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مخطط تقوده قطر وتركيا بالتعاون مع سياسيين في بغداد

       المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مص�ادر دبلوماس�ية رفيعة المس�توى، أمس الثالث�اء، عن أن 
الجامعة العربّية س�تناقش بشكلٍّ سّري إرس�ال قّوة قومها 50 ألف جندي 
عربي إل�ى العراق تحت بند محاربة »داعش«، الفت�ة إلى أن الخطة تقضي 
بإس�قاط الحكومة والقضاء على الحشد الشعبي، وتسليم إدارة البالد إلى 

أحزاب مناصرة لقطر والسعودية وتركيا.
وُتعد قطر أكبر الداعمين لتنظيم »داعش« في العراق وسوريا، إذ كّرست 
طوال الفترة الماضية جهادها المالي واإلعالمي من أجل الترويج وانتشار 
التنظي�م اإلرهابي على األراضي العربّية، فضالً ع�ن قيامها بدعم اإلخوان 

المسلمين، الذين يعدون المحّرك األساسي للتنظيمات الجهادية السلفّية.
وأّدى الدع�م القطري والتركي ل�«داعش« إلى س�يطرته على نحو ثلث 
مس�احة العراق، بعد أن س�يطر على مدينة الموص�ل وتكريت وأجزاء من 
محافظ�ة االنب�ار في حزيران م�ن العام الماضي، باإلضافة إلى س�يطرته 

على محافظة الرقة في سوريا وعدد آخر من المدن.
وش�ّرعت تركيا أراضيها لدخول عناصر »داعش« إلى س�وريا والعراق، 
وس�اعدت التنظي�م اإلجرامي ف�ي بيع النف�ط الذي يس�تخرجه من اآلبار 

العراقية والسورية.
وقالت المصادر ل�«المستقبل العراقي« إن الخّطة ستكون بغطاء عربي، 
لكنها ستحصل على ضمانات من المجتمع الدولي، كون الحكومة العراقية 

وأحزاب األغلبية التي تقف خلفها باتت تهّدد المنطقة.
وأش�ار المصادر إلى أن الخطة تقضي، بأن »الس�عودية وبرفقتها قطر 
ومصر وتركيا يسعون القناع أطراف عراقية مشاركة في الحكومة بقبول 
فكرة احداث انقالب في العراق وانتزاع السلطة من باالتفاق مع األكراد«.

يذكر أن مس�ؤولين في القي�ادة المركزية األميركية، أفادوا، األس�بوع 
الماض�ي، أن الم�دة الزمني�ة للبدء بعملي�ة تحرير الموصل س�تكون ربما 
نيس�ان أو آي�ار، فيما أش�ار مس�ؤولون عس�كريون آخرون إل�ى أن هناك 
س�تراتيجيات بديلة تش�مل سلس�لة م�ن الهجمات في مناط�ق أخرى قبل 
الهجوم على الموصل، وذلك بحس�ب ما نقلته نش�رة )كولورادو س�برنغز 

االميركية اليوم(.
ولفتت المصادر إلى أن »الخطوة االولى ستكون ادخال قوة حفظ عربية 

مؤلفة من مرتزقة و)داعش( مقنعين بأسماء ووثائق مصرية خليجية«.
وتابعت أن »قوة مشتركة قوامها فرق خاصة من درع الجزيرة والجيش 

األردني وجيش مصر سيتولون دور مزدوج في العراق«.
                                                                                        التفاصيل ص3

50 ألف جندي عريب يف العراق لالنقالب عىل احلكومة

نار الغضب تصب على رؤوس الدواعش

ص3املـوصــل واالنبـار عـلـى جـدول التحـريـر بعـد االنتصـارات فـي صـالح الـديـن
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خــريـطــة تــصـديــر اإلرهــاب: 10 دول مـســؤولـة عـن متـريـر عـنـاصـر »داعــش«

ـــتـــان لـــإرهـــاب ـــم ــا وقـــطـــر داع ــي ــرك ــر ت ــت ــع الــقــضــاء املـــــرصي ي

السعودية تقايض: استقرار العراق مقابل اضعاف احلوثيني
هل يدخل السيسي في حرب مع اليمن؟

    المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مصادر دبلوماسية عن 
دفع الس�عودية لحكومة السياسي 
تجاه اليمن من أجل خلق الرعب بين 
الحوثيين، إال أن المصادر هّونت من 
هذا التوجه، ألن مخطط السعودية 

سبق وأن فشل في الحرب العراقّية 
اإليرانية.

وقال�ت المصادر ل�”المس�تقبل 
ب�دأت  “الس�عودية  أن  العراق�ي” 
تقاي�ض اي�ران مس�تخدمة ورق�ة 
الع�راق مقابل ورق�ة اليمن فاتفاق 
اس�تقرار مرحل�ي للع�راق مقاب�ل 

كب�ح الحوثيي�ن وتراجعهم عن كل 
المناط�ق التي س�يطروا عليها عبر 

ثورتهم”. 
أن  إل�ى  المص�ادر،  وأش�ارت 
ان  تتوق�ع  تك�ن  ل�م  “الس�عودية 
تتعرض حدودها مع اليمن وعمقها 
االستراتيجي لهزة مثل التي اعملها 

الحوثي�ون وكما فعلت م�ع العراق 
لق�ض مضجع االس�تقرار اإليراني 
من خالل العراق وجدت نفسها في 

موقف مشابه ال بل اسوء منه”.
ولفتت إلى أن “السعودية وقطر 
تحاوالن قناع مص�ر لتكون قصبة 
تهدي�د تلوح بها إلرع�اب الحوثيين 

وردعهم”.وقالت إن قيادات مصرية 
تخب�ر دول الخلي�ج بأنها “مس�افة 
السكة”، في إش�ارة الى ان الجيش 
المصري لن يستغرق اال وقت قصير 

لدخول اليمن.
وتدف�ع الس�عودية مص�ر إل�ى 
خ�وض ح�رب م�ع اليم�ن بذريعة 

مضي�ق ب�اب المندب خوف�اً من ان 
تس�يطر جماع�ات الحوثيي�ن عليه 
رغم انه لم يحتج منذ سقوط صالح 
ووقوع أمن المضيق بيد السلفيين. 
وتابع�ت المص�ادر ان “مصر لو 
تورط�ت ف�ي دخ�ول اليم�ن فإنها 
س�تقع في اكبر ورطة في تاريخها 

ولن ينفعها المال الخليجي وس�بق 
ودم�ر ه�ذا الم�ال ص�دام حس�ين 
واقحمه في حرب فاش�لة مع ايران 
قوته�ا ودمرت الع�راق ولعل مصر 
للتملك ما يملك�ه العراق من ثروات 
ولي�س بمقدورها خ�وض مغامرة 

كتلك”.

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

فيما تستمر المعارك بالقرب من مدينة تكريت عاصمة محافظة 
صالح الدين الش�مالية الغربية، والتي حقق�ت القوات األمنية فيها 
مدعوم�ة بمتطوعي الحش�د الش�عبي وابناء العش�ائر تقدما نحو 
المدين�ة النتزاعها من س�يطرة »داع�ش«، بدأت دفاع�ات التنظيم 
تته�اوى تحت ضغط ضرب�ات المهاجمين وغ�ارات الطائرات، في 
الوق�ت ال�ذي دعا فيه العب�ادي الق�وات األمنية ال�ى حماية ارواح 
المدنيين وممتلكاتهم.وبعد س�اعات من اعالنه من مدينة سامراء 
اش�ارة ب�دء الحمل�ة االمني�ة لتحرير محافظ�ة صالح الدي�ن، دعا 
القائد العام للقوات المس�لحة رئيس الوزراء حيدر العبادي القوات 
ال�ى الحذر في التعامل م�ع المواطنين والمحافظ�ة على ارواحهم 
وممتلكاته�م، »الن هدفن�ا ان نح�رر الن�اس من ه�ذه العصابات 
االرهابية وأن بشائر النصر ستزف الى ابناء الشعب العراقي«، كما 

قال على صفحته بشبكة التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
واش�اد العبادي بحالة التالحم بين الش�عب والقوات االمنية في 

مواجهة الهجمة االرهابية.
وقال »اقبل ايدي المدافعين عن تراب العراق والمضحين بدمائهم 
من اجل تحرير بلدهم«، مشدداً »اننا جميًعا نقاتل تحت قيادة وعلم 
الدولة وهذا ما اوصت ب�ه المرجعيات الدينية.. وبهمة المجاهدين 

سيتم تحرير كامل محافظة صالح الدين«.
                                                                       التفاصيل ص3

