيطر عليها 
داعش منذ الصيف الماضي.

اإلع�ام  لوس�ائل  العب�ادي  وق�ال 
والصحفيي�ن إن زيارت�ه ال�ى س�امراء 
»هي إلعان انطاق العمليات الستعادة 
وتحري�ر تكري�ت م�ن تنظي�م داع�ش 
والتأكي�د على جدي�ة الحكوم�ة بعودة 

النازحين إلى مدنهم ومناطقهم«.
وقال رئيس اللجنة األمنية في مجلس 
محافظة صاح الدين جاس�م جبارة إن 

القوات العراقية والحشد الشعبي تلقت 
الض�وء األخض�ر م�ن العب�ادي لتحرير 

تكريت.
وقال جب�ارة إن »العبادي أعلن البدء 
بعملية تحرير تكريت وقواتنا وحشودنا 
أخذت الضوء األخضر للبدء من اآلن في 

استعادة المدينة«.
وأضاف أن »األخبار ستزف باستعادة 
المدينة خال الس�اعات واأليام القادمة 

هي ومحيطها«.

ساعة الصفر تنطلق لتحرير تكريت.. واحلشد يعد هبزيمة »داعش«
العشائر تساند القوات الحكومية
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حقيقة الدعم االمريكي لـ »داعش«!
    التحليل السياسي /غانم عريبي

وال  ايراني�ة  مزح�ة  ليس�ت 
»حكاي�ة« م�ن حكاي�ات المقاومة 
االمريك�ي  الدع�م  ع�ن  العراقي�ة 
لداعش بل هي حقيقة اكدتها وقائع 
ومش�اهد وصور جوية وش�هادات 
جن�ود عراقيين اصيبوا في دويليبه 

والفلوجة واالنبار!.
ما الذي تس�تهدفه المس�اعدات 
العس�كرية لداع�ش، وم�ا اله�دف 
والعس�كري  االمني  االس�تراتيجي 
ال�ذي تبح�ث عن�ه واش�نطن وهي 
تش�تغل على داعش في المؤتمرات 
السياس�ية في العالم وتغدق عليها 
عل�ى  العس�كرية  بالمس�اعدات 

االرض؟!.
في التحليل االمني والمعلومات 
التي اش�تغلت عليها خالل اليومين 
الماضيي�ن ان تنظيم�ا س�يولد من 
رحم داعش يدعى تنظيم الخراساني 
تق�ول  كم�ا  تش�ددا  اكث�ر  وه�م 
المعلومات م�ن تنظيم داعش وتلك 
االسلحة ستنتقل اتوماتيكيا لتنظيم 
الخراساني الذي س�يطور مشروع 
الع�راق  ف�ي  االس�المية  »الدول�ة 
والشام« الى »الدولة االسالمية في 
شمال افريقيا« وتتحول تلك الدولة 
الى نم�وذج يه�دد البل�دان العربية 
واالس�المية ويطي�ح بالكثي�ر من 
الثوابت والكيانات والهويات الدينية 

والروحية واليعترف بشيء!.
لق�د ول�دت داع�ش م�ن رح�م 

ش�كلها  الت�ي  القاع�دة 
وعب�د  الدن  ب�ن  اس�امة 
الفلس�طيني  ع�زام  الل�ه 
ف�ي  الظواه�ري  وايم�ن 
وازدهرت  افغانس����تان 
ف�ي زم�ن حرك�ة طالبان 
وحكمها الفغانس�تان قبل 
لكابول  االمريك�ي  الغ�زو 
بعد تفجيرات 11 س�بتمبر 
تنظي�م  داع�ش  وس�تلد 
المسالة  الخراساني وكأن 
له�ا ع���الق�ة بالتنظي�م 
الحزبي الذي يس�لم الراية 
م�ن جي�ل ال�ى جيلىبعنية 

وتمويل امريكي.
جزء كبير من االسلحة 
عليه�ا  اس�تولت  الت�ي 
داع�ش ف�ي الم���وص�ل 
حولته�ا الواليات المتحدة 
»المعارضة  الى  االمريكية 
المعتدل�ة«  الس�وري���ة 

التي س�تقاتل داعش الس�ورية من 
اج�ل افس�اح المج�ال ام�ام والدة 
تنظيم الخراس�اني المدعوم بالمال 
والس�الح م�ن قبل واش�نطن وهو 
هدف استراتيجي وتقول المعلومات 
س�يفجر  الخراس�اني  تنظي�م  ان 
صراعات اكث�ر هوال من الصراعات 
داع�ش  فجره�ا  الت�ي  الطائفي�ة 
باحتالله الموصل واس�تقراره في 
العاصمة الصيفية للدولة العباسية 

الرقة السورية!.
هل الواليات المتحدة االمريكية 

العراقي�ة  لداع�ش  الدع�م  تق�دم 
لتاخي�ر االنتص�ار العس�كري الذي 
يطم�ح الي�ه القائ�د الع�ام للقوات 
المسلحة العراقية د. حيدر العبادي 
الموصل وتكريت  والعراقيون ف�ي 
واالنبار ام ان المس�الة تكمن فيها 

ابعاد اخرى؟!
نعم .. الوالي�ات المتحدة ال تريد 
وال  الموص�ل  يس�تعيد  ان  للع�راق 
الحكوم�ة العراقي�ة ان تتنفس الن 
المس�الة العراقية اذا تنفس�ت فان 
الحدود العراقية الس�ورية ستعالج 
بالقوة واالغ�الق والمجال بعد ذلك 

لداع�ش ان تتح�رك عل�ى خط�وط 
العب�ور بين البلدي�ن واذا حدث هذا 
فان المس�الة الس�ورية س�تنتعش 
وطني�ا ولن تجد الوالي�ات المتحدة 
حري�ة الحرك�ة المطلوب�ة للضغط 
بالش�روط  القب�ول  االس�د  عل�ى 

التفاوضية االسرائيلية!.
السؤال الذي البد من طرحه:

هل الواليات المتحدة االمريكية 
ف�ي عه�د اوبام�ا ش�ريك حقيق�ي 
لبن�اء التجرب�ة الديموقراطي�ة في 
الع�راق ام انها تخلت ع�ن التجربة 
العراقية لصالح بناء تجربة »الدولة 

الع�راق  ف�ي  الداعش�ية« 
ونموذجها  وس�وري����ا 
االش�رس الق�ادم المتمثل 

بتنظيم الخراساني؟!.
ف�ي  ..واش�نطن  نع�م 
عهد اوباما ض�د الواليات 
المتح�دة االمريكي�ة ف�ي 
الجمهوري  النظ�ام  عه�د 
في عهد ب�وش االبن الذي 
اسقط صدام حسين ودعا 
الى قيام نظام ديموقراطي 
ترك للعراقيين حق اختيار 
والم�زاج  والل�ون  الن�وع 

السياسي للنظام البديل.
الوالي�ات  باع�ت  لق�د 
االمريكي�ة  المتح�����دة 
الدولي�ة وعدال�ة  العدال�ة 
الديموقراطية  الق����ي�م 
لصالح اس�رائيل والتفوق 
العسكري واالمني للكيان 
ولصال�ح  الصه���يون�ي 
تاسيس نظام اقليمي قلق قائم على 
اس�اس ش�راء االس�لحة االمريكية 
واف�راغ  ال�دوالرات  بملي�ارات 
االمريكي  االس�ترايجي  المخ�زون 
من االسلحة النوعية للدول العربية 
وكل ذلك بس�بب التخويف المستمر 

من تنظيم داعش والخراساني!.
داع�ش  دع�م  اذن م�ن  اله�دف 
تخويف ال�دول وتحفيزه�ا لصالح 
االس�تراتيجية  االس�لحة  ش�راء 
والنوعية وتفوق اس�رائيل وكس�ر 
ش�وكة المقاومة الوطنية العراقية 

والسورية واللبنانية.
ه�ل س�تفلح واش�نطن بتمرير 
ه�ذا اله�دف »االس�تراتيجي« على 
والس�ورية  العراقي�ة  الحكوم�ة 
المقاوم�ات  وعل�ى  واللبناني�ة 
العربي�ة ض�د المش�روع التكفيري 
ض�د  تطرف�ا  االش�د  والصهيون�ي 

المسالة العربية في فلسطين؟!.
لق�د وقف�ت الوالي�ات المتحدة 
االمريكية ضد نظام صدام حس�ين 
في العراق واسقطته في اكبر حملة 
قاده�ا تحال�ف دولي والي�وم تبني 
ذات التحالف الجوي من اجل مقاتلة 
»اتصار محتمل« يحققه العراقيون 
على داعش لكنهم وقفوا ضد داعش 
»المعارض�ة  ودعم�وا  الس�ورية 
الس�ورية المعتدلة« والمعتدلة هنا 
كل المعارضات الت�ي تقاتل داعش 
الس�ورية الت�ي تريد التهام الش�ام 
ال�ى افغاس�تان  وتحوي�ل س�وريا 
ثانية وواش�نطن اس�قطت طالبان 
لذات السبب الذي تريد داعش اقامة 

نموذجها في سوريا!.
المقاوم�ة  وج�ود  تزاي�د  ان 
القت�ال  جبه�ة  ف�ي  العراقي�ة 
وانتش�ارها الواسع على طول خط 
القت�ال مع داع�ش وع�دم االلتزام 
خط�ط  ف�ي  االمريكي�ة  باالوام�ر 
الح�رب عبر االمس�اك بقرار لحظة 
القت�ال بي�د المقاومة ه�و العنصر 
االكثر قوة وس�طوعا ف�ي العالقة 
مابين المشروع المريكي ومشروع 

المقاومة العراقية.

واشنطن ال تريد للعراق
 أن يستعيد الموصل وال 
للحكومة ان تتنفس ألنها 

بعكس ذلك ستعالج الحدود 
العراقية السورية 

االمن الربملانية: املوصليون سينتفضون انتفاضة كربى عىل »داعش« مع تقدم اجليش
      بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو بلجنة االمن والدفاع النيابية، أمس 
االح�د، ان اهال�ي مدين�ة الموصل س�تكون لهم 
»انتفاض�ة كبرى« ضد تنظيم »داعش« مع تقدم 
القوات االمنية لتحرير المحافظة، مشيرا الى ان 
معركة تحرير الموصل ستكون »ملحمة يخلدها 

التاريخ«.
وقال عضو اللجنة النائب علي جاسم المتيوتي 
ف�ي حديث لبرنامج )10 لل��11( الذي يبث على 
فضائية »السومرية«، إن »موعد تحرير محافظة 
صالح الدي�ن قريب جدا، وتحقيق االنتصار فيها 
س�يقرب القطعات العس�كرية كثي�را من مدينة 

الموصل«، مبينا ان »اهل الموصل س�يكون لهم 
انتفاض�ة كبرى ضد عصابات داعش، وس�يقوم 
االب باالقتص�اص من ابنه، واالخ من اخيه، ضد 

كل من بايع داعش وعبث بامن المدينة«.
واض�اف المتويت�ي أن »هن�اك المئ�ات م�ن 
المتطوعين من ابناء الموصل يتدربون في اقليم 
كردستاناس�تعدادا للمش�اركة بتحريره�ا ال�ى 
جانب قوات الجيش والشرطة العراقية والحشد 
الش�عبي«، معتب�را ان »معرك�ة تحرير الموصل 

ستكون ملحمة يخلدها التاريخ«.
واعتب�ر وزير الدف�اع خالد العبي�دي، في )3 
كان�ون الثان�ي 2015( أن تحرير مدينة الموصل 
م�ن س�يطرة »داعش« س�تكون نهاي�ة التنظيم 

واإلره�اب، فيما أك�د مضي الحكومة بتس�ليح 
القوات المس�لحة باالس�لحة والعت�اد من أرقى 

المناشئ العالمية.
وأك�د المتح�دث العس�كري باس�م الحش�د 
الش�عبي كريم النوري، أن دخول مدينة الموصل 
س�يكون »ب�دون مقاوم�ة« كما دخله�ا تنظيم 
»داعش« وبعد تحرير محافظتي األنبار وصالح 

الدين.
وكش�فت منظم�ة ب�در، ان تنظي�م »داعش« 
س�يتفاجئ باالعداد الكبيرة للقوات العس�كرية 
التي س�تحرر مدينة الموص�ل، مبينة ان المدينة 
ستش�هد المعركة الحاس�مة م�ع »داعش« بعد 

تطهير كافة المحافظات من التنظيم.

      بغداد / المستقل العراقي 

اعلنت هيئة النزاه�ة عن عدم افصاح 
كل م�ن ن�واب رئي�س الجمهوري�ة اي�اد 
ع�الوي ورئي�س المجل�س الن�واب ارام 
محمد ورئيس الوزراء صالح المطلك عن 
ذممهم المالية لغاية ش�هر كانون الثاني 
الماض�ي، مبينة ان رئاس�تي الجمهورية 
والوزراء كانتا االعلى في نسبة االستجابة 
بين الرئاسات الثالث في تقديم كشوفات 
الذم�ة المالية.وذكر ت الهيئة في بيان ان 

عدد االس�تمارات التي تلقتها لغاية نهاية 
الشهر األول من العام الحالي بلغ )2143( 
اس�تمارة تمثل مجم�وع المفصحين عن 
ذممه�م المالية من المكلفي�ن في الدولة 
العراقية.واوضح�ت ان نس�بة اس�تجابة 
رئاس�ة الجمهوري�ة بلغ�ت 75 بالمائ�ة 
بإفص�اح الرئي�س محمد ف�ؤاد معصوم 
المالك�ي  كام�ل  ن�وري  األول  ونائب�اه 
والثاني أس�امة عبد العزيز النجيفي فيما 

تخلف الثالث اياد هاشم عالوي.
وتابعت ان رئاس�ة الوزراء جاءت هي 

االخرى بذات النس�بة بعد إفصاح الرئيس 
العبادي ونائباه بهاء االعرجي روز نوري 
شاويس فيما تخلف الثالث صالح المطلك 

عن االفصاح عن ذمته المالية.
وبين�ت الهيئة ان ع�دد أعضاء مجلس 
ذممه�م  ع�ن  افصح�وا  الذي�ن  الن�واب 
المالي�ة لغاي�ة نهاي�ة الش�هر األول م�ن 
الع�ام الحالي بلغ 25 نائبا فقط بضمنهم 
رئيس المجلس س�ليم الجب�وري ونائبه 
األول هم�ام باقر حم�ودي، فيما لم تتلق 
الهيئة اس�تمارة الكش�ف الخاصة بالعام 

الحال�ي لنائ�ب رئي�س مجل�س الن�واب 
الثان�ي ارام محم�د علي احم�د لتنخفض 
نسبة استجابة رئاسة مجلس النواب الى 
66,7 بالمائة.واكدت ان نسب االستجابة 
الخاص�ة بالع�ام الحالي اظه�رت تخلف 
عش�رة وزراء من أعضاء مجلس الوزراء 
الحالي عن إرس�ال استمارتهم إلى الهيئة 
الهيئ�ة  فمازال�ت   2015/1/31 لغاي�ة 
الخاص�ة  االس�تمارات  وص�ول  تنتظ�ر 
بكش�ف المصالح المالية لوزراء الزراعة 
واالتصاالت والتربي�ة والبيئة والكهرباء 

والخارجي�ة والنق�ل فض�اًل ع�ن وزيري 
الدول�ة لش�ؤون المحافظ�ات ومجل�س 
الن�واب إضافة إلى وزير الدولة لش�ؤون 
الم�رأة فيما افصح باق�ي أعضاء مجلس 

الوزراء عن ذممهم المالية امام الهيئة.
وتابعت ان عدد أعضاء رؤساء الهيئات 
والجهات غي�ر المرتبطة بوزارة الذين لم 
يفصحوا عن ذممهم المالية خالل الشهر 
األول من العام الحالي  بلغ ثمانية رؤساء 
من مجمل عددهم البالغ 23 رئيس�ا حيث 
لم تتلق الهيئة استمارات كشف المصالح 

المالي�ة لمستش�ار االمن الوطن�ي فالح 
الفي�اض وامي�ن بغ�داد نعي�م عبع�وب 
ورئيس الهيئة العليا للحج والعمرة صالح 
محم�د صال�ح الحي�دري ورئي�س هيئة 
األوراق المالي�ة عبد الرزاق داود س�لمان 
ورئي�س الهيئ�ة العراقية للس�يطرة على 
المصادر المش�عة محم�د ابراهيم عجيل 
ورئيس بيت الحكمة احس�ان عبد االمير 
احمد ورئيس هيئة االع�الم صفاء الدين 
حس�ين ورئيس دي�وان الوقف الش�يعي 

صالح الحيدري.

النزاهة: عالوي وارام حممد واملطلك لـم يكشفوا ذممهم املالية

      بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزير النقل المهندس باقر الزبيدي 
أثن�اء جولته ف�ي جمهوري�ة أرمينيا رئيس 
ال�وزراء األرميني هوي�ك ابراهاميان وجرى 
خ�الل اللق�اء بح�ث س�بل تعزي�ز العالقات 
والتع�اون بي�ن البلدين في كاف�ة المجاالت 

وخاصة مجال النقل.
والجدير بالذكر إن أولى الرحالت الجوية 
بي�ن البلدين انطلقت ي�وم الخميس الماضي 
وعل�ى متنها وزير النقل والس�فير األرميني 
والس�فير التونس�ي ومدي�ر ع�ام الخطوط 
الجوي�ة العراقية والمفتش الع�ام وعدد من 

المسافرين العراقيين واالرمينين.

     بغداد / المستقبل العراقي

الجنايات  محكمة  أصدرت 
المركزي�ة، أمس األحد، حكماً 
مداني�ن   5 بح�ق  باإلع�دام 
بجريمة خطف وقتل في إحدى 
مناط�ق أط�راف بغداد.وق�ال 
الس�تار بيرقدار  القاضي عبد 
المتح�دث الرس�مي للس�لطة 
القضائية االتحادية إن »الهيئة 
األولى في محكم�ة الجنايات 
المركزي�ة برئاس�ة القاض�ي 
بلي�غ حم�دي أص�درت حكم 
اإلع�دام بحق خمس�ة مدانين 
بقضية خطف وقتل«.وأضاف 

بيرقدار أن »التحقيقات أثبتت 
أن المدانين قاموا بخطف أحد 
التجار وقتله ودفنه في حديقة 
أحد ال�دور الواقع�ة بالمدائن 
ش�رقي بغداد«، مشيرا إلى أن 
»القرار الذي صدر وفق المادة 
الرابع�ة من قان�ون مكافحة 
اإلرهاب ابتدائ�ي قابل للطعن 
التلقائي ف�ي محكمة التمييز 
»ه�ذه  أن  االتحادية«.وتاب�ع 
الدعوى هي أولى القضايا التي 
تم حسمها بعد أن قرر مجلس 
القضاء األعلى إناطة التحقيق 
ف�ي جرائم الخط�ف بمحكمة 
التحقي�ق المركزي�ة«، مؤكدا 

أن�ه »س�تليها قضاي�ا أخ�رى 
اكتمل�ت  التحقيق�ات فيها«.

التحقي�ق  محكم�ة  وكان�ت 
المتخصص�ة  المركزي�ة 
المنظمة  باإلرهاب والجريمة 
قد أكدت بداية الشهر الماضي 
إلق�اء القبض على 15 عصابة 
بغ�داد، الفت�ة  ف�ي  للخط�ف 
إل�ى وج�ود 234 متهماً بهذه 
الجرائم بينهم 6 نس�اء يتعلق 
دوره�ن باس�تدراج الضحايا 
بواس�طة الهاتف النقال، فيما 
أش�ارت إلى انحسار كبير في 
معدالت ه�ذه الجريمة بواقع 

98 % عّما سبق.

القضاء حيكم باإلعدام عيل »5« مدانني 
بجريمة خطف وقتل يف بغداد

وزير النقل يبحث مع  رئيس الوزراء االرميني
تعزيز العالقات بني البلدين       بغداد / المستقل العراقي 

س�لم 17 عنص�راً م�ن تنظي�م داعش 
أنفس�هم لقوات البيشمركة الكردية قرب 
الموصل، فيما قال مسؤول اإلدارة المحلية 
لقض�اء س�نجار بالمحافظ�ة إن التنظيم 

فجر نحو 25 ألف منزل في القضاء.
وقال مصدر في قوات البيش�مركة إن 
»17 عنصراً من تنظيم داعش أقدموا على 
تس�ليم أنفس�هم لقوات البيش�مركة في 
محور الكوير )45 كلم ش�رق الموصل(«، 
مضيف�اً أن »من المرجح أنهم س�عوا إلى 
التوغل بي�ن مواق�ع البيش�مركة وضلّوا 
الطريق على ما يبدو، ثم أقدموا على تسليم 
أنفس�هم بعدم�ا أدركوا أنه�م محاصرون 

من جميع الجهات«.
وبحس�ب المص�در نفس�ه، فق�د »تم 
إج�راء تحقي�ق أول�ي معه�م، وجميعهم 
عراقيون«.م�ن جه�ة أخرى، ق�ال رئيس 

اإلدارة المحلية في قضاء س�نجار، ميسر 
حج�ي، إن »لجن�ة خاص�ة ت�م تش�كيلها 
لحصر األضرار التي أصابت قضاء سنجار 
بع�د ط�رد عصاب�ات داع�ش، لتأس�يس 
قاعدة بيان�ات بهذا الش�أن«، الفتاً إلى أن 
»اللجنة مكلفة أيضاً بإحصاء أعداد القتلى 
والمفقودي�ن والمخطوفي�ن، مع إحصاء 

الخسائر العامة والشخصية«.
وح�ول األضرار التي أصابت 
المن�ازل، تاب�ع صال�ح »يمكن 
القول إن هن�اك بين 25 ألفاً إلى 
30 ألف منزل مهدم�ة بالكامل، 
وه�ذا الرق�م التقريب�ي يس�تند 
إل�ى م�ا ش�اهدناه م�ن دم�ار 
ف�ي مجمع�ات وق�رى ناحي�ة 
س�نوني )63 كلم ش�مال غرب 

الموصل(«.
يذكر أن تنظيم داعش اجتاح 
قضاء سنجار في 3 آب الماضي، 

قبل أن تتمكن قوات البيشمركة، المعززة 
بغط�اء ج�وي م�ن التحالف الدول�ي، من 
تحرير الجزء الش�مالي من قضاء سنجار 
وف�������ك الحصار عن آالف من العوائل 
والمقاتلي�ن الذي�ن حوص�روا ف�ي جب�ل 
س�ن�����جار ف�ي منتصف كان�ون األول 

الماضي.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال الس�فير التركي في العراق فاروق 
قيميج�ي، أمس األح�د، ان ب�الده عازمة 
عل�ى محارب�ة اإلرهاب المتمث�ل بداعش، 
في الوقت الذي تعرض النتقادات ش�ديدة 
من قبل النازحين لتوزيعه مالبس داخلية 

نسائية على العوائل.
وق�ال قيمجي في مؤتمر صحفي على 
خلفية توزيعه لمس�اعدات عل�ى العوائل 

النازح�ة في فن�دق بابل وس�ط الحلة ان 
»ما اشيع بأن تركيا ترعى داعش أمر غير 
صحي�ح، وهناك أدلة عل�ى محاربة تركيا 

لداعش«.
ق�دوم  رفض�ت  »تركي�ا  ان  واض�اف 
150 ش�خصا مش�تبهاً بهم حاولوا دخول 
الع�راق عبر تركيا، بينما رحبنا بالنازحين 
داعم�ة  »تركي�ا  ان  مؤك�داً  العراقيي�ن«، 
للحكوم�ة العراقية ب�كل مكوناتها وليس 
لديها تحفظ على طرف اومكون معين ».

وبعد توزيع السفير التركي للمساعدات 
على النازحين، ولد هذا االمر س�خطاً عند 

النازحين«.
حي�ث قال اح�د النازحين ان »الس�فير 
الترك�ي وزع مس�اعدات اتضح�ت بانه�ا 
البسة نس�ائية داخلية وانها ال تمثل قيمة 
لديه�م كونه�ا رخيصة الثم�ن وليس من 

احتياجات النازحين«.
وتابع ان »توزيع مثل هذه المساعدات 

امر معيب على الدولة الموزعة«.

استسالم 17 عنرصًا من »داعش«.. وتفجري 25 ألف منزل يف سنجار

تركيا توزع ثياب »متهتكة« عىل النازحني

      بغداد / المستقبل العراقي

النواب  دع�ا رئي�س مجل�س 
س�ليم الجبوري، أمس االحد، الى 
ضرورة مراجعة المواد القانونية 
المداني�ن  لمعاقب�ة  المخصص�ة 
بقضايا الفساد المالي واالداري، 
مطالباً الجهات التشريعية بتشديد 
تلك العقوبات.واكد الجبوري في 
كلم�ة له خ�الل ترأس�ه المؤتمر 
االول للمفتشين العموميين الذي 
عقدت�ه لجن�ة النزاه�ة النيابية، 
بي�ن  التع�اون  »ض�رورة  عل�ى 
مؤسس�ات الدول�ة الرقابي�ة من 
اجل مكافحة الفس�اد واالرهاب 
بوصفهما  منابعهم�ا  وتجفي�ف 
اه�درت  الت�ي  العوام�ل  اب�رز 
مقدرات البلد البش�رية والمادية، 
والش�روع في البح�ث عن جذور 
الفس�اد ليس في الوق�ت الحالي 
فحس�ب ب�ل وباالث�ر الرجعي«.

ودع�ا الجه�ات التش�ريعية ال�ى 
الفس�اد  عقوب�ات  مراجع�ة 
وتش�ديدها لتتالئ�م م�ع حج�م 
الضرر الناتج عنها وعن مسببها.

واض�اف الجب�وري ان »الرقاب�ة 
عل�ى االم�وال العمومية تش�كل 
الديمقراطي�ة  المجتمع�ات  ف�ي 
احد الركائز االساس�ية التي يقام 
عليه�ا ص�رح الحكم الرش�يد، اذ 
يمك�ن اعتبارها عام�ال جوهريا 

في اصالح الدولة والمجتمع.

رئيس الربملان: جيب تشديد 
عقوبات الفساد ومالحقة 

املتورطني بأثر رجعي
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افتت�اح  إع�ادة  المس�ؤولون  ووص�ف 
المتحف، الذي يضم آثاراً تعود إلى العصور 
الحجري�ة )نحو 100 ألف عام قبل الميالد(، 
بأنه�ا “رد” عل�ى تدمي�ر تنظي�م “داعش” 
تماثي�ل وقطع�اً أثرية في مدين�ة الموصل 

)شمال( الواقعة تحت سيطرته.
وقال وكيل وزير السياحة واآلثار قيس 
حسين رشيد، لوكالة “فرانس برس”: “كنا 
نستعد إلعادة المتحف، وهذا عمل نقوم به 
منذ أش�هر ألنه يجب إعادة افتتاح المتحف 

أمام الجميع”.
وأضاف أن “أحداث الموصل )في إشارة 
الى تدمير اآلثار( س�ّرعت من عملنا، وأردنا 
أن نفتتحه اليوم رداً على ما فعلته عصابات 

داعش.
وقال مس�ؤولون عراقي�ون إن مجموع 
القط�ع الت�ي ُنهبت م�ن المتح�ف العراقي 
ف�ي العام 2003 ه�و نحو 15 أل�ف قطعة، 

استعادت بغداد نحو 4300 منها.
وأوضح رش�يد “تم استرداد نحو 4300 
قطعة م�ن أصل 15 ألفاً، وه�ذا عدد جيد”، 
مضيف�اً “نتابع أكثر من 10 آالف قطعة في 

األسواق والمزادات”.
ويتأل�ف المتحف من 23 قاعة، ويعرض 
في�ه حالي�اً نحو عش�رة آالف قطع�ة، من 
األحجار الصغي�رة، إل�ى التماثيل الضخمة 
أو  أمت�ار،  ثالث�ة  نح�و  ارتفاعه�ا  البال�غ 
الجداريات الممتدة بعرض أمتار عدة. وتعود 
اآلثار إلى العصور اآلش�ورية والس�ومرية 

والبابلية واإلسالمية وغيرها.
وق�ام رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي 
اليوم بقص شريط افتتاح المتحف، قبل أن 

يقول للصحافيين “اليوم الرسالة الواضحة 
م�ن بغداد م�ن أرض الرافدي�ن، أن حضارة 
اإلنس�ان، س�نحفظها، وس�نالحق ه�ؤالء 

الذين يريدون تدميرها”.
وش�دد العبادي على أنه “لدينا تفاصيل 
كل قط�ع اآلث�ار ف�ي الموص�ل، كل قطعة 
محفوظ�ة، وبالتال�ي س�نالحق كل القطع 
التي يتم تهريبها من قبل داعش والجماعات 
المرتبط�ة به�ا، وس�نالحقهم  اإلرهابي�ة 

ومعنا العالم”.
وطال�ب وزي�ر الس�ياحة واآلث�ار عادل 
فهد الشرش�اب، المجتمع الدولي بالتعاون 
مع بغ�داد للحد من تهريب اآلثار، ال س�يما 
في ضوء قرار مجلس األمن الدولي 2199، 
ال�ذي ص�در قب�ل نح�و إس�بوعين به�دف 
تجفي�ف مص�ادر تمويل تنظي�م “داعش”، 

ومنها اإلتجار باآلثار.
وق�ال الشرش�اب “الق�رار كان تط�وراً 
مهم�اً ألن�ه أل�زم تجري�م كل م�ن يتعامل 
باآلثار العراقية.. لكن على المجتمع الدولي 

أن يحترم قراراته”.
واعتب�ر أن تدمي�ر آثار الموص�ل “كان 
تحدي�اً للمجتمع الدول�ي”، متخوفاً من أن 
يخفي نشر “داعش” للش�ريط “وراءه نية 

سرقة آثار أخرى” لم يدمرها االرهابيون.
ووضع المس�ؤولون العراقي�ون إعادة 
افتتاح المتح�ف الذي يفتح أبوابه رس�مياً 
أم�ام الجمهور غ�داً األح�د، كمحاولة لبث 
بعض “السعادة” بعد الحزن الذي تسبب به 

تدمير آثار الموصل.
وقال رشيد “ال نريد أن يكون 26 شباط 
)تاريخ نشر شريط تدمير اآلثار( يوم حزن 

وإحب�اط، نري�د أن نحوله إلى ي�وم مفرح 
وانطالقة لعم�ل جديد”، مضيف�اً أن اعادة 
افتت�اح المتحف “رس�الة للداخل والخارج، 
يج�ب أن يع�ود المتح�ف العراق�ي ليكون 

مؤسسة سياحية ويؤدي رسالة ثقافية”.
وس�يكون الدخول إلى المتحف بموجب 
1500 دين�ار )1,25 دوالر  تذاك�ر، بس�عر 
دوالرات  وعش�رة  للعراقيي�ن،  أميرك�ي( 

للعرب، و20 دوالراً لألجانب.
واعتب�ر قيس أن اليوم هو “يوم س�عيد 
جداً”، مضيفاً أن “ثم�ة جيل من العراقيين 
الوطن�ي”،  المتح�ف  ل�م يع�رف م�ا ه�و 
وأن�ه بدءاً م�ن الغد ثم�ة “أطف�ال وعوائل 
القط�ع  لمش�اهدة  المتح�ف  س�يزورون 

األثرية ولمسها”.

جوهرة صغيرة
متح�ف  تع�رض   ،2003 الع�ام  وف�ي 
الموص�ل، ال�ذي يصف�ه الخبي�ر ف�ي علم 
المتاحف لدى منظمة يونيس�كو س�تورات 
غيبس�ون، بانه “جوه�رة صغي�رة” بنيت 
على حدائ�ق القصر الس�ابق للملك فيصل، 

للنهب أيضاً”.
وكان التنظيم نش�ر قبل يومين شريطاً 
يظهر قيام عناص�ره بتحطيم تماثيل أثرية 
معظمها من العصر اآلش�وري، في متحف 
الموصل. كما قام العناصر باستخدام آالت 
كهربائية لتشويه تمثال ضخم لثور مجنح 

عن�د بوابة نركال في المدين�ة التي تعد من 
األقدم في الشرق األوسط.

وأثارت عملية التدمير موجة اس�تنكار 
عالمي�ة، وطالب�ت منظمة “اليونيس�كو” 
بعقد اجتماع طارىء لمجلس األمن الدولي 
لحماية التراث العراقي، وسط مخاوف من 
قي�ام “الجهاديين” بإلحاق أض�رار مماثلة 
بمواقع أثرية أخرى موجودة في محافظة 

نينوى ومركزها مدينة الموصل.
وق�ارن علم�اء آث�ار بي�ن التدمي�ر في 
الموصل، وقيام “حركة طالبان” األفغانية 
في الع�ام 2001، بتفجير تمثالين ضخمين 
لب�وذا محفوري�ن بالصخ�ر ف�ي منطق�ة 
بامي�ان، في م�ا اعتبر في حينه من أس�وأ 

الخسائر التراثية عالمياً”.
وفي شريط تنظيم “داعش”، يقول أحد 
عناصره أن تدمير التماثيل يعود إلى كونها 
“أصنام�اً وأوثان�اً”، مقارناً بي�ن ما يقوم 
ب�ه، وما قام به الرس�ول محم�د من تدمير 
ألصن�ام العبادة عن�د فتح مك�ة قبل زهاء 

1400 في العام.
ويع�د تدمير اآلث�ار في الموصل أس�وأ 
الك�وارث الت�ي أصاب�ت الت�راث العراق�ي 
من�ذ الع�ام 2003، حينما تع�رض المتحف 
الوطني في نيس�ان من ذلك العام، لعمليات 
نهب واس�عة اثر دخول الق�وات األميركية 
بغداد وسقوط نظام الرئيس السابق صدام 

حسين.

     بغداد / المستقبل العراقي

افتتاح املتحف الوطني.. هل يكفي للرد عىل دمار »داعش« آلثار املوصل؟
بعد نحو 12 عاما من تعرضه لنهب بعيد االجتياح 

األميركي في العام 2003، أعادت الحكومة العراقية  

افتتاح المتحف الوطني في بغداد، الذي خسر نحو 

15 ألف قطعة أثرية، تمكنت السلطات العراقية 

من استعادة نحو ثلثها

حكومة البحرين تسري 
عنارص أمنية بزي النساء 

    بغداد/ المستقبل العراقيلرصد شباب الثورة
ج�دد وزير البلديات واالش�غال العامة عب�د الكريم يونس االنص�اري تأكيده 
للدوائ�ر الخدمية بضرورة المتابعة الميداني�ة اليومية لألعمال المناطة بهم وحل 
المش�اكل التي تعت�رض التنفيذ موقعياً للوص�ول الى االه�داف المرجوة لخدمة 
المواطنين.واش�ار الوزي�ر االنصاري خالل اس�تقباله محافظ واس�ط وعدد من 
مسؤولي الدوائر الخدمية بأن االزمة المالية الراهنة لن تمنعنا من تنفيذ مشاريع 
جدي�دة تحتاجها المحافظات مش�ي�راً الى توجه الوزارة نحو االس�تثمار والدفع 
باألج�ل وتحقق في هذا المج�ال حصولنا على دعم من الش�ركات الصينية يصل 
ال�ى اربعة ملي�ارات ونصف الملي�ار دوالر باإلضافة الى الش�ركات اليابانية التي 
اب�دت هي االخرى رغبتها في تنفيذ مش�اريع بطريقة الدفع باألجل بما س�يمهد 
تنفيذ مش�اريع جديدة في واس�ط والمحافظات االخرى.ووجه الوزير االنصاري 
باالهتمام بالنظافة وجمالية المدن وأعلن عن دراسة معدة للتنفيذ ال نشاء معامل 
تدوي�ر النفايات كم�ا وجه الوزي���ر بضرورة االعتم�اد على االمكان�ات الذاتية 
لتطوير العمل باستخدام االليات وااليدي العاملة العائدة للدوائر الخدمية لتنشيط 
العمل وخدمة المواطن.وبحث الوزير االنصاري مع الس�يد محافظ واس�ط نسب 
انجاز مش�اريع الوزارة خاصة مش�روع م�اء الكوت الكبير واس�تمالك االراضي 
الواقعة ضمن التصميم االساسي للبلدية لتوزيعها على المواطنين.الفت��ا الى ان 
بلدية الكوت انجزت فرز أكثر من اربعة االف قطعة ارض س�كنية س�توزع الشهر 
القادم على الفقراء.من جانبه اش���اد محافظ واس�ط برعاية الوزير االنصاري 
للمحافظ�ة والتعاون المثمر بي�ن الحكومة المحلية والوزارة ال نجاز المش�اريع 

في المحافظ.

   بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف الكات�ب الصحفي الس�عودي ومدير قن�اة “الع�رب” الفضائية جمال 
خاش�قجي، عن أن زيارة الرئي�س التركي رجب طيب أردوغ�ان للمملكة العربية 
الس�عودية س�يعقبها زيارة من الملك السعودي س�لمان بن عبدالعزيز لتركيا في 
وقت آخر، وأن تلك الزيارات تفتح صفحة لتعاون وتنس�يق يشمل كل المنطقه لم 
يكش�ف عن تفاصيله بعد. وأكد  خاش�قجي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي 
بموق�ع “تويتر” أن الزيارات المتبادلة بين تركيا والس�عودية تأتي تتويجا لحوار 
صريح استمر أس�ابيع، وأنها تفتح صفحة لتعاون وتنسيق يشمل كل المنطقة” 
وذل�ك على ح�د قوله.وجاءت تغريدة “خاش�قجي” عب�ر تويتر كالتال�ي “ زيارة 
أردوغ�ان للمملك�ة والتي س�تعقبها زيارة لخ�ادم الحرمين لتركي�ا تأتي تتويجا 
لحوار صريح استمر أسابيع وتفتح صفحة لتعاون وتنسيق يشمل كل المنطقة”.

وب�دأ الرئي�س التركي رجب طيب أردوغان زيارته الرس�مية األول�ى إلى المملكة 
العربية السعودية، بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سّدة الحكم في 
23 يناير الماضي، وذلك بعدما شارك أردوغان في تشييع جنازة الملك الراحل عبد 
الله بن عبد العزيز.وكانت )ش�ؤون خليجية( قد انفردت بجدول الزيارة القصيرة 
ألردوغان للس�عودية، حيث كشف مصدر رئاسي تركي، أن أردوغان سيزور مّكة 
المكرمة والمدينة المنورة في اليوم األول ألداء مناس�ك العمرة، ثم س�يتوجه في 
اليوم الثاني )واألخير( إلى الرياض للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز، والمسؤولين 
الس�عوديين، في زيارة رس�مية هي األولى من نوعها بعد تولي الملك »س�لمان« 
الحكم.وأك�د المصدر الرئاس�ي، أن الزيارة ال يغلب عليها الطابع الرس�مي، حيث 
يرافق الرئيس التركي وزير الخارجية فقط وأحد مستش�اريه، الفًتا إلى أن هناك 
نية عند أردوغان لالنفراد بالملك سلمان بشكل شخصي وقت أطول، لالتفاق على 

بعض الملفات، مرجًحا أن يكون الملف المصري أبرزها.

وزير البلديات يؤكد عىل رضورة املتابعة 
امليدانية للدوائر اخلدمية

أردوغان يف السعودية لـ »إنجاب« 
التحالف »السني« مع سلامن

    بغداد/ المستقبل العراقي

الفنزويل�ي  الرئي�س  أعل�ن 
نيك�والس م�ادورو اعتق�ال بالده 
أميركيي�ن تورط�وا ف�ي أنش�طة 

تجسس.
وفي خطاب أم�ام أنصاره، قال 
مادورو إن حكومته ستأمر بخفض 

عدد موظفي السفارة األميركية.
قبضن�ا  “لق�د  م�ادورو  وق�ال 
على بع�ض المواطنين األميركيين 
الس�رية،  أنش�طتهم  وكش�فنا 
ف�ي  التجس�س،  ف�ي  وأعماله�م 

محاولة إلستمالة الناس في المدن 
على طول الساحل الفنزويلي وفي 
بعض األحياء. في تاتش�يرا، كذلك 
ألقين�ا القبض على طي�ار أميركي 
م�ن أصول التيني�ة بحوزته جميع 

أنواع الوثائق”.
وأعلن مادورو فرض تأش�يرات 
دخول عل�ى األميركيي�ن الراغبين 
في الس�فر إلى ب�الده وأوضح  أن 
الهدف من قراره هو مراقبة التدخل 

األميركي في شؤون فنزويال. 
الرئي�س الفنزويلي أك�د أنه لن 
يسمح بدخول مسؤولين أميركيين 

انتهكوا حقوق االنسان في سوريا 
والع�راق وأفغانس�تان باعتبارهم 

إرهابيين.
الرئي�س  وأض�اف 
الفنزويلي،”ق�ررت ف�رض نظ�ام 
التأش�يرة االلزامي�ة عل�ى جمي�ع 
مواطن�ي الواليات المتح�دة الذين 
يرغبون في دخول فنزويال. سوف 
يدفعون رس�وم التأش�يرة نفسها 
الت�ي يدفعه�ا الفنزويليي�ن عندما 

يريدون زيارة الواليات المتحدة”.
وكش�ف ع�ن قائم�ة لمكافحة 
قائم�ة  “لدين�ا  بقول�ه  اإلره�اب 

لمكافح�ة اإلره�اب عل�ى رأس�ها 
دي�ك  ب�وش،  دبلي�و  ج�ورج 
تش�يني، الرئي�س الس�ابق لوكالة 
ج�ورج  المركزي�ة  االس�تخبارات 
تيني�ت، العضو المتط�رف اليميني 
ف�ي الكونغ�رس ب�وب مينيندي�ز، 
ماركو روبي�و، إليانا روس ليتينن، 
ماريو دياز باالرا ه�ؤالء لن يكون 
بقدورهم دخ�ول فنزويال لكونهم 
إرهابيي�ن” ب�دوره، اته�م الرئيس 
البوليفي ايف�و موراليس الواليات 
االنقالب�ات  بتش�جيع  المتح�دة 
الالتيني�ة  أمي�ركا  دول  لتقس�يم 

للس�يطرة  الكاريبي  ومنطقة بحر 
عليها سياسياً واقتصادياً.

ف�ي   صحاف�ي  مؤتم�ر  وف�ي 
العاصمة الباز، دع�ا موراليس إلى 
الوح�دة ف�ي المنطق�ة ف�ي وجه 

المحاوالت اإلنقالبية.
مورالي�س أع�رب ع�ن تضامنه 
م�ع نظيريه الفنزويل�ي نيكوالس 
كريس�تينا  واألرجنتينية  م�ادورو 
كيرشنر في وّجه العدوان السياسي 
واالقتص�ادي الرام�ي إل�ى زعزعة 
استقرار حكومات هذه الدول، على 

حد تعبيره.

فنزوياًل  ختفض أعداد موظفي السفارة األمريكية بعد القبض عىل جواسيس

    بغداد/ المستقبل العراقي

 أف�اد موقع “البحرين اليوم” 
نقال عن األهالي في بلدة الفخار 
“عال�ي” أجهزة النظ�ام األمنية 
والبرق�ع  بالعب�اءة  تس�تعين 
)النقاب( لرصد تحركات الشباب 
الفاعلين في الحراك الثوري في 

البلدة .
ان�ه  ال�ى  الموق�ع  وأش�ار 
لوحظت عناص�ر أمنية متخفية 
ب�زي النس�اء وترص�د تحركات 

الشباب في التظاهر .
رص�د ش�باب بل�دة الفخ�ار 
)عالي( مخاب�رات مدنية ترتدي 
العب�اءة والبرقع )النقاب( وهي 
تس�ير وس�ط إحدى المس�يرات 

لتعقب الشباب الثوري.
الفخ�ار”  “ش�باب  وأطل�ق 
المتنكرة  “للمليش�يات  تحذي�راً 
ف�ي زي النس�اء وس�واها م�ن 
رد الغي�ارى”، بحس�ب تعبيرهم 
التواصل اإلجتماعي  على شبكة 

تويتر.
وكان أهالي سترة قد رصدوا 
حالة مشابهة في مسيرة سابقة 

الشهر الماضي.

ً

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وزير النفط ع�ادل عبد 
المهدي، امس األح�د، عن عودة 
حق�ول كرك�وك لإلنت�اج بفضل 
استخدام أنابيب نفط كردستان، 
وفيما اشار الى أنه توجد دراسة 
عراقيي�ن  خب�راء  الس�تدعاء 
يعمل�ون في الخارج لالس�تفادة 
من تجاربهم بمش�اريع نفطية، 
الس�ابق  النف�ط  وزي�ر  اعتب�ر 
حسين الشهرستاني أن الكميات 
المصدرة من اقليم كردس�تان لم 

تبلغ الكميات المتفق عليها.
وقال عبد المهدي خالل مؤتمر 
صحافي مشترك مع وزير النفط 
الشهرس�تاني  حس�ين  الس�ابق 
والوزير األس�بق ثام�ر غضبان، 
على هامش اجتماع دوري يعقد 
كل ش�هرين ف�ي مبنى ال�وزارة 
بحض�ور وزراء النف�ط الحال�ي 
ال�وزارة،  ووكالء  والس�ابقين 
إن “ال�وزارة تري�د االنفتاح على 
كل خبراء النفط وتوجد دراس�ة 
عراقيي�ن  خب�راء  باس�تدعاء 
يعمل�ون في الخارج لالس�تفادة 
مش�اريع  ف�ي  تجاربه�م  م�ن 
نفطية”، مشيراً الى أن “الوزارة 

المحافظ�ات  م�ع  ستنس�ق 
إلزال�ة العقبات م�ن أجل تطوير 
الش�ركات النفطية العاملة فيها 

وتعظيم االنتاج والتصدير”.
أن  المه�دي  عب�د  وأض�اف 
“االتف�اق م�ع كردس�تان ملزم 
وج�اٍر وال يوج�د به غب�ن ألحد 
ولم يتج�اوز أي احد على قانون 
أن “حقول  الموازنة”، موضح�اً 
كرك�وك ع�ادت الي�وم لإلنت�اج 
أنابي�ب النفط  بفضل اس�تخدام 

من كردستان وأصبحت تنتج من 
جديد”.

وبي�ن وزير النف�ط أن “إقليم 
 400 الي�وم  يص�در  كردس�تان 
ال�ف برمي�ل ال�ى مين�اء جيهان 
وتستخدم سومو منها 300 الف 
برميل”، معرباً عن أمله بأن “يتم 
التصدير م�ن موانئ كردس�تان 

الى 500 الف برميل”.
وتابع عبد المهدي أن “أسعار 
ارتفاع�اً وه�و  النف�ط ش�هدت 

ما تبنيناه س�ابقا لك�ن ال يمكن 
الوثوق به�ذا االرتف�اع في هذه 
الفت�رة عل�ى األقل”، مس�تدركاً 
بالق�ول “لك�ن نطمئنك�م ب�أن 
معدل بي�ع البرميل س�يبقى 56 

دوالراً للبرميل أو أكثر”.
من جانبه، ق�ال وزير التعليم 
العال�ي والبحث العلمي حس�ين 
الشهرس�تاني ، خ�الل المؤتمر، 
مرك�ز  تأس�يس  ال�ى  “نس�عى 
لدراس�ات الطاق�ة س�يبحث في 
أس�عار الس�وق ووضع الخطط 
االنت�اج  لتعظي�م  المناس�بة 
والص�ادرات النفطي�ة العراقي�ة 
االتح�اد االوربي”،  باالتفاق مع 
موضح�ا أن�ه “ال يش�مل النفط 

فقط بل الطاقة المتجددة”.
أن  الشهرس�تاني  وأض�اف 
“الكميات المصدرة من كردستان 
لم تبل�غ الكمي�ات المتفق عليها 
550 ال�ف برمي�ل حي�ث  وه�ي 
ان الش�هر االول ت�م تصدي�ر من 
االقلي�م وكركوك نح�و 150 الف 
برميل والشهر الثاني بلغت 300 
الف برمي�ل”، متمنياً أن “ترتفع 
الش�هر  خ�الل  المع�دالت  ه�ذه 
الثالث وص�وال الى ما تم االتفاق 

عليه”.

عبد املهدي يعلن عودة حقول كركوك لإلنتاج 
ويؤكد وجود دراسة الستدعاء خرباء عراقيني باخلارج



اعالنات5
www.almustakbalpaper.net

   العدد )916(  االثنني  2  آذار  2015

فقدان
فق�د  مني صك الس�فتجة 
املرق�م )61475( ف�����ي 
وبمبل����غ   2013/6/24
16,000,000 س�تة ع�ر 
الص�ادر  دين�ار  ملي�ون 
الس�ام  دار  م�رف  م�ن 
لاستثمار الركة الوطنية 
للخدم�ات النفطية عىل من 
يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار.

محكمة االحوال الشخصية يف العزيزية
العدد 124 / ش / 2015 

اعان
اقام�ت املدعي�ة / وس�ن محمود س�لوم 
الدع�وى املرقمة 124 / ش / 2015 امام 
هذه املحكمة وتطل�ب فيها الحكم بوفاة 
زوجه�ا املفقود فرات محمد س�لوم الذي 
فق�د يف ع�ام 2006 فمن لدي�ه معلومات 
ع�ن املفقود اع�اه الحضور ام�ام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 8 / 3 
/ 2015 وبخافه س�وف تقيض املحكمة 

بنظر الدعوى وفقا للقانون .
القايض

فقدان

فق�دت  من�ي البطاق�ة 

التموينية باس�م ) فرج 

حس�ون جرب( يف شارع 

الجامعة  قرب  الصناعة 

من  ع�ىل  التكنولوجي�ة 

يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

اعان

اىل الريك ثائر سلمان 

داود – اقتىض حضورك 

اىل بلدية التاجي س�بع 

الب�ور الج�راء معاملة 

اج�ازة بناء العقار 1 / 

. 13238
الريك / فوزي محمود عبد الله

فقدان

فقدت مني  هوية الطالب 

الص�ادرة م�ن  الجامعة 

باس���م  التكنولوجي�ة 

)وس�ام فاضل عجاج (

الثاني�ة عىل من  مرحلة 

يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان

فق�دت من�ي هوي�ة الطالب 

باسم )عدنان لطيف محسن( 

بغداد  الصادرة م�ن جامع�ة 

املحاصيل  الزراعة قسم  كلية 

الحقلية املرحلة االوىل بتاريخ 

2015/2/16 مع سيم كارت 

اثري الرجاء م�ن يعثر عليهما 

تسليمهما اىل جهة االصدار.

رقم االخطار
2015/104

اعان
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي املنطقة الخامس�ة 

بالبرة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرط�ي   مؤي�د خال�د يعق�وب  / 
املنسوب اىل قيادة  رشطة محافظة البرة    ملا كنت متهما 
وف�ق امل�ادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لس�نة 2008   لغيابك عن 

مقر علمك من تاريخ 2014/9/8 .
  وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعان 
ع�ىل ان تحرض امام محكمة قوى االم�ن الداخي للمنطقة 
الخامسة بالبرة خال مدة ثاثون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�ان يف محل اقامت�ك وتجيب عن التهم�ة املوجهة 
ضدك وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 
وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني القاء القب�ض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذين يعلمون بمحل 
اختفائك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا من قان�ون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

محكمة بداءة البرة 
العدد /382/ب/2015
التاريخ/ 2015/2/23
اعان

اقام�ت املدعية) جميلة مجيد حس�ن( 
الدع�وى املرقم�ة 382/ب/2015 امام 
محكم�ة ب�داءة الب�رة تطل�ب فيها 
الحكم بتصفي�ة الوقف ال�ذري للعقار 
تسلس�ل 5/74 ك�وت الحج�اج فم�ن 
ل�ه عاق�ة بالوق�ف املذك�ور مراجع�ة 
ه�ذه املحكمة بتاري�خ املرافعة املوافق 

.2015/3/29
القايض
ليث جرب حمزة

رقم االخطار
2015/115

اعان
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�ي املنطقة الخامس�ة 

بالبرة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرط�ي   غان�م محمد جاس�م  / 
املنسوب اىل قيادة  رشطة محافظة البرة    ملا كنت متهما 
وف�ق امل�ادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لس�نة 2008   لغيابك عن 

مقر علمك من تاريخ 2013/10/25 .
  وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعان 
ع�ىل ان تحرض امام محكمة قوى االم�ن الداخي للمنطقة 
الخامسة بالبرة خال مدة ثاثون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�ان يف محل اقامت�ك وتجيب عن التهم�ة املوجهة 
ضدك وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 
وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني القاء القب�ض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذين يعلمون بمحل 
اختفائك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالثا ورابعا من قان�ون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال بغداد/ الكرخ  
  شؤون االحوال

العدد:4326
التاريخ: 2015/3/1

اعان
اىل / الهيئة العامة للرضائب

قدم املدعي  )عمر حس�ن ابراهيم( طلبا يروم 
فيه تبديل )االس�م( وجعله )عم�ار(  بدال من 
)عم�ر ( راج�ني التفض�ل باالط�اع واعامنا 
عن موافقتكم حول اج�راء التبديل من عدمه 

ليتسنى لنا اجراء . 
املقدم
حسن حاتم محمود
مدير قسم شؤون احوال بغاد/ الكرخ

اعان 
ق�دم املدعي  )س�فيان جمال عباس( 
طلبا ي�روم في�ه تبديل )االس�م( من  
)س�فيان(  اىل )س�يف(  فم�ن لدي�ه 
اعرتاض  عىل الدع�وى مراجعه هذه 
املديرية خ�ال م�دة اقصاها )عرة 
ايام( وبعكس�ه سوف ينظر بالدعوى 
وفق احكام امل�ادة )21( ممن قانون 
االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة الدغارة
العدد: 76 / ب / 2013 

التاريخ: 25 / 2 / 2015 
اعان

قررت ذهه املحكمة بيع العق�ار املرقم 323 م19 الجحزرة 
والبالغ�ة مس�احته 4 دون�م و 16 اولك والواقع�ة يف ناحية 
الدغ�ارة قرية الهاالت مغروس�ة بعدد من اش�جار النخيل 
باملزاي�دة العلنية وذلك الكتس�اب قرار الحك�م املرقم 76 / 
ب / 2013 يف 19/ 11 / 2013 الدرج�ة القطعية والقايض 
بأزال�ة ش�يوعها بيعا، فع�ىل الراغبني بال�راء الحضور يف 
بناي�ة محكمة ب�داءة الدغارة وذلك خ�ال ثاثون يوما من 
الي�وم التايل للن�ر يف صحيفتني محليتني الس�اعة الثانية 
عر ظهرا بعد ايداع التأمينات القانونية والبالغة 10 % من 
القيمة املقدرة لحق الترف بملغ )س�تة مايني وستمائة 
وس�تون دينار وس�بعة فل�س( من غري ال�ركاء ويتحمل 

املشرتي اجور الداللية واملصاريف االخرى.
القايض

طالبان ُتفاوض احلكومة األفغانية يف كابل
        المستقبل العراقي / وكاالت

ق�ال قاري دي�ن محمد، املتحدث باس�م 
زعي�م حرك�ة طالب�ان األفغاني�ة امل�ا 
عمر، إن الحركة جاه�زة للتفاوض مع 
الحكوم�ة األفغاني�ة، وإنه م�ن املتوقع 
ب�دء املفاوضات بني الجانبني األس�بوع 
املقب�ل، يف العاصم�ة األفغاني�ة كابول. 
جاء ذلك يف اتصال هاتفي أجراه مراسل 
األناض�ول م�ع محم�د، بع�د عودته إىل 
قطر من العاصمة الباكس�تانية إس�ام 
آب�اد التي أج�رى فيه�ا لق�اءات رسية 
م�ع مس�ؤوليني باكس�تانيني. وأش�ار 
محمد إىل أن املش�اورات مستمرة داخل 
الحركة، وأن اختيار املش�اركني يف الوفد 
التفاويض س�يكون بيد امل�ا عمر، دون 
أن يديل بتريحات حول ما س�يتضمنه 
جدول املفاوضات. بدوره أكد مستشار 
رئيس الوزراء الباكستاني لألمن القومي 
والش�ؤون الخارجي�ة »رست�اج عزيز«، 
ملراسل األناضول، إجراء لقاءات رسية يف 
باكستان بخصوص التسوية السياسية 
يف أفغانس�تان، قائا إن باكستان تقوم 
بدور مس�اعد للتوصل لتسوية سياسية 
آخ�ر  دورا  تلع�ب  وال  أفغانس�تان،  يف 
بخ�اف ذل�ك، مش�ريا إىل ع�دم إمكانية 
منح املزي�د من املعلومات عن املوضوع، 
لكون�ه رسي�ا يف الوقت الح�ايل. وأعرب 

عزيز ع�ن اعتق�اده ب�رضورة اعرتاف 
الحكوم�ة األفغاني�ة بحرك�ة طالب�ان 
كقوة سياسية، مضيفا »حركة طالبان 
تح�ارب من�ذ س�نوات، وأعتق�د أنه�م 
أيضا ق�د أصابهم التع�ب. يمكن أن يتم 
إرشاكه�م يف الحكوم�ة األفغاني�ة، كأن 
يمنحوا مثا عددا م�ن مناصب الوالة«. 

وأش�ار عزي�ز إىل لق�اء وف�د صيني مع 
قاري دين محم�د يف قطر العام املايض، 
ومن ثم توجه وفد من شخصني برئاسة 
محم�د إىل بك�ني يف نوفم�رب/ تري�ن 
الثاني امل�ايض. ووفقا ملعلومات حصلت 
عليها األناضول من مصادر دبلوماسية، 
فق�د أُجريت ثاث جوالت م�ن اللقاءات 

الرسية بني قاري دين محمد ومسؤولني 
يف املخاب�رات الباكس�تانية يف بيش�اور 
وإس�ام آباد، أس�فرت عن قبول حركة 
طالب�ان ب�دء مفاوضات م�ع الحكومة 
األفغاني�ة، وتبع ذلك توجه رئيس أركان 
الجي�ش الباكس�تاني الجن�رال »راحيل 
رشيف« إىل كابول يف 17 فرباير/ ش�باط 

املايض، إلطاع الحكوم�ة األفغانية عىل 
ق�رار الحرك�ة، ولبح�ث العوام�ل التي 
يمكنه�ا التأثري س�لبا ع�ىل املفاوضات. 
وقالت مصادر من طالبان أفغانس�تان، 
لألناض�ول، إن الصني لعب�ت دورا هاما 
املفاوض�ات م�ع  الس�تار يف  م�ن وراء 
أقنع�ت  حي�ث  أفغانس�تان،  طالب�ان 
األفغاني�ة  الحكوم�ة  بقب�ول  الحرك�ة 
الجدي�دة التي ُش�كلت بع�د االنتخابات. 
وأك�د الس�فري الباكس�تاني الس�ابق يف 
كاب�ول »عزي�ز أحم�د خ�ان«، ملراس�ل 
األناضول، عىل أهمي�ة الدور الصيني يف 
التسوية السياسية يف أفغانستان، قائا 
إن الص�ني تقوم به�ذا ال�دور بدعم من 
الوالي�ات املتحدة األمريكية، وأن طالبان 
تث�ق يف الصني ما يمكّنه�ا من لعب دور 
محاي�د. كما أش�ار خ�ان لإلس�هامات 
الصيني�ة الكب�رية م�ن أجل إع�ادة بناء 
أفغانس�تان، وتنميته�ا اقتصاديا. وقال 
الصحفي »طاهر خان«، املهتم بشؤون 
حرك�ة طالبان، ملراس�ل األناض�ول، إن 
أول مطال�ب الحرك�ة س�يكون خ�روج 
جميع الجنود األجانب من أفغانس�تان، 
وإط�اق رساح املعتقل�ني، ورف�ع حظر 
السفر. وأشار خان إىل وجود معارضني 
الحكوم�ة  داخ�ل  الس�ام  ملفاوض�ات 
األفغانية، وداخل حركة طالبان عىل حد 

سواء.

بإشراف باكستان

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد / 2 / كشف مستعجل / 2015 

  التاريخ /2015/2/25
اعان

اىل املدع�ى عليه/رشك�ة ارض الح�ر للمقاوالت /
مديرها املفوض جليل مهدي الحر 

اق�ام  املدعي /  وزي�ر الش�باب والرياضة اضافة 
لوظيفته  عليك الدعوى البدائية بالعدد اعاه يطلب 
فيها تثبيت وضع البناء وتقدير قيمة العمل املنجز 
ومق�دار ما يتطلب�ه من عمل النج�ازه وملجهولية 
محل اقامتك  حسب اشعار مختار محلة السعدون 
يف قض�اء بغ�داد واملرف�ق بكات�ب مرك�ز رشط�ة 
2015/2/17علي�ه  2632يف  املرق�م   الس�عدون  
تقرر تبليغك اعانا بصحيفتني محليتني امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافع�ة املصادف 2014/3/11 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او 
من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون. 
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد: 1070 / ب / 2014 

التاريخ: 26 / 2 / 2015 
اعان

املدع�ون/ رغ�دان واحمد وعدنان واس�عد وعي اوالد زك�ي وطبان/ 
وكيلهم املحامي عمار عي خضري

املدعى عليهم :
1. عقيل ابراهيم عيىس
2. سهام عبد الله امللك

3. زكية وحنان وحسان وجهان ابناء زكي وطبان 
تبيع محكمة بداءة البرة العقار تسلسل 94 / 4 الكزاره    مساحته 
80ر1857  م2 يقع عىل ش�ارع االستقال مجاور لاعدادية املركزية 
يحوي س�احة متخذة كراج لوقوف السيارات باسم كراج الزهور مع 
وجود غرفة لادارة والجزء االخر مش�يد عليه بناء مؤلف من طابقني  
االريض عب�ارة ع�ن مح�ال تجارية وعددها تس�عة مخصص�ة لبيع 
الديكور والس�قوف الثانوية وخدمات الغوص والطابق الثاني عبارة 
ع�ن صالة كبرية مس�تغلة صاله بليارد الس�طح مس�قف بالجينكو 
متخذة مقهى لرب الشاي البناء من الطابوق ومسقف بالكونكريت 

درجة عمرانه قديمة فمن له الرغبة 
    بال�راء مراجعة هذه املحكمة ودفع التأمينات القانونية بنس�بة 
10/ من القيمة املقدرة    البالغة مليارين وثمنمائة وس�تة وعرون 
مليون وس�بعمائة الف دينار    وبصك مصدق المر هذه املحكمة من 
م�رف حكومي وس�تجري املزايدة الس�اعة الثاني�ة عر من ظهر 

اليوم الثاثني التايل للنر واجور املناداة عىل املشرتي.
القايض
ليث جرب حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد: 1338 / ب / 2014 

التاريخ: 26 / 2 / 2015 
اعان

املدعون/ ش�اكر وعماد وامل وايناس واسماء واالء ابناء محمود عي 
/ وكيلهم املحامي حسني العواد 

املدعى عليهم :
1. عي حرجان صال

2. عبد الحسن وعادل وعاء وسناء وايمان ومجيد ابناء محمود عي
تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رة العق�ار تسلس�ل 176 / 4 الف�ريس    
مس�احته 62ر331 م  يقع  يف منطقة الفريس بالقرب من مستشفى 
ابن غزوان وعىل ش�ارع فرعي مبلط مشيد عليه دار سكن مؤلفة من 
طابق�ني االريض يحوي حديقة وغرفة اس�تقبال وهول وغرفة طعام 
وغرف�ة نوم ومطب�خ وحمام ومرفق صحي وم�وزع وغرفة فوقانية 
ويوجد باب مستقل يؤدي اىل الطابق االول املشيد عليه مشتملني عدد 
/2 االول يحوي صالة وغرفتني نوم وحمام ومرفق صحي واملش�تمل 
الثان�ي يحوي صال�ة وحمام ومرف�ق صحي ومطب�خ وغرفتني نوم 
البن�اء م�ن الطاب�وق ومس�قف بالش�يلمان مبلطة بال�كايش درجة 
عمران الدار قديمة )حي املهندس�ني( وعىل ركن شارعني فرعيني غري 
مبلطني الدار االوىل خالية من الش�واغل تحوي ساحة فمن له الرغبة 
بال�راء     مراجعة هذه املحكمة ودفع التأمينات القانونية بنس�بة 
10/ م�ن القيمة املقدرة  والبالغة اربعمائة وتس�عة وعرون مليون 
وخمس�مائة واثن�ان وثمانون ال�ف دينار  وبصك مص�دق المر هذه 
املحكمة من مرف حكومي وس�تجري املزايدة الساعة الثانية عر 

من ظهر اليوم الثاثني التايل للنر واجور املناداة عىل املشرتي.
القايض
ليث جرب حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد: 795 / ب / 2012 

التاريخ: 1 / 2 / 2015 
اعان

املدعية/ تغريد زكي وطبان 
املدعى عليهم :

1. سهام عبد الله امللك
2. احمد سعد

3.  احس�ان وعي وعدنان ورغدان  وجيه�ان وزينه وحنان  
ابناء زكي وطبان 

تبيع محكمة بداءة البرة العقار تسلس�ل 68 / 8 الكزاره    
مس�احته   571,32  م2 يقع يف منطقة الكزاره عىل ش�ارع 
فرعي مبلط بالق�رب من مديرية زراعة البرة وهو عبارة 
ع�ن عرصة خالي�ة فمن ل�ه الرغبة بال�راء مراجعة هذه 

املحكمة    
  ودف�ع التأمين�ات القانوني�ة بنس�بة 10/ م�ن القيم�ة 
املقدرة للعقار  والبالغة س�تمائة وخمس�ة وثمانون مليون 
وخمسمائة واربعة وثمانون الف دينار  وبصك مصدق   من 
مرف حكومي وستجري املزايدة الساعة الثانية عر من 

ظهر  يوم الثاثني التايل للنر واجور املناداة عىل املشرتي.
القايض
ليث جرب حمزة

اعان
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  
حس�ون(    خ�ريي  الكري�م  )عب�د 
ال�ذي يطلب فيه تبدي�ل اللقب   من 
)الحلفي ( اىل )الحسني( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديري�ة 
خ�ال م�دة اقصاه�ا ع�رة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وفق احكام املادة 21 من 
القان�ون االح�وال املدني�ة رقم 65 

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

اعان
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) 
خليل حم�زة غري�ب (  الذي يطلب 
في�ه تبديل اللق�ب   من )الربمكي ( 
اىل )املياح�ي( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديري�ة خال مدة 
وبعكس�ه  اي�ام  ع�رة  اقصاه�ا 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

اعان
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  
)كري�م صك�ر جياد (  ال�ذي يطلب 
في�ه تبديل اللقب   م�ن )الخاض ( 
اىل )العط�وان( فم�ن لديه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديري�ة خال مدة 
وبعكس�ه  اي�ام  ع�رة  اقصاه�ا 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

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

فقدان
الهوي�ة  فق�دت  من�ي 
املديرية  الص�ادرة م�ن 
للتنمي�����ة  العام��ة 
الصناعية  معمل جص 
باس�م )كاظم مش�ايل 
س�طيح (رق�م االجازة 
ه�و 49444 ع�ىل م�ن 
يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان

فق�دت  من�ي هوي�ة 

الدين  الطالب ) سيف 

هيثم كاظم (الصادرة 

م�ن املعه�د التقني � 

ب�رة عىل م�ن يعثر 

اىل  تس�ليمها  عليه�ا 

جهة االصدار.

فقدان

فق�دت  من�ي هوية 

غرفة تجارة البرة 

)فاه���ان  باس��م 

ارش�اك(   كريك�ور 

عىل م�ن يعثر عليها 

جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

مجلس القضاء االعىل
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة

العدد: 136 / ش / 2015 
التاريخ: 1 / 3 / 2015 

اعان عن حالة مفقود
اقام�ت املدعي�ة رضية عايص حس�ون 
الدعوى املرقمة اعاه لدى هذه املحكمة 
تطلب فيها الحكم بوفاة زوجها املفقود 
حاتم محيس�ن حسون فعىل من يتوفر 
لدي�ه معلوم�ات عن املفف�ود الحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة 

املصادف 11 / 3 / 2015 .
القايض

اعان
اىل الريك وديع حس�ن كاظم 
– اقت�ىض حض�ورك اىل بلدية 
التاج�ي س�بع الب�ور الج�راء 
معامل�ة اج�ازة بن�اء العق�ار 

. 1 / 6775
الريك  / شيماء عبد خالف

اعان
ق�دم املدعي تحرير خماط رحي�م  طلبا يروم فيه 
تبدي�ل لقبه م�ن البيضاني اىل الب�دري فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خال مدة اقصاها 
عرة ايام وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وفق 
احكام املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل 
اللواء 
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعان
قدم املدعي عمر عبد الحس�ني جاس�م  طلبا يروم 
فيه تبديل اس�مه من عمر اىل عمار عبد الحس�ني 
جاس�م فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�ال مدة اقصاها عرة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظ�ر بالدعوى وفق احكام امل�ادة 21 من قانون 

االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل 
اللواء 
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة



العدد ) 916 (  االثنين  2  آذار  2015 اقتصاد وحمليات6
www.almustakbalpaper.net

النقل : اكثر من 500 سيارة ستدخل العاصمة ضمن مرشوع تكيس بغداد هذا العام 
     بغداد/المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر العم�ل والش�ؤون االجتماعية محمد ش�ياع 
الس�وداني، امس االحد، عن ان نسبة البطالة في البلد تجاوزت 
ال�� )25( بالمائة.وذك�ر الس�وداني في تصري�ح صحافي أن” 
نسبة البطالة في البلد ارتفعت في اآلونة األخيرة بسبب اإلعمال 
اإلرهابية التي ش�هدتها البالد مؤخراً “,مش�يرا إلى أن” نس�بة 
البطال�ة تج�اوزت ال���) 25 ( بالمائة وهنا المس�ؤولية تكون 
كبي�رة للتعاط�ي مع هذا األم�ر”. يذك�ر إن وزارة التخطيط قد 
أعلنت في تموز الماضي أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي 
بلغت 16 بالمئ�ة وبدأت الوزارة تش�جع القطاعات المهمة في 
الب�الد وم�ن أبرزها القط�اع الخاص لخلق ف�رص عمل جديدة 

للعاطلين.

       بغداد/ المستقبل العراقي

اس�تنكر محاف�ظ بغ�داد عل�ي التميمي بش�دة االعت�داءات 
المتك�ررة عل�ى االعالمي�ن كونهم ص�وت المواط�ن المظلوم 
والوس�يلة اليص�ال معاناتهم ومطالبهم ال�ى الحكومة ولكون 
االعالم احد اس�س الديمقراطية”.وقال التميمي خالل حضوره 
المؤتمر الذي اقيم في نقابة الصحفيين العراقيين  “ ان االعالم 
هو احد دعائم واسس الديمقراطية وان االعالميين هم الوسيلة 
اليصال مظلومية ومعان�ات المواطنين الى الحكومة والصوت 
الناط�ق بالح�ق اال بعض الوس�ائل االعالمية المسيس�ة والتي 
تعمل بنفس حزبوي وفئوي وطائفي فتلك التحس�ب على هذه 
المؤسس�ة الوطني�ة ، مؤكدا على الحكومة مؤسس�ات وافراد 
بمختلف تش�كيالتها ان تحافظ على س�المة ه�ؤالء وتدعمهم 
بش�دة لتحقي�ق الديمقراطي�ة وكذل�ك للوصول ال�ى متطلبات 

واحتياجات ابناء شعبنا “.

     بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية ان” العراق ليس مفلسا 
مالي�ا، وان بام�كان الحكوم�ة االقت�راض داخليا وخارجي�ا لمواجهة 
الضائقة المالية.وقالت عضو اللجنة نورة س�الم إن “انخفاض اس�عار 
بيع النفط بالتأكيد، كانت لها تداعيات سلبية كبيرة على الوضع المالي 
واالقتصادي للبلد، لكن هذا ال يعني بأن العراق بات مفلسا ، وال يمكنه 
مواجهة هذه الضائقة المالية التي اليمكن ان نسميها ازمة”.واضافت 
ان “الحكوم�ة وجه�ت وزاراته�ا ودوائره�ا وهيأتها بض�رورة تقليل 
النفقات، وهي باب من ابواب المواجهة، اما البرلمان فكان له دور في 
تبوي�ب الموازنة، حي�ث اوضح فيها الخطوات الت�ي تتخذها الحكومة 
ووزارة المالية بش�أن قضية مواجهة الضائقة من خالل االقتراض إذا 
كان داخلياً، عبر المص�ارف الحكومية والبنك المركزي، وخارجيا عبر 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والعراق كانت له تجارب مع هاتين 
المؤسس�تين العالميتين”.وتابعت ان “الحكوم�ة اتجهت ايضاً لتفعيل 
القط�اع الخاص بش�كل حقيقي،  وليس فقط على الورق ومش�اركته 
في المش�اريع الكبيرة والمتوس�طة، لذا وفي ظل ه�ذه االجراءات فال 
يمكن ان نعتبر ان العراق مفلسا”.يش�ار إل�ى ان مجلس النواب صوت 
على مشروع قانون الموازنة االتحادية لعام 2015، بمبلغ تجاوز 119 

ترليون دينار، وصافي عجز بلغ نحو 25 ترليون دينار.

العمل: نسبة البطالة يف البلد جتاوزت 
الـ  »%25«

حمافظ بغداد يستنكر االعتداءات 
املتكررة عىل االعالميني

االقتصاد الربملانية: العراق ليس مفلسًا 
وبامكانه االقرتاض

     المستقبل العراقي/ عادل الالمي

العام�ة  الش�ركة  كش�فت 
للمس�افرين والوفود التابعة لوزارة 
النقل ،امس االحد، أن )505 ( سيارة 
متنوع�ة س�تدخل العاصم�ة خ�الل 
العام الحالي ضمن مشروع “تكسي 
بغداد”،واك�دت انها س�تكون متاحة 
للمواطني�ن الراغبي�ن بالتنق�ل م�ن 
منازله�م  ال�ى  مناط�ق مختلفة من 
العاصم�ة بغ�داد ،فيما اش�ارت الى 
تنفي�ذ مش�روع اخ�ر ف�ي محافظة 
مش�روع  علي�ه  س�يطلق  البص�رة 

“تكسي البصرة “.
ان  الش�ركة   مدي�ر ع�ام  وق�ال 
“الوزارة وجهت ش�ركاتها بضرورة 
التفاع�ل بش�كل ج�دي م�ع القطاع 
الخاص س�يما بعد الضائق�ة المالية 
العراقي�ة  الدول�ة  تعيش�ها  الت�ي 
اليوم”، مبينا أن “شركة المسافرين 
والوف�ود وضعت خط�ة لتنفيذ عدد 
من المشاريع باالشتراك مع القطاع 
الخ�اص من بينها مش�روع تكس�ي 
بغ�داد، خصوص�ا وان االخي�ر يمثل 
مش�روعا واع�دا وفيه فائ�دة كبيرة 
للمواطنين” .واوضح أن “المشروع 
س�ينفذ بالتعاون مع احدى شركات 
القط�اع الخ�اص التي س�توفر 505 
س�يارة متنوع�ة حديثة م�ن موديل 
2015 وس�تكون متاح�ة للمواطنين 
الراغبي�ن بالتنق�ل م�ن منازلهم الى 
المحط�ة  او  الدول�ي  بغ�داد  مط�ار 
العالمية للس�كك الحدي�د، او مناطق 
اخرى في العاصم�ة بغداد”.واضاف 
مدير ش�ركة المسافرين والوفود أن 
“ الش�ركة تدرس تنفيذ مشروع اخر 
ف�ي محافظة البصرة، بس�بب حجم 

التج�ارة فيها ليطلق عليه مش�روع 
“تكس�ي البصرة “، مش�يرا الى أن “ 
خدماته ستكون مش�ابها الى حد ما 
الى مشروع تكسي بغداد”.وتابع أن 
“ ايرادت الشركة في الوقت الحاضر 
ال تغط�ي مصاريفها التش�غيلة على 

اقل تقدير، بس�بب ان الش�ركة تنفذ 
العديد من نشاطات المختلفة مجانا  
كالزيارات المليوني�ة التي تكون في 
فترات مختلفة من السنة “، مبينا انها 
“نفذت مؤخرا الكثير من النشاطات 
الحش�د  وق�وات  النازحي�ن  بح�ق 

الش�عبي، فضال عن واردات الشركة 
الت�ي ال تغطي مش�اريعنا،وكانت قد 
أعلنت الش�ركة في وقت س�ابق من 
االن ، ع�ن ش�راء 313 حافلة صينية 
متنوع�ة األحج�ام بكلف�ة 36 مليار 
دين�ار لنق�ل المس�افرين، وأش�ارت 

إلى أنها س�تدخل الخدمة خالل شهر 
آذار المقب�ل، وفيم�ا لفتت إل�ى أنها 
تس�عى لتكوين أس�طول “يضاهي” 
دول المنطق�ة، أك�دت أن الكثير من 
مركباتها تج�اوز عمرها الفعلي وال 

بد من استبدالها.

الفهداوي: رشاء الطاقة من املستثمرين احد احللول 
الزمة الكهرباء

    بغداد/ المستقبل العراقي

قاس�م  الكهرب�اء  وزي�ر  اك�د 
الفه�داوي ان” ش�راء الطاق�ة من 
المستثمرين هو احد الحلول للتغلب 
على أزم�ة الطاق�ة الكهربائية في 
البالد، فيما اش�ار إلى انه زار ثالث 
العم�ل  عل�ى  واطل�ع  محافظ�ات 
في محط�ة كهرباء بس�مايا.وقال 
المتح�دث االعالم�ي باس�م وزارة 
الكهرباء مصعب المدرس إن “وزير 
الكهرباء زار ع�دد من المحافظات 
الجنوبية  والوسط والتي استغرقت 
اربع�ة اي�ام تضمن�ت محافظ�ات 
البصرة وميسان وواسط”.واضاف 
ان “الوزي�ر اختت�م زيارته بمحطة 
،جن�وب  االس�تثمارية  بس�ماية 
محافظة بغداد والتي تنفذها شركة 
م�اس بطاق�ة )1500( ميغ�اواط 
“، مبين�ا ان “الفه�داوي اطلع على 

س�ير االعم�ال المدنية ف�ي موقع 
المحطة”.واك�د الم�درس نقال عن 
الفهداوي، أن “االس�تثمار هو احد 
الحل�ول للتغلب على ازم�ة الطاقة 
الكهربائي�ة ف�ي الع�راق من خالل 
ش�راء الطاقة من المس�تثمرين”.