ص2الـجـبــوري يتسلــم تقـريـر مـجـزرة »سبـايكـر«..و يـؤكـد: سيعـرض خـالل جـلـسـة خـاصـة
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حلظة التحرير الكربى
    التحليل السياسي /غانم عريبي

ليل�ة البارحة انطلق�ت العمليات 
العس�كرية الكب�رى بقي�ادة القائد 
الع�ام للق�وات المس�لحة د.حي�در 
العبادي والحشد الشعبي والعشائر 
المتحالف�ة لتحرير محافظة صالح 
الدي�ن م�ن الدواع�ش وه�ي لحظة 
تق�ف المنطقة قبل الع�راق والعالم 
قبل المنطقة واالقليم امام مشهدها 

بحذر شديد.
س�امراء  ف�ي  الع�ام  القائ�د 
يق�ود المعرك�ة الى جان�ب ضباط 
كب�ار وق�ادة عمليات وه�ي لحظة 
م�ن  س�يتقرر  حاس�مة  تاريخي�ة 
خاللها مس�تقبل العملية السياسية 
وس�يقول العراقيون بعدها القبلها 
من هم معنا ومن هم ضدنا الن تلك 
المعرك�ة لن تتوق�ف اال عند تحرير 
اخر ذرة ت�راب وطني مقدس�ة في 

العراق من رجس الدواعش.
انه�ا لحظ�ة فري�دة ف�ي تاريخ 
الع�راق ول�ن تك�ون االخي�رة ف�ي 
اط�ار المعرك�ة المفتوحة مع قوى 
التطرف والتكفي�ر الن العراق اعلن 
عن اس�تعداده الكبي�ر لخوض تلك 
المعرك�ة وتلقي�ن الدواعش الدرس 
ال�ذي تس�تحقه عصاب�ات ارهابية 
مث�ل الدواعش وربما يتحول العراق 
في اطار هذه المعركة الى قلعة هي 
االهم في مشروع مواجهة التطرف 
الداعش�ي والقاع�دي وكل اش�كال 

االرهاب في العالم.

لي�س امامن�ا نحن في الس�لطة 
الرابع�ة اال ان نقف الى جانب القائد 
العام للقوات المسلحة وقادة الحشد 
الش�عبي ن�ؤازر الحملة العس�كرية 
الكب�رى ض�د داعش بكل م�ا اؤتينا 
من قوة لتصليب االرادة السياس�ية 
واالرادة المجتمعي�ة العراقي�ة ف�ي 
مواجهة غول داعش وخلق مجتمع 
مقاوم واخر داعم لحركة المقاومة 
االس�المية والوطنية العراقية ومن 
ل�م يق�ف ال�ى جان�ب تل�ك االرادة 
العراقية فهو  الحشدية والعسكرية 

ليس منا بل الى داعش اقرب.

الوطني�ة  المس�ؤولية  ان 
المجتمعي�ة تكمن ف�ي الوقوف الى 
جانب القوات المس�لحة ال الوقوف 
على التل واحالة مايجري على جبهة 
القتال في العقل المجتمعي العراقي 
وكأن�ه فيل�م هولي�ودي الصل�ة له 
بواقع المجتمع ومستقبل الحكومة 
والوحدة الوطنية وتاثيره العمودي 
عل�ى مس�تقبل االجي�ال العراقي�ة 

الحالية والقادمة.
للح�رب  الحالي�ة  المعادل�ة  ان 
الكبرى التي تجري هذه الس�اعات 
تستمد عمقها وجذريتها واصالتها 

الفت�وى  م�ن  وقوته�ا  وعراقته�ا 
االس�المية والوطنية الت�ي اطلقها 
انهي�ار  بع�د  السيس�تاني  االم�ام 
الموص�ل وق�د تحولت ال�ى واجب 
مقدس وفرض عين وتكليف واقعي 
واض�ح ف�ي مواجه�ة اعت�ى حملة 
بربرية تس�تهدف الهوي�ة والثقافة 
الوطني�ة  والتجرب�ة  واالنس�ان 
العربي�ة  والمنطق�ة  الع�راق  ف�ي 

واالسالمية كلها.
نح�ن االن وف�ي تل�ك اللحظ�ات 
النقات�ل تنظيما مس�لحا اس�تولى 
قبل اش�هر على تكري�ت والموصل 

العراقي�ة  االراض�ي  م�ن  واج�زاء 
السليبة بل نحارب دوال ومجموعات 
م�ال ورجال اعمال كب�ار في العالم 
العربي فتحت دوله�م لهم االرصدة 
والمص�ارف لتموي�ل تنظيم داعش 
ومن هنا تكتس�ب الحرب ولحظتها 
التكريتي�ة الراهنة اهمي�ة من نوع 
خاص وااله�م ان اللحظات القادمة 
العرب�ي  المم�ول  س�تعلن هزيم�ة 
ال�ذي م�ول  وراس الم�ال العرب�ي 
داع�ش وحملته�ا المتطرف�ة عل�ى 

العراق.
ان هزيم�ة داع�ش ف�ي تكري�ت 

والموص�ل س�تمثل طعن�ة نج�الء 
للمشروع الطائفي الذي اشتغل على 
حصار التجربة السياس�ية العراقية 
الوطنية الجهاضه  الشراكة  ونظام 
وقتله في مه�ده والعراقيون الذين 
حولته�م عواص�ف الزم�ن العرب�ي 
الخؤون الى حشد شعبي ومقاتلين 
م�ن الدرج�ة االول�ى ق�ادرون على 
هزيم�ة داعش وهزيمة المش�روع 
البربري الذي يقف ورائها وسيهزم 

الجمع ويولون الدبر.
اذا س�قطت داع�ش ف�ي تكريت 
فان جدار اوضاعها العس�كرية في 
االنب�ار والموصل س�تنهار الواحدة 
تلو االخرى مع اننا النستبعد تقديم 
الكثي�ر م�ن الضحايا ف�ي مواجهة 
داع�ش والتحري�ر » وه�و مايقوله 
منطق التاريخ« اليمكن ان يستكمل 
كل اوراقه وابع�اده اال بالتضحيات 

البشرية المقدسة.
االرهابية  المجموعات  ستحاول 
الله�اء  بل�دات  او  م�دن  اخت�راق 
الجيش العراقي والحش�د الش�عبي 
عن المعرك�ة المحورية كما يحدث 
ف�ي البغ�دادي واج�زاء م�ن االنبار 
لك�ن القي�ادة الوطني�ة العس�كرية 
التي يش�رف عليها بش�كل مباش�ر 
تل�ك  باالعتب�ار  اخ�ذت  د.العب�ادي 
الحال�ة وتجربة القت�ال ضد داعش 
تجعل من القتال س�احة استبس�ال 
اليع�رف الكل�ل او المل�ل والتراجع 
وس�يرى الدواعش م�ن ينتصر في 

نهاية المطاف ومن سيهزم.

نحن االن ال نقاتل 
تنظيمًا مسلحًا فحسب 
وإنما دوال ومجموعات 

مال ورجال أعمال 
يدعمون اإلرهاب

كردستان: العثور عىل 12 مقبـرة مجاعيـة لضحايا »داعش«
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة ش�ؤون الشهداء والمؤنفلين في 
حكومة إقليم كردستان، أمس االثنين، عن عثورها 
على 12 مقب�رة جماعية جديدة في المناطق التي 
طهرتها من سيطرة )داعش( وخاصة محافظتي 
ديالى ونينوى تضم نحو ١٠٦ من ضحايا التنظيم، 
فيما عزا مس�ؤول أمني كردي قرار رئيس اإلقليم 
مسعود البارزاني وقف الكشف عن تلك المناطق، 
إلى انتظار قدوم خبراء أجانب وممثلين عن األمم 
المتح�دة لفتحها بط�رق علمية وتوثي�ق »جرائم 
اإلب�ادة الجماعية« التي ارتكبها )داعش(«.وقالت 
المدير العام لش�ؤون المقابر الجماعية في وزارة 
الشهداء والمؤنفلين بري نوري عزيز، إن »الوزارة 
اكتش�فت ١٠- ١٢ مقب�رة جماعي�ة ف�ي مناطق 
جلوالء والس�عدية وس�نجار )ش�نكال( ودهوك، 
تض�م رفاة ١٠٦ م�ن الضحايا«، مبين�ا أن »بعض 
الجثث التي تم العثور عليها في المقابر الجماعية 

في جلوالء والس�عدية، بقض�اء خانقين )105كم 
ش�مال ش�رق بعقوبة(، تعود إلى مواطنين عرب 

من أهالي المنطقة«.
وأضاف�ت عزي�ز، أن »جث�ث أولئ�ك الضحاي�ا 
س�لمت إل�ى الط�ب العدل�ي ف�ي بعقوب�ة، مركز 
محافظ�ة ديالى،)55 كم ش�مال ش�رق العاصمة 
بغ�داد(، بموج�ب اتفاقي�ة بي�ن حكوم�ة إقلي�م 
كردس�تان والحكومة االتحادية«، مش�يرا إلى أن 
»الوزارة اكتش�فت مقبرتي�ن جماعيتين بمنطقة 
سنجار،)110 شمال غرب الموصل(، وعثرت على 

رفات 52 شخصاً فيها«.
من جانبه أكد مس�ؤول لجن�ة التحقيق وجمع 
الرف�ات في المناط�ق المحررة حديث�اً بمحافظة 
دهوك النقيب فالح حس�ن، في تصريحا إعالمية، 
أن هناك »العديد من المقابر الجماعية في منطقة 
س�نجار، إال أن معظمها تقع في المناطق التي ما 

تزال خاضعة لسيطرة داعش«.
وأضاف حسن، أن »اللجنة حددت حتى اآلن 17 

مقبرة جماعية، تم البحث في اثنتين منها، قبل أن 
تتلقى اللجنة تعليمات بإيقاف عملها«.