كش�ف  الكهرب�اء  وزارة  وكان�ت 
في ال�23 م�ن ش�باط 2015، أنها 

بصدد تأس�يس ش�ركة مس�اهمة 
األهلي�ة  المول�دات  أصح�اب  م�ع 
بهدف توفير طاقة كهربائية كاملة 
للمواط�ن، وفيم�ا أش�ارت إلى أن 
األس�عار لألمبي�ر الواحد س�تحدد 
ح�ال اكتمال الش�ركة، لفت�ت إلى 
أن أصح�اب المولدات س�يقومون 

بجباية أجور الكهرباء الوطنية.

   البصرة / المستقبل العراقي

أعلنت ادارة مطار البصرة 
الدولي، افتتاح خمسة جسور 
المسافرين في  لنقل  هوائية 

مطار البصرة. 
وقال مدير مطار البصرة 
س�مير يون�س إن “خمس�ة 
جس�ور هوائية تم افتتاحها 
ودخل�ت حيز الخدم�ة وذلك 
لنقل المس�افرين في المطار 
بطريقة مماثلة في مطارات 
ال�ى  مش�يراً  العال�م”،  دول 
“أنها تسهم بنقل المسافرين 
ومباش�ر  س�ريع  بش�كل 
دون  عالي�ة  وانس�يابية 
اللجوء الى الس�اللم وحماية 
مش�اكل  م�ن  المس�افرين 
تح�دث ف�ي أوق�ات االمطار 

وحاالت الغبار”. 

ورجح يونس “أن تس�هم 
بزي�ادة  الهوائي�ة  الجس�ور 
ع�دد الرح�الت الجوي�ة مع 
دبي بمع�دل 14 رحلة والتي 
تش�هد حالياً س�بعة رحالت 
الواح�د،  االس�بوع  خ�الل 
اضاف�ة الى فت�ح خط جوي 
ف�ي اذار الق�ادم م�ع الصين 
عب�ر مطار البص�رة”. ولفت 
“الجس�ور  أن  ال�ى  يون�س 
الهوائية تستقبل جميع أنواع 
الطائرات باس�تثناء طائرات 
ن�وع CRG كونه�ا طائ�رات 
صغيرة الحج�م وتعمل لنقل 
المس�افرين داخليا الى بغداد 
واربي�ل والس�ليمانية حي�ث 
تعم�ل بنظ�ام الس�لم لصغر 

حجمها”. 
مدي�ر  ق�ال  جانب�ه  م�ن 
لمش�روع  المنفذة  الش�ركة 

عام�ر  الهوائي�ة  الجس�ور 
الجوهري إن “كلفة مشروع 
الهوائية هو ثمانية  الجسور 
ملي�ارات و126 مليون دينار 
 300 عراق�ي وانج�ز خ�الل 
تعم�ل  جس�ور  وه�ي  ي�وم 
وف�ق نظ�ام عالم�ي تعم�ل 
ب�ه المط�ارات االوربية مثل 

مطار كوبنهاكن “. 
وأوض�ح الجوه�ري “ان 
الجس�ور الهوائية يبلغ طول 
الواح�د منها 36 مت�راً تعمل 
بنظام تلس�كوبي تتحرك في 
لتستوعب  االتجاهات  جميع 
م�ن  مختلف�ة  مجموع�ة 
ان�واع الطائ�رات وهي تقدم 
وستجعل  للمسافرين  خدمة 
مطار البص�رة ضمن واجهة 

المطارات العالمية”.

افتتاح مخسة جسور هوائية يف مطار 
البرصة الدويل

    بغداد/ المستقبل العراقي

الع�دل حيدر  أعل�ن وزي�ر 
أن  األح�د،  ام�س  الزامل�ي، 
ال�وزارة رفعت ملف�ات 90% 
بالعف�و  المش�مولين  م�ن 
الخ�اص إلى مجل�س الوزراء 
أن  أك�د  وفيم�ا  لتدقيقه�ا، 
مرس�وم  اس�تلمت  ال�وزارة 
جمه�وري يقض�ي باإلف�راج 
ع�ن 250 ش�خصا، أش�ار إلى 
أن اكتظاظ الس�جون بالنزالء 
األمني�ة وحال�ة  األوض�اع  و 
الط�وارئ الت�ي يمر به�ا البلد 
اب�رز المش�اكل الت�ي تعانيها 
الوزارة”.وق�ال وزي�ر الع�دل 
حي�در الزامل�ي خ�الل مؤتمر 
صحاف�ي عقده عل�ى هامش 
اإلص�الح  لحف�ل  حض�وره 
العراق�ي ف�ي ن�ادي العلوي�ة 
وسط بغداد إن “الوزارة تعمل 
اآلن ضمن قرار العفو الخاص 
رق�م 321 حي�ث ت�م رفع 90 
المش�مولين  % م�ن ملف�ات 
إلى مجلس ال�وزراء لتدقيقها 
ورفعه�ا لرئاس�ة الجمهورية 
للتوقي�ع عل�ى ق�رار اإلفراج 
عنهم”.وأض�اف الزامل�ي، أن 
“ال�وزارة اس�تلمت مرس�وم 
من رئاسة الجمهورية يقضي 
باإلفراج عن أكثر من 250 اسم 
وت�م اإلفراج ع�ن معظمهم”، 
مؤك�دا عدم وجود “بريء في 
السجون العراقية ولكن هناك 
من لم تحسم قضايا التحقيق 
بحقهم نتيجة الزخم الحاصل 

على مجلس القضاء األعلى”.
ولفت وزير الع�دل، إلى أن 
“دائ�رة اإلص�الح ف�ي النظام 
العراقي الجديد شهدت تطورا 
في الجوانب اإلنس�انية عكس 
م�ا كان�ت علي�ه ف�ي النظام 
اإلرهاب�ي الس�ابق”، مبينا أن 
“النظ�ام الس�ابق كان يرهب 
الن�اس في س�جونه الس�رية 
العلماء والعباقرة  التي ضمت 
والمفكرين والثوريين”.وتابع 
الزامل�ي، أن “دائ�رة اإلصالح 
العراق�ي الت�ي تأسس�ت بعد 
العم�ل  ب�دأت   2003 ع�ام 
بحرية وتطورت بشكل كامل 
يتماشى مع حقوق اإلنسان”، 
مشيرا إلى أن “التحديات التي 
تواج�ه عم�ل دائ�رة اإلصالح 
هي اكتظاظ السجون بالنزالء 
األمني�ة وحال�ة  األوض�اع  و 

الطوارئ التي يمر بها البلد”.
رئي�س  أن  إل�ى  يش�ار 
حي�در  ال�وزراء،  مجل�س 
العبادي، أوعز ف�ي ال�)الثاني 
 ،)2014 األول  كان�ون  م�ن 
الموقوفي�ن  بإط�الق س�راح 
الذين ص�درت بحقه�م أوامر 
قضائي�ة باإلفراج ومنع إلقاء 
القبض أو توقيف أي ش�خص 
إال بمقتض�ى أم�ر ص�ادر من 
أن  أك�د  المخت�ص،  القاض�ي 
والداخلي�ة  الدف�اع  وزارت�ي 
الوطن�ي  األم�ن  وجه�از 
ستتولى وضع ضوابط وآليات 
بالسجل  الموقوفين  تس�جيل 

المركزي.

العدل تسلم ملفات 90% من املشمولني 
بالعفو اخلاص ملجلس الوزراء

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النف�ط، االح�د، عن 
الكمي�ات المصدرة م�ن النفط الخام 
واالي�رادات المتحققة لش�هر ش�باط 
الماض�ي حس�ب االحصائي�ة االولية 
الص�ادرة من ش�ركة تس�ويق النفط 

العراقية ‘سومو’.
وق�ال المتح�دث الرس�مي بأس�م 
الوزارة عاصم جه�اد في بيان له ، ان 
‘مجموع كمية الصادرات النفطية بلغ 
قراب�ة اثنين وس�بعين ملي�ون برميل 
وس�بعمائة واربع�ة وعش�رين ال�ف 
برميل، فيما بلغت االيرادات المتحققة 
قراب�ة ثالث�ة ملي�ارات وواربعمائ�ة 
وتس�عة واربعي�ن ملي�ون وثالثمائة 
دوالر. ال�ف  وخمس�ين  وخمس�ة 

واضاف جه�اد ان ‘الكميات المصدرة 
واالي�رادات المتحققة لش�هر ش�باط 
الماضي وبحس�ب االحصائية االولية 
س�جلت ارتفاعا طفيفا في االيرادات 

المتحقق�ة للصادرات مقارنة بش�هر 
كان�ون الثاني الماض�ي’، الفتاً الى ان 
‘كمي�ة الص�ادرات لش�هر ش�باط تم 
احتس�ابها ل�28 يوما بخالف االشهر 

االخرى التي تتراوح )31-30 ( يوما’.
وتابع جهاد ان ‘معدل التصدير اليومي 
بل�غ مليوني�ن وخمس�مائة وس�بعة 
وتس�عون الف برمي�ل’، مضيف�اً ان ‘ 

معدل سعر البيع بلغ )47.431( دوالر 
للبرميل الواحد .

ت�م  أع�اله  الكمي�ات  أن  وبي�ن 
تحميله�ا من قبل الش�ركات النفطية 

العالمية التي تحمل جنسيات مختلفة 
م�ن موان�ئ البص�رة وخ�ور العمية 
والعوام�ات االحادي�ة عل�ى الخلي�ج 

العربي وميناء جيهان التركي.

النفط تعلن ارتفاع صادراهتا اىل اكثر من اثنني وسبعني مليون برميل يف شباط

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت أمان�ة بغداد، ام�س االحد، 
ع�ن تنفيذه�ا حمل�ة جدي�دة ضم�ن 
خطته�ا إلزال�ة التج�اوزات الحاصلة 
على األرصفة والش�وارع والساحات، 
وجمالي�ة  نظاف�ة  عل�ى  للحف�اظ 
العالقات  مديري�ة  العاصمة.وذك�رت 
واالع�الم في بي�ان تلقت المس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، إن “دائرة بلدية 

ازال�ت ع�دداً م�ن االكش�اك  ال�دورة 
والمسقفات وهياكل دور قيد االنشاء،  
واغلق�ت ع�دداً من المرائ�ب ومواقع 
بي�ع االغن�ام في ش�ارعي )الش�هداء 
والوح�دة( واغلق�ت معم�اًل لصناعة 
الش�تايكر وملعباً لخماسي الكرة في 

شارع المصافي”. 
وأض�اف البي�ان أن “دائ�رة بلدية 
مرك�ز الك�رخ بالتع�اون م�ع ش�عبة 
االع�الم والوع�ي البلدي وبالتنس�يق 

واالم�ن،  الحراس�ات  مديري�ة  م�ع 
نفذت حملة تضمن�ت توجيه انذارات 
الصحاب المرائب المخالفة للتعليمات 
وس�حب هوي�ات المخالفي�ن واخ�ذ 
تعه�د خطي بعدم تك�رار المخالفات، 
وازالة عدد من التجاوزات في ش�ارع 
الش�يخ مع�روف ومناط�ق الحارثية 
والرحماني�ة وك�رادة مري�م، وازال�ة 
مولدة ق�رب جامع المدلل في منطقة 

العطيفية”.

امانة بغداد تنفذ محلة الزالة التجاوزات
ًحفاظا على نظافة وجمالية العاصمة
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يف غضون أيام س�يقف رئيس الوزراء اإلرسائييل نتنياهو 
أم�ام منصة الكونج�رس األمريكي ليتحدث أمام جلس�ة 
مشرتكة تضم أعضاء مجليس النواب والشيوخ. وبالطبع 
سيس�تغل املناسبة للهجوم عىل إيران وإطالق التحذيرات 
الناري�ة م�ن املفاوضات الحالي�ة التي تقوده�ا الواليات 

املتحدة األمريكية بغية كبح "إيران النووية".
وبعد أن نجح خالل مناس�بتني سابقتني أمام الكونجرس 
يف إع�الن عزم�ه إحب�اط عملية س�الم »أوس�لو« يف عام 
1996، وتدمري خطة الرئيس أوباما الرامية إىل اس�تئناف 
املحادثات اإلرسائيلية الفلس�طينية يف ع�ام 2011، يبدو 
أن نتنياهو يأمل هذه املرة أيضاً أن يس�تغل هذا الخطاب 
يف تعزي�ز عزيم�ة أعضاء الكونج�رس الذي�ن يعارضون 
املفاوض�ات الحالي�ة مع إي�ران. وال ري�ب يف أن نتنياهو، 
املغرور دائماً بنفس�ه، يعتقد اآلن أنه سينجح مرة أخرى 

يف تحقيق مسعاه.
ويف ح�ني ال يفص�ل ه�ذا الخطاب س�وى أس�بوعني عن 
االنتخاب�ات اإلرسائيلية، فإنه يعترب أيض�ًا بمثابة فرصة 
لنتنياهو كي ُيظهر للناخبني اإلرسائيليني س�يطرته التي 
ال تضاه�ى عىل السياس�ة األمريكية. ويأم�ل أيضاً يف أن 
يحول االنتب�اه عن فضائحه املالية األخ�رية وإخفاقه يف 

إرساء السالم أو توفري الرفاهية لشعبه.
ولك�ن ما لم يتوقع�ه نتنياهو هو العاصف�ة القوية التي 
سيتمخض عنها ظهوره. فإذا كان قد زعم مراراً وتكراراً 
»درايته بالسياس�ة األمريكية«، فق�د كان عليه أن يتوقع 
أن محاولت�ه املتعم�دة إلحراج الرئي�س األمريكي لن تمر 
م�رور الكرام مع البيت األبيض أو حلفائه. ولكن نتنياهو 
أظهر غطرس�ة قص�رية النظر م�ن خالل تآمر س�فريه 
لدى واش�نطن، الذي كان ناش�طاً يف الح�زب الجمهوري، 
م�ع رئي�س مجلس الن�واب، لرتتي�ب هذا الخط�اب أمام 
الكونج�رس، إال أنه�ا أيضاً واح�دة من هف�وات غروره 

الكثرية.
ومن�ذ اإلعالن ع�ن الخطاب، توالت ردود الفعل الس�لبية، 
ففي بداية األم�ر، تم انتقاده بأنه »خ�رق للربوتوكول«، 
و»تح�رك حزبي غري مالئم«، ثم تط�ورت الردود إىل حرب 
ترصيح�ات وإج�راءات ش�ديدة العدائي�ة. فاته�م البيت 
األبيض سلوك رئيس الوزراء اإلرسائييل بأنه مدمر لنسيج 
العالقات »األمريكية اإلرسائيلية«، ووصف وزير الخارجية 
األمريكي جون كريي انتق�ادات نتنياهو للمفاوضات مع 
إي�ران بأنها »تن�ّم عن جهل«. وعالوة ع�ىل ذلك، أعلن 36 
عضواً من أعضاء الكونجرس -حتى يوم الجمعة املايض- 
عزمه�م مقاطع�ة الخط�اب. وق�د أخربني أح�د أعضاء 
مجل�س الن�واب بأنه يتوق�ع تزايد ع�دد املقاطعني خالل 

األيام املقبلة.
وباملثل كانت هناك ردود فعل قوية يف إرسائيل، لم تقترص 
فقط عىل اتهام خصوم نتنياهو له بإدارة تالعبات خطرة 
داخ�ل السياس�ة األمريكية، ب�ل اتهمه رئيس »املوس�اد« 
السابق بأن خطابه »بال فائدة وغري بناء«. وحتى الرئيس 

اإلرسائييل نقل عنه مؤخراً انتقاده ملقامرة نتنياهو.
وبالطب�ع هناك من يش�ريون إىل أن كل هذا الصخب ليس 
س�وى »جلبة مؤقتة« رسعان ما س�تهدأ بمج�رد انتهاء 

االنتخابات، ولكنني ال أعتقد ذلك.
فربم�ا يع�اد انتخ�اب نتنياهو م�رة أخرى، ع�ىل رغم أن 
اس�تطالعات الرأي تظهر أنه سيتعني عليه أن يكافح كي 
يكّون ائتالفاً يضم أكثر من 60 عضواً يحتاجهم لتش�كيل 
الحكومة. ومنذ إعالنه عن إلقاء خطاب أمام الكونجرس، 
تزعزع�ت قبض�ة نتنياه�و الضعيفة ع�ىل خصومه من 
يس�ار الوس�ط يف االتحاد الصهيوني. ويب�دو أن الطرفني 
سيتنافسان عىل تحقيق نسبة متساوية، تصل بالكاد إىل 
23 أو 24 مقع�داً يف »الكنيس�ت« املقبل. ويف ضوء ترشذم 
أحزاب جناح اليمني اإلرسائييل، ربما يكون نتنياهو قادراً 
عىل تش�كيل االئتالف الالزم، ولكنه سيكون مجموعة من 
املتعصب�ني الذي�ن تقودهم مصالحهم الش�خصية، ممن 

سيدفعون إىل تفاقم التوترات مع الواليات املتحدة.
وحتى اآلن، يبدو أن االتحاد الصهيوني سينأى بنفسه عن 
ح�زب نتنياهو، وم�ن ثم لن تكون أمامه فرصة تش�كيل 
ائتالف متماس�ك قادر ع�ىل إدارة الحكم أو تحريك عملية 
الس�الم.وعليه، س�تكون تركة نتنياهو انقس�اماً عميق 
داخل إرسائيل، التي س�تكون لديها إما حكومة متعصبة 
تواصل اتخاذ خطوات عدائية تستفز الفلسطينيني وتعمق 
إحباط جهود صناع السالم، أو حكومة مشلولة وضعيفة 
م�ن تيار الوس�ط غري قادرة عىل الترصف لحس�م عملية 
السالم.وبالتأكيد ستكون لترصف نتنياهو تداعيات أخرى 
يف الوالي�ات املتحدة؛ ذلك أن اإلرسائيليني يعزون أنفس�هم 
ب�أن اس�تطالعات الرأي تش�ري إىل أن غالبي�ة األمريكيني 
يؤي�دون دولته�م. ولكنه�م يتجاهل�ون أن األمريكي�ني 
يتزايد إحباطهم وانقس�امهم العميق بش�أن السياسات 
اإلرسائيلي�ة. فاألغلبية تعارض املس�توطنات واإلجراءات 
اإلرسائيلي�ة الت�ي تتع�ارض م�ع السياس�ات األمريكية.

وعندم�ا ينه�ي نتنياهو مغامرت�ه الكربى يف واش�نطن، 
ربما أن كثرياً من املسؤولني األمريكيني سيرصون عىل أن 
ُعرى الروابط األمريكية اإلرسائيلية »ال تنكرس«، وربما أن 
كثريين يف الكونجرس سينصاعون أيضاً لطلبات إرسائيل. 
بيد أن هذه ليس�ت هي القصة بأكملها، ألنه س�يرتك من 
خلفه ترشذماً يف السياسة اإلرسائيلية وانقساماً عميق يف 
الواليات املتحدة. وس�تكون هذه ه�ي تركة نتنياهو رمز 

التالعب السيايس وعدم املسؤولية.

جيم�س زغبي

خطاب نتنياهو.. دهاء أم 
غباء؟

انطالق تجربة الحش�د الشعبي اس�تجابة لفتوى املرجعية 
كان مفاج�أة لق�وى اإلرهاب ومنها "داع�ش"، حيث كان 
يظ�ن رم�وز اإلره�اب أن ردة الفع�ل س�تظل كامن�ة وأن 
املرجعية س�تظل س�اكتة رغم أن س�كوتها صرب وحكمة، 
لك�ن رموز اإلرهاب غفلوا ع�ن حقيقة أن موقف املرجعية 
الحازم سيأتي يف وقته املناس�ب، فخالل السنوات املاضية 
كان�ت املرجعية املتمثلة بالس�يد السيس�تاني تؤدي واجبا 
وطني�ا تجس�د يف تهدئ�ة م�ا يج�ري ومحاولة لم الش�مل 
وتوحيد الصف وإطفاء نار الفتنة الطائفية وقد نجحت إىل 

حد كبري يف هذه الوظيفة.
 لك�ن عندما ش�عرت املرجعية بأن خطر اإلرهاب س�يطال 
م�ا أنجزت�ه يف توحيد الص�ف الوطني وإطفاء ن�ار الفتنة 
س�ارعت إىل إطالق فتوى "الجه�اد الكفائي" ضد اإلرهاب 
ملواجهة الخطر الذي تجس�د هذه املرة يف س�قوط مناطق 
وخروجه�ا بالكامل عن س�يطرة الحكومة رغم أنها كانت 

مناطق غري مستقرة يعشعش فيها اإلرهاب. 
إن الضغ�ط الذي تمارس�ه قوات الحش�د الش�عبي وكذلك 
قطع�ات الجيش العراقي عىل عصابات "داعش" اإلرهابية 

قد أف�ى إىل تحقيق انتصارات وطنية كبرية قصمت ظهر 
اإلره�اب، إضافة إىل االنتص�ارات التي س�تتحقق يف األيام 
املقبلة. إن تجربة الحشد الشعبي كانت تجربة ناجحة وفق 
املقاييس العسكرية املثىل وقد شهدت هذه التجربة تطورا 
ونموا خالل األشهر املاضية، ومن الخطأ أن يظن البعض أن 
هذه التجربة يف تراجع، النها ال تزال مستمرة ما دام هنالك 
دعم لوجستي لها ودعم شعبي، ألنها تجربة وطنية سمت 
فوق الطائفية، حيث اس�تقطبت جمي�ع أبناء الوطن دون 
اس�تثناء. وقد حاولت وال تزال تحاول بعض وسائل اإلعالم 
الخبيثة نعت تجربة الحش�د الشعبي بأنها تجربة طائفية 
إلث�ارة الفتن وتعكري األجواء، لكن ه�ذه املحاوالت ما هي 
إال حرب إعالمية ضد العراق وسيادته ووحدته الوطنية وال 

تستهدف تشويه صورة وأخالقية وأهداف الحشد الشعبي 
فق�ط،  كما انها محاوالت لتحريض قوى اإلرهاب ودعمها 

إعالميا بعد أن بدأت تخرس املعركة شيئا فشيئا.
 ومن املعلوم أن بعض وس�ائل اإلعالم التي تبث التشويش 
والش�ائعات وت�روج لثقافة الكراهي�ة والتطرف هي املنرب 
اإلعالم�ي لإلرهاب وأن الجهات املمول�ة لها هي التي تقف 
وراء دع�م اإلره�اب وتمويل�ه، وه�ذا مكمن الخط�ر الذي 
بدأ يتالىش ش�يئا فشيئا وس�ينتهي يوما بعد يوم وستعود 
املناطق التي يس�يطر عليها اإلرهاب بع�د أن تتمكن قوات 
الحشد الش�عبي وقوات الجيش من إخماد إنفاس االرهاب 
وسنشهد نهاية "داعش" وخرافة اإلرهاب، وهذا هو املؤمل 
املتوقع ما دامت هنالك إرادة ش�عبية مؤمن�ة بقيم الدفاع 

عن الوطن وس�يادته. وستكون "داعش" عارا عىل التاريخ 
وس�تكون حكاي�ة تتناقلها اإلجي�ال مضمونها البش�اعة 
والحق�د الدفني والكراهية.  إن اإلره�اب مهما كان صنفه 
ال ي�زال يراهن عىل تحقيق أهداف�ه يف املنطقة لكنه واهم، 
ألن هنالك قوة ش�عبية وإرادة صلبة وق�ادرة عىل التصدي 

له ورده عىل أعقابه.
 إن بق�اء الح�ال من املحال وجميع الدالئل تش�ري إىل تفوق 
اإلرادة الش�عبية ع�ىل األرض، بينما تتش�بث قوى اإلرهاب 
ومنها "داعش" باتباع أساليب اإلبادة الجماعية وممارسة 
الحيل الحربية إليقاف مد الحشد الشعبي، أو بث الشائعات 
به�دف كرس عزيم�ة إرادة ق�وات الجيش التي اس�تعادت 
املبادرة وأعادت حس�اباتها وخططها، وهي تس�تعد بدعم 
من الحش�د الش�عبي إلطالق الرصاصة األخ�رية عىل جثة 
"داع�ش"، وس�تظل "داع�ش" مثال للس�وء والع�ار بينما 
س�تظل قوات الحش�د والجيش مثال لل�رشف وللدفاع عن 
القي�م الوطني�ة وس�يادة الوط�ن ووحدت�ه وأصالته، ولن 
تنفع مختلف املحاوالت اإلعالمية يف تش�ويه صورة الحشد 

الشعبي والجيش ألنهما يمثالن اإلرادة الوطنية النبيلة.

يف تزامن مع مذبحة "داعش" الوحشية التي راح ضحيتها 
21 مرصي�ًا يف األرايض الليبية س�وقت املخابرات الرتكية 
ومن خالل وس�ائط إعالمية عدة ادعاءات بأن: "عنارص 
تابعني لتنظيم "داعش" دخلوا تركيا ويخططون ملهاجمة 

بعثات دبلوماسية يف أنقرة وإسطنبول" .
ونقلت بعض الصحف الرتكية يف ذات التوقيت عما أسمته 
مذك�رة داخلية للوكالة االس�تخبارية الرتكية قولها: "إن 
حوايل 3 آالف من عنارص التنظيم يتطلعون لدخول تركيا 
عرب حدودها الجنوبية بعد فشلهم يف االستيالء عىل مدينة 

كوباني الكردية السورية" .
وقال�ت املذك�رة االس�تخبارية الرتكية: "م�ن املعتقد أن 
بعض عنارص "داعش" م�ن بينهم قادة كبار يخططون 
لش�ن هجمات داخل تركي�ا بالفعل، ويقيم�ون يف بيوت 

آمنة" .
يف النظ�رة له�ذا الترسي�ب وتوقيت�ه واملذبح�ة الرببري�ة 
بح�ق أبرياء من أبناء م�رص العربية وعىل أيدي جماعات 
"داع�ش" اإلرهابية الت�ي تواجه تحالفاً دولي�اً يف العراق 
وسوريا ترتسم مش�اهد عدة، ومن ذلك أن اإلرهاب الذي 
بات يف حال استيطان ببلدان يف هذه املنطقة بات مفتوحاً 
عىل غريها، وأن التفاوت يبدأ بقدرة االستخبارات الرتكية 

يف الوص�ول إىل نوايا هذه الجماعات وهي مهمة ليس�ت 
صعب�ة، إال يف حال أن تكون االس�تخبارات ذاتها هي من 
يغ�ذي ويحف�ز هذه النواي�ا، وهذا محتمل بع�د أن بدأت 
ترتدد معلومات مفادها أن اإلرهاب عىل طريقة "داعش" 

وأمثالها هو صنيعة استخبارية .
ال ش�ك، أن هناك من صنع "داع�ش" ودعمها، ومن غري 
املس�تبعد أن تكون املخابرات الرتكية رشيكة يف ذلك، وأن 
أردوغان يستثمره لتحقيق أحالمه العثمانية بعد تخريب 

املنطقة العربية .
هنا يمكن القول إن الترسيب االس�تخباري كان أقرب إىل 
محاولة تركية بائسة لظهور الجاني وكما لو أنه ضحية 
وهذا ما يكشفه السجل الرتكي يف شأن التعاطي مع هذه 
املوجة اإلرهابية التي تفجرت يف العراق وسوريا وباتت يف 

تمدد رسطاني رسيع يف املنطقة العربية .

لق�د غ�دت تركيا بالنس�بة للجماع�ات اإلرهابي�ة البيئة 
املثىل، فالذين يجري تجنيدهم من إفريقيا وآسيا وأوروبا 
والوالي�ات املتحدة للقت�ال يف العراق وس�وريا يصلون إىل 
املحطة الرتكي�ة ومنها يجري نقلهم إىل البلدين الجارين، 
كم�ا ينفذون عملي�ات إرهابية يف أوروب�ا، مثل تفجريات 
باري�س اإلرهابي�ة األخ�رية، وحس�ب ش�هادة الخب�ري 
األمريكي يف مجال محاربة اإلرهاب نيكوالس راسموسن: 
"ليس ثم�ة ممر معني يس�تخدمه املتطوع�ون للوصول 
إىل س�وريا ولكن معظمهم يم�رون يف نهاية املطاف عرب 

األرايض الرتكية" .
لكن ما كان الفتاً هو أن الوكالة االستخبارية الرتكية أقرت 
بأن تركيا بالنسبة للجماعات اإلرهابية ليست مجرد ممر 
للعابري�ن من ه�ذا الصنف بل هي قاع�دة إرهابية، وهذا 
ه�و املعنى لقول الوكالة م�ن أن بعض عنارص "داعش" 

من بينهم قادة كبار "يخططون لش�ن هجمات قد دخلوا 
تركي�ا بالفعل ويقيمون يف بي�وت آمنة" . األمان هنا عىل 
هذا النحو ال يمك�ن أن يتوفر إال يف أحد أمرين إما بوجود 
قوى داخلي�ة تركية حاضن�ة أو أن املجاميع عىل معرفة 

جيدة برتكيا ويطمئنون إىل وجودهم فيها .
عىل أن األهم من كل هذا هو أن أردوغان يحارب من يراهم 
أع�داءه وأع�داء حلفائ�ه ب"داعش" . إن ح�زب العدالة 
والتنمية "إخوان مس�لمني" الحاكم يف تركيا رفض طلباً 
من الربملان الرتكي للتحقيق يف أنشطة تنظيم "داعش" يف 
البالد" . ونقلت وس�ائط صحفية تركية عن عضو حزب 
الش�عب الديمقراط�ي الرتك�ي نظمي غور مق�دم طلب 
التحقيق قول�ه: "إن نتائج االنتخاب�ات الربملانية األخرية 
كانت عالمة ع�ىل أن الحكومة الرتكية مازالت تمتنع عن 
اتخاذ موقف واضح ضد تنظيم "داعش"، فيما قال نائب 
رئي�س حزب الش�عب الجمهوري املع�ارض رفيق يلماز: 
"إن هذه السياس�ة س�تجلب مخاطر جدي�ة حول األمن 

القومي يف تركيا" .
إن حرب أردوغان عرب تنظيم "داعش" يف املنطقة العربية 
هي امتداد لذات الحروب العثمانية التي استهدفت الناس 

بحقوقهم وكرامتهم وحريتهم وسيادتهم . 

يعقوب يو�سف جرب

رضورة احلشد الشعبي

ها�سم عبد�لعزيز

أردوغان حيارب بالتنظيم اإلرهايب

 أم�ا رشب�ت، فتل�ك الصبي�ة األفغاني�ة الحلوة 
الت�ي احتلت ص�ورة وجهها، القوي واملأس�وي 
يف آن، غ�الف مجلة »ناش�يونال جيوغرافيك« يف 
1985، وراحت الصحف تتبارى بالتغزل بعينيها 
الخرضاوين املفزوعتني تحدقان بكامريا املصور 
األمريكي القدير، س�تيف مّكوري، الحائز مرتني 
جائزة الصورة الصحافية العاملية. تحّول الوجه 
إىل رم�ز مفرتض لكل ما هي عليه أفغانس�تان: 
جم�ال ال يوص�ف، وبؤس ب�ال قعر... ال س�يما 
أن وال�دَي رشبت )كان اس�م عائلتها بيبي حني 
الُتقطت لها الصورة وه�ي يف الثانية عرشة، ثم 
أصب�ح ُغلّه حني تزوجت بعد ذلك بقليل( قتالً يف 
قصف س�وفياتي عىل قريتها، فلجأت هي ومن 

تبقى من عائلتها إىل معسكر لالجئني.
اختفت رشبت يف الحياة املعتادة لفالحة بشتونية 
معدمة، ُتجاهد للبقاء فتتنقل هرباً مع عائلتها 
يف جب�ال ت�ورا ب�ورا )إياه�ا(، ليع�ود ماّكوري 
للبح�ث عنه�ا وإيجادها بعد 17 س�نة عىل تلك 
اللقط�ة )يف 2002(. وهي لم تك�ن تعرف أصالً 
أن صورته�ا جابت العال�م وأنها ص�ارت رمزاً، 
وأن املصور نال نتيجتها ش�هرة مضاعفة وماالً 
وفرياً. عاد فصورها ه�ذه املرة كامرأة ثالثينية 

تبّقع وجهها من الش�مس وترّهل من الشقاء - 
ألن البائسات يش�خن قبل األوان. ولكنه حرص 
ع�ىل التحق�ق م�ن هويتها ب�أن أرس�ل صورة 
عينيها لفحص متقدم لبؤبؤ العني يف أمريكا، ما 
يجعلنا نفرتض أن الرجل الئق يف نهاية املطاف، 
وأن�ه نقدها بعض الفلوس )ولكننا ال نعرف هل 
فعالً فع�ل، وكم(... لتع�ود فتختفي، ثم لتظهر 
مج�دداً قبل أيام وقد ُوجه�ت لها تهمة خطرية: 

التزوير! يا إلهي، ها هي تحطم األيقونة.
زورت رشب�ت يف باكس�تان الوثائ�ق العائدة لها 
واملطابق�ة ل�كل املعلوم�ات الت�ي تخصها )عدا 
مكان الوالدة( للحصول عىل اإلقامة. بل ادعت أن 
لها ابنني يصعب أن يكونا فعالً ابنيها، وحصلت 
لهم�ا عىل وثائق... مزورة إذاً هي األخرى، حيث 
فح�وص الحم�ض النووي نافل�ة، فما بني عىل 

باطل هو باطل.
رح�ُت انتظر الرجل. مّكوري ذاك. عس�اه يهب 
إىل نجدته�ا وينقذها بعدما س�حبت الس�لطات 
الباكس�تانية إقامته�ا وبات يتهدده�ا الرتحيل 
إىل أفغانس�تان، هي وبناته�ا وأحفادها )ضمن 
موج�ة ترحي�ل هائل�ة تج�رى لألفغ�ان م�ن 
باكس�تان، تندد بها كل يوم املنظمات اإلنسانية 

وعىل رأسها هيومن رايتس ووتش(... خصوصاً 
أن ن�رشه صورها س�اهم يف كش�ف هويتها و 
»فعلته�ا«. تحقق�ُت بواس�طة غوغ�ل! من أن 
املص�ّور ما زال ع�ىل قيد الحياة، وم�ن أنه ليس 
عجوزاً غائباً عن الس�مع، بل ل�م يتجاوز ال�64 
م�ن العم�ر: س�يعرف إذاً، ول�و ش�اء فيمكن�ه 
الترصف. بعد التس�يل بقص�ة رشبت ُغله ملرتني 
وبعد اإلث�ارة التي صاحب�ت مغامراته للقياها، 
وامل�ال الذي أنفقته مجلته من أجل ذلك، وبعدما 
أضحكتن�ي تهمته�ا الخط�رية الت�ي تناقلته�ا 
الصحف العاملية بكل إس�هاب وج�ّد )بينما هي 
عمل�ة رائجة ملن يعيش مثلن�ا يف بلدان الحروب 
واللج�وء وانعدام الحق�وق(... بعد كل ذلك معاً، 

حلمت بأنه سيكون معنياً بمصريها.
وفيم�ا »أترص�د« الرجل وتداعي�ات خرب رشبت 
يف الصح�ف العاملي�ة، وقع�ت ع�ىل... أليس�ون 
بريس�ون، الصحافي�ة الحائ�زة جوائ�ز ع�دة، 
صاحب�ة الروايات الرائجة )من ن�وع »ال أعرف 

كي�ف َفَعلَْته�ا« الت�ي باع�ت 4 مالي�ني نس�خة 
وصارت فيلماً، و »أعتقد أني أحبك« وهكذا...(، 
املتنقلة بني كربيات الصحف الربيطانية واإلذاعة 
والتلفزيون، الشقراء املكتنزة الضاحكة األنيقة، 
بما ييش بالنعمة التي تسبح فيها، والتي دعيت 
لتصب�ح معلقة يف »دييل تليغ�راف«. وهي كانت 
قد اش�تبكت مع دوقة يورك قبل س�نوات ألنها 
وج�دت أن ابن�ة الدوقة س�مينة بع�ض اليشء، 
وقالت ذلك عىل الهواء يف برنامجها التلفزيوني، 
ورفضت إعطاء األمرية حق الرد. وبريسون التي 
ُتعنى يف مقاالتها بأزياء املمثالت، وتدعو الناس 
لس�ؤالهن بإلحاح وجدية عن مصدرها )األزياء 
األخ�رية  تل�ك(، خصص�ت مقالته�ا  الجميل�ة 
للمراهق�ات الربيطاني�ات الث�الث )م�ن أصول 
إسالمية، 15 عاماً، أوائل صفوفهن ومن عائالت 
متوس�طة الح�ال ومتماس�كة أرسي�اً: يعني ال 
أسباب ظاهرة لفعلتهن( اللواتي هربن قبل أيام 
عرب تركيا إىل س�ورية من ضم�ن حلم االلتحاق 

بجن�ة الرق�ة. تبادل�ت الس�لطات الربيطاني�ة 
والرتكية االتهامات باإلهمال، وُنرشت للمناسبة 
أرق�ام الجاذبي�ة الت�ي يمارس�ها »داعش« عىل 
الشبان والشابات يف أوروبا: ألوف عدة وصلوا أو 
حي�ل دون وصولهم أو ينوون الوصول. انتقدت 
بريس�ون هدر أموال داف�ع الرضائب الربيطاني 
نتيجة إرس�ال محققني إىل بريطانيا يف مس�عى 
الكتش�اف م�كان الفتي�ات وإعادته�ن. عالم؟ 
وانتقدت االهتمام بالقصة من أساس�ها. فلتُغْر 
به�ن األرض طاملا اخرتن وب�كل حرية »هناك« 
عىل »هنا«، وما تس�ميه الق�رن الخامس عرش 

عىل القرن الحادي والعرشين.
عنون�ت مقالته�ا »فلنك�ف ع�ن إيج�اد األعذار 
بالس�خرية  الجه�اد«، وه�ي مليئ�ة  لعرائ�س 
)املبتذل�ة(، التي ال تغي�ب إال للتعبري عن الحقد. 
وقد توجت نصه�ا بمخترص يقول حرفياً اآلتي: 
»مل�اذا تكون ثالث تلميذات من رشق لندن، ممن 
ينل�ن مرتبة االمتياز يف مدرس�تهن، وقد غادرن 
إىل س�ورية بمح�ض إرادته�ن الح�رة، أهم من 
1400 فت�اة بيضاء )هكذا يف النص( اغتصبن يف 
روتره�ام«، وهذه مدينة ج�رت فيها اعتداءات 
جنسية عىل مر السنوات، طالت قرصاً، واتهمت 

به�ا عصاب�ة م�ن الرج�ال م�ن ذوي األص�ول 
الباكس�تانية. وبالطبع لم ينفع اعتذار الجالية 
عم�ا فعله بضعة ممن ينتم�ون إليها، بدليل أن 
الس�يدة بريس�ون ما زالت تن�دد بالجرائم تلك، 

وهي فعالً فظيعة. 
تس�تحرضها الي�وم وتربطها بإحص�اءات عن 
مي�ول املس�لمني يف بريطاني�ا، وكي�ف أنهم ب� 
»وجهني«، بدليل أن ما ِنْسبته الربع منهم يجدون 
أعذارا لقتلة »ش�اريل إيبدو«، ونس�بة مش�ابهة 
تحبذ وضع أطفالها يف مدرس�ة أهلية إس�المية 
)وأرقام أخرى كثرية ُتثبت كلها اليشء نفسه(... 
فمن الطبيع�ي إذا أن تذهب فتياتهم للزواج من 
»املجاهدي�ن«، وال داعي لالس�تغراب واالنفعال 
أو القل�ق! النص تطبيق عم�يل إيجابي لنظرية 
»صدام الحض�ارات«، يقابله »دلي�ل لاللتحاق« 
أصدره أخرياً »داعش«، ميلء بالنصائح العملية 
عن أمور من قبيل ما يؤخذ من ثياب وكيف يتم 
عبور نقاط املطارات وما الذي ينتظر الوافدين. 
ه�ل تتكرم الس�يدة بريس�ون فتوصل لس�تيف 
مّكوري أن رشبْت تنتظر مبادرة منه، وهي التي 
لم تلتح�ق بطالبان وال ب� »القاع�دة« عىل رغم 

قرب املسافات...