وتاب�ع حس�ن، أن »الجث�ث ال��52، الت�ي عثر 
عليه�ا في منطقة س�نجار محفوظة ل�دى دائرة 
الط�ب العدلي ف�ي دهوك، وس�يتم إرس�الها إلى 
أربيل الحقاً، إلج�راء فحوصات الحامض النووي 
DNA، عليه�ا لتحدي�د هوية الضحاي�ا«، الفتا إلى 
أن »الجه�ات المعنية في اإلقليم تنتظر اس�تقرار 
األوضاع األمنية، لدعوة الخبراء األجانب وممثلي 
األمم المتحدة للوقوف على بش�اعة الجرائم التي 

ارتكبتها عصابات داعش اإلرهابية«.
وبش�أن ق�رار رئي�س إقلي�م كردس�ت����ان، 
مسعود بارزاني، إيقاف عملية البحث عن المقابر 
الجماعي�ة، ع�د حس�ن، أنه »يه�دف إل�ى انتظار 
الخب�راء األجانب الذين اس�تقدمهم اإلقليم لتولي 
مهم�ة فت�ح المقاب�ر الجماعية بطريق�ة علمية، 
كونه�ا وثائق لتعريف األح�داث التي وقع�����ت 

في سنجار، كجريمة إبادة جماعية«.

      بغداد / المستقل العراقي 

النواب  اعلن رئيس مجلس 
سليم الجبوري، أمس االثنين، 
ع�ن تس�لم رئاس�ة المجل�س 
تقري�ر مج�زرة س�بايكر من 
الخاص�ة  التحقيقي�ة  اللجن�ة 
بالجريمة، فيما اكد ان التقرير 

سيعرض خالل جلسة خاصة.
برلمان�ي،  مص�در  وق�ال 
س�ليم  البرلم�ان  »رئي�س  إن 
الجب�وري اعلن خالل جلس�ة 
البرلم�ان المنعقدة عن تس�لم 
التقرير  النواب  رئاسة مجلس 
النهائي لجريمة س�بايكر، من 
للتحقيق بهذه  الشكلة  اللجنة 

المص�در  الحادثة«.واض�اف 
ال�ذي طل�ب عدم الكش�ف عن 
اس�مه، أن »الجب�وري اك�د ان 
التقرير سيعرض خالل جلسة 

خاصة«.
التحقيق  محكمة  وكشفت 
المركزية المتخصصة بملفات 
اإلره�اب والجريمة المنظمة، 

عن اعتق�ال 30 متهماً بحادثة 
وفيم�ا  )س�بايكر(،  معس�كر 
لفت�ت إل�ى اعت�راف 16 منهم 
ص�دور  أك�دت  بالجريم�ة، 
 180 بح�ق  قب�ض  مذك�رات 
آخري�ن هاربي�ن ع�ن القضية 

ذاتها.
التحقيقية  اللجن�ة  واكدت 

النيابي�ة المكلف�ة بالتحقي�ق 
بجريم�ة قاعدة س�بايكر، في 
14 كانون الثان�ي، أن التقرير 
الجريمة  النهائ�ي بخص�وص 
ضب�اط  وج�ود  يتضم�ن 
مقصري�ن بح�دوث الجريمة، 
وكذل�ك تعاون اهالي المنطقة 
المحيطة بالقاعدة مع الجناة.

اجلبوري يتسلم تقرير جمزرة »سبايكر«.. يؤكد: سيعرض خالل جلسة خاصة

      المستقبل العراقي / صباح عالل زاير

بحث وفد من وزارة الثقافة برئاسة وكيلها 
مهن�د الدليم�ي س�بل التع�اون المش�ترك مع 
ش�بكة االعالم العراقي ف�ي مختلف المجاالت 
وبما يؤدي الى تعزيز المشهد الثقافي واالدبي 
بين الجانبين.واكد المدير العام لشبكة االعالم 

العراق�ي محمد عبد الجبار الش�بوط اس�تعداد 
الش�بكة لدعم االنش�طة الثقافي�ة وتقديم كل 
انواع التس�هيالت الالزم�ة للمثق�ف العراقي، 
مش�يداً بالمنج�ز الثق���اف�ي خ�الل المرحلة 
الراهن�ة الذي جس�د معان�اة الش�عب العراقي 
ووقوف�ه بوج�ه كل الهجم�ات الظالمية التي 

ارادت بالبالد سوءاً.

     بغداد / المستقبل العراقي

البص�رة  اعل�ن محاف�ظ 
ان  النصراوي  الدكتور ماجد 
الحكومة المحلية لن تسمح 
الطماطم  محص�ول  بدخول 
للبص�رة ف�ي ه�ذه الفت�رة 
م�ن اج�ل حماي�ة المنت�وج 
باتخ�اذ  مه�دداً  المحل�ي، 
اج�راءات قانوني�ة صارم�ة 
الى  الطماطم  بحق م�وردي 
المحافظ�ة تص�ل ال�ى ح�د 
ان  ال�ى  منوه�اً  االعتق�ال، 
دخوله�ا يأت�ي عب�ر مناف�ذ 
المحافظ�ات االخرى بعد ان 
الحدودية،  المناف�ذ  اغلق�ت 
مفي�داً ان�ه اج�رى اتصاالت 
مع الحكوم�ة المركزية في 

بغداد من اجل رعاية المنتج 
المحص�ول  له�ذا  المحل�ي 
ودع�م الفالحي�ن م�ن ابناء 
المحافظ�ة ، ج�اء ذلك خالل 
جول�ة في المركز الرئيس�ي 
لبي�ع الطماطم وال�ذي يقع 
في قضاء الزبير برفقة عدد 
من مس�ؤولي القضاء اليوم 

االحد 1--3 2015 .
انه  النص�راوي  واض�اف 
»تم اتخاذ االجراءات الالزمة 
للح�د من اس�تيراد محصول 
االجه�زة  وان  الطماط�م 
االمنية ستعتقل كل من يورد 

ذلك المحصول للمحافظة«.
واشار محافظ البصرة ان 
»الحكوم�ة المحلية ش�كلت 
لجنة برئاس�ة رئي�س لجنة 

الزراعة في مجلس محافظة 
البصرة للتفاوض مع وزارة 
الزراعة حول اسقاط الديون 
التي تبقت بذم�ة المزارعين 
للتخفي�ف عن  ف�ي خط�وة 

كاهلهم«.
وتابع ان »هناك مقترحا 
يقضي بإيج�اد علوه جديدة 
يباع فيها محصول الطماطم 
يك�ون ريعه�ا لدع�م الفالح 
ايض�ا باإلضاف�ة ال�ى الدعم 
ال�ذي س�يقدم له ف�ي خطة 
الخاصة  المحلي�ة  الحكومة 

بالمبادرة الزراعية«.
يذك�ر ان م�زارع البصرة 
تنتج ما يقارب خمسة االف 
ط�ن ف�ي الي�وم الواحد من 

محصول الطماطم .