نهلة �ل�سهال
رشبت.. أمرية.. شميمة.. قديسة و... األخريات

فوؤ�د ح�سون



غابت طويالً عن األضواء، حتى في عز مرضها 
ومعاناتها كانت تفضل الصمت، حتى ال ُتحزن 
أحداً من محبيها، بل حتى عندما اتهمها البعض 
بوطنيته�ا، بعدم�ا أنجب�ت ابنه�ا ف�ي أميركا، 
لم تدافع عن نفس�ها وتركت األي�ام تثبت أنها 
اضطرت لذلك وهي تق�ف بجوار زوجها أحمد 
حلم�ي في رحلة عالجه هناك، ليندم بعدها كل 
من هاجمه�ا على موقفه. وهي كأبرز نجمات 
جيلها، قناعتها دائم�اً بأن حق الجمهور عليها 
أن تتكل�م فق�ط على عم�ل فني جدي�د عندما 
يخ�رج الى النور. وألن فيلمها الجديد »أس�وار 
القمر« ظ�ل حبيس األدراج طوي�اًل، بقيت هي 
أيضاً صامتة طويالً، باستثناء مشاركة قصيرة 
برأي عن أحوال بلدها، أو تهنئة لزميل أو زميلة 
له�ا بعمل جديد أعجبه�ا. وعندما خرج فيلمها 
»أس�وار القمر« أخيراً الى الن�ور، خرجت منى 

زكي معه عن صمتها... فماذا قالت؟
»رغم انتظ�اري عرض الفيلم طويالً، لكنني لم 
أفرح به، فقد عش�ت مثل أي مصرية حالة من 
الح�داد والحزن على ضحاي�ا مصر الذين قتلوا 

في ليبيا«.
هكذا بدأت منى كالمها، مؤكدة أنها لم تستطع 
أن تس�تكمل فرحتها بردود الفعل الطيبة التي 
تلقتها وتتلقاه�ا يومياً من الجمه�ور والنقاد 
والفناني�ن ح�ول الفيل�م وطبيعة أدائه�ا فيه، 
حتى أنها عّبرت عن حزنها ب \صفحة سوداء 
على حس�ابها الش�خصي في موق�ع التواصل 
االجتماعي »إنستغرام«، وكتبت عليها: »مصر 
في حالة حداد«.منى تتمنى انتهاء هذه األحزان، 
وأن يتوقف سيالن الدم المصري بهذه الطريقة، 
وألغت ظهورها مع اإلعالمية المصرية لميس 
الحدي�دي على شاش�ة قناة »س�ي بي س�ي«، 
نتيجة حال�ة الحداد التي تفرضه�ا مصر.منى 
ل�م تنس أيضاً ضحايا حادث العريش، ووجهت 
عزاءه�ا ال�ى أهاليه�م داعي�ة الل�ه أن يلهمهم 
الصبر والس�لوان، ووصفته بالموقف الصعب، 
ودعت الله أال يتكرر األمر مرة أخرى وتضرعت 
إليه أن ينقذ بلدها مصر من هذه األحداث، وأن 

يبعد عنها ش�بح اإلرهاب 
األس�ود. وأضاف�ت 

من�ى أن حال�ة 
التي  الحداد 

تعيش�ها 
منذ  مص�ر 

مقت�ل 
جنوده�ا 

ف�ي 
لعريش  ا
ل�ت  حا

ن  و د

تنظي�م الع�رض الخاص م�ع أول أي�ام عرض 
الفيلم في القاعات، كما جرت العادة في مصر 
وتأجيله الى ما بعد عرضه بأسبوعين. وأكدت 
أنه�ا تس�تعد لفيل�م جدي�د ستباش�ر تصويره 
قريباً، وإن كان�ت تتكتم على تفاصيله التي لن 

تعلن عنها إال بعد أول أيام تصويره.
 اعتراف

ورغ�م مرور فت�رة طويل�ة عل�ى انتهائها من 
تصوي�ر فيلم »أس�وار القمر«، تعت�رف بأنها 
ما زال�ت تعيش مع ش�خصية زينة التي 
جس�دتها في الفيلم المعروض حالياً 
ف�ي 40 دار ع�رض، وال�ذي كتب�ه 
محم�د حفظي وش�اركه الحوار 
حبي�ب،  تام�ر  السيناريس�ت 
وش�ارك ف�ي البطول�ة كل من 
آس�ر يس وعمرو سعد، وبلغت 
ملي�ون   28 الفعلي�ة  تكلفت�ه 
جني�ه مص�ري، وحق�ق حتى 
اآلن م�ا يق�رب م�ن 4 ماليين 
جنيه مصري طبقاً للشركة 
والموزع�ة  المنتج�ة 

للفيلم.
أن  من�ى  وأك�دت 
الفيلم  ف�ي  ش�خصيتها 
أنن�ا  عل�ى  واض�ح  مث�ال 

أحياناً كثيرة نس�عى إلى ما يمكن أن يؤذينا قد 
يك�ون فيها، فليس كل م�ا يلمع ذهباً، بل يجب 
أن ننّم�ي خبراتنا في الحياة كي نختار طريقنا 

بصورة أشّد وضوحاً.
 صعوبات

وع�ن أه�م الصعوب�ات الت�ي واجهته�م أثناء 
صناعة الفيل�م، قالت: »الطق�س وتقلباته من 
أهم صعوب�ات العمل الذي ح�اول منتجه وليد 
صب�ري أن يخرجه في أفض�ل صورة، وأعتبره 
مش�روعاً هام�اً إذ صب�ر عليه كل ه�ذا الوقت 
ووف�ر له كل العناص�ر الالزمة كي يخرج بهذه 
الص�ورة. فأح�داث كثيرة في الفيل�م تدور في 
مركب ه�ذا األمر يف�رض الحاجة إل�ى أدوات 
ومعّدات خاصة في التصوي�ر، واختيار أماكن 
التصوي�ر كله�ا يتطل�ب وقت�اً هن�اك تفاصيل 

إنتاجية أخرى مكلفة كثيراً.
وحول كث�رة التوقفات التي تعرض لها الفيلم، 
والفترة الطويلة التي استغرقها تصويره والتي 
تجاوزت ثالثة أع�وام، قالت منى إنها توقفات 

للتحضيرات والتنسيق.
 حلم

منى عّبرت عن س�عادتها بردود الفعل، مؤكدة 
أنه�ا دوماً تؤم�ن بالنصيب والقض�اء والقدر، 
وأن الل�ه يّدخر دوماً لها األفض�ل. فكل الوقت 
ال�ذي اس�تغرقه الفيل�م كي يصل ال�ى صاالت 

العرض ل�م يذهب هباًء، بل كان كافياً لعمليات 
المونت�اج، والمراحل النهائية التي تراها هامة 
ج�داً في مثل ه�ذه النوعية م�ن األفالم. وهي 
تش�عر أنه�ا في حل�م وال تص�دق أن الفيلم قد 

أبصر النور أخيراً.
وع�ن مخرج الفيل�م طارق العري�ان، قالت إنه 
مخ�رج مهم ج�داً، وهي تهنئه ألن�ه قدم فيلماً 

جيداً وحقق لها حلماً جميالً.
كم�ا أش�ادت بالس�يناريو ال�ذي كتب�ه محمد 
حفظي، وبمش�اركة تامر حبيب التي وصفتها 
بالحال�ة الجميلة الت�ي أكملت جم�ال ما كتبه 
محم�د حفظي.وإن كانت منى تؤكد في الوقت 
ذات�ه أن الفيلم كان من التجارب التي أرهقتها، 
إال أنه�ا اس�تمتعت به في الوقت ذاته ألس�باب 
عدة ذكرتها س�ابقاً، منها السيناريو واإلخراج 

واإلنتاج، 
أبعاد نفسية

وعن كيفي�ة دخولها الى عالم ش�خصية زينة 
ف�ي العم�ل، قال�ت إنها لج�أت الى أح�د أطباء 
العيون للتدرب على كيفية الظهور كمكفوفة، 
وأيضاً وضعت أبعاداً نفس�ية للش�خصية التي 
ترى منى أنها ال تقل أهمية عن األبعاد الشكلية 
والصحي�ة، بل ه�ي الت�ي تتحكم ف�ي حياتها 

وكيفية رؤيتها لألمور وتعاملها معها.
ورغ�م الظ�روف والعوام�ل الت�ي واجهته�م 
أثن�اء التصوي�ر، خصوص�اً أنهم ل�م يصوروا 
داخل م�كان مغلق وكوروم�ا كما تفعل بعض 
األف�الم ف�ي الخارج، فق�د صوروا ف�ي أماكن 
طبيعي�ة، خصوص�اً في بداي�ة الفيل�م قبل أن 
يضطر المخرج الى بن�اء ديكور كامل للمركب 
واس�تخدام تقنيات الخ�دع والغرافيك كي يتم 
التصوي�ر، وهو م�ا رفع بالطب�ع تكلفة العمل 
اإلنتاجي�ة وأدى ال�ى ط�ول فت�رة التصوي�ر. 
ه�ذه العوامل مجتمعة تراها منى قد س�اعدت 
وأثرت في مس�تواها التمثيلي في الفيلم، وفي 
تقّمصه�ا الش�خصية، وه�ي عوام�ل تعتبرها 

مشجعة ودافعة الى التجويد.
آسر وعمرو

أشادت منى زكي بشريكيها في بطولة العمل، 
آسر يس وعمرو سعد، مؤكدة أن شخصيتيهما 
ف�ي العمل كانت صعبتين لك�ن كالً منهما أّدى 
دوره ببراعة، وشكرت المخرج طارق العريان 
الذي اختارهما للدورين، وخصوصاً مع تشابه 
مالمحهم�ا الش�كلية وس�مرتهما المصري�ة، 
مما س�اعد في إيج�اد حالة من التش�ويق في 
بع�ض لحظ�ات العم�ل. الجدير ذك�ره أن هذه 
المرة األولى التي تلتقيهما منى على الشاش�ة. 
وأضاف�ت أن العم�ل من نوعية األف�الم التي ال 
تقع على عاتق ش�خصية واحدة، بل على عاتق 
كل ش�خصياته، وه�ذه نقط�ة تمي�زه وقوته. 
ودافع�ت ع�ن مش�اهد »األكش�ن« بي�ن آس�ر 
وعمرو، مؤكدة أنها مبررة طبقاً لسياق العمل 
نفس�ه، وال توجد فيها قسوة من النوعية التي 
تؤذي وجدان المش�اهد، وه�ي موظفة درامياً 

بشكل جيد.
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بعد ثالثين عامًا من القلق والخوف، قّررت المطربة لطيفة اقتحام مجال الدراما 

التلفزيونية، بمسلسل باللهجة الخليجية بعنوان »ماذا لو«، تأليف الكاتبة الكويتية فجر 
السعيد. وأعربت لطيفة عن سعادتها البالغة بالمشاركة في هذا المسلسل، وافتخارها 

بالعمل مع الكاتبة فجر السعيد، مؤكدة أنها تنتظر بداية التصوير بفارغ الصبر.
 كما أكدت صاحبة »ُحبك هادي« أن المسلسل لن يكون موجهًا إلى دول الخليج فقط، بل إلى 

كل بلدان الوطن العربي. 
وأشارت إلى أنها اعتذرت عن بطولة مسلسل »الضاهر«، لكي تتمكن من العمل على 

مسلسلها الجديد. 
يذكر أن مسلسل »ماذا لو« هو أول بطولة للطيفة في عالم الدراما التلفزيونية، إذ سبق أن 
شاركت كضيفة شرف في مسلسل »لحظات حرجة«، وظهرت في السينما مع المخرج يوسف 

شاهين في فيلم »سكوت هنصور«.

فوجئت الفنانة لقاء الخميسي بتردد أخبار عن افتعالها مشاجرة مع الجهة المنتجة 
لمسلسلها الجديد »ألوان الطيف«، بسبب اعتراضها على ترتيب اسمها على 

»التتر«، وأن خالفًا دّب بينها وبين المخرج عبدالعزيز حشاد بمجرد علمها أنه 
سيضع اسمها بعد فنانات أخريات.

 لقاء نفت كل ذلك، مؤكدة أنها لم تتحدث مع أحد عن ترتيب اسمها، ألنها 
تحترم رؤية المخرج وجّهة اإلنتاج، وتثق بأنهما سيضعانها في المكان 

المناسب... وأن كل ما يشغلها هو رأي الجمهور في الدور، حيث تجسد شخصية 
فتاة شعبية متعلمة تواجه أزمات عدة بسبب المجتمع الذي تعيش فيه، وتبحث 

دائمًا عن حلول لها.
 يشارك في بطولة المسلسل، عبير صبري وفريال يوسف وأميرة فتحي وأحمد 

وفيق.

 آمال ماهر تصور »والد النهاردة« يف جزيرة موريشيوس
اس�تقرت المطربة آمال ماهر، مع المخرج ياس�ر س�امي، على تصوير أغنية »والد النهاردة«، 
كأول كليب�ات ألبومها الجديد »أيام ما تتعوضش«، في جزيرة موريش�يوس، إحدى جزر القارة 

اإلفريقية.
 وس�يركز المخرج في الكليب على األماكن الطبيعية والمي�اه والبحار التي تتمتع بها الجزيرة.

يذكر أن ألبوم آمال الجديد تقّرر تأجيل طرحه بعد مذبحة استاد الدفاع الجوي التي وقعت أخيراً 
في القاهرة، رغم أنها طرحت أغنيتين منه بشكل منفرد، هما »ذكرياتنا« و »والد النهاردة«.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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                رفقًا بالشعب العراقي يا فضائيات
لقد مرت القنوات الفضائي�ة العراقية المتعددة 
باكث�ر م�ن تراجعات ال�ى الوراء خ�الل قيامها 
بالنتاج�ات الفني�ة وخاصة تل�ك النتاجات التي 
تتراك�ض وتتزاح�م عل�ى مش�ارف او اعت�اب 
ش�هر رمض�ان ف�ي كل ع�ام.. وذلك م�ن خالل 
تل�ك الموج�ات المتصادم�ة والمتس�ارعة عند 
التنفيذ.. وذلك مما يؤثر بالطبع على نوعية تلك 

البرامج والتي ينطبق عليها القول القائل: )سلق 
بيض(!!

وخالل استطالعاتنا المتكررة لالعوام السابقة 
تبي�ن لنا ان الفنانين انفس�هم غير راضين على 
تلك )الموج�ات الرمضانية(.. وهذا كان يصعب 
عليه�م االجاب�ة او المش�اركة ف�ي مث�ل تل�ك 

االستطالعات واالستبيانات.

ام�ا القس�م االخ�ر فكان�ت اجاباته�م ال تخل�و 
من الس�خرية لك�ون ما كان يق�دم من نتاجات 
خالي�ة من كل ما هو جديد وبعي�د كل البعد عن 

التجديد!
ام�ا القس�م االخي�ر فق�د ذكر لن�ا ب�ان الكثير 
من تل�ك النتاجات س�واء في رمض�ان او خالل 
االش�هر االخ�رى فق�د اس�تنفذ )الضح�ك على 

الذقون( او باالحرى )الضحك على انفس�هم(.. 
وخاص�ة حينما تأخذ مثل تلك النتاجات تقديم ) 
السفاسف المكررة( والتي تكشف عيوب الناس 
.. وكأن المجتمع العراقي التوجد فيه مكارم من 

االخالق والعادات والمثل الحميدة وااليجابية!!
او باالح�رى تص�ور لن�ا اكثري�ة تل�ك النتاجات 
بان الش�عب العراقي المبتلى.. ليس لديه س�وى 

)القتال والتقاتل واالقتتال( وهو ش�عب اليفهم 
الحري�ة وال الديمقراطي�ة.. وهم�ه الوحي�د ان 
يقاتل من اج�ل )تفليش( كل القي�م والمبادئ . 
وانه ال يس�تحق الحياة لكونه لم يعد في مصاف 

الشعوب االخرى!!
وال�ذي وددت قوله : رفقا بالش�عب العراقي يا 

فضائيات

س�ّجلت الفنان�ة إليس�ار عتب�اً عبر 
الفن�ان  عل�ى  الجمهوري�ة  جري�دة 
الش�امل م�روان خ�وري، معتب�رة 
أنه خذلها في إش�ارة إل�ى عدوله عن 
إعطائها أغنية "تعبان�ي مّنك"، التي أّدتها 
إليس�ا بصوتها قبل أن تذهب إلى الفنانة الس�ورية ريم 
نصري، وإعترفت إليس�ار بقوله�ا: "ُيحزنني أن مروان 
لم يلتزم بوعده لي وبالطبع لديه أسبابه، ولكن بالنسبة 

إلّي كان هناك خيبة أمل كبيرة".
وتابعت إليس�ار حديثها في هذا اللقاء الجريء وإعتبرت 
أن األغنية بصوتها أجمل، موضحة أن هذه األغنية ال تليق 

بصوت أقّل من الخامة العريضة التي تملكها.
 لك�ن يب�دو أن هذا التصري�ح حّرك جمهور م�روان خوري 
عبر مواقع التواصل اإلجتماعي، وعّبر البعض عن إستيائهم 

وعتبهم من خالل تعليقات طالت الموضوع.
بدورها، لم تلتزم إليسار الصمت حيال هذا الموضوع، بل كتبت 
عبر حس�ابها على احد مواقع التواصل االجتماعي ما يأتي :"لو 
س�محتم ما حدا يزايد على محبتي واحترام�ي لصديقي الفنان 

مروان خ�وري!!! والعتب على قد المحب�ة!!! كتير صعب يخيب ظنك 
م�ن هو اقرب الناس إليك، ولكل يلي مزعوج من اللي ورد في جريدة 
الجمهورية فقد س�ألت ع�ن التعاون بيني وبين�ه وكان الجواب بكل 
عفوي�ة!! م�ا تعودت ك�ون خبيث�ة"." إتصلنا بإليس�ار للوقوف عند 
رأيه�ا بالصدى الذي ترك�ه تصريحها، وعن م�دى إحتمال إجتماعها 
م�ن جديد م�ع الملحن مروان خ�وري، بعد أن نجحا مع�اً في أعمال 
عدي�دة نذك�ر منها "كّل ش�ي تغّير" و"وقف يا زم�ن"؟، وعن مصير 
صداقتهم�ا المتينة بعد هذا العتاب العلني؟، وبادرت إليس�ار بالقول 
"أن�ا بموت بمروان وعتبي جاء من على قدر محّبتي له وصداقتي به 
تعود لسنوات طويلة، لم أتقّصد إعالن الموضوع فهو يعود ألشهر إال 
أّن معلومات الصحافّية رنا أس�طيح منعتني من اإلنكار، فأنا بطبعي 
صريح�ة وما أعلنت�ه هو تماماً ما أش�عر به حيال ه�ذا الموضوع".

أّم�ا عن جرأة تصريحها بأّن األغنية بصوتها أجمل من صوت إليس�ا 
وريم نصري، قالت: "هذه الحقيقة وليس�ت من باب الكبرياء أو حب 
النفس".وختم�ت إليس�ار حديثها بالقول: "أعرف تم�ام المعرفة أن 
مروان سيتفّهم موقفي ألن ما قلته ببساطة هو الحقيقة، وصداقتي 
ب�ه لن تمّس ألن إحترافنا يمنعن�ا من مزج األمور المهنية بالصداقة، 

ولكنه لم يلتزم بوعده معي وخذلني".

إليسار:
مروان خوري سيتفّهم موقفي

منى زكي: زوجي وطفالي أوىل يب!



لم�اذا لم تعد هن�اك نجمة أولى؟ س�ؤال يفرض 
نفس�ه، رغم وجود فنانات ش�ابات كثيرات على 
الس�احة، لك�ن ال توج�د بينه�ن حت�ى اآلن من 
اس�تطاعت أن تثب�ت أنه�ا األول�ى،  أو حتى في 

طريقها إلى أن تكون كذلك. 
وفي أجيال سابقة كانت هناك نجمات استطعن 
تحقي�ق نجومي�ة ضخم�ة ومنافس�ة النج�وم 
الرج�ال، حتى في ش�باك التذاك�ر، فكانت هناك 
س�عاد حسني ونبيلة عبيد ونادية الجندي وليلى 
عل�وي ويس�را وإله�ام ش�اهين، لكن بع�د ذلك 
خرجت النجمة األولى ولم تعد في ما يشبه اللغز 

الذي نبحث عن حله.
تقول الفنانة الش�ابة آيتن عام�ر: »عندما قررت 
دخول التمثيل عام 2004، أي منذ أكثر من عش�ر 
س�نوات، ل�م ُيكن هدف�ي أن أك�ون نجمة مصر 
األولى أو خوض تجربة البطولة الُمطلقة س�واء 
من خالل السينما أو الدراما، وبعد مرور سنوات 
طويل�ة ومش�اركتي ف�ي العدي�د م�ن األعم�ال 
الفنية، ما زلت أفكر بالطريقة نفسها، فالبطولة 
الُمطلق�ة ال تش�غلني ولقب نجم�ة مصر األولى 
ال يهمني، خصوصاً أنن�ي ال أعترف بوجوده في 
الوق�ت الحال�ي، وفي ظل انتش�ار المسلس�الت 
واألفالم التي تنتم�ي ألعمال البطولة الجماعية، 
فوج�ود فيلم أو مسلس�ل تعتمد جمي�ع أحداثه 
على بطل واحد لم يعد له وجود، كل ما يش�غلني 
ف�ي الوقت الحال�ي تقدي�م أدوار متميزة تضيف 

إلى رصيدي وتنال إعجاب جمهوري«.
ليس عيباً

تق�ول ريهام عب�د الغف�ور: »لق�ب نجمة مصر 
األول�ى لي�س ل�ه وجود عل�ى اإلط�الق،  ولم ير 
الن�ور ط�وال تاري�خ الس�ينما المصري�ة ومنذ 
عش�رات الس�نوات، لكن لكل جيل فنانات تمكنَّ 
من إثبات أنفس�هن، فخ�الل زمن الف�ن الجميل 
كان هن�اك أكثر من فنانة ناجح�ة، ومنهن فاتن 
حمامة وشادية وسعاد حس�ني وصباح ونادية 
لطفي، بعدها كانت المنافس�ة بين يسرا وإلهام 
ش�اهين وليلى علوي ونجحن ف�ي تقديم أعمال 
رائعة، واآلن الس�احة الفنية فيها أكثر من فنانة 
متمي�زة، لذل�ك أرى أن غي�اب لق�ب نجمة مصر 
األولى ليس عيب�ًا، خصوصاً إن كانت هناك أكثر 
م�ن فنانة تمكن�ت موهبتهن من فرض نفس�ها 

على الساحة الفنية«.
الثقة

وتقول إلهام شاهين: »أتفق مع اآلراء التي تؤكد 
أن مص�ر ال تمتلك في الوقت الحالي فنانة تحمل 
لقب نجمة مصر األول�ى، لكن في المقابل هناك 
أكثر من فنانة استطاعت بموهبتها واختياراتها 
الفني�ة الذكي�ة أن تس�تولى عل�ى ثق�ة وقلوب 
الجماهير، وتنال أدوارها استحس�ان الجمهور، 
وم�ن أب�رز ه�ؤالء الفنان�ات نيللي كري�م، التي 
برعت في مسلس�لي »س�جن النس�اء« و»ذات«، 
وأيض�اً رانيا يوس�ف التي أثبت�ت موهبتها بقوة 

خالل الفترة األخيرة«.
وتضيف: »على أي حال النجاح ال ُيقاس باأللقاب، 
وإنم�ا بحج�م األدوار الجي�دة الت�ي قدمتها كل 
فنانة،  ونجحت من خاللها في حمل رسالة فنية 
هادفة لجمهورها وارتقت بعقول المشاهدين«.

انتظار
أما المخرج عثم�ان أبو لبن فيقول: »ال أتفق مع 
اآلراء التي تؤكد اختفاء لقب نجمة مصر األولى، 
فه�ذا غير صحي�ح، لك�ن النجمات ل�م يحصلن 
على هذا اللق�ب إال بعد وجودهن في مجال الفن 
لس�نوات طويلة، ومشاركتهن بأدوار ثانوية في 
العديد من األعمال السينمائية والدرامية، فالجيل 
الجديد من الفنانات س�وف يظهر منهن نجمات 
قادرات على تحّمل مس�ؤولية فيلم أو مسلس�ل، 
لك�ن ه�ذه الخطوة ل�ن تأتي إال بعد م�رور فترة 
طويل�ة عل�ى وجودهن ف�ي مجال الف�ن، فلقب 
النج�م األول أو النجمة األول�ى ليس وليد عام أو 

عامين، فيجب االنتظار«.

لفت األنظار
أن  »رغ�م  موري�س:  ماج�دة  الناق�دة  وتق�ول 
البطوالت الجماعية أصبحت ُتسيطر على األعمال 
السينمائية والدرامية، فلم ُنعد نرى أفالماً تشارك 
ف�ي بطولتها نجمة واح�دة،  كما كان يحدث من 
قبل في األفالم التي ش�اركت في بطولتها نبيلة 
عبي�د ونادية الجندي على س�بيل المث�ال، إال أن 
هناك فنانات نجحن في لفت األنظار إليهن، رغم 
أن األدوار التي قدمنها لم تكن مس�احتها كبيرة، 

ومنه�ن آيت�ن عامر وياس�مين رئي�س وحورية 
فرغلي وفرح يوسف«.

وتضي�ف: »لكنن�ي أتوق�ع أن تظه�ر نجمة 
مصر األولى منهن خالل السنوات 

الُمقبلة، فالفنانة نيللي كريم 
التمثيل  مج�ال  دخل�ت 
من�ذ س�نوات طويل�ة 

م�ن  تتمك�ن  ول�م 
االنفراد بالبطولة إال 
أخيراً، بعد أن نجحت 
في إثبات نفسها من 

خالل المشاركة 
بطول�ة  ف�ي 

من  العدي�د 
م  ف�ال أل ا

والمسلسالت«.
حورية ورانيا

يق�ول الناقد طارق 
الش�ناوي: »رغم أننا 

ال نمتل�ك اآلن فنان�ة 
تحم�ل لق�ب »نجم�ة 

مصراألولى«، لكن هناك 
أكثر م�ن فنان�ة موجودات 

على الساحة يحملن مقومات 
نجم�ة مص�ر األول�ى، وم�ن الممكن أن 

يحملن هذا اللقب خ�الل الفترة القادمة، ومنهن 
حوري�ة فرغل�ي، فه�ي تمل�ك بع�ض مقومات 
تجعله�ا نجم�ة مص�ر األول�ى عل�ى مس�توى 
الس�ينما، كما أن رانيا يوس�ف تحمل مواصفات 
تجعلها نجم�ة مصر األولى أيضاً على مس�توى 
الدرام�ا، فأعمالهم�ا الس�ابقة ت�دل عل�ى أنهما 
تحم�الن مقومات وإمكان�ات تجعلهما تحمالن 
ه�ذا اللقب«. ويضي�ف: »ورغم أن الف�ن قدم لنا 
العديد من الفنانات الالتي يمتلكن الموهبة، لكن 
ال يمكن ألحد أن ينكر أن الس�ينما تنحاز للرجال 
طوال العش�رين عاماً الماضية، فالسينما ظلمت 
الفنانة المصرية م�ن وجهة نظري ولم تمنحها 
س�وى أدوار ُمهمش�ة ف�ي الكثي�ر م�ن األعمال 

الفنية«.
المستحيل

وتق�ول ميرنا المهن�دس: »المعايي�ر التي تعمل 
بها صناعة الس�ينما والدرام�ا في الوقت الحالي 
اختلف�ت تماماً عن المعايير التي تتحكم في هذه 
الصناع�ة منذ س�نوات، فالجمه�ور أصبح يريد 
مشاهدة أكثر من فنانة وال يكتفي بنجمة واحدة 
فقط، كما أن ش�ركات اإلنتاج والنجوم أنفسهم 
أصبح�وا يميل�ون إلى البط�والت الجماعية التي 
يش�ارك في بطولتها أكثر من فنان، ألنها تحقق 
أرباحاً ضخمة، هذه األمور جعلت من المستحيل 

أن تحمل فنانة لقب نجمة مصر األولى«.

سمرية سعيد : أعّوض مجهوري بـ »املظلوم« 

وأغّني اللهجة اللبنانية للمرة األوىل
 

قّررت المطربة س�ميرة س�عيد أن تعّوض جمهورها بأغنية »س�ينغل« جديدة، بعدما قررت تأجيل طرح ألبومها الغنائي، 
بس�بب عدم انتهائها من وضع اللمس�ات األخي�رة عليه.وأوضحت س�ميرة: »حتى ال أبتعد عن جمه�وري كثيراً، وأطيل 

فترة االنتظار، أحببت أن أش�اركهم بصوتي بأغنية«. وأضافت: »األغنية بعنوان »المظلوم«، وهي أغنية خليجية تقدم 
بإيقاعات جديدة ومختلفة تماماً عن »الريتمات« الخليجية المعروفة، كلمات الش�اعر الكويتي أحمد الصانع وألحان 

حم�د العماري وتوزيع المصري محمد مصطفى«. وعن ش�كل ألبومها الجديد، أش�ارت صاحب�ة »عالبال« إلى أن 
األلب�وم يتضمن عدداً من األغنيات المصرية والمغربية، وس�تغني باللهج�ة اللبنانية للمرة األولى أغنية من تأليف 

وتلحين كارينا عيد.
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تواصل الفنانة منة فضالى تصوير دورها فى مسلسل وش تانى بطولة 
كريم عبد العزيز وحسين فهمى واخراج وائل عبد الله .ومن المقرر 

عرض المسلسل فى رمضان القام .
وتجسد فضالى من خالل المسلسل شخصية "ريهام" الزوجة الثانية 

لسالم الجارحي "حسين فهمي" التي تقع في حب حارسه الشخصي والذى 
يجسده كريم عبد العزيز والذي يبادلها الحب أيضًا، وتحدث بينهما 

مواقف ومفارقات بسبب هذه العالقة.من ناحية اخرى تواصل فضالى 
تصوير دورها فى مسلسل سلسال الدم مع المخرج مصطفى الشال ، 
وتجسد من خاله شخصية هنية والتى ستطور كثيرا من خالل الجزء 

الثانى والثالث للمسلسل .والعمل من تاليف مجدى صابر وبطولة عبلة 
كامل ورياض الخولى .

إنها شمس األغنية اسمها لقب بحد ذاته. حملت االغنية اللبنانية 
للعالم العربي بعد أن حملها الكبار واستمر اصرارها عليها من دون 

تعب وال ملل.
 هي وكما يقال لبنانية "من الوريد الى الوريد" تعشق وطنها الذي 

بدوره يعشقها ايضًا.هي بنت زحلة وبنت الكرم العاشقة الدائمة 
للحياة والتجدد، نجوى كرم تحتفل اليوم بعيد ميالدها ويحتفل 

جمهورها معها في كل انحاء العالم العربي والعالم.
 هذا اليوم هو يوم نجوى استقبلت فيه مئات من المعايدات وعبارات 
المحبة التي تنادي هي بها دائمًا، ورغم كل هذه الهدايا التي تلقتها 

تبقى نجوى الهدية الفنية الماسية لكل متذوقي الفن السيما 
اللبنانية.

نشرت المطربة نيكول سابا فيديو 
خاص ببرنامجها الغنائي الجديد 

"نجم الشعب"، وذلك عبر صفحتها 
على موقع التواصل االجتماعي الفيس 

بوك. 
وعلقت نيكول سابا على الفيديو 

قائلة: إن هذا الفيديو خاص 
بالبرنامج الجديد الذى يشارك 

به عدد من الفنانين مثل حكيم 
والشاب خالد وهو برنامج يبحث عن 

المطربين الشعبيين الجدد. 

دعاء ناجي تبدأ تصوير وجع البنات
 

ب�دأت الفنانة دعاء ناجي تصوير أول مش�اهدها في المسلس�ل الجديد "وج�ع البنات" الذي يتم 
تصوي�ره هذه األيام وهو من تألي�ف وإخراج أحمد النحاس.وأبدت ناجي س�عادتها بالدور الذي 
تلعبه في هذا العمل الجديد، حيث تلعب دور فتاة فقيره تعاني من مش�اكل الحياة ولها تطلعات 

تضطرها للخوض في مغامرات كثيرة أثناء الحلقات.

                رفقًا بالشعب العراقي يا فضائيات
لقد مرت القنوات الفضائي�ة العراقية المتعددة 
باكث�ر م�ن تراجعات ال�ى الوراء خ�الل قيامها 
بالنتاج�ات الفني�ة وخاصة تل�ك النتاجات التي 
تتراك�ض وتتزاح�م عل�ى مش�ارف او اعت�اب 
ش�هر رمض�ان ف�ي كل ع�ام.. وذلك م�ن خالل 
تل�ك الموج�ات المتصادم�ة والمتس�ارعة عند 
التنفيذ.. وذلك مما يؤثر بالطبع على نوعية تلك 

البرامج والتي ينطبق عليها القول القائل: )سلق 
بيض(!!

وخالل استطالعاتنا المتكررة لالعوام السابقة 
تبي�ن لنا ان الفنانين انفس�هم غير راضين على 
تلك )الموج�ات الرمضانية(.. وهذا كان يصعب 
عليه�م االجاب�ة او المش�اركة ف�ي مث�ل تل�ك 

االستطالعات واالستبيانات.

ام�ا القس�م االخ�ر فكان�ت اجاباته�م ال تخل�و 
من الس�خرية لك�ون ما كان يق�دم من نتاجات 
خالي�ة من كل ما هو جديد وبعي�د كل البعد عن 

التجديد!
ام�ا القس�م االخي�ر فق�د ذكر لن�ا ب�ان الكثير 
من تل�ك النتاجات س�واء في رمض�ان او خالل 
االش�هر االخ�رى فق�د اس�تنفذ )الضح�ك على 

الذقون( او باالحرى )الضحك على انفس�هم(.. 
وخاص�ة حينما تأخذ مثل تلك النتاجات تقديم ) 
السفاسف المكررة( والتي تكشف عيوب الناس 
.. وكأن المجتمع العراقي التوجد فيه مكارم من 

االخالق والعادات والمثل الحميدة وااليجابية!!
او باالح�رى تص�ور لن�ا اكثري�ة تل�ك النتاجات 
بان الش�عب العراقي المبتلى.. ليس لديه س�وى 

)القتال والتقاتل واالقتتال( وهو ش�عب اليفهم 
الحري�ة وال الديمقراطي�ة.. وهم�ه الوحي�د ان 
يقاتل من اج�ل )تفليش( كل القي�م والمبادئ . 
وانه ال يس�تحق الحياة لكونه لم يعد في مصاف 

الشعوب االخرى!!
وال�ذي وددت قوله : رفقا بالش�عب العراقي يا 

فضائيات

لغز اختفاء النجمة األوىل

تش�ارك النجمة ش�يماء س�بت ف�ي بطول�ة مسلس�ل "طريق 
المعلمات" كثاني عمل لها للموسم الحالي بعد مسلسل 

"عيال".وف�ي تصريح�ات خاصة 
بالفن أكدت ش�يماء انها تؤدي في 
طريق المعلمات شخصية رئيسية 
تحاكي الفكرة الرئيسية التي يقوم 
عل�ى العم�ل ككل.وقال�ت :"ألع�ب 
يأت�ي تعيينه�ا  ش�خصية مدرس�ة 
كالعادة في منطقة نائية وبعيدة عن 
مدينتها ومنطقته�ا وأهلها، ويكون 
زوجه�ا رج�ال موظف�ا وال طاقة له 
على مواجه�ة تكاليف الحياة، فيدخل 
في عملية ابت�زاز لها بأن يطلب المال 
منها مقابل أن يتركها في وظيفتها".

عل�ى  يرك�ز  بأن�ه  العم�ل  ووصف�ت 
المملك�ة  ف�ي  المدرس�ات  مش�اكل 
العربية الس�عودية عندما يتم تعيينهن 

ف�ي مناطق بعي�دة، بحيث يس�تعرض في كل 
شخصية مشكلة المرأة.

أما ف�ي المسلس�ل الثان�ي فتلعب 
كح�ال  كوميدي�ا  دورا  ش�يماء 

المسلسل الذي يخرجه السوري عمار رضوان، 
وفيه تكون امرأة ثرثارة ولسانها طويل، فيقرر 

زوجها معالج�ة األمر بزواجه م�ن امرأة أخرى، 
فيفاجأ بأن الزوجة الثانية تملك لسانا أطول من 

لسان "شيماء".
ووصفت المخرج عمار رضوان بأنه خفيف الدم 
ويعرف كيف يدّور كاميرته في االتجاه الصحيح 

وكيف يدير الممثلين باحتراف عاٍل.
وتع�رف ش�يماء بإح�دى نجم�ات الخليج في 
الس�نوات األخي�رة وه�ي كبي�رة عائل�ة فنية 
مؤلفة من ثالث ش�قيقات فض�ال عن والدتها 
الممثلة فاطمة اس�ماعيل المبتع�دة عن الفن 

في الوقت الحالي لظروف صحية تتعلق بوالد شيماء.