حمافظ البرصة: لن نسمح بدخول الطامطم 
حلامية املنتوج املحيل

شبكة االعالم العراقي تبحث مع وزارة الثقافة 
سبل التعاون املشرتك       بغداد / المستقل العراقي 

أك�د وزي�ر الخارجي�ة األمريكي جون 
كي�ري أن الواليات المتحدة ل�ن تعلن عن 
موعد انطالق الحملة العسكرية الستعادة 
مدينة الموصل ثاني كبرى المدن العراقية 

من أيدي عناصر تنظيم »داعش«.
وق�ال كيري -ف�ي مقابلة مع ش�بكة 
)اي�ه ب�ي س�ي( التلفزيوني�ة األمريكية- 
أوض�ح  أن�ه  غي�ر  الحمل�ة س�تنطلق  إن 
أن الوالي�ات المتح�دة ل�ن تتح�دث ع�ن 
االستراتيجية أو تعلن عن تفاصيل الخطة، 

مؤك�دا أن العراقيين يعملون بجد من أجل 
تس�ريع وتيرة العمليات ف�ي الوقت الذي 
تش�ارك في�ه الوالي�ات المتحدة ف�ي تلك 

المجهودات.
وأض�اف أن الحملة العس�كرية س�تتم 
عندم�ا يحي�ن الوق�ت المناس�ب وعندما 
يت�م التأكد أنه يمكن المض�ي قدما بالثقة 
المرج�وة لتحقيق النجاح، مش�يرا إلى أن 
هناك العدي�د من الخيارات المطروحة وال 
يجب تصديق كل ما ُيقرأ أو ُيشاهد، رافضا 

إعطاء أي جدول زمني.
وأوض�ح كي�ري »نح�ن عل�ى الطريق 

لتحقيق النجاح«، مش�يرا إل�ى أنه في كل 
مرة يحرز العراقيون بالتعاون مع التحالف 
الدولي تقدما يعني هزيمة لتنظيم داعش، 
خاصة ان العراقيين استعادوا نسبة كبيرة 
م�ن األراضي التي كان قد اس�تولى عليها 

التنظيم«.
وأق�ر وزي�ر الخارجي�ة األمريكي بأن 
التهدي�دات التي يمثله�ا »داعش« حقيقية 
وال أحد يحاول التقليل منها، مش�ددا على 
أن كاف�ة جهود دول التحالف الدولي تركز 
على تلك التهدي�دات وعلى التهديدات التي 

تواجه األمن اإللكتروني أيضا.

       بغداد / المستقبل العراقي

وض�ع وزي��ر النق�ل المهن�دس باقر 
الزب�ي�دي اكلي�اًل من الزهور ف�ي يريفان 
عاصم�ة ارمينيا عل�ى النص�ب التذكاري 

لإلبادة الجماعية لألرمن. وخالل مراسيم 
الوزي�ر واعض�اء  النص�ب وق�ف  زي�ارة 
الوفد العراقي دقيق�ة صمت امام النصب 
التذكاري إجالالً ألرواح الش�هداء األرمن، 
كم�ا تجول الوزير والوف�د المرافق له في 

متح�ف اإلبادة.وقدم نائ�ب مدير المتحف 
سورين مانوكيان شرحاً عن تاريخ النصب 
التذكاري، ومقتنيات المتحف حيث تعرف 
اعضاء الوفد على المعارض المؤقتة حول 

تفاصيل اإلبادة األرمنية.

       بغداد / المستقبل العراقي

أنه�ى مجلس الن�واب الق�راءة األولى 
لقانون الحرس الوطني، أمس األحد.

وق�ال مص�در برلمان�ي إن »المجلس 
أنه�ى الق�راءة األول�ى لقان�ون الح�رس 

الوطني، واستمر بجدول أعماله«.
ويتضمن جدول اعمال الجلس�ة تقرير 
س�بايكر، وع�رض تقري�ر لجن�ة الصحة 

والبيئ�ة والتصويت على مش�روع قانون 
التعدي�ل الراب�ع لقان�ون تبليط الش�وارع 
رقم )85( لسنة 1963 المكون من 3 مواد 
والمق�دم من لجن�ة الخدم�ات واالعمار، 
والتصوي�ت عل�ى مقترح قان�ون التعديل 
المحققي�ن  امتي�ازات  لقان�ون  االول 
 .2012 لس�نة   )80( رق�م  القضائيي�ن 
المك�ون من 4 م�واد والمقدم من )اللجنة 

القانونية, اللجنة المالية(.

فض�ال ع�ن الق�راءة االولى لمش�روع 
قان�ون ف�رض رس�وم عل�ى المركب�ات 
الغراض صيانة الشوارع والجسور المقدم 
م�ن لجن�ة الخدم�ات واالعم�ار واللجنة 
المالية، والقراءة الثانية لمش�روع قانون 
العم�ل المك�ون م�ن 157 م�ادة والمقدم 
م�ن )لجنة العمل والش�ؤون االجتماعية, 
لجنة مؤسس�ات المجتمع المدني, اللجنة 

القانونية(.

كريي: لن نعلن عن موعد احلملة العسكرية الستعادة املوصل

وزير النقل يضع اكلياًل عىل النصب التذكاري لإلبادة اجلامعية لألرمن

الربملان ينهي القراءة األوىل لقانون احلرس الوطني

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الس�لطة القضائية 
االتحادية عن إطالقها تطبيقاً 
والشاش�ات  الهوات�ف  عل�ى 
المحمولة، وفيما لفتت إلى أن 
األخبار  التطبيق يتيح خدم�ة 
أنه  أكدت  العاجل�ة،  القضائية 
يأتي في إطار سعيها للتواصل 

بشكل أوسع مع الجمهور.
وقال القاضي عبد الس�تار 
بيرق�دار المتح�دث الرس�مي 
االتحادية  القضائية  للس�لطة 
إن »المركز اإلعالمي للسلطة 
القضائي�ة أطل�ق تطبيقاً على 
الهواتف المحمولة والشاشات 

الذكية«.
وأض�اف بيرق�دار أن »هذا 
التطبي�ق يتي�ح لحاملي هذه 
بخدم�ة  التمت�ع  األجه�زة 
الخاص�ة  العاجل�ة  األخب�ار 
أن�ه  إل�ى  إضاف�ة  بالقض�اء 
التحقيقات  أبواباً ع�ن  يحوي 
الصحفي�ة وق�رارات محكمة 
التميي�ز االتحادية والمحكمة 

االتحادية العليا«.
وتابع أن »التطبيق مجاني، 
وبإم�كان الجمي�ع تثبيته من 
خ�الل البح�ث ف�ي المتاج�ر 
س�تور  )آب�ل  اإللكتروني�ة 
واندرويد( عن عبارة )السلطة 

القضائية االتحادية(«.

القضاء يطلق 
تطبيقًا عىل اهلواتف 

والشاشات الذكية

ً
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فعل�ى مدى عق�ود ركز اإلجم�اع الدولي 
على تجريم التعاط�ي وتحريمها، ولكن ذلك 
النه�ج لم يفش�ل في وقف إنت�اج المخدرات 
واس�تخدامها فحس�ب، بل كان ل�ه أيضاً أثر 

مدمر على حياة األفراد والمجتمعات.
وقد تحملت أمريكا الالتينية العبء األكبر 
من “الحرب عل�ى المخدرات” المدعومة من 
قبل واش�نطن التي اعتبرت إنتاج المخدرات 
بالقان�ون  تتعل�ق  مش�كلة  واس�تخدامها 
والنظ�ام فق�ط ب�دالً م�ن النظر ف�ي قضايا 
الصحة والعدالة االجتماعية. ووفقاً لتحالف 
سياس�ات مكافح�ة المخ�درات، أدى النهج 
العسكري للحظر “في جميع أنحاء المنطقة، 
سواء في مناطق إنتاج المخدرات أو االتجار 
بها، إلى تصاعد في العنف والفساد واإلفالت 
من العقاب وتآكل سيادة القانون وانتهاكات 

حقوق اإلنسان”.
ولك�ن التغيي�ر ج�ار حالي�اً، م�ع وقوف 
بعض الدول الرئيس�ية في أمري�كا الالتينية 
خل�ف الضغ�وط العالمي�ة إلص�الح اإلطار 
الدولي لسياس�ات مكافحة المخدرات. ففي 
أحدث عدد من المجل�ة الفصلية اإللكترونية 
 Report on the( ”تقرير ع�ن األمريكتي�ن“
Americas(  الص�ادرة ع�ن مرك�ز أبح�اث 
كونغرس أمريكا الشمالية المختص بشؤون 
يستكش�ف   ،)NACLA( الالتيني�ة   أمري�كا 
الباحث�ان، كوليت�ا يونجرز وآدم ش�افر، إذا 
كانت واش�نطن، الت�ي يبدو أنه�ا عالقة في 
أس�اليبها القديمة، ال زال�ت قادرة على إمالء 
سياس�ة مكافح�ة المخدرات ف�ي المنطقة.