رأت الممثل�ة كارمن لّبس ان الدرام�ا اللبنانية ليس فيها حرية 
سياس�ية عل�ى اإلطالق، مش�يرة إلى أن هذا هو س�بب االتجاه 

دائما نحو مواضيع الحب والغرام والخيانة.
وقال�ت لّبس ف�ي مقابلة مع الزميلة أروى الباش�ا في صحيفة 
"القدس العربي" :"نحن ال نستطيع أن نتحدث عن أخطاء حدثت 
في الح�رب، وال نس�تطيع أن نتحدث ع�ن "14 آذار"، والفئات 
السياس�ّية المتنازعة، لذا نّتجه دائم�اً لمواضيع الحب والغرام 

والخيانة، أي تلك المواضيع البعيدة عن الدين والسياسة".
أما عن فكرة كس�ر "التابوهات" في األعم�ال الفنية، فقالت:" 
المش�كلة أّن�ه لدين�ا حرّية أن نتكلّ�م عّما نريد عل�ى أي صعيد، 
ولك�ن ف�ي الوقت نفس�ه من الممك�ن أن يتعّرض اإلنس�ان أو 
الفّن�ان للقت�ل في حال عّبر بطريقة ال ُتعج�ب غيره، في لبنان 

هن�اك عبثّية وفوضى ال توج�د حرّية، الحري�ة حرّية الفكر 
وتقبُّل اآلخر كما هو مهما كان رأيه يختلف عنك".

شيامء سبت تكشف تفاصيل أعامهلا اخلليجية هلذا العام

كارمن لّبس: ال حرية سياسية يف الدراما اللبنانية



توف�ي األدي�ب التركي "يش�ار كمال" - 
الذي حظي بش�هرة عالمي�ة - عن عمر 
ناه�ز 92 عاما، بعد ص�راع المرض، إثر 

تدهور حالته الصحية.
وف�ارق كم�ال الحياة في قس�م العناية 
الط�ب  كلي�ة  بمستش�فى  المش�ددة، 
بجامعة اس�طنبول، التي نق�ل اليها في 
14 كانون الثاني /يناير الماضي؛ بسبب 
الته�اب رئ�وي، وعدم انتظ�ام ضربات 

القلب.
جدي�ر بالذك�ر أن يش�ار كم�ال، أدي�ب 
وص�ل إل�ى العالمي�ة؛ من خ�ال خياله 
المدهش، وفهمه الكبير ألعماق النفس 
البش�رية، الذي تعكس�ه أعماله األدبية، 
وأصب�ح واحًدا من الش�خصيات الرائدة 
ف�ي األدب العالمي.وول�د "كمال صادق 

غوتش�لي" المشهور باس�م يشار كمال، 
ع�ام 1926 بقري�ة "حمي�دة"، التابع�ة 
لمدينة "قادرل�ي"، بوالية عثمانية، التي 
لج�أت إليه�ا عائلته بع�د أن كانت تعيش 
في قرية "إرني�س"، قرب بحيرة "وان"، 
إث�ر هجرتها بس�بب االحتال الروس�ي، 
أثناء الحرب العالمية األولى، بينما تشير 

بعض المصادر إلى مياده عام 1923.
وبع�د تركه المدرس�ة الثانوية في عامه 
األخير؛ اش�تغل في مجال الزراعة، وعدد 

من المهن الشاقة، بجانب الكتابة.
وكان "كم�ال" أول كاتب تركي يترش�ح 
لجائزة نوبل العالمية لآلداب، وأصبح على 
تواصل مع الفنانين، والكتاب اليساريين 
في أوائ�ل أربعينات القرن الماضي، فيما 
عاش أول تجربة اعتقال سياس�ي عندما 

كان في السابعة عشر من عمره، وعقب 
ذلك نش�ر أول كتاب له بعنوان "مرثيات" 

من الفلكلور عام 1943.
ف�ي  للعي�ش  انتق�ل  يش�ار  أن  يذك�ر   
إنهائ�ه  ل�دى   -  1946 ع�ام  إس�طنبول 
الخدمة العس�كرية - وعم�ل موظًفا في 
ش�ركة فرنس�ية لتعبئة الغاز، ثم اعتقل 
مرة ثاني�ة على خلفية سياس�ية، إلى أن 
أطل�ق س�راحه ع�ام 1951، حي�ث عمل 
كاتًبا بعدها ف�ي "صحيفة الجمهورية"، 

تحت توقيع يشار كمال.
حاز يش�ار كمال على الكثير من الجوائز 
المحلية، وأخرى عالمية، وتركت أعماله 
األدبي�ة بصم�ة ف�ي األدب التركي، حيث 
تنوعت أعماله بين الروايات، والقصص، 

وروايات األطفال. االناضول

حت�سني اخلطيب 

 “إنه�م يطلقون النار عليه�م، إنهم يطلقون 
النار!”، هذى الش�اعر، في العاش�رة صباحا، 
قب�ل أن يم�وت. كان ق�د م�ّر عل�ى انق�اب 
العس�كر 12 يوما، كانت عرب�ات الجيش في 
كّل م�كان، وكان أح�د الجن�ود بكام�ل ثيابه 
الحربّي�ة، معتم�را خوذته، متأّبطا مسدس�ه 
الرش�اش، وإصب�ع ي�ده اليمن�ى مثن�ّي على 
الزن�اد. عرب�ة س�وداء مكلّلة ب�ورود بيضاء 
كثيرة تمّر على مهلها، في الطرف األيمن من 

الصورة، حاملة نعش الشاعر.
خل�ف الس�يارة وفي صم�ت عظي�م طابور 
المش�ّيعين الطويل؛ نس�اء كثي�رات ورجال 
أقّل. وثّمة ش�اّب وحيد قرب زجاج الس�ّيارة 
المفت�وح، يته�ادى عل�ى دراجت�ه الهوائّية، 

منحنيا بظهره على الهواء.
ث�م نلم�ح م�ن تح�ت ماس�ورة المس�دس 
المم�دودة، المتأّهب�ة، مصّوري�ن صحفيين 
يخلّ�دون الجنازة، باألبيض واألس�ود، وهي 
تعبر الش�ارع، من العيادة التي كان الش�اعر 
يعال�ج فيه�ا، إل�ى الجماهي�ر التي عش�قت 
قصائده، فحفظتها عن ظهر قلب، والتي هي 
في انتظاره هناك. ثم يّتس�ع المشهد؛ فنرى 
فتي�ات صغي�رات بتناني�ر قصيرة، وش�ّبانا 
صغ�ارا بش�عور طويل�ة وقمص�ان حمراء، 
يحيطون بالس�ّيارة، وهي تقترب من نقطة 

الوصول.
ثم ينزل النعش الرمادي من الس�يارة، وسط 
جموع غفي�رة، حملت الجثم�ان وطافت به 
منددة بفاش�ية العس�كر، صادحة بالنش�يد 
الوطنّي. ثم تتوّق�ف الجماهير الهادرة قليا، 

فن�رى في وس�طها رج�ا بش�اربين كّثين، 
يصدح بأعل�ى صوته “أين ه�و الرفيق بابلو 
نيرودا؟”، فترّد عليه الجموع بصوت مجلجل 
“إنه هنا”. ثم يواصل المش�ّيعون مس�يرهم 
وسط عربات العسكر المدّرعة التي تطّوقهم 

من كل مكان.
من�ذ رحيل�ه ع�ن الدني�ا، ف�ي 23 س�بتمبر 
1973 وه�و في التاس�عة والس�تين، بعيادة 
س�انتا مارّي�ا في س�انتياغو، وس�بب موت 
صاح�ب “اإلقامة في األرض” مس�ألة يلفها 

الغموض.
كان الباغ الرس�مي المعلن آنئذ، يتحدث عن 
م�وت “أعظم ش�اعر ف�ي القرن العش�رين” 
بس�رطان البروس�تاتا. ولك�ّن مانوي�ل آرايا 
سائقه وحارس�ه الشخصّي، المعّين من قبل 
الحزب الشيوعي التش�يلي، كان قد أعلن في 
العام 2011، أن عماء الطاغية بينوش�يه قد 
حقنوا نيرودا بماّدة تس�ببت في ترّدي صحة 
الش�اعر عل�ى نحو متس�ارع، خوف�ا من أن 

يؤّدي هروب الشاعر إلى المكسيك.
إن�ه الش�عر ال�ذي ق�ال عن�ه ني�رودا، ذات 
قصي�دة، إنه ق�د جاء باحثا عن�ه من غصون 
اللي�ل، وم�ن بي�ن الني�ران الضاري�ة، فنف�ر 
ف�ي روح�ه كالحّمىوه�و ال�ذي كان عازم�ا 
عل�ى ذلك -خاص�ة وأنه قد وج�ه قبيل موته 
بقليل، خطابا حماس�يا الذعا ض�ّد االنقاب 
العس�كري- إل�ى أن يصبح ص�وت معارضة 
خطيرا في الخارج. وبناء على هذه المزاعم، 
تق�ّدم الحزب الش�يوعي بباغ إل�ى القاضي 
ماريو كوّراس�ا، المس�ؤول عن التحقيق في 
الجرائ�م التي ارتكبها نظام بينوش�يه، طالبا 
من�ه إص�دار أمر بنب�ش قبر ني�رودا لفحص 

رفاته.

وبعد س�نتين م�ن التقّصي أص�در القاضي، 
في ش�هر أبريل 2013، أم�را بنبش القبر. ثم 
أصدر أمرا قضائيا آخر إلحضار مايك تاونلي، 
عميل وكالة المخابرات المركزية األميركية، 
المش�تبه بأنه المس�ؤول عن جريم�ة القتل 

المفترضة.
عّي�ن القاضي فريق�ا من 15 عالم�ا، للبحث 
عن عام�ات تدل عل�ى إصابة جس�د نيرودا 
بالس�رطان، فتذه�ب مزاع�م مانوي�ل آراي�ا 
أدراج الري�اح؛ كما كلّفه�م بالبحث أيضا عن 
أّية أدلة على وجود مادة سّمية، فتتعّزز بذلك 
الفرضية التي ينادي بها س�ائقه، وحارس�ه 
أوروتي�ا  ماتيل�ده  وأن  خاص�ة  الش�خصّي، 
زوجته الثالثة والت�ي ماتت في العام 1985، 

كانت تص�ّر طيلة حياتها عل�ى أن زوجها لم 
يمت بس�رطان البروستاتا، ولكنها لم تذهب 

إلى أن تزعم بانه قد قتل.
لم تكن المس�ألة سهلة بالنس�بة إلى الفريق 
المعّين، بسبب نقص في السجات المرضية 
بالعي�ادة الت�ي كان يعالج فيها ني�رودا قبل 
موت�ه )وه�ي مس�ألة في ح�د ذاته�ا مثيرة 
للش�بهة واالرتياب( نظرا للمكان�ة الثقافية 
التي كان يتمّتع بها نيرودا في تشيلي والعالم 

أجمع.
قض�ى الفري�ق س�بعة أش�هر متواصلة في 
فح�ص الرفات، ولكنه ل�م يتوصل إلى نتائج 
قاطعة؛ ال آثار س�رطان واضحة، وال تس�ّمم 
مفت�رض. وبن�اء على ه�ذه النتائ�ج، والتي 
أعلنه�ا رئي�س مصلح�ة الطب الش�رعي في 
تش�يلي، في 8 نوفمبر 2013، ق�رر القاضي 
إقفال القضّية نهائيا، وعودة رفات الش�اعر 

إلى المكان الذي دفن فيه.
ش�عر قادم من الجحيم، يحّط�م أغال القلب 
ويجعله حّرا، س�كران بالفراغ فوق الس�ماء 
المفتوحة.. بالشعر، خرج نيرودا إلى الحياة 

وبالشعر، دخل إلى قبره األول
وس�واء م�ات ني�رودا بالس�رطان، أم م�ات 
بحقنة من الس�ّم في معدته، إاّل أنه اس�تطاع 
طيلة حياته أن يجعل من نفسه الشاعر الذي 
يهابه الطغ�اة، ويرتعدون أمام�ه صاغرين؛ 
ش�اعر الح�ّب والحرّية، وش�اعر اإلنس�انّية 

جمعاء.
“انظروا من حولكم”، خاط�ب نيرودا القّوة 
العس�كرية الغاش�مة التي داهمت بيته -بعد 
االنق�اب مباش�رة، فحرقت جمي�ع أوراقه 
وكتب�ه- “ل�ن تجدوا، هنا، أّي ش�يء يش�ّكل 

خط�را عليكم، إاّل الش�عر”. نعم، إّنه الش�عر 
ال�ذي ترتع�د من�ه فرائ�ص الطغ�اة، وأعداء 
الحرّي�ة، ومغتصب�ي أح�ام الش�عوب. إن�ه 
الشعر الذي قال عنه نيرودا، ذات قصيدة، إنه 
قد جاء باحثا عنه من غصون الليل، ومن بين 
الني�ران الضارية، فنفر ف�ي روحه كالحّمى. 
إنه الشعر الذي جعله يرى السموات مفتوحة، 

والكواكب راجفة، والظال منخوبة.
الديمقراطّي�ة إلى تش�يلي ليدفن، ف�ي العام 
1992، ف�ي بقع�ة بدارت�ه في إيس�ا نيغرا. 
وبالش�عر، مّرة أخرى، يعود إلى قبره الثاني، 
ليدفن فيه ثانية، من جديد، إلى جوار ماتيلدا 

أوروتيا، في الحديقة المطلّة على البحر.
“اتركوا لي مكانا تحت األرض”، كتب نيرودا، 
ف�ي قصيدته التي تحمل ذات العنوان، اتركوا 
ل�ي “متاهة،/ كي أس�تطيع أن أمضي، حين 
أرغب في التقلّب،/ با عينين، وبا لمس�ة،/ 
في الخواء، إل�ى حجر أخرس،/ أو إصبع من 

ظال”.
وقد نش�عر ب�ه، وه�و يتقلّب تح�ت األرض، 
بجوار ماتيلده حبيبته وملهمة أشعاره، وهو 
ينشد “مّرة أخرى، أنا الصامت/ الذي جاء من 
المسافة/ مدّثرا بمطر بارد وأجراس:/ أدين 

لموت األرض الطاهر/ برغبة أن أتفّتح”.
فها ه�و يتفّت�ح ثاني�ة، في قب�ره، ويهمس 
ف�ي أذن حبيبته التي تج�اوره في موتها “يا 
عطش�ي، ويا رغبتي التي ال تح�ّد، ويا دربي 
المتح�ّول!/ ي�ا قيع�ان أنه�ار معتم�ة حيث 
يجري العطش األب�دّي/ يتبعه الّتعب، ويتألّم 
المطلق”. أو، ربما يقول لها: “س�نكون دوًما 
وحيَدْيِن،/ سنكوُن دوًما أنا وأنِت،/ وحيديِن 

على األرِض/ كي نبدأ حياتنا!”.

رحيل االديب الرتكي يشاركامل

نريودا �ساعر احلّب واحلرّية
هكذا ذهب الشاعر إىل القرب.. هكذا عاد الشاعر إىل احلياة
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عبدالفتاح كيليطو: الكاتب هو الشخص الذي ال يعوض
- دع�ا عبدالفت�اح كيليط�و الكت�اب والمبدعين إلى 
ع�دم اإلدالء بالكثير من الحوارات، ألن الكاتب يكرر 
نفس�ه ال محالة، إذ غالبا ما تش�غله األس�ئلة ذاتها 
والقضاي�ا عينه�ا. وكم�ا أن الكاتب يبقى س�جين 
أس�ئلة مح�ددة، ف�إن محاوري�ه حينم�ا يس�ألونه 
يواجهونه باألس�ئلة نفسها. تلك هي الخاصة التي 
انته�ى إليها كيليطو، وهو يع�ود إلى جمع حواراته 
ولَ�مِّ إجاباته وأس�ئلته م�ن جديد. وه�ي الحوارات 
التي صدرت أخيرا في كتاب بعنوان “مس�ار”، يضّم 
عش�رين حوارا من أصل 100 م�ن الحوارات تقريبا 
أجراها كيليطو. حوارات تحكي مسار كاتب وقارئ 
جّيد اس�مه كيليطو، يرفض حتى أن نسميه كاتبا أو 
ناق�دا، وهو يصب�و إلى أن يكون قارئ�ا جديرا بهذه 

التسمية ال غير.
حت�ى عندما يكتب، فم�ا يريده عبدالفت�اح كيليطو 
ه�و القارئ الجيد، كما يروي ذل�ك نقا عن مترجم 
بورخي�س، عن بورخي�س أنه ق�ال: “أن تجد قارئا 
جي�دا أصعب من أن تجد كاتبا جي�دا”. بهذه العبارة 
لبورخي�س، اس�تهل كيليطو ش�هادته ف�ي الدورة 
األخيرة من معرض الكتاب بمدينة الدار البيضاء في 
يومه األخير، من األسبوع األخير، وهو يقدم كتابه 
األخي�ر أيضا؛ “مس�ار”، ال�ذي جمع في�ه حوارات 
أجراه�ا على مدى 30 عاما تحديدا، من س�نة 1984 

إلى سنة 2014.
قارئ وكاتب

ع�ن ه�ذه التجربة، وانطاق�ا منها، يح�ذر كيليطو 
الكت�اب والمبدعين من اإلفراط في الحوارات، حتى 
ال يكرروا أنفس�هم، بمق�دار ما يك�رر المحاورون 
األسئلة نفس�ها. هنا يستحضر كيليطو كيف إنه لم 
ين�ج في الكثير من األحيان من الس�ؤال عن س�بب 

اهتمامه باألدب القديم.
ويعلق ب�أن “من قرأ كتبي ال يمكن�ه أن يطرح علي 
مثل هذا السؤال”. ويقول كيليطو إنه كثيرا ما وجد 
نفس�ه أمام محاورين لم يقرؤوه، “وهم يعتقدون 

يق�ول  يحاورون�ك”،  عندم�ا  س�يفهمونك  أنه�م 
كيليطو.

ه�ذا “التحذير "من الحوارات يعود إلى أن األس�ئلة 
تتك�رر، لتتكرر معه�ا األجوبة. ب�ل إن الكاتب إنما 

يكرر نفسه أصا، وهو محكوم بالتكرار دائما.
"مس�ار" يضّم عش�رين ح�وارا من أص�ل 100 من 

الحوارات تقريبا أجراها كيليطو
ع�ن ذلك يقول كيليطو إنه مذ كان صغيرا وهو يقرأ 
باختي�ن او بورخيس، “كنت اغت�اظ عندما أقرأهم 
ألنه�م كانوا يكررون أنفس�هم من كت�اب إلى آخر، 
ويكررون أنفسهم ويعيدون ما قالوه من قبل. ومن 

حينها عاهدت نفسي على أن ال أكرر نفسي”.
ث�م يحدثن�ا كيليط�و عن تجربت�ه في كتاب�ه األول 
“األدب والغراب�ة”، وم�دى حض�ور ه�ذا الكت�اب 
وأف�كاره في الكت�ب األخ�رى التي ألفها م�ن بعد، 

متسائا “هل كررت نفسي في الكتب الموالية؟”.
يجي�ب الكاتب ب�أن الطريقة الوحيدة أم�ام الكاتب 
لكي يتجنب التكرار هي “التوقف عن الكتابة”، ألنه 
“ال يمكن لك أن تكتب إال إذا كررت نفس�ك”، يضيف 
كيليطو.من هنا ومن أجل عدم اإلمعان في التكرار، 
وحت�ى ال تتحول حوارات ه�ذا الكتاب إلى نصوص 
تكرر نفسها، فقد تدخل كيليطو في هذه الحوارات، 
حيث “لم يك�ن ممكنا أن أتركها كم�ا هي، احتراما 

للقراء”.
أم�ا أن تكون كاتب�ا جيدا، فتلك حكاي�ة أخرى. غير 
أنها ليس�ت م�ن الحكايات الت�ي تغ�ري عبدالفتاح 
كيليطو، بل إن كيليطو كما في أحد حواراته يرفض 
أن يس�مي نفس�ه كاتب�ا، ويرفض وصف�ه بالناقد 
أيض�ا؛ وهو يفض�ل أن يكون محل�ا للنصوص. أي 
أن يك�ون قارئا جيدا، كما يخبرنا بذلك. أما أن يكون 
اإلنس�ان كاتبا فقد يفعل ذلك، غي�ر أنه من الصعب 

أن يقّدم لنا أدبا.
يحك�ي لن�ا كيليط�و ف�ي هذا الب�اب ع�ن ماحظة 
س�معها أخيرا من ام�رأة مهتمة بالمقام�ات، التي 

كتب عنه�ا كيليطو أطروحته الش�هيرة. قالت هذه 
السيدة وهي تخاطب كيليطو إنه ينبغي التمييز بين 
الكتاب�ة وإنت�اج األدب، فكل واحد يمك�ن أن يكتب 
عن حيات�ه أو عما يريد، أو أن يكتب حتى ال ينس�ى 
مثا. أما إنتاج األدب فش�يء آخ�ر، إنتاج األدب في 
ما يرويه لنا كيليطو ع�ن هذه المرأة هو “أن يصير 
العالم كتابة، وتصير الكتاب�ة عالما”. وبماذا أجبت 
تلك السيدة؟ يجيبنا كيليطو في النقاش الذي جمعنا 
به في مع�رض الدار البيضاء، بأن�ه لم يجد الجواب 
بع�د، “غير أنه بالفع�ل، عندما ننظر إل�ى المؤلفين 
الكب�ار، على غ�رار كاف�كا وماركيز، ف�إن عالمهم 

كتابة، وكتابتهم عالم في حّد ذاته”.
فم�ن هو الكاتب الجّيد يا ترى؟ إنه حس�ب كيليطو، 
هو “الق�ارئ الجي�د”. ويع�ود الرجل إلى س�احره 

بورخيس ليرّدد ما جاء على لس�انه “ليفخر البعض 
بكتابات�ي، أم�ا أن�ا فأفتخ�ر بقراءات�ي”، وهذا هو 
“س�ر اإلبداع”، يعل�ق كيليطو.إنت�اج األدب هو "أن 
يصي�ر العالم كتابة، وتصير الكتابة عالما على غرار 

المؤلفين الكبار مثل كافكا وماركيز"
صديق بارت

كم�ا ال يتوق�ف كيليطو عن اإلحال�ة إلى بورخيس، 
يظل اس�مه مرتبط�ا أيضا بالناقد الفرنس�ي روالن 
بارت. عن ه�ذه العاقة يقول كيليط�و إنه ال يمكن 
أن ن�درس األدب المغربي دون اإلحال�ة على بارت؛ 
“م�ع روالن بارت انطلق النقد الجديد في المغرب”، 
يق�ول كيليطو. عندما قدم هذا الناقد الفرنس�ي إلى 
جامع�ة محمد الخام�س بالرباط، حي�ث درس في 
موس�م 1970-1969. كان كيليط�و حينها أس�تاذا 

مساعدا في الكلية إلى جانب روالن بارت. ويتساءل 
كيليط�و بدهش�ة “عندم�ا أحك�ي بإعج�اب ع�ن 
مجاورتي لروالن بارت في الجامعة، يتّم النظر إلي 
أنا بإعجاب، وأصير أنا إنسانا عظيما بدال من روالن 

بارت، هل يصح لك؟”.
ف�ي تل�ك الفترة الت�ي يحك�ي عنها كيليط�و، داخل 
شعبة األدب الفرنسي، كان الطلبة يتمتعون بجرأة، 
كانوا مش�اغبين ومشاكس�ين، على ح�ّد قوله، إلى 
درجة أنهم واجهوا روالن بارت بالسؤال عن جدوى 

البنيوية، وكانوا يتحّدون أيضا.
أم�ا عن فن المقامات، والتي اش�تغل عليها كيليطو 
في أكثر من كتاب، يقّر كيليطو باستحالة أن نحذف 
المقام�ات من األدب العرب�ي. والمقامات عنده هي 
“ازده�ار األدب العرب�ي وخاصت�ه”، خاص�ة م�ع 

الحريري. غير أن ما حصل هو أن “الحريري لم يجد 
مترجمه بعد”.

كم�ا حصل مع ألف ليلة وليل�ة التي وجدت مترجما 
بحج�م أنطوان غالو. من هنا ف�إن المقامات بقيت 

تجلس في غرفة انتظار مترجمها.
كم�ا تنتظر المقامات من يعي�د إبداعها وتجديدها، 
واإلضاف�ة إليها، تبع�ا لرهانات كيليط�و. كما يرى 
عاش�ق المقام�ات أن الرواية العربي�ة هي مقامات 

اليوم، والمقامات هي طفولة الرواية العربية.
وما جدوى الكتاب�ة؟ يجيب كيليطو بأن الكاتب هو 
م�ن يكتب ويفت�رض أنه يكت�ب لق�راء يتعاطفون 
مع�ه. وال يمك�ن للكات�ب أن يكت�ب ما ل�م يفترض 
وجود قراء يتعاطفون معه، مهما كان عددهم. وال 

يقتضي األمر وجود قراء كثيرين بالضرورة. 
 وهن�ا ال تصب�ح للش�هرة أهمية في حي�اة الكاتب. 
في هذا السياق، يتس�اءل كيليطو عن عدد قراء ابن 
خلدون مثا، وهل كان يكتب كل ما كتبه ألن هنالك 
ق�راء كثيري�ن؟ بخاف اليوم ف�إن الكاتب يمكن أن 
يتعرف إلى عدد قرائه والمتعاطفين معه عن طريق 
ناش�ره. لكن ينبهنا كيليطو إلى م�ا ورد في خاتمة 
مقام�ات الحري�ري، حي�ث يتح�دث الحري�ري عن 
اجتماعات كان يعقدها مع بعض المتأدبين، ويشرح 
لهم ما كتب. ومرة اقترح عليه أحدهم تعديل عبارة 
معين�ة وتغيير كام ورد في إحدى المقامات بكام 
آخ�ر، فأجابه الحريري “كامك أحس�ن من كامي، 
ولكنن�ي لن أغي�ر كامي، ألنني أجزت 700 نس�خة 

من هذا الكتاب”.
ويخت�م كيليط�و الحدي�ث مع�ه وحكايت�ه بتوجيه 
نصيحة إلى من يريد تقلي�ده، ويريد أن يكون مثله، 
بعبارة لم يعد يذكر أين قرأها: “اجعل نفس�ك بحيث 
ال تعّوض”، أي أن على الكاتب أن يجعل نفسه خصا 
عصّيا على التعويض، أي كاتبا ال يعّوض، مثلما هو 

عبدالفتاح كيليطو.

النحات مصطفى نجيب 
 

في كتاب »النحات مصطفى نجيب س�يرة معل�م على حوائط الغربة«، 
الصادر عن هيئة قصور الثقافة، يحاول مؤلفه الدكتور ياسر منجي أن 
يجيب عن األس�ئلة الس�ابقة، من خال سرد سيرة حياة الفنان النحات 
مصطفى نجي�ب المولود في 2 حزيران )يوني�و( 1913 والمتوفى في 
5 حزيران/يوني�و 1990، وقد التحق في العام 1926 بمدرس�ة الفنون 
الجميل�ة، وكان م�ن الدفع�ة األولى لها، حي�ن تم قبوله ضم�ن أربعة 
وعش�رين طالباً، وأصبح واحداً من س�بعة طاب درسوا بقسم النحت 
بالمدرس�ة، واس�تكمل تعليمه ف�ي إيطاليا وفرنس�ا، ول�ه الكثير من 
األعمال النحتية، وعندما هاجر إلى أميركا ومكث فيها أكثر من أربعين 
عاماً أصبح له تاميذ ومدرس�ة فنية، ونفذ العديد من األعمال النحتية 

هناك.
وق�د احتفظ المتح�ف الزراعي والمتح�ف الحربي بالعدي�د من أعمال 

مصطفى نجيب، وال تزال موجودة فيهما حتى اليوم. 

الرحيل
 

 بع�د رواي�ات كثيرة س�اهمت في تكريس اس�مه بي�ن الكّتاب الش�باب في 
الس�عودية والعالم العربي مثل »س�قف الكفاية« و«صوفي�ا« و«القندس«، 
قّرر محمد حس�ن عل�وان أن ُيقّدم أول كت�اب نظري له بعن�وان »الرحيل: 
نظريات�ه والعوام�ل المؤث�رة فيه«.يطرح الكت�اب الصادر حديث�اً عن دار 
الس�اقي دراس�ة ش�املة في دوافع الرحيل أو الهجرة، موضح�اً آثار هذا 
الرحي�ل م�ن الزواي�ا البحثية في عل�وم االجتم�اع واالقتص�اد والنفس 
والجغرافيا والسياس�ة... ويأتي هذا الكتاب ليض�ع اإلصبع على الجرح 
ف�ي عالم عربي ب�ات مهاجروه يش�كلّون اليوم أكثر م�ن مائتي مليون 
مهاج�ر حول العال�م، ما عدا المايين األخرى الت�ي تنتظر فرصتها في 
»الرحيل«.يش�ير كت�اب علوان إلى إّن أفواجاً غفيرة من البش�ر هم في 
حركة دائمة ورحيل مستمر، وهو شأٌن خليٌق بأن يترك آثاراً هائلة في 

كل بقعٍة يرحلون منها ويفدون إليها. 

يا امراأة
حيدر اللهيبي 

أعرتك خريفا

كالصحف القديمة

وهالتين مثل دواة الحبر

تحت الجفون

جميلة أنت

كأنك منقوعة بالزنجبيل

وماكرة أنت كالسنجاب

وساخنة أنت كالمكواة

تلسعين ثلجي

فأذوب أذوب

وأشعر بالدفئ وبالحمى

يا امراًة

يصعب القبض عليك كالماء

يصعب اكتشافك كالسحر السري 

حتى إذا كشفوك

من يمحوك من ذاكرتي

من يسرقني من أحامي

من يسرقني مني 

من يسرقني من

من يمسح خط الشيب

كي أبدو اصغر عمرا 

فالحناء تكذبها اعترافات شعري

تكذبها مرآتي
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مفاهيم قانونية 
النظام العام واالداب 

العامة
قواع�د النظام العام هي القواع�د التي تتعلق 
بنظ�ام المجتمع االعلى وتعل�و على مصلحة 
االف�راد وه�ي فك�رة مفهومها متغي�ر تبعا 
للزمان والمكان وان العبرة في مدى مطابقة 
الموضوع مع النظام العام من عدمه هي في 
وقت نظر الدعوى وليس الوقت الذي نشا فيه 
المرك�ز القانوني وهو اداة الس�تبعاد تطبيق 

القانون االجنبي 
ولم يتف�ق الفقهاء على تعريف محدد للنظام 
العام فقد عرفه البعض بانه )الكيان السياسي 
واالجتماعي واالقتصادي لدولة ما بما يقوم 
عليه هذا الكيان من معتقدات سياسية تتعلق 
باالم�ن والحري�ة والديمقراطي�ة ومعتقدات 
تتعل�ق بالمس�اواة ام�ام القان�ون واحت�رام 
اف�كار دينية اساس�ية معينة وكذل�ك العدالة 

االجتماعية وتكافؤ الفرص ,
وف�ي اط�ار القان�ون الدولي الخ�اص يعرف 
بانه ذلك الدفع الذي يراد به اس�تبعاد القانون 
عالق�ة  بش�ان  التطبي�ق  الواج�ب  االجنب�ي 
قانونية معينة واحالل القانون الوطني نظرا 
الخت�الف الحكم الوارد في كل منهما في هذا 
الصدد اختالفا جوهريا او لعدم وجود التكافؤ 

القانوني بين التشريعين في هذا الشان .
تطبيقات النظام العام

ان فكرة النظام العام فكرة متغيرة او نسبية 
والم�كان  الزم�ان  باخت�الف  فه�ي تختل�ف 

وتختلف باختالف كل جماعة 
ا – تعدد الزوجات : ال يعتبر مخالف لبلد ياخذ 
باحكام الشريعة االس�المية على حين يعتبر 

كذلك في بلد كفرنسا وسويسرا .
ب – اباح�ة الطالق : يعتبر الطالق من النظام 
الع�ام ف�ي مصر والع�راق في حي�ن ال يعتبر 

كذلك في ايطاليا التي تحرم الطالق 
ج – يتس�ع ويضيق النظام العام تبعا لالفكار 
والمذاهب الس�ائدة فاذا ساد المذهب الفردي 
تطل�ق الحري�ة لالفراد وال تتدخ�ل الدولة في 
ش�ؤونهم في حي�ن ان المذاهب االش�تراكية 
تكث�ر التدخ�ل ف�ي ش�ؤون االف�راد حماي�ة 
للضعف�اء م�ن االقوي�اء حيث   تتس�ع دائرة 

النظام العام .
د – االح�كام المتعلق�ة باالحوال الش�خصية 
تعتب�ر من النظ�ام العام بموج�ب م 130 من 
القانون المدني العراقي وكذلك التصرف بمال 

المحجوز ومال الوقف ومال الدولة 
ه – االداب : ويمكن القول ان االداب هي قواعد 
غير مكتوبة تش�يع في ام�ة معينة وفي جيل 
معي�ن  يحدد الناس انفس�هم به�ا ويكونون 
ملزمي�ن باتباعه�ا طبق�ا لنام�وس ادبي هو 
حصيلة عوامل مختلف�ة اخالقية واجتماعية 

مبعثها العرف والعادات .

مفهوم الرباءة واإلفراج يف القانون العراقي
        ايناس محمد راضي 

التط�ور والتق�دم الحض�اري هدف تس�عى إلى 
نيل�ه كل األمم والش�عوب للوصول إلى أس�مى 
مراح�ل التحض�ر والتم�دن، وال يق�اس التطور 
الحض�اري بمعايي�ر التقدم في العل�وم التقنية 
أو المعلوماتية فحس�ب بل بمعايي�ر أهم تتعلق 
بم�دى رفاهي�ة المجتم�ع وس�عادته، حيث ان 
التق�دم العلمي والتطور التقن�ي هما وغيرهما 
وس�يلة من وس�ائل تحقيق الرفاهية والسعادة 
للمجتمعات من خالل توفير كل الوس�ائل للفرد 
حتى يتمكن من نيل سعادته الكبرى، والمتمثلة 
بضمان حريته الشخصية في إطار قيم المجتمع 
التي رس�متها له قيادته، ومن ذلك فان األساس 
في تقييم تحضر وتطور األمم والمجتمعات هو 
م�دى ضمانها لحري�ات أفراده�ا وحمايتها من 
التع�دي، وهكذا فكل األمم والمجتمعات تتبارى 
في تقدي�م أفضل الضمانات والوس�ائل لحماية 
أفراده�ا حتى غالى بعض من تلك الش�عوب إلى 
التع�دي على حق�وق الش�عوب األخرى س�عيا 
لضم�ان س�عادة أفرادها، وبم�ا ان القانون هو 
احد الوس�ائل لحماي�ة أفرادها ف�ي تنظيم آلية 
المحافظة وضمان الحرية الفردية، فان البلدان 
اهتم�ت بهذا الجانب، وف�ي بلدنا الذي يملك إرثا 
حضاريا كبيرا نرى ان المش�رع العراقي أعطى 
الكثي�ر من ضمانات حرية األف�راد، وفي الوقت 
الراهن تظهر التشريعات بصورة متعددة تسعى 
بمجملها لتعزيز مفهوم ضمان الحرية الفردية 
وخصوص�ا ما ج�اء ف�ي القوانين الت�ي تتعلق 
بالجان�ب الجزائ�ي م�ن المنظوم�ة القانوني�ة 
العراقي�ة، إذ أش�ار المش�رع في ع�دة نصوص 
م�ن قان�ون أص�ول المحاكم�ات الجزائي�ة إلى 
نتائج التحقيقات الت�ي يجريها قاضي التحقيق 
المش�كلة  المختص�ة  التحقيقي�ة  والس�لطات 
بموجب القانون، وكذلك األحكام التي تصدرها 
محاك�م الجناي�ات والجنح والمحاك�م األخرى 
المش�كلة تش�كيال صحيحا على وف�ق القواعد 
التحقي�ق  لقاض�ي  أعط�ى  الدس�تورية،حيث 
ومحاك�م الج�زاء األخرى الس�لطة ف�ي إصدار 
قرارات حاس�مة تجاه القضية في عدة مواضع 
وعند انتهاء التحقيق تتمثل بقرارها أما باإلدانة 
ان توف�ر الدلي�ل الكاف�ي أو اإلف�راج ان لم يكن 
هناك أي جرم أو عدم المسؤولية ان وجد المانع 
القانون�ي، و ف�ي ه�ذه النتائ�ج ن�رى ان بعض 
مفرداته�ا ل�م يتمكن عام�ة الناس م�ن فهمها 
كذلك البعض من ذوي االختصاص س�واء كانوا 
قض�اة او المحامي�ن او الحقوقيي�ن مما دعانا 
إل�ى التص�دي إل�ى تل�ك المفاهيم وبي�ان اآلثار 
القانوني�ة التي تترت�ب عليها ومنه�ا مفهومي 

البراءة واإلفراج وكذلك للسعي في نشر الثقافة 
القانونية وكما يلي :

-1 البراءة مصطلح جاء ذكره في أحكام قانون 
أص�ول المحاكم�ات الجزائي�ة وبموجب�ه يعود 
الفرد إل�ى ما كان علي�ه قبل االته�ام من براءة 
ذمت�ه وس�احته مما وجه إليه م�ن اتهام، حيث 
ان نص الفقرة )أ( من المادة )130 ( من قانون 
اص�ول المحاكم�ات الجزائي�ة رق�م 23 لس�نة 
1971 المعدل أعطى قاضي التحقيق أو السلطة 
التحقيقي�ة التي تعمل على وفق أحكام القانون 
أع�اله صالحي�ة غل�ق الدع�وى نهائي�ا ورفض 
الش�كوى ان كان الفعل المنسوب إلى المتهم ال 
يعاقب عليه القانون فيكون الفرد حينذاك بريئا 
ول�م يرتكب أي فعل يعاقب علي�ه القانون، كما 
وان محاكم الجنايات والجن�ح ومحاكم الجزاء 
األخرى المختصة والمش�كلة تش�كيال صحيحا 
بموج�ب القانون لها ان تص�در قرارها بالبراءة 

اذا اقتنع�ت بان المته�م لم يرتكب م�ا اتهم به، 
وان الفعل المنس�وب إليه ال يشكل فعال مخالفا 
ألح�كام القان�ون عل�ى وفق م�ا ج�اء بأحكام 
الفقرة )ب( من المادة 182 أصول جزائية و على 
ان يكون الق�رار الصادر من المحكمة قد أصبح 
نهائيا واكتس�ب الدرجة القطعي�ة وأصبح باتا 
على وف�ق التوصيف والتعري�ف الوارد في نص 
البن�د )2( من المادة) 16 ( من قانون العقوبات 
رق�م111 لس�نة 1969 المعدل ال�ذي ينص على 
ان )يقص�د بالحك�م النهائ�ي أو الب�ات في هذا 
القان�ون كل حك�م اكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة 
بان اس�تنفذ جميع أوج�ه الطع�ن القانونية أو 
انقض�ت المواعيد المقررة للطع�ن فيه( والذي 
بموجب�ه تنقضي الدعوى الجزائي�ة نهائيا على 
وف�ق أح�كام الم�ادة )300( من قان�ون أصول 
المحاكم�ات الجزائية، ونخلص إلى ان من صدر 
بحق�ه ق�رار بالبراءة واكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية سواء بالتصديق عليه من قبل محكمة 
التميي�ز أو انقضاء المدة القانونية للطعن به ان 
لم يكن من القرارات الواجبة التمييز ال يجوز ان 
تتخذ بحق�ه أي إجراءات أخرى على عكس قرار 
اإلفراج والذي سيرد شرحه في أدناه. -2 اإلفراج 
هو المصطلح الذي يدل على إخالء سبيل المتهم 
م�ن التوقي�ف وغل�ق الدعوى بحق�ه ان لم تجد 
المحكمة ما يكفي من أدلة تدينه، حيث ورد في 
الش�ق األخير م�ن الفقرة )ب( م�ن المادة 130 
أص�ول جزائية )اذا كانت األدلة ال تكفي إلحالته 
فيص�در قرار باإلفراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا 
مع بيان أسباب ذلك ( عندما يكون القرار صادرا 
م�ن قاض�ي التحقي�ق، وكذلك م�ا ورد في نص 
الفقرة )ج( من الم�ادة 182 أصول جزائية ) اذا 
تبين للمحكمة ان األدل�ة ال تكفي إلدانة المتهم 
فتص�در ق�رارا بإلغ�اء التهمة واإلف�راج عنه (. 
وذلك عندما يصدر الق�رار من محاكم الجنايات 

والجنح والمحاكم المختصة األخرى ومن خالل 
هذين النصين نرى ان قاضي التحقيق ومحكمة 
الموض�وع تف�رج عن المته�م عل�ى الرغم من 
وج�ود دليال إال انه ال يكفي إلدانته، الن القانون 
العراقي وكما أسلفت يسعى لتوفير أفضل سبل 
الحماي�ة لحري�ة األف�راد فوجود بع�ض األدلة 
الضعيف�ة الت�ي ال يمك�ن ترجيحه�ا على حرية 
ذل�ك المتهم وفرض العقوبة عليه الن المصلحة 
العامة تقتضي احترام حري�ة األفراد ولكن هذا 
الق�رار ال ينه�ي الموضوع برمته ب�ل يعد الغلق 
مؤقت�ا الن المجنى عليه وذويه أو االدعاء العام 
الممثل لهيئة الش�عب له الحق في البحث عن أي 
دليل آخر يدل على ارتكاب المتهم للجريمة، فان 
توفر أعطى القانون الحق بفتح التحقيق مجددا 
بحق ذل�ك المتهم. ولضمان اس�تقرار األوضاع 
لم يترك المش�رع الوضع عل�ى إطالقه بل قيده 
من خالل جعل الفرصة قائمة خالل مدة سنتين 

اذا كان قرار اإلفراج صادرا عن قاضي التحقيق 
أو أي س�لطة تحقيقي�ة أخرى تعم�ل على وفق 
أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبعد 
مض�ي تلك المدة يمنع القان�ون اتخاذ أي إجراء 
بح�ق المتهم المفرج عنه ويك�ون القرار نهائيا 
وتكون المدة س�نة واحدة اذا كان القرار صادرا 
م�ن محكم�ة الموض�وع ) محاك�م الجناي�ات 
والجن�ح والمحاك�م الجزائي�ة األخ�رى ( وذلك 
على وف�ق أحكام الفقرة )ج( م�ن المادة )302 
( أص�ول جزائية ويكون ذلك الك�م بمثابة حكم 
الب�راءة وتنقضي به الدع�وى الجزائية. -3  من 
خالل تطبيق�ات القضاء الحظن�ا وجود قصور 
في فهم محتوى تلك األحكام من قبل المختصين 
إذ يجنح�ون إل�ى مخالفة تل�ك النصوص وفتح 
التحقي�ق مج�ددا بح�ق من ص�در بحق�ه قرار 
بالب�راءة أو اإلف�راج من خالل االس�تعانة بنص 
المادة )303( أصول جزائية التي نصها ما يلي ) 
تجوز العودة إلى إجراءات التحقيق أو المحاكمة 
ضد المتهم ال�ذي انقضت الدعوى الجزائية عنه 
اذا ظه�ر أو حص�ل بعد صدور الحك�م أو القرار 
الب�ات أو النهائ�ي فيه�ا فع�ل أو نتيج�ة تجعل 
الجريم�ة الت�ي حوك�م المتهم عنه�ا أو اتخذت 
اإلجراءات ضده بش�أنها مختلفة في جسامتها 
بضم هذا الفعل أو النتيجة إليها على ان يحس�ب 
له عند الحكم عليه ما سبق ان حكم عليه به من 
عقوب�ة ( وبقراءة بس�يطة لتلك المادة س�نرى 
انها تتعلق فقط باإلح�كام التي تصدر باإلدانة، 
إذ ال يمك�ن تصور اإلفراج في مصطلح تش�ديد 
العقوب�ة الن الن�ص يتطل�ب ان يظه�ر فعال أو 
نتيجة تجعل الجريمة التي كانت أساس محاكمة 
تش�ديد العقوبة الن النص يتطلب ان يظهر فعل 
المتهم أو التي اتخذت ضده اإلجراءات بموجبها 
مختلفة الجس�امة من خالل ضم ه�ذه النتيجة 
أو الفع�ل، و المث�ال على ذلك اذا ت�م الحكم على 
ش�خص بموجب أحكام الم�ادة 412 من قانون 
العقوب�ات التي تتعلق باالعت�داء وإحداث عاهة 
وبعد ذلك الحكم وعلى الرغم من اكتساب القرار 
الدرج�ة القطعي�ة وم�رور المدد المش�ار إليها 
في الفقرة )2( من البح�ث أعاله ومن ثم توفي 
المجنىعليه، وبس�بب الفعل الذي قام به المتهم 
المدان، فعند ذاك تكون العقوبة اشد ألنه يصبح 
تحت طائلة أحكام القتل العمد، وفي هذه الحالة 
فق�ط تتم اإلعادة ومن ذل�ك يتبين إنها ال عالقة 
له�ا بالذي صدر بحق�ه قرار اإلف�راج أو البراءة 
والس�ير على خ�الف ذل�ك، أراه خ�رق للقانون 
وتعدي على حقوق األفراد التي كفلها القانون. 
ولذلك ومما ورد أع�اله أرى ان البراءة واإلفراج 
مصطلحان مختلفان من حيث اثر هما ولكنهما 
يتفق�ان ف�ي كونهما م�ن وس�ائل القانون في 

حماية الحرية الفردية ألبناء المجتمع.

بغداد / المستقبل العراقي

و.ح االبن�ة الصغ�رى والمدلل�ة م�ن قب�ل 
جميع افراد عائلتها قتلتهم بعد ان رس�مت 
خط�وط الجريمة البش�عة، ب�كل تفاصيل 
ودقة، مستغلة خبرتها في دراسة القانون 
لمدة اربع س�نوات، راسمة سيناريو كامالً 
بالتحاي�ل  العدال�ة  قبض�ة  م�ن  للتخل�ص 
القانوني، لكن العدالة كانت لها بالمرصاد. 
كان�ت "و" في تل�ك الليلة صامتة جالس�ة 
البيض�اء  ف�ي غرفته�ا، تجه�ز مالبس�ها 
)سترة التخرج( التي أحضرتها لها والدتها 
لترتديه�ا ي�وم أدائها قس�م التخرج، فضال 
عن مراقبتها بنظراتها خطوات ش�قيقتيها 

األستاذة الجامعية.

استقبال الشريك 
بع�د أن تج�اوزت عقارب الس�اعة الحادية 
عشرة والربع، نزلت "و" سلم الدار الداخلي 
بخط�وات ح�ذرة لتتأك�د من ن�وم عائلتها 
المؤلفة من ش�قيقتيها ووالدتها، ومن ثم 
توجهت الى ب�اب غرفة االس�تقبال لتفتح 
الباب، لتدخل عشيقها )ابن خالتها( خلسة 
ويصع�دان مع�ا ال�ى غرفتها، ويمارس�ان 
الفع�ل الجنس�ي، بع�د ان تن�اوال حب�وب 
الكبس�لة، واتفقا على كيفية تنفيذ ابش�ع 
جريم�ة قت�ل يمك�ن ان ترتكب ف�ي عائلة 

واحدة.

القصة على لسانها
كان�ت في كام�ل وعيها وهي ت�روي كيف 
ش�ريط  تعي�د  وكأنه�ا  الجريم�ة،  نف�ذت 
تق�ول   ، االح�دات  لتس�تذكر  س�ينمائي 
المجرمة: اسمي "و.ح" مواليد 1987طالبة 
في كلية القانون، ويوم تنفيذ الجريمة هو 
كان ي�وم ادائي القس�م الجامعي لتخرجي 
م�ن الجامعة وممارس�ة مهن�ة المحاماة، 
وادي�ت القس�م وي�دي ملطختي�ن بدم�اء 
ش�قيقتي ووالدت�ي وان�ا غير نادم�ة على 
ذل�ك، وتكمل المجرمة حديثه�ا اثناء اجراء 
التحقي�ق معه�ا في مركز ش�رطة: اتفقت 
مع ابن خالت�ي المدعو )عبد القادر(، يعمل 
حارساً، على قتل عائلتي اثناء غياب والدي 
الذي يعمل مقاوالً ويملك ش�ركة مقاوالت 
كبيرة، وعندما س�افر الى محافظة كربالء 
ف�ي بداية ش�هر اذار فكرت بتنفيذ س�رقة 
مصوغات العائلة واالم�وال الموجودة في 
ال�دار كل ذلك كان بس�بب رفضه�م الزواج 
من اب�ن خالتي النه من عائلة فقيرة ونحن 

عائلة ميسورة الحال.
وتضيف: عندما رفضت عائلتي فكرة الزواج 
نهائي�ا ،طلبت من عبد الق�ادر ان يجلب لي 

بع�ض الحب�وب المهدئ�ة المخدرة،وكن�ت 
بي�ن فترة واخ�رى أتناول حبوب الكبس�لة 
وه�و أيض�اً مدمن عليه�ا ، وي�وم الحادث 
تناولنا معا المخدرات ، وبعض المشروبات 
المس�كرة الت�ي جلبه�ا اب�ن خالت�ي مع�ه 
،وانتظرنا مرور الوقت حتى تنام شقيقتي 
صف�اء واس�راء ووالدتي ، وفي تل�ك الليلة 
ل�م اخرج من غرفت�ي ، حتى بع�د ان نادت 
والدتي وطلبت مني النزول والجلوس لكني 
رفضت بحج�ة انني منزعج�ة من كالمهم 
عن عبد القادر وأس�باب رفضهم المستمر 
ل�ه و كنا نتش�اجر في كل يوم بس�بب هذا 

الموضوع . 

تنفيذ الجريمة 
تصم�ت لوهلة م�ن الوقت وتطب�ق كفيها 
الواح�دة باألخرى،وترف�ع صوته�ا عندما 
تتحدث قائلة :عندما دقت عقارب الس�اعة 
الرابعة طلبت من عبد القادر ان نهم بالنزول 
المصوغ�ات  ونس�رق  جميع�ا  ونقتله�م 
الذهبي�ة واألم�وال العائدة له�م فضال عن 

البيت الذي سيصبح لنا وحدنا . 

واثن�اء نزولن�ا من الس�لم الداخل�ي للبيت 
طلب عب�د القادر ان اجلب له س�كيناً حادة 
من المطبخ، ذهبت الى المطبخ واس�رعت 
بجلب س�كينتين واح�دة له واالخ�رى لي، 
وعنده�ا دخلن�ا ال�ى غرف�ة اخت�ي ليطبق 
على عنقها عبد القادر ويخنقها بالوس�ادة 
صرخ�ت وكان صوتها عالي�اً ما اثار الفزع 
عن�د والدت�ي التي جاءت مس�رعة وفتحت 
ب�اب الغرف�ة وعندم�ا رأتن�ا بتل�ك الحال�ة 
تعلقت برقبة عبد القادر وهي تصرخ قمت 
اثناء ذل�ك بطعنها في ظهرها عدة طعنات، 
وم�ن ث�م ج�اءت أخت�ي األخ�رى مذهولة 
مم�ا ت�رى وقب�ل ان تص�رخ طعنته�ا عدة 
طعن�ات انا وعب�د القادر في أج�زاء كثيرة 
من جس�دها وهكذا تاكدنا من موت اسراء 
وصف�اء ووالدت�ي بطعنه�م ع�دة طعنات 
مرة اخرى بأماكن متفرقة من أجس�ادهم 
، لك�ن مقاوم�ة أس�راء ل�� )عب�د القادر( 
وخربشتها لرقبته سببت له عدة جروح في 
الرقبة، وهذا م�ا أثار انتباه الجهات األمنية 
المختص�ة اثن�اء تحقيقهم معن�ا. وبعد ان 
قتلناهم جميعا ذهبنا الى الحمام وغس�لنا 

ايدينا من الدماء ،وبعد ذلك خرج عبد القادر 
من البيت وهو يحم�ل المصوغات الذهبية 
والبال�غ وزنه�ا ما يق�ارب الكيل�و ونصف 

الكيلو من الذهب،ومبالغ نقدية كبيرة. 

أداء قسم التخرج 
ارتدي�ت  صباح�ا  الثامن�ة  الس�اعة  وف�ي 
اجم�ل ما امل�ك من مالب�س وحلي وذهبت 
ال�ى الجامع�ة الن ي�وم األح�د المص�ادف 
14/3/2010 كان يوم أدائنا قس�م التخرج 
م�ن كلي�ة القان�ون ،وبع�د عودت�ي م�ن 
الجامع�ة وان�ا س�عيدة الن احالم�ي بدأت 
تتحق�ق بحصول�ي على الش�هادة وحبيبي 
والمال وكل ش�ي يعود لعائلت�ي فوالدي ال 
يس�تقر في بغداد غير ايام معدودة بس�بب 
ظ�روف عمله، واثناء ذل�ك وقفت امام باب 
المنزل واتصلت بخالتي ألخبرها عن سبب 
عدم اجاب�ة والدتي واخوتي على اتصاالتي 
بهم وخصوصا والدتي لماذا لم تفتح الباب 
،وكن�ت اصطنع الخ�وف والقل�ق حضرت 
خالت�ي وابنتها ال�ى البيت وكن�ت اتظاهر 
بالب�كاء وعندم�ا اتصلنا بالق�وات االمنية 

حضروا وكس�روا الباب ليش�اهدوا الجثث 
وبدأت بالصراخ وكأنني مصدومة من هول 

ما حدث لهم من بشاعة الجريمة. 

اكتشاف القتلة 
يقول العميد حس�ين ضابط مركز ش�رطة 
االعظمية، بعد تشكيل فريق عمل وبإشراف 
مباش�ر من قيادة ش�رطة بغداد وبالتعاون 
مع مديرية الشؤون الداخلية استطعنا أجراء 
التحقيق االولي عن مالبسات الحادث، وقد 
بدأت الش�كوك تحوم ح�ول الفتاة المدعوة 
"و" واب�ن خالته�ا ألن�ه كان متوت�را أثناء 
اس�تجوابه ما س�اعدنا ف�ي الوص�ول الى 
القاتل بس�هولة . بعد مرور عدة ايام طلبنا 
م�ن قاضي التحقيق الموافق�ة على توقيع 
مذكرة ألق�اء قبض على المدعو عبد القادر 
، وأثناء عملية ألقاء القبض عليه في مكان 
عمله وجدنا المصوغات واألموال بحوزته 
بارتكاب�ه  التحقي�ق  أثن�اء  اعت�رف  ،وق�د 
الجريمة مع ابنة خالته المدعوة "و" وقال: 
كل ذلك كان بسبب رفضهم زواجنا ألنني ال 

املك المال والشهادة ومن عائلة فقيرة.

طالبة تقتل عائلتها طمعًا باملال و»احلب«!



       المستقبل العراقي/متابعة

 فوضوية الرجل تتس�ّبب في مشاكل أس�رية ال حصر لها، فمن 
الصع�ب على أي س�يدة أن تعيش وتس�تمتع بالحي�اة مع هكذا 
رج�ل، ألن ه�ذه العيش�ة تحتاج إل�ى الكثير من الصب�ر والجهد 
من جانبها، لذلك تجد نفس�ها أم�ام أخيارين ال ثالث لهما إما أن 
ترضخ وتتغاضى عن هذه الفوضوية وتضحي بحبها في سبيل 

الترتيب أو أن تتمرد على هذه الحياة.
الرج�ل الفوض�وي في قاموس النس�اء هو من يلج�أ إلى بعثرة 
مالبسه التي يخلعها ويرميها في كل مكان وال يعيد األشياء التي 
يس�تخدمها إلى مكانه�ا الطبيعي، ناهيك ع�ن فوضى العالقات 
ف�ات التي ترهق زوجته وتربكها إل�ى حد الجنون. فهو  والتصرُّ
باختص�ار الرج�ل الذي يعيش حي�اة عامة مبعث�رة.أم محمود، 
س�يدة في األربعينيات من عمرها، ت�رى زوجها الفوضوي من 
منظ�ار ضيق بعد أن ضاق�ت الدنيا بحيلها الواس�عة في إقناعه 
بقلي�ل من الترتي�ب والتنظيم، وتؤكد أنها س�ِئمت من س�لوكه 
وع�دم احترام�ه النظام في حيات�ه، فهي لم تجد أمامها س�وى 
االستس�الم، الذي ارتسم على محياها في شكل عالمات تعجب، 
كان�ت كفيلة بالتعبير عن واقعها الذي تصفه ب�”المرير”، الفتة 
إل�ى أنها عندما ارتبط�ت بزوجها منذ 15 عاما لم تُكن تحس�ب 
حسابا لمس�ألة الفوضى وُصدمت برجل ُمهمل إلى حد المرض 
أُصيب�ت بس�ببه ب�داء الترتي�ب، فه�و م�ا إن يدخ�ل البيت حتى 
تعمه الفوضى ثيابه في كل مكان وأوراقه الرس�مية وش�يكاته 

ونقوده.
وتقول مروة علي عن زوجها: إنه فوضوي غير ُمنظم وعشوائي 
وتؤكد بأنها تشعر بثقل كبير على كاهلها، حتى أنها تمّرنت على 
التعاُيش معه وفش�لت، كما أشارت إلى أنها منظمة جدا وترّتب 
أوراقه�ا عل�ى مكتبها، بينم�ا زوجها عكس�ها تماما وأوضحت 
قائلة: يج�ب أن تروا مكتبه لتفهموا ما أق�ول، فحماتي حاولت 
إقناع�ي قبل الزواج أن ابنها فوضوي ولكنني لم أحمل ذلك على 
محم�ل الجد في حينها فكرُت في أنن�ي مادمُت أحب هذا الرجل 

فسأحتمل عيوبه.
وتق�ول أيضا: في أحي�ان كثيرة ال أحتمل الفوض�ى التي يعيش 
فيه�ا، فهو إضافة إل�ى ما يحدثه من خراب ف�ي البيت، بدءا من 
مالبس�ه إلى أدواته الش�خصية، التي أجده�ا أحيانا في المطبخ 
وفي البّراد، إلى س�يارته التي ال أج�د مكانا داخلها ألجلس فيه، 
يق�وم بأم�ور أخرى غريب�ة، ال يمكن لش�خص عاق�ل أن يفكر 

فيها.

س�هام حس�ن )طبيب�ة( وه�ي ام�رأة عاش�ت تجرب�ة ال�زوج 
الفوض�وي قبل أن تنفصل عن�ه، إال أنها تق�ول: إن الفوضى لم 
تكن س�بب طالقي، فزوجي لم يكن غير منظم في البيت، ولكنه 

كان فوضويا بامتياز في أمور الحياة بشكل عام.
احت�رام الرجل لألخريات ينبع من احترامه لزوجته، فعليه أيضا 
أن يتفه�م أنها ش�ريك له في بيته وتتطلب هذه الش�راكة الكثير 

من التفهم وتحمل المسؤولية
وتروي الدكتورة سهام قصتها: ال يمكن للمرأة أن تفعل شيئا إذا 
كان زوجه�ا يعيش في فوضى، فم�ن لديه طبع ُمعّين، من رابع 
المستحيالت أن يغّيره، وتبتسم وتمضي في كالمها ُممازحة: لن 
أفيد األخريات إذا قّدمت لهن النصيحة، ألنني فشلت في تقديمها 
إلى نفس�ي، ربم�ا تجربتي تملي عليَّ اإلش�ارة عليه�ن بالقيام 
بموضوع التنظيم ألمورهن، وألمور أزواجهن في الوقت عينه، 
وحده الله يعلم ما إذا كان هذا األسلوب سيجدي نفعا ويريحهن 
أم ال؟ال يحس�ب س�ليمان علي، تاجر متزوج منذ 15 عاما ولديه 
5 أوالد، نفس�ه فوضوي�ا، عل�ى الرغ�م م�ن اعتراف�ه قائ�ال: ال 
أس�اعد زوجتي في ترتي�ب المنزل، كما أنن�ي ال أُرّتب ُمتعلقاتي 
الش�خصية، بل هي التي تقوم بذلك ويضي�ف إذا ما تجرأت على 
ضم اس�مي إلى الئحة من يحترم�ون التنظي�م والترتيب، فذلك 
ألن زوجت�ي تؤكد هذا الموض�وع، وكثيرا ما تصّرح به أمام من 

نعرفهم، إذ تردد: الحمد لله زوجي ال يحب الفوضى.

فالفوضى ف�ي البيت أو في العمل أو في المجتمع بش�كل عام، 
هي بالنسبة إلى سليمان حالة من االختالل في النظام السلوكي 
األشمل، الذي يتمّيز به اإلنسان عن غيره من الكائنات، وانطالقا 
م�ن هذا االعتبار، يقول: أعمل عل�ى أن أكون ُمنظما على الدوام 
وأجاهد ألك�ون مثاال وُقدوة ألوالدي، فيرثون حبي للترتيب، ما 

ييسر حياتهم وينظمها الحقا.
ويطرح محم�د فهمي، م�درب إتيكيت وبروتوك�ول، مجموعة 
من األفكار تس�اعد الرجل على احترام آداب السلوك، خاصة مع 
زوجته، ومنها: أن يتخلى عن التناقض في شخصيته أي أن يكون 
ف�ي العم�ل راق أمام زمالئه بينما في البي�ت فوضوي ومهمل.. 
كذل�ك احترام الرجل لألخريات ينبع من احترامه لزوجته، فعليه 
أيض�ا أن يتفهم أنها ش�ريك ل�ه في بيته وتتطلب هذه الش�راكة 
الكثي�ر من التفهم وتحمل المس�ؤولية وأن يقتن�ع تماما أنهما 
يتحمالن مسؤولية األسرة وتماسكها أمام المشاكل والظروف 
الت�ي تمر به�ا وأن عليه تقديم بعض التن�ازالت والتفهم إرضاء 
لشريكته وصوال لصيغ ترضي األطراف التي تعيش تحت سقف 

واحد.
وتق�ول الدكتورة منى محم�د “ علم  النفس”: الرجل الفوضوي 
ال يشعر بذلك، إال إذا ما نبهته زوجته إلى أن تصرفاته ال تتناسب 
مع أصول النظام، فهو إما أن يكون قد اعتاد األمر داخل أسرته، 
واستمرت حياته على ذلك، أو ربما عاش تجربة نظام صارم في 

التحّرر  ظل عائلته ويري�د 
منه واالنتق�ام من تلك 

الس�ابقة  الع�ادات 
س�ة  ر بمما

ض�ى  لفو ا
ج  ا بم�ز

وحب.
ك  هنا و

بع�ض 
ل  ج�ا لر ا

عين  لمتس�ر ا
ودائم�ا تجدهم في 

وغضب،  تعّص�ب  حالة 
ب�ه  يقوم�ون  فع�ل  ف�كل 

الش�ديدة،  بالس�رعة  يتس�م 
لذل�ك هم ال يدرون م�اذا يفعلون؟ 
أو  ولكنه�م ال يهتم�ون بالنظ�ام 
ترتي�ب أش�ياءهم إطالق�ا، وهذا 
الن�وع يحتاج إلى ام�رأة تتعامل 

مع�ه بحنان وه�دوء بعيدا عن 
الصراخ والغض�ب، لذلك يجب 
عليه�ا دراس�ة ح�ال زوجها 

فات�ه والتجاوب معه  وتصرُّ
دون أن تس�ّبب ل�ه القل�ق 

أو التوت�ر وتق�وم أمامه 
بترتيب أشياءه بطريقة 
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اصبح التس�ول بين النس�اء ، امرا يه�دد البنيان 
االس�ري للكثي�ر م�ن العوائ�ل العراقي�ة الت�ي 
اضطرته�ا ظروفه�ا المعيش�ية الصعب�ة للدفع 
بربه البيت او احدى بناتها او كالهما الى الشارع 
وم�د ايديهن للن�اس بالدعاء لم�ن يعطي ويبذل 
، ويعرضَن انفس�هم ف�ي بعض االحيان لش�تى 
انواع التنكيل والشتائم  واحيانا الى التحرش من 
البعض ، فضال عن المخاطر الكثيرة االخرى التي 
يتعرض�ن لها نتيجة للظرف االمني الخاص الذي 
يمر به العراق منذ سنوات . واالسباب التي تقف 
وراء ازدياد عدد النساء المتسوالت “ المجديات” 
متعددة من بينها غياب المعيل الس�باب مختلفة 
تقصت من بعض المتسوالت الالئي وافقن على 
الحديث عن اس�باب لجوئهن التخ�اذ “ الجدية” 

وسيلة لطلب الرزق فكانت هذه الحصيلة: 

لقمة العيش تدفعها للتسول
تحدث�ت زين�ب حس�ين )20( عاما ، من س�كنة 

جس�ر ديالى في بغداد عن عائلتها المتكونة من 
7 افراد  ، قائلة : نحن اس�رة فقيرة توفي والدي 
بعد ان قضى معظم ش�بابه بالخدمة العس�كرية 
وبع�د ان تس�رح م�ن الجيش ف�ي زم�ن النظام 

الس�ابق ، اش�تغل بعدة اعمال وكان يجهد نفسه 
لتوفير لقمة العيش ولكن الموت كان اسرع اليه 
م�ن تحقيق مورد مالي لن�ا ، وبعد وفاته وجدنا 
انفس�نا انا واخوتي وامي م�ن دون معين ، فما 

كان امام والدتي بعد ان اعيتها الحيلة اال الخروج 
الى الش�ارع متخفي�ة بنقابها لطل�ب العون من 
الميس�ورين واحيانا كانت تطرق االبواب لطلب 
ام�ور عيني�ة منة العوائ�ل الميس�ورة ، وبعد ان 
تعبت ولم تس�تطع االس�تمرار ، ل�م يكن امامي 
واختي التي تصغربي سنا، بد من النزول للشارع 
رغ�م النظرة التي تعرضنا لها من البعض ولكننا 
كنا مجبرين على تحمل كل ذلك الجل المعيشة. 

وتابعت زينب حديثها ، بانها ورغم بلوغها س�ن 
ال�زواج لكنه�ا تعلم ان ظروف عائلتها س�تكون 
عائق�ا امام من يفك�ر بالتق�دم لخطبتها نتيجة 
لنظ�رة المجتمع لها ، طالبة من الجهات المعنية 
السعي لتحسين الوضع المعاشي لمئات العوائل 

، ممن تتشابه ظروفها مع ظروف عائلتها .

معونة وزارة العمل التكفي
خول�ة كريم ) 45 ( عاما ، تس�كن ف�ي عمارات 
الكلي�ة العس�كرية ببغ�داد �  قالت: أن�ا أم أيتام، 
وزوج�ي متوفي من�ذ 2007 وال يوجد من يعول 
أبنائ�ي ويدف�ع إيجار الش�قة التي اس�كن فيها 

باالضاف�ة الى اج�ور الكهرب�اء ، وأحيانا ال أقدر 
على السير بسبب كبر سني، وما يدفعني للتسول 
لقم�ة العيش ل�ي وألبنائي ، كما أن أح�د أبنائي 
يعان�ي من مرض بالعمود الفقري ، وبعضهم لم 
يكملوا دراستهم بس�بب عدم القدرة على توفير 

متطلبات الدراسة .. 
وأضاف�ت: صحيح أنن�ي من الحاالت المس�جلة 
بالضم�ان االجتماع�ي وأحصل عل�ى  مبلغ 150 
ال�ف دينار ، لكنها التكاد تكفي الس�بوع واحد ، 
فمنزل�ي يفتق�ر لألثاث البس�يط وال أمتلك حتى 

خزان ماء.. 
وقالت: ورغم هذا الحال فهناك ما يزيد من حجم 
المأسات التي انا فيها من خالل م اتعرض له من 
معاكس�ات البعض ، واضط�ر للصمت وتحملها 
رغ�م االلم الذي اش�عر ب�ه من جراء ذل�ك ، الني 
لم اختار هذا العم�ل المتدني اال من اجل اطفالي 
واام�ل م�ن الجه�ات المعني�ة ف�ي وزارة العمل 
البح�ث الجدي ع�ن حلول لنا نح�ن الفقراء لكي 
نستطيع العيش بكرامة خاصة اننا في بلد يزخر 

بالخيرات .
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- وقف�ت وال�دة الطفلة )هدي�ل( ذات الثالثة عش�ر عاما حائرة 
أمام س�لوكيات ابنتها الغريبة في اآلون�ة األخيرة، فقد أصبحت 
انطوائي�ة، ال تح�ب الحدي�ث أو اللعب مع أش�قائها الصغار كما 
كان�ت في الس�ابق، إلى جانب قلقها في اللي�ل وعدم تمكنها من 
النوم.تق�ول األم، “بدأت أراقب تصرفاته�ا وحديثها عبر الهاتف 
م�ع صديقاته�ا، وتتبع فترات جلوس�ها أمام جهاز الحاس�وب، 
إل�ى أن علم�ت بحقيقة األم�ر عندم�ا أغلقت صفحة الدردش�ة 
اإللكتروني�ة عقب وقوفي خلفها، وعلمت حينها أن هناك العديد 
م�ن المضايقات م�ن قبل مجموع�ة )جروب( عبر الفيس�بوك، 

استطاعوا تخويفها واالعتداء على خصوصيتها”.
تضيف، “عرفت التفاصيل من ابنتي، وكيف بدأت هذه المجموعة 
بأخذ صورها ونش�رها واالستهزاء بها أمام اآلخرين، والتمادي 
في ذلك بإجبارها على التواصل معهم وتهديدات متعددة تس�يء 
بأخالقه�ا وعائلتها”.وقف�ت الوال�دة بجان�ب ابنته�ا وأدخل�ت 
الطمأنينة لقلبها، ومن ثم لجأت للمشرفة التربوية في المدرسة 
لتس�اعدها في حل هذه المش�كلة، ول�م تمض أي�ام قليلة حتى 
عرف أصح�اب هذه المجموعة وكانوا من داخل المدرس�ة، مما 
دف�ع اإلدارة لتوجيه انذارات حازمة بعد اس�تدعاء وإبالغ أولياء 
أموره�م. هن�اك العديد من األس�اليب والوس�ائل الت�ي يتعرض 
فيه�ا الطف�ل أو المراه�ق للتهديد والتهك�م اللفظ�ي واالعتداء 
المعن�وي واإلحراج، من طفل آخر أو مراه�ق آخر عبر اإلنترنت 
ومواقع التفاعل الرقم�ي والهاتف الجوال.وال بد أن يكون هناك 
العديد من األس�باب “للتنمر” التي تدفع المتنمر لذلك، والضحية 
ال�ذي يتع�رض للتنمر، ويوض�ح االختصاصيين أس�باب وأنواع 

“التنمر” ووس�ائله، وتس�ليط الضوء على أهمي�ة ودور الرقابة 
األس�رية والمدرس�ية في حماية الطالب الطفل والمراهق. يبين 
االختصاصي النفسي د. سعد محمود هادي :” ان التنمر موجود 
أساسا في المجتمع، وبالتالي فإن القضية أسهل أمام “المتنمر” 
عب�ر التكنولوجيا والتش�ريعات المحدودة، فه�و مغطى الهوية 
بحاج�ز إلكتروني يعبث به كما أراد ف�ي ظل قانون قليل، وينتج 
“التنمر” عادة من الشخص الذي لديه شعور بالدونية ويعبر عن 

نقصه ضمن التكنولوجيا، وأيضا عن اإلحباط، الغيرة والحقد.
ويبي�ن ه�ادي :” أن الطف�ل أو المراه�ق ال�ذي يتع�رض للتنمر 
اإللكترون�ي تب�دو علي�ه عالمات الخ�وف والقل�ق، الهروب من 
اآلخرين أو اإلبتعاد عن وس�ائل التواصل اإلجتماعي، اضطرابات 

في المدرسة، في النوم وغيرها العديد من العوارض”. 
ويؤكد على ضرورة :”دور األهل ومتابعتهم ألبنائهم بأن يكونوا 
عل�ى اطالع ومعرفة بوس�ائل اإلتصال اإللكترون�ي، كي يعرفوا 
م�اذا يجري في هذا العال�م الرقمي، كما عليه�م أن يكونوا على 
ح�وار دائم مع أبنائهم، ويتحققوا من س�لوكه،  فإذا الحظ أحد 
منهما تغيرا في سلوك ابنه، كأن يصبح انطوائيا أو يجلس طويال 
وحده، ال يحب أن يلتقي أحدا، وكيف تكون ردة فعله بعدما تأتيه 
رسالة نصية على الهاتف النقال، هنا على األهل أن يتحّققوا من 
األمر بأال يس�ألوا ابنهم بش�كل مباش�ر وإنما بفت�ح حوار حول 
ش�بكة التواص�ل االجتماعي لحل المش�كلة والوق�وف بجانبه، 
كم�ا تأت�ي أهمية ودور المدرس�ة ف�ي تعزيز جلس�ات المنهاج 
التكنولوجي، واألهم التشريع اإللكتروني بحيث يجرم “المتنمر” 
بشكل صريح وواضح”.ويلفت إلى :”أن الطفل أو المراهق الذي 
لديه رهاب اجتماعي، وال يلقى دعما اس�ريا أو إرشاديا وتوعويا 
قد يخضع  ألس�اليب التنمر، أما الطفل الذي يمتلك تثقيفا نفسيا 

س�لوكيا اجتماعيا سواء في المدرس�ة أو داخل األسرة يستطيع 
المواجهة والتصدي لهذه المضايقات”.

وي�رى االختصاص�ي االجتماعي د.حس�ين الخزاع�ي أن التنمر 
اإللكترون�ي يلح�ق األذى والضرر، إذ إنه س�لوك مرفوض كونه 
يغاير القيم األخالقية والدينية واإلنس�انية التي يجب أن تس�ود 

بين أفراد المجتمع.
ويقول الخزاعي، “ان خداع اآلخرين ونشر األكاذيب واإلشاعات 
ونشر الصور والمعلومات واالفتراء والتضليل واستخدام اسماء 
مس�تعارة للتواصل مع االخرين يس�بب القلق والتوتر والخوف، 
وتعطي�ل العم�ل واإلنج�از واإلنش�غال ف�ي قضاي�ا هامش�ية، 
وخاصة عندما يقوم المتنمرون بإحراج أصدقائهم ومضايقتهم 
وتهديده�م، خصوص�ا أن األصدق�اء عل�ى اطالع كام�ل بحياة 
أصدقائهم ومش�اغلهم، فنجدهم يمارس�ون التنمر اإللكتروني 

من خالل انشغالهم في حاجاتهم”.
ويضي�ف، إن الحس�د والغي�رة والتنش�ئة االجتماعي�ة الخاطئة 
وعدم توجي�ه األهل لالبناء لإلس�تخدام اإليجاب�ي للتكنولوجيا 
ه�ي الس�بب وخاص�ة لألبناء ف�ي عم�ر المراهقة فه�م األكثر 
اندفاع�ا للتجربة والمغامرة ومحاوالت إثب�ات الرجولة حتى لو 
كانت بش�كل خاطئ.المتنمرون إلكترونيا هم مشاريع مجرمين 
في المس�تقبل إن لم يتم توجيههم وتقديم إرش�ادات لهم تتعلق 
باإلحت�رام المتبادل بين األصدقاء والتعاون والتكاتف والتنافس 

الشريف بينهم وفق الخزاعي.
تعرف التربوية ومديرة إحدى المدارس هدى الش�مري :” التنمر 
اإللكتروني بأفعال تستخدم تقنيات المعلومات واالتصاالت لدعم 
س�لوك متعمد ومتكرر وعدائي من قبل ف�رد أو مجموعة والتي 
ته�دف الى إيذاء ش�خص آخر أو أش�خاص آخرين، أو اس�تخدام 

تقنيات االتصاالت بقصد إيذاء ش�خص آخر. أو اس�تخدام خدمة 
اإلنترن�ت وتقني�ات الجوال مث�ل صفحات الوي�ب ومجموعات 
النقاش وكذلك التراس�ل الف�وري أو الرس�ائل النصية القصيرة 
بنية إيذاء ش�خص آخر”.وتذكر أنواع التنم�ر اإللكتروني فمنها 
المباش�ر: ويتوجه فيها المعتدي بعمله مباشرة للضحية بعد أن 
يكون امتلك معلومات عنها مثل، ارس�ال رس�ائل عبر الجوال أو 
اإليميل فيها تهديد بالقتل أو التش�هير أو تهديد بنشر اإلشاعات، 
أو س�رقة أرق�ام الحس�ابات الس�رية للضحية واالس�تيالء على 
البري�د اإللكترون�ي الخ�اص ب�ه أو أحد حس�اباته ف�ي المواقع 
اإلجتماعي�ة، وهن�اك غير المباش�ر والت�ي تحصل باإلس�تعانة 
بوس�يط بين المعتدي والضحية مثل االستعانة باحد المختصين 
بالكمبيوتر والبرامج واخت�راق اجهزة الضحايا بهدف الحصول 
على معلومات عنهم لتهديدهم بها، وغالبا ما يتم ذلك حين تقوم 
الضحية بارس�ال اجهزته�ا للصيانة عند اش�خاص غير موثوق 

بهم.تنص�ح الش�مري األه�ل بقوله�ا “جميعن�ا نخطئ ولس�نا 
معصومين عن الخطأ ولكن الشباب هم اكثر عرضة منا للوقوع 
ب�ه، كونهم ف�ي مرحلة نم�و واكتش�اف للعال�م، احتووهم وال 
تهاجموه�م خوفا من كالم الناس عنكم أو عن ابنائكم، أو خوفا 
من الفضيحة”. وتقول “لن يفيدكم كالم الناس حين تخس�رون 
ابنك�م أو ابنتك�م في حال ح�اول أحده�م االنتح�ار أو وقع في 
المحظور بس�بب خوفهم منكم ومن ردة فعلكم، ولتكن الرحمة 
أس�اس التربي�ة”. وتضيف “من غير المنطق�ي أن تمنعوهم من 
مواكب�ة العصر في اس�تخدام ش�بكات التواص�ل االجتماعي أو 
تحرموهم من متعة اس�تخدام أجهزتهم في التصوير والتواصل، 
هذه لغ�ة عصرهم هم، لك�ن احرصوا على تثقيفه�م وتعليمهم 
بكيفية االس�تخدام الصحيح لهذه التقني�ة، وكيف تزرعون بهم 
رقاب�ة ذاتية تمنعه�م من إيذاء اآلخرين أو تش�جيع غيرهم على 

القيام بهذا السلوك”.