بي�ن  الفج�وة  إل�ى  أوالً  الباحث�ان  وأش�ار 
سياسات مكافحة المخدرات داخل الواليات 

المتحدة -المتمثلة ف�ي المبادرات الواضحة 
الت�ي تقوده�ا لتنظي�م أس�واق المخ�درات 
القانوني�ة- وبين نجاح واش�نطن في “خلق 
بيروقراطي�ة حرب المخدرات الراس�خة في 
بلدان المنطقة” والت�ي تقاوم التغيير.وعلى 
الرغم من أن واش�نطن ق�د بدأت الحديث عن 
سياسات الحد من الضرر وبدائل السجن، إال 
أن “حرب المخ�درات التي تدعمها بعيدة كل 
البعد عن نهايتها، وستبقى سياسة مكافحة 
المخدرات موضوعاً رئيس�ياً في مناقش�ات 
السياس�ة اإلقليمي�ة عل�ى م�دى الس�نوات 
القادمة. وفي حين لم تعد واش�نطن تتحكم 
بكل القرارات، فإنها تحافظ على تأثيرها على 
العديد من الدول التي تستفيد من المساعدات 
والتج�ارة األمريكية، في حين تبقى الجهود 
المبذولة لمكافحة المخدرات عنصراً مركزياً 
في مخططات السياس�ة الخارجية للمنطقة 
“، وذل�ك وفق�اً للباحثين، م�ن المنظمة غير 
الربحي�ة مكت�ب واش�نطن لش�ؤون أمريكا 
لس�انهو تري،  الالتيني�ة )WOLA(.ووفق�اً 
مدير مش�روع سياس�ة مكافحة المخدرات 
في معهد الدراسات السياسية، فإن “الضغط 
الحقيقي من أجل التغيير س�يحدث من داخل 
البالد. فكل السياس�ات ذات طابع محلي في 
نهاية المطاف، ويتس�اءل الناس لماذا علينا 
التضحي�ة بأنفس�نا على مذب�ح الحرب على 
المخدرات”.ولكن التغيي�ر بطيء، فقد أخبر 
ت�ري ش�بكة )إيري�ن( أن سياس�ة مكافحة 
المخدرات الخاصة بالواليات المتحدة “تتعلق 
بالسياس�ة الخارجية، وال تحصل السياس�ة 
الخارجية على الكثير من التمحيص والجدل 
ف�ي الوالي�ات المتح�دة”. واعت�رف تري أن 

الوجود العس�كري لواش�نطن في المنطقة 
ق�د انخفض، مش�يراً إل�ى أن كولومبيا التي 
كانت في ي�وم ما دولة مركزي�ة في الحرب 
عل�ى المخ�درات ه�ي مث�ال جيد عل�ى ذلك. 
ففي حين انخفضت المس�اعدات العسكرية 
ت�زال  ال  االقتصادي�ة،  المس�اعدات  وزادت 
الوالي�ات المتحدة متش�بثة ببرامج القضاء 
عل�ى المحاصيل التي ال تحظى بأي ش�عبية. 
ويوج�د ف�ي كولومبي�ا حالياً أكب�ر عدد من 
األش�خاص المهّجري�ن في العال�م. وفي كل 
عام يؤدي الرش الجوي الموسمي إلى تدمير 
نبات الك�وكا والمحاصيل القانونية على حّد 
س�واء، مما يضيف مزيداً من المزارعين إلى 

السكان المهجرين. 

وأض�اف تري قائ�اًل “هذه مناط�ق نائية 
ج�داً، وال يوج�د الكثي�ر م�ن الن�اس الذي�ن 
يتحقق�ون مم�ا يح�دث عل�ى أرض الواقع. 
تل�ك  م�ن  تأت�ي  الت�ي  المعلوم�ات  تذه�ب 
المقاطع�ات إل�ى ]العاصم�ة[ بوغوتا ويتم 
التالعب بها في السفارة األمريكية هناك. ثم 
تنتقل إلى واشنطن، حيث تخضع للمزيد من 
التعدي�ل. وعندما تصل إلى وزي�ر الخارجية 
تكون قد اكتس�ت وجهاً س�عيداً، ولذلك فهي 
ال تعكس حقاً الوقائع على األرض”.وتحتاج 
مب�ادرات اإلصالح أيض�ًا لمعارك سياس�ية 
محلي�ة لتحقي�ق الف�وز. فرئي�س كولومبيا 
خ�وان مانوي�ل س�انتوس ه�و ج�زء م�ن 
مجموع�ة من زعماء أمري�كا الالتينية الذين 

يدفع�ون للتفكي�ر الجديد. وفي حين س�عت 
خطت�ه الوطنية لتعزيز األقاليم إلى توس�يع 
نط�اق الخدم�ات الت�ي تقدمه�ا الدول�ة إلى 
مناط�ق إنتاج المخدرات النائية والمهمش�ة 
في كولومبيا، أش�ار تقرير مكتب واش�نطن 
لش�ؤون أمريكا الالتينية إلى أن “الجنود هم 
ممثلو الحكومة األكثر ش�يوعاً إلى حد بعيد 

في تلك المناطق”. 
وتابع تري حديثه قائالً: “لقد كان الواقع 
مريع�اً،” مش�يراً إلى أن جزءاً من المش�كلة 
يكمن في الفساد. وقال في إشارة إلى خطة 
كولومبيا التي س�بقت خطة تعزيز األقاليم: 
“المنظم�ات غي�ر الحكومية ه�ي اآلن كلمة 
مؤلف�ة من أربعة أح�رف” حيث تقوم بعض 

المنظمات غير الحكومية بامتصاص األموال 
المخصصة لمشاريع التنمية. وأضاف قائالً: 
“إنه كابوس”. وقد اكتس�بت مبادرة إصالح 
سياس�ات مكافح�ة المخ�درات الزخم ومن 
المقرر مناقش�تها ف�ي الدورة االس�تثنائية 
للجمعي�ة العام�ة لألم�م المتح�دة ف�ي عام 
2016. ولك�ن يونجرز وش�افر يخلصان إلى 
“أنه ق�د تم وض�ع السياس�ات الحالية على 
مدى نصف قرن ولذلك لن تتغير بين عش�ية 
وضحاه�ا، ول�ن يك�ون التغيير موّح�داً، أو 
واضح�اً، أو باتجاه خّط�ي. ولكن التغيير بال 
ش�ك يلوح في األفق. إنه تحد كبير، وس�وف 
يضطر صناع السياس�ة األمريكية، بطريقة 

أو بأخرى، إلى مواجهته”.

     بغداد / المستقبل العراقي

واشنطن تدخل حرب »املخدرات«
مثلت األخبار التي انتشرت األسبوع الماضي حول 

قرار جامايكا عدم تجريم تعاطي الماريجوانا 

لالستخدام الشخصي أحدث خطوة في التوجه 

العالمي نحو إعادة النظر في سياسة التعامل

مع قضية المخدرات

القضاء املرصي 
يعترب تركيا وقطر 
داعمتان لإلرهاب

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعتب�رت وزارة الداخلي�ة االتحادية 
األلمانية أن “ألمانيا تقع حاليا في بؤرة 
التهديد اإلرهابي من جانب الجهاديين”، 
في ظل التحذيرات التي تواجهها مدينة 
بريم�ن )ش�مال ألمانيا( م�ن التعرض 

لخطر مصدره “إسالميون”.
وأف�اد ناط�ق باس�م ال�وزارة، ف�ي 
ذل�ك  م�ن  “يتبي�ن  برلي�ن،  العاصم�ة 
مواجه�ة األم�ن الداخلي لتهدي�د كبير 
يمك�ن أن يتحول لحقيق�ة في أي وقت 
ف�ي ش�كل هجم�ات ذات أبعاد وش�دة 

مختلفة”. 
وأش�ار إلى أنه “يتم مواجهة خطر 

كبير من جانب المتطرفي�ن والعائدين 
من الحروب األهلية في مناطق النزاع، 
الذين لديهم خبرة بالقتال وعلى اتصال 

بجماعات جهادية”.
وتابع أن “السلطات األمنية التابعة 
للحكومة االتحادية والواليات في حالة 

تبادل مستمر للمعلومات حاليا”.
ولكنه ل�م يدل ب�أي تصريحات عن 
عملي�ة مكافح�ة اإلرهاب الت�ي تقوم 
به�ا مدين�ة بريم�ن حالي�ا لمواجه�ة 
اإلس�الميين المش�تبه بهم، وأشار إلى 
أن األم�ر يتعلق باختصاص الس�لطات 

هناك.
وتواصلت في بريمن حملة مداهمات 
واعتق�االت بدأتها الس�لطات األلمانية 

مس�اء اول م�ن أمس ضد م�ن تصفهم 
ب�”اسالميين متطرفين” تحسبا لتنفيذ 

هجمات ارهابية محتملة.
وذك�رت الش�رطة في بي�ان لها ان 
“اس�تمرار الحملة للي�وم الثاني ورفع 
حال�ة التأهب ف�ي بريمن، يأتي�ان بعد 
الحص�ول على ادلة تش�ير ال�ى احتمال 

تعرض المدينة لهجمات ارهابية”.
وتابعت “رفعنا حال التأهب األمني 
وكثفنا تواجد الش�رطة في شكل الفت 
ف�ي ش�وارع المدين�ة واعتقلن�ا بعض 
ام�س  م�ن(  )أول  مس�اء  االش�خاص 
وصب�اح اليوم )أمس( ولدينا اس�تعداد 
لتوسيع نطاق حملتنا االمنية اذا تطلب 
االمر«.واضاف�ت: »قمنا بإجراء وقائي 

باعتق�ال اش�خاص لهم عالق�ة بتهديد 
الوضع االمني ف�ي بريمن”، مبينة انها 
قامت كذلك بتفتيش “مراكز اسالمية”، 
رافض�ة تقدي�م معلوم�ات اضافية عن 
اعداد واسماء المعتقلين والمراكز التي 

تم تفتيشها.
وكانت الشرطة بدأت مساء اول من 
أمس، تنفي�ذ الحملة بعد حصولها على 
معلومات تفيد باحتمال تعرض مرافق 

في المدينة لهجمات ارهابية.
من ناحيته، أعرب بيرند لوكه، زعيم 
ح�زب “اي إف دي” األلمان�ي المناوئ 
لليورو، عن اعتقاده ب�”غربة اإلس�الم 

في ألمانيا”.
وخ�الل مؤتمر للح�زب الذي يحمل 

اس�م عبارة “البديل من أج�ل ألمانيا”، 
ق�ال لوكه، ف�ي مدين�ة كامي�ن غربي 
بالنس�بة  غري�ب  “اإلس�الم  ألماني�ا: 
للغالبية بل يمكن أن أقول بالنسبة لكل 
األلمان، وال يمك�ن للمرء أن يغفل هذه 

الغربة في حديثه”.
وكان أعض�اء الح�زب صوت�وا أول 
م�ن أم�س بغالبي�ة كبي�رة لمصلح�ة 
مطل�ب بف�رض حظر ع�ام عل�ى بناء 
الم�آذن لكنه�م تخلوا ام�س، عن فكرة 
تقديم طلب مس�تعجل في هذا الش�أن 
بس�بب وجود شكوك دس�تورية حول 
هذه الخطوة، وفي الوقت نفس�ه أبقى 
الح�زب عل�ى مطلب�ه الخ�اص بفرض 

حظر على ارتداء النقاب.

أملانيا حتت طائلة هتديد اإلرهاب

    بغداد/ المستقبل العراقي

 أص�در محكمة القاه�رة لألمور 
المس�تعجلة، أمس االثني�ن، حكمها 
الدعوتي�ن  بخص�وص  النهائ�ي 
القضائيتي�ن المرفوعتي�ن ضد قطر 
وتركي�ا المتهمتي�ن مصري�ا بدع�م 
الدع�وى  مقي�م  اإلرهاب.واته�م 
المحامي س�مير صب�ري قطر بدعم 
اإلره�اب وتنفيذ أجن�دة إرهابية في 
المنطق�ة وخاص�ة الح�وادث الت�ي 
اس�تهدفت مؤخرا الجيش والشرطة 
العري�ش ش�مال س�يناء.وقال  ف�ي 
بالدلي�ل  لدي�ه  ثب�ت  إن�ه  المحام�ي 
القاط�ع أن قط�ر تعم�ل ض�د مصر 
بش�كل مباش�ر في إش�ارة إلى قيام 
قن�اة “الجزيرة” القطرية ببث فيديو 
“الهج�وم اإلرهاب�ي” ف�ي س�يناء، 
وتردي�د طاقمها هتافات “الله أكبر.. 
الل�ه أكبر”.حي�ث أش�ار إل�ى أن هذا 
التصرف يؤكد أن قطر هي من تمول 
العمليات اإلرهابية، وتصوير الحادث 
فور وقوعه يدل على أنها على تواصل 
بمنفذي العملية.على صعيد آخر قال 
مقيم الدعوى إن تركيا تحتضن عددا 
م�ن قي�ادات “اإلخ�وان اإلرهابية”، 
الت�ي تخط�ط إلس�قاط مص�ر، من 
خ�الل تموي�ل العناص�ر اإلخواني�ة 

لتنفيذ أعمال تخريبية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

نش�ر موق�ع “CNN” خريط�ة 
تفصيلية توض�ح باألرقام أبرز 10 
دول توجه منه�ا مقاتلون لمناطق 
القت�ال في س�ورية والع�راق حيث 
انضم�وا هناك بش�كل أساس�ي لما 

يسمى تنظيم “داعش”.
وبحس�ب أرق�ام مأخ�وذة م�ن 
دراسات أعدتها مراكز مختلفة، مثل 
المرك�ز الدولي لدراس�ات التطرف 

ومجموع�ة  السياس�ي  والعن�ف 
س�وفان، ومرك�ز ب�وي لألبح�اث، 
أش�ارت التقدي�رات األولي�ة إلى أن 
عدد المقاتلي�ن األجانب المنضمين 
إل�ى صف�وف القت�ال ف�ي الع�راق 

وسورية تجاوزت ال�30 ألفاً.
وتظه�ر الخريط�ة ترتيب الدول 
العش�رة أن تون�س تص�درت الدول 
الت�ي خ�رج منه�ا مقاتل�ون، حيث 
انض�م كثي�ر منه�م إل�ى “داعش”، 
وبل�غ عدد المقاتلي�ن الذين خرجوا 

من تونس نحو ثالثة آالف مقاتل.
وجاء ت الس�عودية في المرتبة 
الثاني�ة بنح�و 2500 مقات�ل، تلتها 
األردن والمغ�رب وروس�يا، حي�ث 
 1500 خ�رج م�ن كل منه�ا نح�و 

مقاتل.
فيم�ا ج�اءت فرنس�ا التي خرج 
منه�ا 1200 مقات�ل ف�ي المرتب�ة 
الرابع�ة، أم�ا لبن�ان فق�د احتل�ت 
المرتبة الخامسة وخرج منها 900 

مقاتل.

وجاءت بريطانيا وألمانيا وليبيا 
في المرتبة السادسة بنحو 6 مقاتل 

لكل منها.
وفي 10 يونيو/ حزيران 2014، 
سيطر “داعش” على مدينة الموصل 
نين�وى )ش�مال  مرك�ز محافظ�ة 
العراق( قبل أن يوسع سيطرته على 
مساحات واسعة في شمال وغرب 
وشرق العراق، وكذلك شمال وشرق 
س�ورية، وأعلن في نفس الش�هر، 

قيام ما أسماها “دولة الخالفة”.

خريطة تصدير اإلرهاب: 10 دول مسؤولة عن مترير عنارص »داعش«

    بغداد/ المستقبل العراقي

ذك�رت صحيفة “االندبندنت” 
البريطانية أن “مسؤولين رفيعي 
المستوى في الشرطة البريطانية 
أكدوا أن 60 فتاة وسيدة بريطانية 
الى س�وريا، موضحين  س�افرن 
يس�تهدف  “داع�ش”  تنظي�م  أن 
زوج�ات  ليصبح�ن  المراهق�ات 

لجهاديين في التنظيم”.
أن  ال�ى  الصحيف�ة  ولفت�ت 
“ثلث اللواتي س�افرن الى سوريا 
أهاليهن  أبلغ  بالتنظيم،  لاللتحاق 
ع�ن فقدانه�ن وأكثيرته�ن ف�ي 

العش�رين وما دون ذلك بحس�ب 
هيلي�ن ب�ول المنس�قة الوطنية 
لمكافحة االرهاب في بريطانيا”، 
الفتي�ات  “وص�ول  ذاك�رًة 
البريطاني�ات الثالث الى س�وريا 
عن طري�ق تركيا، حيث كش�فت 
لقطات كامي�را إلحدى الحافالت 
عل�ى الحدود التركية - الس�ورية 
صورة له�ن وهن يحملن حقائب 
ي�د صغيرة والثل�وج تحيط بهن، 
وب�ال ش�ك ف�إن هن�اك وس�يط 
بغي�ة  الح�دود  عل�ى  ينتظره�ن 
ايصاله�ن ال�ى س�وريا لاللتحاق 

بنتنظيم “داعش”.