»التنمر االلكرتوين«: خطر هيدد األطفال
 يف غياب الرقابة
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جنوب افريقيا .. خطى متعثرة ملحو 300 سنة من التفرقة الزراعية
       أندرو إنجالند وتوني هوكينز 

بح�ص��ب الظاه��ر، يب��دو اأن األفريد ماهالجنو واإخوته كاأنه��م ق�صة جناح يف مرحلة ما بعد الف�ص��ل العن�صري يف جنوب اإفريقيا. بعد مرور ع��ام على انتهاء حكم البي�ض 
يف ع��ام 1994 �صع��ى هو واأ�صقاوؤه اإىل ا�ص��رداد الأرا�صي املاأخوذة من اأجدادهم بالقوة عام 1920 اأو نحو ذلك.كان “غزوه��م الربي” جزءا من احتجاج على م�صتوى 
املقاطعات، اأ�صفر ذلك عن اإلقاء القب�ض عليهم. ومع ذلك حققوا هدفهم بال�صتحواذ على انتباه املوؤمتر الوطني الإفريقي احلاكم وانتهى اأمرهم مع عقد اإيجار لأر�ض 
م�صاحتها 800 هكتار، يديرها ماهالجنو وت�صعة من اأفراد اأ�صرته الآن على �صكل جمعية تعاونية.لكن يف الوقت الذي يقرح فيه الرئي�ض جاكوب زوما موجة جديدة من 
الإ�صالح الزراعي يف البالد، فاإن اأمثال اأ�صرة ماهالجنو وكثري من الزراع ال�صود الآخرين ل يعتربونها ق�صة جناح بقدر ما هي حكاية حتذيرية بخ�صو�ض التحديات التي 

�صتواجهها الأمة، اإذا اأرادت اأن حتل واحدا من اأكرث املوروثات املريرة من احلكم ال�صتعماري والف�صل العن�صري.

      تيم برادشو

غالب�ا ما يطل�ق على تش�ياومي 
اس�م “أبل الصي�ن”. بعضه�م يفهم 
من ه�ذا أنها مجرد مقلدة فعالة جدا 
آليفون. تفس�ير آخر لذل�ك قد يكون 
أنها، مثل “أبل”، تأخذ التكنولوجيات 
القائمة وتحسنها باستخدام تصميم 

مدروس وإضفاء شعور بالفخامة.
إنها أكثر من كونها مقلدة. هناك 
بعض الحقيق�ة ف�ي الحجتين، لكن 
على الرغم من أن تشياومي كثيرا ما 
تته�م بالتقليد – من بين النقاد هناك 
كبير مصمم�ي أبل الس�ير جوناثان 
آيف – إال أن ابتكاراتها مدهش�ة جدا 
إل�ى درج�ة أنه�ا تس�تحق جمهورا 

أوسع.
يقدر مس�اهمو تش�ياومي قيمة 
الشركة ب� 45 مليار دوالر، ما يجعل 
قيمته�ا حت�ى أكثر من أوب�ر - وبعد 
محاولته�ا الخ�روج بأح�دث هاتف 
رئيسي، “مي نوت” Mi Note قياس 
5.7 بوصة، بدأت أفهم موضوع هذه 

الضجة.
متواف�ق  غي�ر  الذك�ي  الهات�ف 
مع ش�بكات الجي�ل الثال�ث والجيل 
الراب�ع األمريكي�ة، أو عدة ش�بكات 
أوروبي�ة، وتق�ول تش�ياومي إنه�ا 
لي�س لديها خطط بع�د إلطالقه إلى 
ما وراء آسيا وأمريكا الالتينية. لكن 
اس�تخدام الهاتف الذكي عبر ش�بكة 
واي فاي أعطاني إحساسا غائبا عن 

الغربيين.
حتى قبل تشغيل مي نوت، يعتبر 
الجهاز مثي�را لإلعجاب. مي نوت له 
أبعاد الط�ول والعرض نفس�ها التي 
لدى سامس�ونج جالكس�ي نوت 4، 
ولدي�ه الحافة المس�طحة نفس�ها، 
على النقيض من زوايا آيفون 6 بلس 
الدائري�ة، لكن�ه أرق وأخف قليال من 

كليهما.
وفي حي�ن أن لدى الجزء الخلفي 
جلدي�ا  ملمس�ا  ن�وت  لسامس�ونج 
وهميا، يوجد لدى تش�ياومي زجاج 
مق�وس على نحو س�لس، ما يعطيه 
شكال رائعا وجذابا يحاكي آيفون 4. 
كذلك كاميرا مي نوت الس�ريعة التي 
تبلغ دقة وضوحها 13 ميجا بيكسل، 
يمكنها التقاط صور كبيرة - وهناك 
خيار لتنعي�م منظر جل�دك أو تكبير 

عينيك عند التقاط صورة لنفسك.
يفتقر مي نوت إلى بصمة إصبع 
الماسح الضوئي والقلم الموجودين 
في جالكس�ي نوت، لكن تش�ياومي 
خصص�ت نس�خة من نظام تش�غيل 
جوجل آندرويد، ماي وي، الذي يعتبر 
أكثر نعومة بكثير من تتش وز التابع 

لسامسونج.
التش�ابه الخ�ادع: أيقونات ماي 
وي ذات الخطوط الرفيعة والمربعة 
بش�كل دائ�ري هي بالتأكيد تش�تمل 
عل�ى أوج�ه تش�ابه يف�وق الش�به 
العاب�ر لنظ�ام تش�غيل اآلي التاب�ع 
ألب�ل. وللوهل�ة األولى تب�دو بعض 

التطبيقات المثبتة على الجهاز قريبة 
بش�كل مس�تغرب من نظام تشغيل 
الت�ي  اآلي. حت�ى األزرار الصغي�رة 
تس�تخدم لتغيير اإلعدادات وإيقافها 

متطابقة تقريبا.
لك�ن م�ا يب�دو مش�ابها بصورة 
ثابتة يمك�ن أن يب�دو مختلفا تماما 
عندم�ا ينطل�ق الجه�از ويأخ�ذ في 
العمل بين يديك. التحوالت والرسوم 
المتحركة في تشياومي تعتبر مرحة 
ومبتكرة، مع إيماءات تعمل بخاصية 

لمس ذكية مثل تمري�ر األصبع على 
مجلد التطبيقات للعودة إلى الشاشة 
الرئيس�ية ب�دال من الضغ�ط على زر 

على الجهاز.
وبينم�ا يقفز نظام تش�غيل اآلي 
ف�ي الج�زء الس�فلي م�ن الصفح�ة 
أزرق”  “ف�الش  اآلندروي�د  ول�دى 
)وهو بحد ذاته تحايل قسري لتجنب 
انتهاك براءات االختراع(، فإن قوائم 
وتطبيق�ات م�اي وي الملونة تمتد، 

في تأثير أكثر دهاء من ذلك بكثير.

ابتكارات يجب مشاهدتها: المجال 
الوحي�د ال�ذي يبتكر فيه تش�ياومي 
أكثر من معظم صانعي الهاتف الذكي 
هو تطبيق / وظيفة الهاتف نفس�ه. 
في نظام “سحابة برنامج االتصال” 
التابع لها، هن�اك حيل ذكية لتصفية 
المكالمات غي�ر المرغوبة - بما في 
ذل�ك الس�ماح للمس�تخدمين بوضع 
عالمة على أرق�ام المضايقات، التي 
ه�ي أيضا تض�ع عالمة عن�د اتصال 
األرق�ام المزعجة على مس�تخدمين 

آخرين لماي وي، في حين أن الرسم 
التخطيطي يس�اعد عل�ى التنقل بين 
الهوات�ف  اتص�ال  مراك�ز  ش�بكات 
المزعجة. هذا ما جعلني أتساءل لماذا 
تحس�نت أجزاء الهاتف في الهواتف 
الذكية إلى هذه الدرجة الضعيفة في 

السنوات القليلة الماضية.
هن�اك اختالف�ات أساس�ية أكثر 
بين نهج تش�ياومي على البرمجيات 
ونه�ج ش�ركة أبل. تش�ياومي تدفع 
بالتحديث�ات على م�اي وي إلى 100 
ملي�ون م�ن مس�تخدميها كل ي�وم 
جمع�ة، م�ع العدي�د م�ن المي�زات 
الجديدة التي يقترحها “المشجعون” 
عل�ى منتدياته�ا. ه�ذا يعتب�ر فرق�ا 
الكبي�رة  التحديث�ات  ع�ن  جذري�ا 
المتكتلة السنوية لنظام تشغيل اآلي 
أو إس الت�ي يتلقاها المس�تخدمون 

في العادة.
بالفض�ول  ش�عرَت  كن�ت  إذا 
لتجربته، يمكن تحميل ماي وي على 
هوات�ف أندرويد األخ�رى، فضال عن 
الهوات�ف الخاصة بتش�ياومي، على 
الرغ�م من أن عملي�ة “لمعان” نظام 
التش�غيل الجديد ال تزال غامضة جدا 

بالنسبة لمعظمنا.
حت�ى  أذك�ره  ل�م  واح�د  ش�يء 
اآلن ه�و الثمن. بالنس�بة لي، يمكن 
لنوعية األجهزة والبرمجيات التابعة 
ل سعرا على قدم  لتشياومي أن تحصِّ
المساواة مع “سامسونج” أو “أبل”، 
إذا فعلت ذلك، س�أظل أوصي باقتناء 

مي نوت.
لكن أنموذج المبيعات المباش�رة 
لتش�ياومي  فق�ط  اإلنترن�ت  عل�ى 
وس�ائل  تحرك�ه  ال�ذي  والتس�ويق 
اإلعالم االجتماعية تسمح له بعملية 
شحن أقل بكثير. وسعر مي نوت في 
ح�دود 370 دوالرا، أي نح�و نص�ف 

ثمن آيفون 6 بلس.
الحك�م: ف�ي حين أن تش�ياومي 
بالتأكي�د تقتبس الكثي�ر من مالمح 
التصميم من “أبل” و”سامس�ونج”، 
يتميز م�ي ن�وت بالخي�ال والتطور 
والسعر المناسب. بدال من المجاملة 
الصي�ن”،  “أب�ل  بأنه�ا  التهكمي�ة 
يج�ب علينا أن نس�أل لم�اذا ال توجد 

تشياومي أمريكية.
كوكب التطبيقات

آدفنتش�ر كابيتاليس�ت هي لعبة 
بس�يطة ومجاني�ة لآليف�ون وآيباد، 
لكنها تس�بب اإلدم�ان بحيث تمكنك 
من بناء إمبراطورية ش�ركات ابتداء 
من مواقف عصير الليمون وخدمات 
توصي�ل البيت�زا إل�ى امت�الك فريق 
رياضي وفي نهاي�ة المطاف امتالك 

شركة نفط.
لديها كثير من الميزات المرضية 
للرأس�مالية الحقيقي�ة - مش�اهدة 
المصرف�ي  رصي�دك  ف�ي  الزي�ادة 
بالماليي�ن ف�ي كل ثاني�ة، أو ش�راء 
“تحديث�ات” مثل االحتكار الذي يزيد 
الربحي�ة ث�الث م�رات - دون وجود 

مخاطر سلبية.

»آبل الصني« تضع بصمتها عىل عالـم اهلواتف الذكية

يقول ماهالنجو وهو جالس في حظيرة، 
بالق�رب م�ن المزرع�ة المتداعي�ة “معظ�م 
األراضي الت�ي منحتها الحكومة الس�ود من 
خالل برنامج إصالح األراضي ليست منتجة”. 
ويضيف “ليس ذلك بسبب أن السود يعتبرون 
أغبياء أو أنهم ال يس�تطيعون الزراعة، وإنما 
بس�بب عدم وجود دعم م�ن الحكومة”. كان 
إصالح األراض�ي الزراعية يحتل مرتبة عالية 
على جدول أعمال المؤتمر الوطني اإلفريقي 
منذ عهد نيلسون مانديال، بعدما حقق الحزب 
ف�وزا تاريخيا ف�ي أول انتخابات ديمقراطية 
ف�ي الب�الد ع�ام 1994، مع وع�ود بمعالجة 
واالقتصادي�ة  االجتماعي�ة  االخت�الالت 
الهائل�ة في البالد. لكنه�ا قضية يختلط فيها 
العرق بالسياس�ة وإرث االس�تعمار والفصل 
العنصري، وكيفما نظرَت إليها تعتبر العملية 

فاشلة حتى اآلن في تحقيق أهدافها.
لك�ن الحكوم�ة تعت�زم اآلن ب�ذل جهود 
من خ�الل سلس�لة م�ن السياس�ات المثيرة 
للج�دل، التي في حال تنفيذها يمكن أن تمثل 
أكب�ر هزة للزراعة منذ س�نوات. واألمر الذي 
على المحك هو الش�كل المستقبلي للزراعة، 
وليس على جنوب إفريقيا سوى أن تنظر إلى 
زيمبابوي المجاورة لرؤية عواقب فهم األمر 

على نحو خاطئ.
اس�تغل زوما خطاب حالة األمة السنوي 
هذا الش�هر، ليعلن عن خطط لحظر األجانب 
م�ن تمل�ك األراض�ي المنتجة. لن يت�م تنفيذ 
هذه السياس�ة بأثر رجعي وسيكون بمقدور 

األجانب إبرام عقود إيجار طويلة األجل.
والحد األعلى المس�موح لجمي�ع األفراد 
بامتالك�ه م�ن األراض�ي هو 12 أل�ف هكتار 
- تق�ول الحكومة عنها إنها تعادل مس�احة 
مزرعتين – وستستحوذ الدولة على الفائض 
وتحوله إلى ملكية السود. كذلك عرض زوما 
الخط�وط العريض�ة لم�ا قال إنها “سياس�ة 
50/50” الت�ي من ش�أنها أن تجع�ل العمال 
الذين عاش�وا في الم�زارع المملوكة للبيض 
لسنوات عديدة مؤهلين للحصول على حصة 
م�ن المزرعة تصل إلى 50 ف�ي المائة. وقال 
الرئيس “إن السياس�ات التي س�تعرض على 
البرلمان هذا الع�ام ضرورية لتأمين أراضينا 
المح�دودة لألم�ن الغذائ�ي لدين�ا ومعالجة 
الظل�م في األراضي ال�ذي دام ألكثر من 300 

عام من االستعمار والفصل العنصري”.

امل�صكالت القت�صادية
تأتي المقترحات الجديدة وس�ط تصاعد 
الغض�ب حول ب�طء وتيرة التح�ول منذ عام 
1994، في وقت يعاني فيه االقتصاد المتداعي 
في حين إن البطالة المتفشية والفقر ال يزاالن 
يشكالن آفة في البالد. ويتعرض زوما وحزب 
المؤتمر الوطني اإلفريقي أيضا إلى انتقادات 
متزايدة بس�بب الفس�اد والمحس�وبية، في 
الوق�ت الذي يواجهون في�ه تحديا جديدا من 
“مقاتل�ي الحري�ة االقتصادية” المتش�ددين 

والشعبويين.
وكان خط�اب زوما قد خّي�م عليه العنف 

عندما استدعيت الش�رطة المسلحة إلخراج 
نواب تابعين ل� “مقاتلي الحرية االقتصادية” 
م�ن البرلم�ان قس�را. وكانت الش�رارة التي 
أثارت المش�اهد المروعة ه�ي تدخل أعضاء 
“مقاتل�ي الحري�ة االقتصادي�ة” أثن�اء إلقاء 
زوم�ا خطاب�ه ومقاطعتهم له، لس�ؤاله عن 
فضيح�ة إنفاقه 22 ملي�ون دوالر من أموال 

دافعي الضرائب على منزله الخاص.
وي�رى بعضه�م ف�ي أح�دث مقترح�ات 
لإلص�الح الزراع�ي أنها دليل على التس�ييس 
الش�عبوي. وكان�ت هناك تحذيرات مس�بقة 
تش�ير إل�ى أن هذه اإلج�راءات ته�دد اإلنتاج 
واالس�تثمار ف�ي قط�اع حيوي عل�ى صعيد 

توفير فرص العمل واألمن الغذائي.
ويقول شارل سينيكال، أكبر منتج للسكر 
في جنوب إفريقيا، الذي س�يكون هدفا للحد 
األعل�ى لملكي�ة األرض “ال يمك�ن أن يك�ون 
لها س�وى تأثير س�لبي ف�ي إنت�اج الغذاء”. 
ويضي�ف “األمور ف�ي جنوب إفريقي�ا تزداد 
ش�حا أكثر وأكث�ر – أصبح الم�اء أكثر ندرة، 
وأصبح�ت األرض أكث�ر ن�درة”. ويالحظ أن 
اإلص�الح الزراع�ي “ض�روري مث�ل اله�واء 
ال�ذي نتنفس”، لكن�ه يعتقد أن هن�اك كثيرا 
من األم�ور العاطفي�ة التي ت�دور حول هذه 
القضي�ة. ويحث س�ينيكال على س�لوك نهج 
أكث�ر ح�ذرا، بحج�ة أن الحكومة تس�تطيع 
أصال ش�راء المزارع في الس�وق والطلب من 

الشركات المساعدة في بنائها.
ورد زوم�ا على منتق�دي المقترحات في 

البرلم�ان األس�بوع الماض�ي – وأش�ار على 
وج�ه التحديد إل�ى س�ينيكال - بقوله “نحن 
نتخ�ذ هذه اإلجراءات عل�ى وجه التحديد ألن 
مصير عدد كبير جدا من الناس في أيدي عدد 

قليل للغاية”.
إال أن الحكومة يمك�ن أن تتوقع مقاومة 
ال�زراع  م�ن  المقدم�ة  للمقترح�ات  قوي�ة 
التجاريي�ن البي�ض. هان�ز فان دي�ر ميرفي، 
المدي�ر التنفي�ذي ل�� “أجريس” الت�ي تمثل 
المؤسس�ات التجارية، يرى أن الزراع البيض 
يعترفون بالحاجة إل�ى اإلصالح. لكنه يقول 
“إن المقترح�ات التي أعلنها زوما تعتبر غير 

عملية وال يمكن تحمل تكاليفها”.
ويقول “إنها تخلق كثيرا من عدم اليقين”. 
ويضي�ف “س�ننظر في مدى دس�تورية ذلك، 
لكن ذلك فقط بعد أن نستنفد المناقشات مع 

الحكومة”.
وبع�د 20 عاما من التق�دم البطيء، يصر 
حزب المؤتمر الوطني اإلفريقي على الحاجة 
إل�ى التغيير. ويقول جوجي�ل نكونتي، وزير 
اإلص�الح الزراعي والتنمي�ة الريفية “جنوب 
إفريقيا ملك لكل الناس، البيض والسود، لذلك 
ال يمكن اس�تمرار وضع يكون فيه عدد قليل 
من مواطنيها ينعمون بحياة تتسم باالمتياز، 
بينما ال تنعم بذلك الغالبية العظمى”. ويجادل 
بأن الزراع يبالغون أحيانا في قلقهم ويش�ير 

إلى أن الحكومة لن تعدل عن قرارها.
وبعد وصوله إلى السلطة في عام 1994، 
وضع حزب المؤتمر الوطني اإلفريقي هدف 

إع�ادة توزي�ع 30 ف�ي المائ�ة م�ن األراضي 
الزراعي�ة عل�ى الزراع الس�ود بحل�ول نهاية 
ع�ام 2014، األم�ر الذي يترت�ب عليه تحويل 
نح�و 24.5 مليون من 82 ملي�ون هكتار من 
األراض�ي الت�ي يس�يطر عليها البي�ض. لكن 
4.2 ملي�ون هكتار فق�ط، أي أكثر من 4800 
مزرعة ت�م نقلها منذ ذلك الحي�ن إلى العمال 
الس�ود. وال ي�زال نح�و 35 ألف�ا م�ن الزراع 

البيض يهيمنون على القطاع.

راأ�ض املال واملوارد
وأنفقت الحكوم�ة مليارات الراندات على 
ش�راء األراض�ي لنقلها إلى الس�ود، لكن في 
كثير من األحيان يجد الزراع الجدد أنفس�هم 
وه�م يبدأون من الصفر مع قليل من الموارد 
ودون التمك�ن من الحصول على رأس المال. 
وهذا جعلهم غير قادرين على تحمل تكاليف 
المدخ�الت والمعدات الالزم�ة لجعل األرض 
منتجة. وعلى ه�ذه الخلفية، أصبح اإلصالح 
الزراع�ي أولوية مركزي�ة إلدارة زوما، الذي 
يعتقد أنه يمكن إنش�اء مليون وظيفة جديدة 
تقريبا في الزراعة بحل�ول عام 2030. توفر 
ه�ذه الصناع�ة نح�و 740 ألف فرص�ة عمل 
وتسهم بنحو 2.5 في المائة من الناتج المحلي 
اإلجمال�ي. لك�ن المناط�ق الريفي�ة هي من 
بين األكثر فقرا واألكثر تمس�كا بالمعتقدات 
البالية من الناحي�ة العنصرية، ويعتمد حزب 
المؤتمر الوطني اإلفريقي بشكل متزايد على 
الناخبي�ن في المناطق الريفية للحصول على 

الدعم. وينظر إلى الحصول على حق اإلصالح 
على أنه أمر حاس�م لتعزيز االقتصاد الريفي، 

مع تسريع التكامل العنصري.
وأوجز زوما في األصل خططا لالستغناء 
عن سياسة حزب المؤتمر الوطني اإلفريقي 
“المعام�الت  طويل�ة  فت�رة  من�ذ  المعلن�ة 
الطوعي�ة بالكام�ل بين المش�تري والبائع”، 
الت�ي بموجبه�ا يمكن ش�راء األراض�ي التي 
يملكه�ا البي�ض فقط في حال�ة وافق المالك 
على البيع. بدال من ذل�ك، تنظر الحكومة إلى 
مصادرة األراضي بأس�عار “القيمة العادلة” 

التي وضعها مكتب جديد للمقّيم العام.
وقد أعادت إدارته أيضا فتح عملية يمكن 
للمجتمعات أو األف�راد بموجبها رفع دعوى 
للمطالبة ب�األرض التي يقولون إنها س�لبت 
منه�م خالل حكم البي�ض. إنه موضوع مثير 
للعواط�ف واالنفع�االت يع�ود تاريخ�ه إلى 
قانون أرض الس�كان األصليي�ن لعام 1913 
ال�ذي يقص�ر ملكي�ة األفارق�ة لألراضي بما 

نسبته 7 في المائة فقط من البالد.
م�ع ذلك، يص�ر نكوينتي عل�ى أن جنوب 
إفريقيا لن تتبع خطى زيمبابوي، التي كانت 
له�ا ديناميكي�ة مماثلة م�ن ال�زراع البيض 
المسيطرين على الغالبية العظمى من األرض 
الخصبة. هناك أثارت حاالت االستيالء العنيف 
على األراضي المملوك�ة للبيض انهيار واحد 
من أكثر االقتصادات نموا في القارة. ويقول 
نكوينتي “لهذا السبب يجب عليك القيام بهذا 
لتجنب ذلك”. ويضيف “عندما تسيطر األمور 
الصغيرة على كل ش�يء، فإن لديك مش�كلة. 
ف�ي زيمباب�وي ترك�وا اإلصالح حت�ى وقت 

متأخر بعد فوات األوان”.
ويصف رؤية مزيد من الشراكات والتعاون 
بين الزراع التجاريين البيض والزراع الس�ود 
الج�دد. م�ع ح�د أعلى م�ن مس�احة األرض 
مقداره 12 ألف هكت�ار، مثال، فكرته هي أنه 
إذا كان باإلمكان نق�ل الهكتارات الزائدة إلى 
ملكية السود، يمكن للزارع األبيض أن يكون 
بمثاب�ة مستش�ار. ويقول “تس�تطيع تغيير 
هي�كل الملكية، لكن ه�ذا ال يعني بالضرورة 
أنه يجب أن يترجم إلى تغيير هيكل اإلنتاج”. 
لك�ن حتى بين الزراع الس�ود هناك تحذيرات 
ح�ول التس�رع ف�ي العملي�ة. يق�ول أج�ري 
مهانجان�ا، المدي�ر اإلداري لجمعي�ة ال�زراع 
األفارقة في جن�وب إفريقيا، التي تمثل نحو 
عش�رة آالف م�زارع من الس�ود “هناك كثير 
م�ن الضغ�ط عل�ى ح�زب المؤتم�ر الوطني 
اإلفريقي، خصوصا أن هناك أطرافا سياسية 
أخرى تتدخ�ل وترغب في اس�تخدام األرض 
قضية للتس�ييس”. ويضيف “لكن في نهاية 
المط�اف هذه األم�ور لن تك�ون عملية على 
أرض الواقع، وأي اختصار لن يكون ذا فائدة 

لجنوب إفريقيا”.

تهيئة الأر�ض للعمل
م�ع ذلك، الضجيج السياس�ي الش�ديد ال 
يعن�ي ش�يئا يذك�ر بالنس�بة للزراع الس�ود 
الناش�ئين الذين يقولون إن أولوية الحكومة 

يجب أن تكون مساعدة أولئك الذين هم أصال 
على األرض ليصبحوا أكثر إنتاجية.

ويق�ول ماهالنج�و “في كل م�رة يكون 
فيها لحزب المؤتمر الوطني اإلفريقي قيادة 
جديدة يأتون بسياس�ات جميلة واهمة، لكن 
م�ن دون تنس�يق وتنفيذ، وهذا ه�و المجال 

الذي ينهار عنده كل شيء”.
في راس�ت دي وينتر، وه�ي بلدة زراعية 
صغي�رة ف�ي مقاطع�ة ليمبوب�و، يتح�دث 
الس�كان ع�ن منطقة غني�ة وخصب�ة تنتج 
الثمار والتب�غ والذرة والقط�ن عندما كانت 
تحت س�يطرة ال�زراع البي�ض. الي�وم، تعد 
مزارع البل�دة في معظمها ف�ي أيدي الزراع 
السود الذين استأجروا األرض من الحكومة. 

لكن استخدامها متعثر.
ف�ي عديد م�ن المناط�ق تب�دو األراضي 
ج�رداء، م�ع رع�ي الماش�ية. وف�ي أماكن 
أخ�رى، تجري تغذية محاصيل الذرة الوفيرة 
بواس�طة محاور ري ضخمة، باهظة الثمن. 
وتج�ري تنمية ال�ذرة بأفضل م�وارد الزراع 
البيض الذين استأجروا األرض من أصحابها 
الس�ود بعدم�ا رأوا أنه�ا ال تس�تخدم بكامل 

طاقتها.
ويق�ول ماهالنج�و، وهو أيض�ا الممثل 
اإلقليم�ي لجمعي�ة الزراع األفارق�ة لجنوب 
إفريقيا “بعض الزراع التجاريين يس�تغلون 
بع�ض الناس ألنهم جاهلون، لكن في أماكن 

أخرى يجري األمر على ما يرام”.
وه�و يعتق�د أن الزراع�ة ل�ن تزده�ر إال 
إذا عم�ل الزراع الس�ود وأصح�اب الملكيات 
البي�ض  التجاري�ون  وال�زراع  الصغي�رة 
والحكوم�ة معا. مث�ل هذه المش�اعر تعتبر 
موضوع�ا مش�تركا، م�ع إدراك متزايد بين 
ال�زراع التجاريي�ن أن الوض�ع الراه�ن غير 

مستدام.
عل�ى بعد مس�افة قصي�رة م�ن مزرعة 
وه�و  باس�ون،  ويلي�م  يق�وم  ماهالنج�و، 
أفريكان�ي )أبيض(، بالمس�اعدة في تدريب 
مزرعت�ه  ف�ي  المحليي�ن  الس�ود  ال�زراع 
المكش�وفة. إن�ه يرغ�ب ف�ي إنش�اء مركز 
تدريب واستحداث مجمع لآلالت حتى يتمكن 
ال�زراع الفقراء من الحص�ول على الجرارات 

والمحاريث وغيرها من المعدات.
وه�و مقتنع بأن اإلصالح الزراعي يمكن 
أن يك�ون ناجحا، لكن فق�ط إذا كانت هناك 
آليات للمس�اندة. حت�ى اآلن أخفقت جنوب 
إفريقيا ف�ي العثور على برنامج يوافق عليه 
جمي�ع األطراف، ويخفف م�ن عوامل القلق 
ح�ول اإلنت�اج واالس�تثمار ويف�ي بأهداف 

التحول.
يقول باس�ون “نحن بحاجة إلى التطبيق 
السليم من مس�توى الصفر. يوجد كثير جدا 
من الثقاف�ات في هذا البلد، لكن هناك ثقافة 
مش�تركة واحدة هي الزراع�ة. الزراعة هي 
الش�يء الوحيد الذي يس�تطيع أن يلم ش�مل 
جن�وب إفريقيا، ولي�س الرياض�ة. ال يوجد 
ش�يء آخ�ر يس�تطيع أن يفع�ل م�ا تفعل�ه 

الزراعة”.
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جلنة املسابقات تنفي وجود اي تأجيل يف مباريات املمتاز

 اعلن�ت لجن�ة املس�ابقات يف اتح�اد الكرة عن 
ع�دم وج�ود اي تأجي�ل يف مباري�ات املرحل�ة 

الثاني�ة من منافس�ات ال�دوري املمت�از تحت 
اي ظرف,مش�رة يف الوق�ت ذات�ه اىل ان اللجنة 
س�تفاتح ادارتي الرشطة واربيل لتقديم موعد 
مبارياتهم يف الدوري قب�ل مواجهاتهما املقبلة 

يف بطولة كأس االتحاد االسيوي.
وق�ال ام�ن رس لجن�ة املس�ابقات يف اتح�اد 
الكرة فهمي العام�ري: ان"اللجنة اتخذت قرار 
بع�دم اج�راء اي تأجيل عىل مباري�ات الدوري 

املمتاز تح�ت اي ظرف من اج�ل انهاء املرحلة 
يف الوقت املحدد له يف العارش من ش�هر نيسان 
املقبل بالرغ�م من تواجد اس�تحقاقات كروية 

للمنتخبن االوملبي والوطني".

واوضح ان" اللجنة يف سعيها لعدم توقف عجلة 
املس�ابقة س�يكون لها مفاتحة الدارتي ناديي 
الرشط�ة واربيل من اجل تقديم موعد مباريات 
فرقه�م الك�روي لي�وم واحد قبل الس�فر الداء 

الفريقن مباريتهم يف منافس�ات كأس االتحاد 
االسيوي ليضمن بذلك وفق املنهاج املعد مسبقاً 
من قبل لجنة املسابقات وفق املناسبات الدينية 
واالستحقاقات الخارجية استمرار املسابقة".

المستقبل العراقي / متابعة

سالم هاشم: دوري الدرجة االوىل يدار حسب مصالح شخصية 

ميثم محزة: خسارتنا امام الزوراء لن تؤثر عىل سعينا 
للوصول اىل االدوار النهائية

 كش�ف رئي�س الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي الس�كك عن 
الطريق�ة الخاطئة التي تدار بها ش�ؤون منافس�ات 
دوري الدرجة االوىل, مش�راً اىل ان مصالح ش�خصية 
من قبل عدد من اعضاء مجلس ادارة االتحاد تسيطر 
عىل عملية تنظيم املس�ابقة من خ�ال اتخاذ قرارات 
تتائم ومصالح ش�خصية ترتبط بفرقهم املتنافس�ة 
يف مباري�ات دوي الدرج�ة االوىل.وق�ال رئي�س الهيئة 

االداري�ة لنادي الس�كك س�ام هاش�م: ان"ع�دد من 
اعض�اء مجل�س ادارة االتحاد يأخذون ع�ىل عاتقهم 
اتخاذ ق�رارات بما يتائم ومصالح فرقهم املش�اركة 
يف منافس�ات دوري الدرجة االوىل حيث س�بق وللجنة 
املسابقات االعان عن تأهل فريقن من كل مجموعة 
ملنطقة العاصمة بغداد ولكن بعد عدم تأهل الصناعة 
ص�ر اىل اتخ�اذ ق�رار ملنح اصح�اب الرتتي�ب الثالث 
بطاقة للتأهل للدور القادم".واوضح ان"عىل اعضاء 
اتح�اد الك�رة ان يكون عمله�م بحيادي�ة وليس كما 

يح�دث االن حي�ث رصدن�ا العدي�د م�ن حاالت 
التاعب لحساب بعض الفرق لضمان تواجدهم 

يف املرحلة املقبلة من منافس�ات البطولة".وخم 
قوله ان" مثل هذه الترصفات با ش�ك ستكون 

املسيطرة عىل املنافسة النهائية لتأهل الفرق 
اىل دوري االض�واء اذا م�ا ل�م يتم وضع 

الحلول املناس�بة لهذا الوضع الذي 
يعد بحصول مشاكل كبرة عىل 

مستوى املسابقة".

 اك�د العب فريق الك�رخ ميثم حمزة عن 
ان فريقه لم يكن يس�تحق الخس�ارة 
امام الزوراء ضم�ن مباريات الجولة 
الرابع�ة ملنافس�ات املرحل�ة الثاني�ة 
ملسابقة الدوري املمتاز,مشراً اىل ان 
العبو الك�رخ ظهروا بمس�توى فني 
جيد كان يس�تحق عىل اثره الخروج 
بنقط�ة التعادل عىل اق�ل تقدير من 

املباراة.
الك�رخ  فري�ق  الع�ب  وق�ال 
ميث�م حم�زة: ان"الكرخ قدم 
مس�توى جيد خ�ال مباراة 
السبت امام الزوراء ضمن 
الرابعة  منافسات الجولة 

للمرحل�ة الثاني�ة للدوري املمت�از ولكن 
بالرغم م�ن ذلك االخطاء املتك�ررة لعدد 
م�ن العب�ي الفري�ق جعلت م�ن فريقنا 
يخ�ر نق�اط مهم�ة يف رحل�ة الك�رخ 

لخط�ف احدى البطاق�ات االربعة املؤهلة 
لادوار النهائية ملسابقة الدوري".

واوض�ح ان" الك�رخ كان يس�تحق الخروج 
من لقاء الزوراء بنتيج�ة ايجابية افضل عطفاً 
عىل املستوى الفني الذي قدمه الفريق والقتالية 

التي ظهر عليها طوال شوطي اللقاء".
وب�ن ان"خس�ارة املب�اراة لن تؤث�ر عىل هدف 

الك�رخ بالوصول اىل املراحل النهائية ملنافس�ات 
الدوري املمتاز حيث س�يحاول الفريق ان يحسم 

باق�ي مبارياتن�ا بنتيج�ة الف�وز لحس�م اح�دى 
البطاق�ات املؤهلة عن املجموعة بش�كل مبكر دون 

انتظار اي مفاجئة يف القادم من الجوالت".

تاكيناردي: إنزاجي أثبت فشله مع ميالن

احتاد كرة اليد يعلن عن موعد انطالق مرحلة الدوري املكثف

مصطفى كريم: فريقنا سيعود لالنتصارات 
من بوابة زاخو

ألقى اليس�يو تاكيناردي الدويل اإليطايل األسبق 
اللوم عىل فيليبو إنزاجي ، مدرب إي يس ميان ، 
محماً إيَّاه مسؤولية النتائج السلبية واملستوى 
ال�يء الذي يظه�ر ب�ه الفريق يف هذا املوس�م 

الكروي من الكالتشيو اإليطايل.
تاكيناردي العب وس�ط يوفنتوس س�ابقاً 

ومحلل س�كاي س�بورت اإليطالي�ة تحدث بعد 
تعادل ميان أمام كييفو ضمن مباريات الجولة 
25 وأك�د أنَّه ال يمكن أن ي�رى يف ميان إنزاجي 
س�وى نص�ف الك�وب الف�ارغ .وق�ال :" ميان 
يتع�ادل م�ع كييفو ، النتائج الس�لبية تس�تمر 
، يف واق�ع األم�ر ال يمك�ن يل أن أقول س�وى أنَّ 
ميان إنزاج�ي مرحلة تثبت فش�لها ".وأضاف 
:" اعتق�دت أنَّ ه�ذا اللق�اء ق�د يعي�د ميان إىل 

الطري�ق الصحيح وأن يكون مفرتق طرق ولكن 
يف الحقيق�ة ميان لم يظه�ر أي تطور ، وبرأيي 
فيليبي�و إنزاج�ي ل�م ينج�ح يف إع�ادة الفري�ق 
للطريق الصحيح وبالنسبة يل ال أستطيع أن أرى 
يف هذه الفرتة س�وى النصف الف�ارغ من كوب 
مي�ان ".وكان ميان تعادل س�لبياً أمام كييفو 
فرونا عىل ملعب األخر وهو التعادل السابع له 

هذا املوسم مقابل 10 هزائم و 8 انتصارات .

 اعل�ن االتحاد املرك�زي لكرة الي�د عن موعد 
اس�تئناف مباري�ات مرحل�ة التكثي�ف م�ن 
منافسات دوري النخبة التي ستجمع ستة فرق 
وتق�ام املباريات عىل طريقة التجمع,واش�ار 
النج�ف س�تضيف جمي�ع  اىل ان محافظ�ة 
مباريات املرحلة بواق�ع مباراة كل يوم حيث 

س�يكون اط�اق اوىل مباري�ات املرحل�ة يوم 
الخميس املقبل.وقال امن رس اتحاد كرة اليد 
غان�م كاظم: ان"مجلس ادارة اتحاد كرة اليد 
قرر خال اجتماعه االخر اس�تئناف مرحلة 
التكثيف ملباريات دوري النخبة بكرة اليد يوم 
الخميس املقبل بمش�اركة ستة اندية وبواقع 
اج�راء مب�اراة واحدة كل يوم م�ن اجل انهاء 
املسابقة يف الوقت املحدد لها يف وقت سابق".

واوض�ح ان"القاع�ة االوملبي�ة يف محافظ�ة 
النجف ستس�تضيف جميع مباريات املرحلة 
ع�ىل ان تح�دد يف وق�ت الحق املوع�د النهائي 
ملرحل�ة االياب التي تحدد الفريق املتوج بلقب 
البطولة للموس�م الحايل حيث س�تقام بواقع 

جولة واحد لكل االندية بشكل اسبوعي".

الجوي�ة  الق�وة  فري�ق  الع�ب  اك�د   
مصطف�ى كري�م ع�ن ع�زم العب�ي 
فريق�ه لتحقي�ق نتيج�ة الف�وز عىل 
فريق زاخو ضمن منافس�ات الجولة 
الرابعة ملباريات املرحلة الثانية للدوري 
املمت�از يوم غ�د االثنن من اج�ل اعادة 
روح االنتص�ار لصف�وف الفريق لضمان 
بطاقة التأهل اىل االدوار النهائية ملس�ابقة 
الدوري.وق�ال الع�ب فري�ق الق�وة الجوية 
مصطفى كريم: ان"الفريق مر خال املراحل 
الس�ابقة بوضع غر طبيعي اثر بشكل مبارش 
ع�ىل نتائج الصقور, االمر الذي جعل من الجهاز 
الفن�ي الجدي�د للفري�ق يرك�ز عىل رف�ع الروح 

املعنوي�ة لتج�اوز فري�ق زاخ�و يوم غ�د االثنن 
ضمن منافسات الدوري".