“الفتيات  الصحيفة  ووصفت 
الث�الث بأنه�ن تلمي�ذات ذكيات، 
اس�تطعن الحص�ول عل�ى اعل�ى 
خ�الل  االكاديمي�ة  الدرج�ات 

دراستهن”.
وفي ه�ذا الس�ياق، أوضحت 
جميع�ة  ف�ي  العام�الت  اح�دى 
تتعام�ل مع النس�اء المس�لمات 
في محاول�ة للحد م�ن التطرف، 
أن “تنظي�م “داع�ش” يس�تهدف 
صغيرات الس�ن واللواتي يجهلن 
الدين االس�المي”، مضيفة “لدى 
ه�ذا التنظي�م مهم�ة تجنيده�ن 

فكرياً ثم جنسياً”.

60 مراهقة بريطانية اىل سوريا لاللتحاق
بـ »داعش«

    بغداد/ المستقبل العراقي

 أف�ادت وكال�ة “أرن�ا” الرس�مية اإلثني�ن ب�أن 
وف�د حكومي يمن�ي وصل الى العاصم�ة االيرانية 
“طهران”، مش�يرة ال�ى أن الزيارة ستس�تغر عدة 

ايام .
وأوضحت “أرنا” بأن الوفد يضم خمس�ة عشر 
مس�ؤوالً بالحكومة اليمنية، إلج�راء مباحثات مع 
مسؤولين ايرانيين ذات اهتمام مشترك، والتطورات 

االقليمية واالوضاع الجارية في اليمن .
وأضاف�ت الوكالة ب�أن يقوم الجانب�ان بتوقيع 

مذكرة التفاهم للتعاون الثنائي بين البلدين .
وأش�ارت الى أن زيارة الوفد اليمني ستستغرق 

ثالثة أو أربعة ايام .

وفد حكومي يمني 
يزور ايران

ال يوجد مطار واحد في الكون يتصرف العاملون فيه مثلما 
يتط�رف األردني�ون ف�ي مطار عم�ان الدولي. حت�ى أن صفة 
)طائفي( صارت أقرب للتعريف من كلمة )دولي(. فما أن تهبط 
الطائرات العراقية على مدرج المطار، ويتدفق العراقيون نحو 
أكش�اك فحص الج�وازات، حتى يهرع األردنيون الس�تقبالهم 
بأساليب اس�تفزازية ال عالقة لها باإلسالم، وال بالعروبة، وال 

بأدب الجوار.  
فتنهال عليهم األسئلة: هل أنتم شيعة أم سنة ؟. هل زوجتك 
س�نية أم ش�يعية ؟. هل لدي�ك أصدقاء من الش�يعة ؟. هل أنت 
مدني أم عس�كري ؟، وهل اش�تركت في القت�ال ضد داعش ؟. 

لماذا جئتم إلى األردن ؟. كم تحملون من األموال ؟. 
م�ن المؤك�د أن الحكومة العراقي�ة تعلم عل�م اليقين بهذه 
المنغص�ات الت�ي نواجهها في ه�ذا المطار الطائف�ي، الذي ال 
يم�ارس طائفيته إال مع العراقيين فقط، وفقط مع العراقيين. 
بينم�ا يفتح بوابات�ه على مصاريعه�ا لإلس�رائيليين، فتراهم 

يتبخترون في صاالته، ويتجولون كما الملوك والسالطين. 
أذكر في يوم من األيام هبطت طائرة تحمل ركاباً سعوديين، 
فتوجه�وا نحو مكاتب الج�واز، وصادف أن س�قط جواز أحد 
ال�ركاب من يد ضاب�ط الجوازات األردني، فغضب الس�عودي، 
وطل�ب من األردني أن يهبط إلى األرض ليلتقط الجواز ويعتذر 
منه، ثم قال له: لن اس�مح ألمثالك أن يرموا الجواز الذي يحمل 
أخت�ام المملكة الس�عودية، فم�ا كان من األردن�ي إال اإلذعان 
والتنفي�ذ، ولم يجرؤ على إزعاج الوافد الس�عودي، لكنه يتلذذ 
ويس�تمتع كثي�راً باس�تفزاز العراقيين، وأحيان�ا يطلب منهم 

العودة إلى العراق إذا كانوا من الشيعة.
أن احترام اآلخر مبدأ إس�المي ال يمكن إنكاره أو التش�كيك 
في�ه. تؤك�ده آيات الق�رآن الكريم والس�نة النبوي�ة المطهرة، 
فاإلس�الم ال يع�رف التعص�ب أو رف�ض اآلخر، ب�ل يعترف به 
ويحترم عقيدته ويؤمن بحريته في االختالف، واإلس�الم يعلم 

الناس أن ال إكراه في الدين، ويعلمهم مبدأ الحرية الفكرية. 
لق�د أعلى اإلس�الم ش�أن العقل والمنط�ق، وأق�ام منهجاً 
متكامالً في الحوار وحرية المعارضة واالختالف دون تجريح 
أو تش�ويه أو إقصاء. فالعدل في اإلس�الم من القيم اإلنسانية 
النبيل�ة الت�ي ال يمكن تجاهله�ا. أنه الدين ال�ذي يمتاز بنزعته 
اإلنس�انية الواضحة الثابتة المتأصلة في معتقداته، وعباداته، 

وتشريعاته، وتوجيهاته.
أما وق�د أصبحت المعاملة الس�يئة من مواه�ب المطارات 
العربي�ة الغارق�ة ف�ي الممارس�ات الطائفية، ف�ال مناص من 
نبذه�ا وإدانتها وش�جبها، ورفضها رفضاً قاطع�اً، باعتبارها 
من المنافذ الحدودية المنافية لثوابت الدين الذي جاء ليرس�ي 
قواع�د العدل واإلنصاف، ويرفع مقام اإلنس�ان ويعلي ش�أنه 

ويصون كرامته.
يقول ثيودر هرتزل مؤس�س الصهيونية: )س�نولي عليهم 
س�فلة قومهم حتى يأتي اليوم الذي يستقبل فيه العرب جيش 

الدفاع اإلسرائيلي بالورود والرياحين(.
ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين

مطارات طائفية بإمتياز
كاظم فنجان احلاممي
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تعل�ن مديري�ة بلديات كربالء املقدس�ة/ لجنة البيع وااليجار ع�ن تأجري العقارات املدرجة يف ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدية الهندي�ة يف املزايدة العلنية فعىل 
الراغبني باالشرتاك الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف الساعة العارشة صباحا بعد مرور )30( ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش ومستصحبني معهم وصل 
التأمين�ات القانونية البالغة 30 % من القيمة التقديرية ونس�بة من هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترس�و علي�ه املناقصة اجور النرش واالعالن واملصاريف 

االخرى.

معسكرات »داعش« الليبية تفقس اإلرهاب يف تونس
        المستقبل العراقي / وكاالت

أعلنت السلطات األمنية التونسية أنها اعتقلت 
بتنظي�م  مب�ارشة  يرتبط�ون  »جهادي�ا«   13
»داعش« من بينهم 5 فتيات كانوا يس�تعدون 
لتنفي�ذ هجمات عىل مق�رات س�يادية للدولة 
وثكنات عس�كرية مراكز لألمن تلقى بعضهم 
تدريب�ات عس�كرية بمراكز تدري�ب بليبيا، ما 
بدا م�ؤرشا قويا عىل أن تلك املعس�كرات باتت 
ته�دد أمن تونس واس�تقرارها يف وقت تزايدت 
في�ه املخاوف من »توس�ع دائ�رة املعارك« بني 
الجماع�ات املس�لحة الليبية إىل م�دن الجنوب 
التون�ي املحاذي�ة للح�دود، األمر ال�ذي دفع 
برئيس الحكومة الحبيب الصيد إىل التأكيد خالل 
زيارة »فجئية« إىل مع�ر رأس جدير الحدودي 
ب�أن »تونس جاهزة ألي طارئ«. وقالت وزارة 
الداخلي�ة إن جهاز األبح�اث يف جرائم اإلرهاب 
»تمكن من إيقاف 13 عنرصا إرهابيا«، يرتبط 
بعضهم بصفة مبارشة بقيادات تنظيم »كتيبة 
عقب�ة ب�ن ناف�ع« املرتبط�ة بتنظي�م »الدولة 
اإلس�المية«، موضح�ة أن »الخلي�ة اإلرهابية 
تضم 5 فتيات تلقى بعضهم تدريبات عسكرية 
يف ليبي�ا وكان�وا »يتأهب�ون لتنفي�ذ هجمات« 