واوضح ان"فريقنا يمتلك كافة مقومات النجاح 
والذه�اب بعيداً يف املنافس�ة عىل اللقب لهذا 

املوس�م وكل م�ا ح�دث مؤخ�راً ال يكاد 
يتجاوز كبوة س�نعمل عىل تجاوزها 

اس�م  تغ�ر  ان"  قريباً".واش�ار 
الجه�از الفني للفريق موضوع 

خاص بالهيئة االدارية لنادي 
م�ا  وكل  الجوي�ة  الق�وة 

علينا كاعبن ان نقدم 
مجهوداتنا  قصارى 

املباري�ات  خ�ال 
اله�دف  لتحقي�ق 

االهم.
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كشف الكرواتي إيفان راكيتيتش ، العب وسط فريق 
برشلونة ، عن رس احتفاله بالهدف األول الذي سجله 
يف مرمى غرناطة يف املباراة التي انتهت بفوز الفريق 
الكتالوني بثاثة أهداف لهدف الس�بت يف الجولة 
25 م�ن ال�دوري اإلس�باني.وقال راكيتيت�ش 
لقناة "كانال بل�وس" يف ترصيحات أبرزتها 
صحيفة "سبورت": "لقد ذهبت إىل أندريه 
ت�ر ش�تيجن بع�د اله�دف، ألن�ه كان 
يحفزن�ي باس�تمرار لهز ش�باك 

املنافسن، وتوقع أنني سأسجل هدفاً منذ أسبوعن أو 
ثاثة".وشكا الاعب الكرواتي أيضاً من سوء أرضية 
ملع�ب "نويفو ل�وس كارمينيس" الخ�اص بنادي 
غرناطة، مؤكداً أنها أثرت عىل أداء العبي البارسا يف 

أوقات عديدة من املباراة.وصنع راكيتيتش الهدف 
الثاني الذي س�جله لويس س�واريز، وس�اهم يف 

الهدف الثالث الذي س�جله ليونيل ميي، ليحتكر 
إش�ادة الصحف الكتالوني�ة بأدائه.كما التقطت 
العدس�ات الناقلة للمباراة احتف�ال راكيتيتش 
بهدفه مع زميل�ه رافينيا ألكانت�ارا الذي كان 

يجلس أيضاً عىل مقاعد البدالء.

راكيتيتش يكشف رس احتفاله مع حارس برشلونة
المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد بيب�ي ماروتا املدي�ر الريايض 
لنادي يوفنتوس اإليطايل، عىل أن 
فريقه كان قريبا من التعاقد مع 
الكولومب�ي رادميل فالكاو 
مانشس�رت  الع�ب 
يونايت�د خ�ال فرتة 
الصيفية  االنتقاالت 

املاضية.
ماروت�ا  بيب�ي 
لوس�ائل  رصح 
قائ�ًا:  اإلع�ام 
"لقد كان فالكاو 
قريبا م�ن االنضمام 

إلينا يف مرحلة ما."
"ولك�ن  وأض�اف: 

تغ�ر األمر وكان هناك س�يناريو مختلف، 
فالكاو الع�ب مميز للغاية، وس�عره عاٍل 
ج�داً أيضاً."وأنه�ى حديث�ه قائ�ًا: "م�ن 

السابق ألوانه أن نناقش تحركات الفريق 
املس�تقبلية بالوق�ت الح�ايل، علينا أن 

نقي�م وندرس كل الف�رص التي تتاح 
يف  فال�كاو  ش�ارك  أمامنا."وق�د 

16 مب�اراة وأح�رز 4 أه�داف مع 
نادي مانشس�رت يونايتد، خال 

منافسات املوسم الحايل.
يذكر أن مانشسرت يونايتد 

يحت�ل املرك�ز الثالث 
برصي�د 50 نقطة 
يف ج�دول ترتي�ب 
الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.

يوفنتوس جيس نبض املهاجم 
فالكاو
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امليزان

طفلة تطلب املوت الرحيم

فوهات هناية العالـم
اكتش�ف الباحث�ون فتح�ات عمالق�ة جديدة يف 
س�يبرييا،تبعد الفتح�ات الجديدة املكتش�فة 10 
كيلوم�رات ع�ن حق�ل الغ�از »بوفانينس�كي« 
يف ش�به جزي�رة يام�ال. ولم يتوص�ل الخرباء اىل 
اس�تنتاج موحد بش�أن ظاهرة الفتح�ات هذه.
يقول الربوفيس�ور فاس�ييل بوغايفلينسكي، ان 
القم�ر االصطناعي رصد من الفضاء وجود هذه 
الفتحات الجديدة، وتبني ان مقاساتها اصغر من 
مقاسات الفتحات التي اكتشفت سابقا، ولكنها 
أكثر عددا، ويجب اجراء دراسات ملعرفة مصدرها.
هن�اك روايت�ان بش�أن مص�در ه�ذه الفتحات. 

الرواي�ة األوىل، تفي�د بأن مصدره�ا انفجار غاز 
امليث�ان املتجمع تحت س�طح األرض. أما الثانية 
فظهوره�ا يعود اىل ذوبان الجلي�د املوجود تحت 
س�طح األرض نتيجة ارتفاع درج�ات الحرارة يف 
املنطقة.ويشري الربوفيس�ور بوغايفلينسكي اىل 
أنه توج�د حاليا 7 فتحات، 5 منها تقع يف ش�به 
جزي�رة يامال، وفتحة سادس�ة يف دائ�رة يامالو 
نينيتس�ك ذات الحكم الذاتي، والفتحة الس�ابعة 
تقع شمال مدينة كراسنويارسك. ويقول »لدينا 
احداثيات دقيقة ع�ن موقع اربع فتحات فقط ، 

أما الثالث األخرى فقد اكتش�فها رعاة األيل. 

؟؟هل تعلم
تعمر السلحفاة 150 سنة 
لون دم جراد الحقل أبيض 

الدلفني هو أذكى الحيوانات 
اإلسفنج حيوان بحري وليس نباتاً 
أن أعدى أعداء اإلنسان هي الحية 

قنفذ البحر يميش عىل نهايات أسنانه 
بع�ض العناكب يمكث 520 يوماً بدون 

أكل 
أن نحلة العس�ل..اذا لسعتك تموت هي 

عىل الفور 
ارسع الحيوان�ات املائي�ة ) االس�ماك ( 

هو سمك القرش 
الرشيد« هو نوع من القوارض تأكل ما 

يفوق ثلثي وزنه
أنثى نجم البحر تضع كل يوم مايقارب 

200,000,000 بيضة

ظهرت طفل�ة مريضة بالتلي�ف الكييس يف 
لقطات فيديو لتناشد رئيسة تشييل ميشيل 

باشيليت الترصيح لها باملوت الرحيم.
وتظهر الطفل�ة فالنتينا موريرا البالغة من 
العم�ر 14 عام�ا يف الفيدي�و ع�ىل رسير يف 
مستش�فى وتقول: »أطلب برسعة الحديث 
إىل الرئيسة، ألنني مللت العيش بهذا املرض، 
وه�ي يمكنه�ا أن تجي�ز الحقن حت�ى أنام 
إىل األبد«.وذكرت وس�ائل إع�الم أن موريرا 
ن�رشت الفيديو ع�رب صفحتها ع�ىل موقع 

فيسبوك األحد. 
والتليف الكي�يس مرض وراثي يصيب الرئة 
وغريه�ا من أعض�اء الجس�م.وقال فريدي 

موريرا والد الطفل�ة إلذاعة بيو بيو املحلية 
إن ش�قيقها تويف بنفس امل�رض. وأضاف: 
»خضع�ت بالفع�ل لخمس عملي�ات.. مما 
س�بب لها ق�درا كبريا م�ن املعان�اة واأللم. 
تلق�ت وعدا ب�أن األمور ستتحس�ن، لكنها 

تزداد سوءا يف حالتها«. 
وتاب�ع أن الفيدي�و ال�ذي طلبت في�ه ابنته 
القتل الرحيم صدمه.وقال ألفارو اليزالده، 
وه�و متحدث باس�م الحكوم�ة، الخميس، 
إن وزارة الصح�ة عىل اتصال بأرسة موريرا 
النف�يس  الع�الج  الطفل�ة  تلق�ي  لضم�ان 
والطبي الذي تحتاجه، لكنه اس�تبعد خيار 

القتل الرحيم.

إنتظر حيث القمر يف برجك يزّودك قوة معنوية 
هائلة، ويجعلك تتخذ قرارات قد تكون مهمة 
وتتعلق بم�رشوع أو بفكرة تطلقها اليوم. ال 
تعل�ق أهمية ع�ىل بعض الذبذب�ات الصغرية.

قد تتلقى هدية مهمة أو خرباً س�اراً جداً. وقد 
تعرف انعطافاً مناسباً يف هذا اليوم .

ي�وم من الهدوء يراف�ق أداءك العميل املميز، 
وهو م�ا س�يلفت انتباه اآلخري�ن فتصبح 
مث�االً بني زمالئك. تتعرّض لبعض الضغوط 
الهامش�ية، لكّنه�ا لنتك�ون كافية لتفرض 

عليك نمطاً آخر من العالقة مع الرشيك .

يرافقك الحظ عىل كافة الصعد. تتزود أفكاراً 
جديدة وقناعات من نوع آخر. قد تعرف انجذاباً 
عاطفياً ما. ربما تكون إلحدى العالقات الجديدة 
تأث�ريات كب�رية يف أوضاع�ك. إذا كن�ت بص�دد 
االتف�اق مع ش�خص م�ن الجن�س اآلخر،قد 

تناقش قضية تخصكما يف هذا اليوم،

يوم متعب وصعب وال سيما اذا كنت تعاني 
مشكالت وعقبات.حاذر القطيعة والفشل. 
تجّن�ب التط�ّرق إىل موضوع�ات ش�ائكة.ال 
ُتقحم نفس�ك يف نزاعات و ال ترك الخالفات 

تتحول اىل رصاع كبري .

تت�اح ل�ك الفرصة لتع�وض ع�ن تاخري او 
تراجع يف االرباح او النتائج الظروف مناسبة 
الع�ادة النظر ببعض الخيارات ال س�يما اذا 
لم تنفع مصالحك مؤخرا قد تحتاج اىل دعم 

صديق او زميل .

عليك أن تستفيد من قدراتك لتجاوز املرحلة 
املقبل�ة، وخصوصاً أنك ق�ادر عىل توفري أي 
مطّب�ات عىل نفس�ك. بناء أس�س جديدة يف 
العالقة مع الرشيك توضح الكثري من األمور، 

وتسهم يف إزالة أّية عراقيل مستقبلية.

حاول أن تتحقق م�ن نوايا بعض املحيطني 
ب�ك، وخصوص�اً أن الش�كوك الت�ي راودتك 
أخرياً قد تكون يف محلها. الربودة بينك وبني 
الرشيك قد تس�بب بعض الفتور يف العالقة، 

وذلك ستكون له انعكاسات سلبية .

واج�ه الضغ�وط بانفتاح ال تعان�د حالياً واكب 
الظروف املعاكس�ة بدون بلبل�ة وانتظر فرصة 
جيدة الحقااًلستعادة مطالبك. ال تخش التغيري 
فأنت قادر عىل التكيف مع�ه اذا نظرت إىل االمر 
بايجابي�ة، ورّبما ينته�ي بك االم�ر اىل االقتناع 
ب�ه. إذاً، املرون�ة واله�دوء هما الحّل والوس�يلة 

االنفع القمر املكتم�ل يف الجدي يوفر فرصة 
جيدة ملغامرة مالية ع�ىل األرجح. حاول أن 
تتقاس�م بعض املغانم م�ع اآلخرين. أرشك 
املقربني بفرح أو مناسبات جميلة.قد تهتم 
ببعض الج�ريان أو االقرباء أو تلبي دعوة يف 

هذا اليوم. تتوجه بأفكار مبتكرة وحديثة .

تجد نفسك أمام فرص سانحة. انه يوم إيجابي 
تجدد خالله حيويتك وتكون الحظوظ إلىجانبك.

قد ترغب يف االستثمار بالخارج. تكثر االتصاالت 
وتزدهر العالقات العام�ة. انه يوم جيد لطرح 
االفكار، وسوف تفرح اىل جانب األصحاب. قد 
تتلّقى مساعدة مالية أو معنوية  ال تراهن عىل 

الحظ وال ع�ىل املصادفة كي ال تخرس صفقة 
أو رشي�كاً أو حبيباً.ح�اذر التحدي�ات ك�ي ال 
تعرض نفسك للحوادث. تكون االجواء ناشطة 
وتكثر املسؤوليات وربما التحديات لكفاءتك.

راع ظروف�ك الصحية وليكن هذا اليوم مثمراً. 
ال تضيع جهودك سدى .

تشعر بالتحرر وكأن االزمة اىل نهايتها، وقد 
يكون بانتظارك مرشوع جديد وأفكار مميزة 
ك�ون الظ�روف مؤاتية جداً، وباس�تطاعتك 
اقام�ة مفاوضات او مؤتمرات ناجحة.تكلم 

وعرّب عن رأيك وخذ املبادرة .

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

هذا لون الفستان احلقيقي
متج�ر  يف  املبيع�ات  قس�م  مدي�رة  قال�ت 
يف  باس�توك،  ميش�يل  لألزي�اء،   »Roman«
مقابلة مع CNN إن لون الفستان الذي حري 
العالم عرب وسائل التواصل االجتماعي، ، هو 
بالفعل أسود وأزرق، مشرية بأن املحل، الذي 
يقع يف بريطانيا، يفكر بصنع نسخة باللونني 
الذهبي واألبيض، ويمكن أن يكون جاهزاً يف 
األسواق خالل ستة أشهر. وأشارت باستوك 
إىل أن الضج�ة الت�ي حدث�ت ب�ني املغردي�ن 
انعكس�ت عىل حجم املشرين، وأن الطلبات 
تنهم�ر عىل املحل وع�رب اإلنرنت لرشاء هذا 
الفس�تان، مضيف�ة ب�أن الص�ورة انترشت 
م�ن مس�تخدمة توير يف اس�كتلندا، نرشت 

الص�ورة بعد رشاء الفس�تان من أحد محال 
الرشك�ة من أج�ل حفل للزفاف، وأرس�لتها 
لصديقتها لتبدأ االثنت�ان يف جدال حول لون 
الفس�تان. اس�تيقظ املغ�ردون الع�رب عىل 
 ،»thedress#« وس�م »#الفس�تان« ووس�م
إذ قام مغ�ردون من حول العال�م بالتجادل 
ح�ول ل�ون الفس�تان الظاه�ر يف الص�ورة 
أع�اله، فالبعض ي�راه أبيض وذهب�ي، أما 
آخ�رون فريون�ه باللونني األزرق واألس�ود. 
ولكن بعض املغردين قدموا تفسرياً علمياً ملا 
يحدث إذ أشاروا إىل أن الدماغ البرشي يعمل 
عىل تفس�ري األلوان وفق�ًا ملحيطها، فهنالك 
من يرى اإلضاءة س�اطعة يف الغرفة، بالتايل 

فإن دماغهم يفرس ما تراه أعينهم باللونني 
األبي�ض والذهب�ي، والل�ون األبي�ض مائ�ل 
للزرق�ة بس�بب تلك اإلضاءة. أم�ا املجموعة 
األخ�رى ف�رى الفس�تان باللون�ني األزرق 
واألسود، وذلك ألن دماغهم يفرس بأن البيئة 
املحيطة بالفس�تان تتميز بإضاءة خفيفة، 
مم�ا يجعل ل�ون الفس�تان بوجه�ة نظرنا 
قاتم اللون. بل أن بعض املش�اهري ش�اركوا 
متابعيه�م رأيهم بل�ون الفس�تان، إذ قالت 
كيم كرداشيان، يف تغريدة: »ما هو لون هذا 
الفستان؟ إنني أرى اللونني الذهبي واألبيض 
وكانيي يرى اللونني األزرق واألسود، من منا 

مصاب بعمى األلوان؟«، 

جنائز للربوتات املنزلية
قررت اليابان كعادتها أن تنفرد بأغرب 
الطقوس والع�ادات، حيث قررت العديد 
م�ن العائ�الت الياباني�ة إقام�ة جنازة 
للروبوت املنزىل للذى كان يعيش معهم. 
أن  الياباني�ة  العائ�الت  ه�ذه  تعتق�د 
الب�رش  مث�ل  أرواح  لديه�ا  الروبوت�ات 
الح�زن  تس�تحق  فه�ى  والحيوان�ات، 
باق�ى  مث�ل  مثله�ا  الجنائ�ز  وإقام�ة 
الكائن�ات الحية، وبالفع�ل أقامت هذه 
العائالت جنازة لهذه الكالب اإللكرونية 

وحرضها رئيس الكهنة. 
ووفق�ا للموق�ع اإللكرون�ى لصحيفة 
 Hideko DailyMail الربيطاني�ة أكدت 
Mori، رب�ة منزل ه�ذه العائلة، أن هذا 

الروب�وت كان بمثاب�ة صديق حميم لها 
عاش معها نحو 8 سنوات كاملة، حيث 
كان�ت تس�تمتع بالحديث مع�ه، فكان 
أكثر قدرة عىل التواصل معها من الكلب 
الع�ادى، كم�ا يوف�ر عليها عن�اء تربية 

الكلب وتدريبه. 
س�ونى  رشك�ة  أن  بالذك�ر  والجدي�ر 
أطلقت ه�ذا الروبوت الذى يحمل اس�م 
AIBO ويأتى عىل ش�كل كل�ب أول مرة 
ع�ام 1999 واس�تمرت ىف تطوير أجيال 
متعددة من ه�ذا الروبوت املنزىل، دعمت 
كل منه�ا بكام�ريا وأجه�زة استش�عار 
وذكاء اصطناعى، تجعله قادر عىل أداء 

العديد من املهام.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – مركز أثري ش�هري أنش�أته 
مدام توسو –

 2 – خطي�ب وس�يايس يوناني 
شهري –

 3 – أجاوب – مظلم –
 4 – نصف مودة – تكلم – تشع  

5 – تنكر – 6 – فتاك – أعوام  7 
– مىش – مناسبة يحتفل بها –

 8 – رئيس أمريكي راحل –
لبنان�ي  نقي�ب صحاف�ة   –  9  

راحل .

أش�تهرت  فرنس�ية  فنان�ة   –  1
بمتحفها –

 2 – ممثل أمريكي راحل –
 3 – شكر – موسيقي إيطايل –

 4 – من األس�ماء الخمسة – حكي 
– لفظة هجاء –

 5 – أرض الس�تار – اإلس�م الثاني 

ملمثل كوميدي مرصي –
مدين�ة   – إىل  النظ�ر  ح�دد   –  6  

مرصية –
 7 – ع�ادة – نرش�ده – 8 – مرتب 

–
9 – إن�اء كب�ري – نس�بة لدول�ة   

عربي���ة .

سـودوكـو

املكونات
زبدة لّينة - 6 مالعق كبرية

سكر - ثلثا كوب
حليب س�ائل مم�زوج بملعقة كب�رية من الخّل 

األبيض ومرزك جانباً ل�10 دقائق - ثلثا كوب
بيكاربونات الصوديوم - نصف ملعقة صغرية

قرفة مطحونة - ملعقة صغرية
بهارات مشكلة - نصف ملعقة صغرية

حبه�ان )أي هي�ل( مطح�ون - نص�ف ملعقة 
صغرية
نصائح

- هذه الكمية تكفي لعمل 20 قطعة كوكيز.
طريقة العمل

الف�رن ع�ىل ح�رارة 205 درج�ات  1- حّم�ي 
مئوية.

2- يف وعاء، ضعي الزبجة والسكر.
3- بواسط الخالط اليدوي، أخلطي جيداً.

4- أسكبي الحليب الخاثر.
5- أضيف�ي الدقي�ق وبيكربون�ات الصودي�وم 

والقرفة والبهارات املشكلة والحبهان.
حت�ى  جي�داً  املكون�ات  أخلط�ي  بيدي�ك،   -6

تتجانس.
7- ش�ّكيل العجين�ة عىل هئية كرات متوس�طة 

الحجم.
8- صّفي الكرات عىل صينية فرن مغلّفة بورقة 

زبدة.
9- إخب�زي الكوكيز م�ن 10 إىل 15 دقيقة حتى 

تصبح ذهبّية اللون.
10- أتركي الكوكيز تربد ثّم قّدميها.

كوكيز بالتوابل

فـوائـد املـوزمعلومات  عامة
.  تحسني الهضم

يحت�وي امل�وز عىل النش�ا املقاومة والت�ي توجد يف 
الكربوهيدرات والتي تساعد عىل انقاص الوزن 

.  تنظي�م ضغط الدم:يحتوي امل�وز عىل الكثري من 
البوتاسيوم وهو من اهم العنارص يف تنظيم ضغط 

الدم. 
.  يمكنك استخدامه بدال من املرشوبات الرياضية

تخي�ل ان الدراس�ات اثبت�ت ان نصف م�وزة فقط 
يعادل تاثريها تناول كوب من املرشوبات الرياضية 
كل 15 دقيقة يف س�باق مدته من س�اعتني ونصف 

اىل 3 ساعات. 

يمدك بالطاقة.  
يمك�ن للموز ان يكون عىل قائمة وجباتك الخفيفة 
اثناء العمل اذا شعرت بالرشود والكسل فهو افضل 

من املرشوبات التي تحتوي عىل الكافيني 
.  يزي�د من قوة املخ: إذا تناولت املوز 3 مرات يومًيا 
يف اإلفطار والوجبات الخفيفة والغداء س�وف يعزز 

البوتاسيوم املوجود فيه من قدراتك العقلية. 
.  املوز مفيد للحوامل: ألن املوز له خصائص مهدئة 
يمكن للحوامل أن تتناوله عندما تش�عر باملرض أو 

الغثيان الذي يعقد كل الفرات األوىل يف الحمل.
.   يساعد  يف عالج قرحة املعدة
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تقنني اإلرهاب
مس���احة لل���رأي 

احمد مصطفى

ك�ن ج�م�ي�اًل
ء ح���رة  را آ

التفاؤل والتش�اؤم طبيعتان برشيتان ينقسم حولهما الناس يف كل 
زم�ان ومكان،فما م�ن زمان خال من أناس متش�ائمني ،وال من مكان 
أقف�ر من أن�اس متفائلني ،وهما وجهان لعملة واحدة هى اس�ترشاف 

املستقبل ،
واملس�تقبل من ه�ذه النظرة قد يك�ون اللحظة التالي�ة وقد يكون 
غ�دا أو العام القادم أو املس�تقبل البعيد،ونظ�رة كل منا إىل القادم هى 
الت�ى تحدد من أى الفريقني نحن،فإذا كانت نظرتنا مس�تبرشة تتوقع 
خ�را وأمال س�اطعا كان او خافت�ا بعيدا كان أو قريبا فه�ذا يعني أننا 
م�ن الفريق املتفائل،أما إذا كانت نظرة بائس�ة يائس�ة تتوقع الفش�ل 
واإلخفاق والسيئ وأحيانا األسوأ يف كل أمر،فهذا مؤداه أننا من الفريق 
اآلخر،فالفري�ق األول ينظر إىل الجزء اململوء من الكوب ولو كان ضئيال 
،والفري�ق اآلخر ينظر دائم�ا إىل الجزء الفارغ وال يكلف نفس�ه مئونة 
النظ�ر إىل الجان�ب اململ�وء ول�و كان كثرا.ولع�ل أصدق مثال يجس�د  
التش�اؤم وما يستتبعه من نظرة سوداوية قول الشاعر اللبناني إلياس 

أبو شبكة:
ناقم عىل السماء                 حاقد عىل البرش

ثائر عىل القضاء                 ساخط عىل القدر
َغَر َقطرَة املَساء                 ال أُِحبُّ يف الَسَحر

رصت أكره الصفاء             رصت أعشق الكدر
غر مشهد الدماء                 لست أهوى يف  الصور

فانظر كيف عرب الش�اعر املتش�ائم عن طبيعته بكل وضوح ال يدع 
مج�اال لش�ك يف الش�عور الذي ينت�اب املتش�ائم من كراهي�ة  لقضائه 
وقدره  وس�خطه عىل البرش وميله إىل عش�ق الظالم ونزوعه إىل الكدر 
مما ينعكس عىل تأثره فيمن حوله وإش�اعة أجواء سلبية من الخوف 

والقلق والتوجس والريبة والشك يف أى يشء وكل يشء.
وع�ىل النقيض من هذا  نجد الش�اعر اللبناني أيضا إيليا أبو مايض 
ينتقد طبيعة التشاؤم ويس�تنكرها ويواجه السادة املتشائمني بعد أن 

شخص الداء يصف الدواء لهذا اإلنسان املتشائم بقوله:
أيُّهذا الّشاكي وما بك داء

كن جميال تر الوجود جميال
هي طبيعة إذن تملك اإلنسان قد ال يكون له دخل فيها ،ولكن علينا 
أن ننظ�ر إىل كال الفريق�ني بنظرة محاي�دة ،فبالرغم مما يف التش�اؤم 
من مش�اعر نحذر منها وننصح املتشائمني بالتخىل عن هذه الطبيعة 
الظالمي�ة والتحيل بقدر من التفاؤل يعينهم عىل تس�ير حياتهم ونرش 
البهجة يف نفوسهم أوال ويف نفوس من يعيشون معهم ثانيا،إال أننا لسنا 
مع املتفائلني عىل طول الخط ، فاإلرساف يف كل يشء نقيصة فاإلرساف 
يف التف�اؤل قد يفيض إىل اإلحباط الش�ديد إذا جاءت النتائج عىل عكس 
املتوقع تماما،فعىل املتفائل أن يتحىل بقدر قليل من التش�اؤم أو س�وء 
الظن يقيه هذا اإلحباط ،ألن الحياة ليست كلها صفاء بال كدر بل فيها 
هذا وذاك ،فخذ لكل أمر عدته ولكل معركة عتادها ثم توكل عىل الله ثم 
ارض يف الحالني بما كتبه الله لك«لكيال تأسوا عىل ما فاتكم وال تفرحوا 

بما آتاكم« صدق الله العظيم.

 إذا كان�ت س�وريا وليبيا وصلت مراحل متقدمة يف التدمر تس�مح 
ب�أن يكون اإلرهاب فيها متس�يدا، مقننا يف س�لطة ربما يش�ارك فيها 
بع�ض االنتهازي�ني لتجمي�ل الص�ورة، فإن ال�دول التي تم�ر بمراحل 
انتقالية كاليمن وتونس يمكن أن يكون للمتش�ددين نصب ن السلطة 

وليس بالرضورة الهيمنة.تقنني اإلرهاب
هناك إرصار أمريكي غربي عىل فرض اإلخوان والجماعات املشابهة 
يف دول املنطقة التي ازاحتهم شعوبها من السلطة فيها، وليس هذا من 
قبي�ل كل »لغو الحديث« عن الديمقراطية واالس�تيعاب واملش�اركة بل 

ألهداف تتعلق أوال وأخرا باملصالح.
يب�دو ذل�ك واضح�ا اآلن بج�الء يف حال�ة ليبي�ا، ألنه�ا بل�د افتق�ر 
للمؤسسات وبنية الدولة عىل مدى عقود من حكم القذايف، التي تسعى 
الواليات املتحدة ومعها أوروبا الغربية إىل تشكيل سلطة غر رشعية ال 
تتمتع بتفويض شعبي ويسيطر عليها اإلخوان والجماعات اإلرهابية.

وت�وكل أمري�كا والغرب األم�م املتحدة للقي�ام بهذه املهم�ة، التي 
تتضمن تاليا دمج ميليشيات الجماعات اإلرهابية يف قوات جيش وأمن 

البالد.
ويس�مح الوضع يف ليبيا، لألس�ف الش�ديد، بهذا الذي يس�عى إليه 
»الخواجات« بالتقاطع مع قوى اقليمية مثل تركيا وإيران وإرسائيل.

وه�ذا بالضبط ما يجري العمل عليه يف س�وريا من�ذ أكثر من ثالث 
س�نوات، فكل ما تس�مى قوى املعارض�ة التي تم تس�ليحها وتمويلها 
غربي�ا وعربيا لم تس�فر وس�وى عن تكتالت سياس�ية يهيم�ن عليها 
اإلخ�وان وجماع�ات إرهابية دموي�ة إجرامية تخدم األس�اس الغربي 
للتغير يف املنطقة: تعزيز ما يسمى »اإلسالم السيايس املعتدل )اإلخوان 
وأمثالهم(« مقابل ما يرعب ويرهب ويحرق ويقتل ويدمر من جماعات 

»العنف املتطرف«.
وه�ذا بالتحديد هو املقصود بق�ول الرئيس األمريكي � الذي يردده 
البع�ض يف املنطقة عن خبث أو عدم وع�ي � من أن الحرب عىل داعش 

ليست عسكرية فقط بل »فكرية« أيضا!!
وإذا كانت س�وريا وليبيا وصلت مراحل متقدمة يف التدمر تس�مح 
ب�أن يكون اإلرهاب فيها متس�يدا، مقننا يف س�لطة ربما يش�ارك فيها 
بعض االنتهازيني لتجميل الصورة، فإن الدول التي تمر بمراحل انتقالية 
كاليمن وتونس يمكن أن يكون للمتش�ددين نصيب من السلطة وليس 

بالرضورة الهيمنة.
تظل مرص والجزائر، إىل حد ما، ما يتبقى من العالم العربي ويمكنه 

مقاومة »تقنني اإلرهاب« الذي يريده الغرب.
املس�تهدف األمثل للقوى الغربي�ة )وركائزه�ا اإلقليمية: ارسائيل، 

تركيا،..( هو منطقة الخليج برمتها.
نظ�رة رسيعة عىل الخريطة توضح »ط�وق النار« الذي يحيط بها، 

من الرشق والشمال والغرب وجنوب الغرب.
وال يستبعدن أحد أن انهيار أسعار النفط مؤخرا، والحديث عن بدائل 

لنفط املنطقة إما من الزيت الصخري أو غره، ببعيد عما يجري.
لطفك يا رب.

فؤاد حسونكـاريكـاتـير

صبرى زمزم

دعوة لتغيريمفاهيم متداولة عن السعادة
     المستقبل العراقي/ عالء علي عبد 

لو كن�ت ترغب أن تعي�ش حياة أكثر 
سعادة ومتعة، ومن منا ال يريد هذا، فإن 
أفضل ما يمكنك القيام به بداية وحسبما 
ذكر موق�ع “Plash”، أن تغر مفاهيمك 

املتداولة عن حقيقة الس�عادة.
فيم�ا ي�يل سنس�تعرض آراء الخرباء 
الش�ائعة  ومعتقداتن�ا  الس�عادة  ح�ول 

حولها:
- ال عالق�ة لجين�ات املرء بس�عادته: 
األش�خاص  أح�د  ل�دى  ب�أن  لنف�رض 
طفلني ق�ام بربيتهما بنف�س الطريقة 
ش�خصيتني  يمتل�كان  كان�ا  لكنهم�ا 
متعاكستني؛ أحدهما كان حسن الطباع 
واآلخ�ر س�يئ الطب�اع. هن�ا يصبح من 
الصع�ب إهم�ال دور الجين�ات يف مقدار 
ش�عور املرء بالس�عادة. وبناء عىل هذه 
الحقيقة تبني بأن الجينات تس�يطر عىل 
م�ا يقارب ال�50 % من “درجة الس�عادة 
الطبيعية” بالنس�بة لكل ش�خص. لكن 
عل�م  أس�تاذة  ليوبومرس�كي،  س�ونجا 
النف�س يف جامع�ة كاليفورنيا، ترى بأن 
املرء لو قام باملطلوب منه فإنه سيش�عر 
بالس�عادة ب�رصف النظ�ر ع�ن “درجة 
السعادة الطبيعية” بالنسبة له. وتضيف 
ليوبومرس�كي أن امل�رء بقليل من الصرب 
وااللتزام يمكن له أن يجذب السعادة من 

خالل القيام بأمور تساعده عىل هذا مثل 
تحس�ني عالقاته االجتماعي�ة، والكتابة 
اليومية عن األشياء التي يشعر باالمتنان 

لوج���ودها يف حياته وما شابه.
- السعادة تعتمد عىل اكتساب األشياء: 

يرى العديدون أن أكرب مصادر الس�عادة 
تكون من خالل اكتس�اب األشياء. فعىل 
س�بيل املثال من االعتقادات الشائعة أن 
ال�زواج أو الحصول عىل امل�ال أو امتالك 
بيت جدي�د كلها ام�ور تحقق الس�عادة 

للمرء. لكن الواقع بحسب ليوبومرسكي 
أن الس�عادة الت�ي تجلبه�ا تلك األش�ياء 
وما ش�ابهها ال تتعدى نس�بتها ال�10 % 
فقط. م�ن خالل ما س�بق يتب�ني لنا أن 
ح�وايل 40 % من الس�عادة التي يمكن أن 

نحصل عليها هي نس�بة بني أيدينا حيث 
تعتمد ع�ىل ترصفاتنا وطرق تعاملنا مع 
مجريات الحياة املختلفة. وبالتايل يمكن 
أن ن�درك أن الس�عادة ال يج�ب أن تكون 
تابع�ة لحد قد يفقد بريق�ه عند االعتياد 
عليه، وإنما يجب أن تبقى السعادة حية 
داخلنا اعتمادا عىل س�لوكياتنا ونظرتنا 

اإليجابية للحياة.
- رسع�ة التأقلم م�ع الحي�اة يجلب 
الس�عادة: ع�ىل الرغ�م من صح�ة هذه 
العب�ارة إىل ح�د م�ا، إال أنن�ا يج�ب أال 
نتجاه�ل حقيق�ة أن التأقل�م يك�ون يف 
كث�ر من األحي�ان عائقا أم�ام حصولنا 
لطامل�ا  ال�ذي  فاملن�زل  الس�عادة.  ع�ىل 
حلمن�ا بامتالك�ه، أو الس�يارة الفخم�ة 
التي تمنيناها، غالبا ما تمنحنا ش�عورا 
مؤقت�ا بالس�عادة ال يلب�ث وأن يت�الىش 
بم�رور الوقت. لكن، ومن حس�ن الحظ 
أن تأقلم املرء مع م�ا يملك يمكن القيام 
بإبطائه. فعىل سبيل املثال لو كنت تحب 
البح�ر وذهب�ت لتعي�ش يف مدينة مطلة 
عىل البح�ر، يج�ب عليك أن تستكش�ف 
الجمالي�ات األخرى يف املدين�ة. فلو كنت 
معت�ادا ع�ىل القي�ام برحل�ة بحري�ة يف 
القارب كلما سنحت لك فرصة زيارة تلك 
املدين�ة، فاحرص عىل أن يبقى هذا األمر 
كم�ا هو، دون أن تزيد عدد رحالتك نظرا 
ألنك أصبحت من س�كان املدينة. تعامل 

م�ع الرح�الت البحرية كس�ائح للمدينة 
ولي�س كأحد س�كانها، فهذا من ش�أنه 
إبطاء مس�ألة تأقلمك واعتيادك ويحفظ 
لك الس�عادة الناتجة عن س�كنك الجديد 

ألطول فرة ممكنة.
- املش�اعر الس�لبية أق�وى تأثرا من 
اإليجابي�ة: يقول الربوفيس�ور والباحث 
يف جامع�ة كاليفورني�ا ماي�كل كون أن 
األبح�اث الس�ابقة لطاملا أك�دت عىل أن 
املشاعر الس�لبية تفوق بالفعل نظرتها 
اإليجابية. فعىل سبيل املثال فإن ردة فعل 
امل�رء عىل ربح�ه مبلغا من امل�ال تختلف 
تمام�ا عن ردة فعله لو فق�د ذات املبلغ. 
لكن كون يضيف بأن بحثه األخر أشار إىل 
أن قوة املشاعر السلبية تنبع من حقيقة 
أنها تطل�ب من املرء إعمال فكره للبحث 
عن ح�ل ملش�كلة م�ا وبالتايل ف�إن قوة 
املش�اعر الس�لبية وإن كانت تتفوق عىل 
نظرته�ا اإليجابية ولك�ن تفوقها يكون 
مؤقت�ا. فق�د أظه�ر البحث أن املش�اعر 
بعك�س  باالرتق�اء  تس�تمر  اإليجابي�ة 
املشاعر السلبية التي تصل لنقطة معينة 
وتتوق�ف عنده�ا. وبالتايل فإن املش�اعر 
اإليجابية وإن كانت ال تس�تطيع حماية 
املرء من الشعور باإلحباطات وغرها من 
املش�اعر الس�لبية، إال أنها تستطيع بناء 
جدار صلب يس�اعده عىل رسعة تجاوز 

إحباطاته عىل املدى البعيد. 

ق�رر عمدة قري�ة “ميغاير”، الواقع�ة جنوبي غ�رب العاصمة املجرية 
بودابست، عرض القرية بجميع مرافقها لإليجار مقابل 700 يورو تقريبا 
يف اليوم الواحد.وأعلن عمدة القرية النائية، كريستوف باغر )42 عاما(، أن 
مس�تأجر القرية، التي ال يسكنها سوى 18 شخصا، يمكنه الحصول عىل 
لق�ب نائب العمدة كجزء من الصفقة، حس�بما ذكرت صحيفة الغارديان 
الربيطانية.وأوض�ح املنش�ور الدعائ�ي الخ�اص بع�رض تأج�ر القري�ة 
الصغ�رة، البالغة مس�احتها 118 كيلومرا مربعا، أنه يمكن للمس�تأجر 
اس�تخدام الش�وارع األربعة للقرية، بينها طريق�ان مرصوفان، إىل جانب 
مكتب العمدة، واملركز الثقايف، وموقف الحافالت، و7 منازل مفروشة. كما 

يمكن للمستأجرين استعمال املاشية املوجودة يف القرية.

حصل�ت طفلة بريطاني�ة عىل قبول لدراس�ة الرياضي�ات يف الجامعة 
وهي يف س�ن العارشة.وتمكنت الطفلة إس�تر أوكيد البالغة من العمر 10 
سنوات، من مقاطعة ويست ميدالندز، من تجاوز االختبارات التي تؤهلها 
لدخ�ول الجامع�ة للحص�ول عىل درج�ة يف الرياضيات، وتخط�ط الطفلة 
العبقري�ة لنيل درج�ة الدكتوراه، قبل أن تفتتح بن�كا خاصا بها، عىل حد 
تعبرها.وقال�ت صحيف�ة “داييل مي�ل” الربيطانية، إن إس�تر هي أصغر 
طالب�ة جامعية يف بريطانيا، وق�د حصلت عىل درجة “يس” يف االختبارات، 
وعمره�ا 6 س�نوات فقط، وقد انضم�ت إىل الصف�وف الجامعية يف فرباير 
الحايل بالجامعة املفتوحة أو “أوبن يونيفرستي” بربيطانيا، وهي جامعة 

تعلم وبحث عن بعد.

تلتحق باجلامعة يف سن العارشةقرية كاملة ب� 700 يورو