ع�ىل مق�رات س�يادية للدول�ة وع�ىل ثكن�ات 
عس�كرية ومراكز لألمن. وهذه أول مرة تعلن 
فيها الس�لطات األمنية التونس�ية عن اعتقال 
مقاتلني تونس�يني تلقوا تدريبات عس�كرية يف 
ليبيا ما يعني أن تلك املعسكرات بدأت يف إرسال 
»الجهاديني« إىل تونس يف إطار مخطط يهدف يف 

مرحلة أوىل إىل الزج بالبالد يف حالة من الفوىض 
واالضطرابات، ويف مرحل�ة ثانية »إعالن إمارة 
تابع�ة لتنظي�م داع�ش يف الجن�وب التوني«. 
وكانت كتيبة عقبة بن نافع التي بايعت أبوبكر 
البغدادي ودعته إىل توس�يع نش�اطه إىل خارج 
س�وريا والعراق ل�«يشمل تونس« و«تحريرها 

من الطواغيت« تبن�ت املذبحة التي أرتكب ضد 
األمن التوني يف 18 فراير/ش�باط بمحافظة 
القرصين املتاخمة لسلس�لة جبال الش�عانبي 
عىل الحدود الغربية مع الجزائر وراح ضحيتها 

4 من عنارص الحرس. 
الس�لطات  كثف�ت  األخ�رية،  الف�رتة  وخ�الل 
التونس�ية من تضييق الخناق عىل املجموعات 
الجنوبي�ة  الح�دود  م�ن  القادم�ة  الجهادي�ة 
الرشقي�ة مع الج�ارة ليبيا ودفع�ت بتعزيزات 
أمنية وعس�كرية غري مس�بوقة إىل تلك الحدود 
للحد من تس�لل مقاتليها إىل داخل البالد. ففي 
27 ش�باط أعلن�ت وزارة الداخلي�ة عن تفكيك 
خلية وتوقيف 13 ش�خصا يش�تبه بارتباطهم 
بتنظي�م داع�ش، وأك�دت أن ه�ذه املجموعة 
كان�ت تخطط للقيام بعدة هجمات تس�تهدف 
عددا من املدن. وكش�فت تقارير أمنية أن عدد 
التونس�يني الدين يتلقون تدريبات عسكرية يف 
معس�كرات ليبية يتجاوز 500 ش�خص منهم 
م�ن كان يقاتل يف صف�وف تنظيم »داعش« يف 
سوريا والعراق، ومنهم من كان يف شمال مايل، 
ومنهم من سافر إىل ليبيا من تونس بعد سقوط 
نظ�ام معم�ر الق�ذايف. وتتواج�د بليبي�ا عديد 
معسكرات التدريب تابعة للجماعات الجهادية 

مث�ل »تنظي�م أنص�ار الرشيع�ة« و«القاع�دة 
يف املغ�رب اإلس�المي« وتنظي�م »املرابط�ون« 
وكذلك »تنظيم داعش« بحس�ب ما ذكر معهد 
واش�نطن لسياس�ات ال�رشق األدن�ى يف وقت 
س�ابق. وعىل الرغم من تكتم السلطات األمنية 
التونس�ية ونفي الس�لطات الليبية، فقد أكدت 
تقارير إس�تخباراتية أن هناك ثالث معسكرات 
تدري�ب خاصة باملس�لحني التونس�يني يرشف 
عليها س�يف الله بن حسني امللقب بأبوعياض 
أم�ري تنظيم أنص�ار الرشيع�ة التوني وتضم 
م�ا ال يق�ل ع�ن 300 مقات�ل. وبث�ت مواق�ع 
التواص�ل االجتماع�ي مؤخ�را مقاط�ع فيديو 
تضم اعرتافات لجهاديني تونسيني بأنهم تلقوا 
تدريبات عس�كرية يف معس�كرات تقع جنوب 
ليبيا، وأنهم وقع تجنيدهم يف تونس من طرف 

خاليا جهادية تنشط يف املساجد. 
التونس�ية م�ن مخاط�ر  وتزاي�دت املخ�اوف 
معسكرات التدريب يف ليبيا خالل األيام األشهر 
املاضي�ة وس�ط أنباء ع�ن »تجني�د أبوعياض 
لحوايل 20 انتحاريا بمس�اعدة قيادات جهادية 
تونس�ية وليبي�ة وجزائري�ة لتنفي�ذ عملي�ات 
انتحارية نوعية«. وحذر املركز الدويل للدراسات 
اإلسرتاتيجية األمنية والعسكرية من »حصول 

عمليات انتحارية داخل املدن التونسية الكرى« 
خالل الف�رتة القادمة، مؤك�دا أن »أبوعياض« 
»جهز« أكثر م�ن عرشين انتحاريا تونس�يا«. 
وقالت بدرة قعلول رئيسة املركز إن »أبوعياض 
يس�تعد للعودة إىل تونس بعد أن جهز أكثر من 
عرشين انتحاريا تونسيا تلقوا تدريبات قتالية 
عالي�ة يف معس�كرات ليبي�ة وبعضه�م تلق�ى 
تدريبات عس�كرية يف سوريا والعراق عىل أيدي 

قيادات تنظيم داعش«. 
ويق�ول الخ�راء االمني�ون والعس�كريون إن 
هيمن�ة مقات�ي تنظيم »داعش« ع�ىل مناطق 
يف جن�وب ليبي�ا وتركيزهم ملعس�كرات تدريب 
تابع�ة لهم من ش�أنه أن يمث�ل تهديدا مبارشا 
ألمن تونس باعتب�ار أن عددا كبريا من مقاتي 
التنظي�م وقيادات�ه هم تونس�يون، وس�بق أن 
توعدوا ب�«فت�ح تونس« و«ذب�ح طواغيتها«. 
ويف خطوة لطمأنة ال�رأي العام التوني، أعلن 
رئي�س الحكوم�ة الحييب الصيد خ�الل زيارة 
فجئي�ة إىل املناط�ق الحدودي�ة الجنوبي�ة مع 
ليبيا أن »تونس مستعدة ألي طارئ« يف إشارة 
إىل »جاهزي�ة« البالد عس�كريا وأمني�ا للدفاع 
عن س�يادتها يف حال انتهاكها بأي ش�كل من 

األشكال.

التظيم يستدرج النساء

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

القيمة التقديرية رقمامدة االيجارالمساحةرقم العقارالتفاصيلت

)1800000( مليون وثمانمائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م1152كشك مدرسة الرسول1

)1800000( مليون وثمانمائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م1162كشك مدرسة الرسول2

)1800000( مليون وثمانمائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م1172كشك مدرسة الرسول3

)1800000( مليون وثمانمائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م1202كشك مدرسة الرسول4

)1800000( مليون وثمانمائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م2 124كشك دائرة النفوس5

)1800000( مليون وثمانمائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م1252كشك دائرة النفوس6

)1800000( مليون وثمانمائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م1262كشك دائرة النفوس7

)1800000( مليون وثمانمائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م1272كشك دائرة النفوس8

)1300000( مليون وثالث مائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م22كشك  مقابل كراج الرجيبة9

)1300000( مليون وثالث مائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م132كشك  مقابل كراج الرجيبة10

)1300000( مليون وثالث مائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م142كشك مقابل  كراج الرجيبة11

)1300000( مليون وثالث مائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م172كشك مقابل  كراج الرجيبة12

)1300000( مليون وثالث مائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م182كشك  مقابل كراج الرجيبة13

)1300000( مليون وثالث مائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م192كشك  مقابل كراج الرجيبة14

)1300000( مليون وثالث مائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م262كشك  مقابل كراج الرجيبة15

)1300000( مليون وثالث مائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م292كشك  مقابل كراج الرجيبة16

)1300000( مليون وثالث مائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م302كشك  مقابل كراج الرجيبة17

)1300000( مليون وثالث مائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م312كشك  مقابل كراج الرجيبة18

)1300000( مليون وثالث مائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م322كشك  مقابل كراج الرجيبة19

)1300000( مليون وثالث مائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م332كشك مقابل  كراج الرجيبة20

)1300000( مليون وثالث مائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م352كشك مقابل  كراج الرجيبة21

)1300000( مليون وثالث مائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م392كشك  مقابل كراج الرجيبة22

)1300000( مليون وثالث مائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م422كشك  مقابل كراج الرجيبة23

)1300000( مليون وثالث مائة  الف دينار سنوياثالث سنوات6,25 م702كشك مقابل  كراج الرجيبة24

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات كربالء املقدسة
اعــالنجلنة البيع واالجيار

العدد: ب / 18 
التاريخ: 24 / 2 / 2015

اعالن
اىل الرشي�ك عص�ام نعمه عي – 
اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي 
لغرض اس�تخراج اج�ازة البناء 
للعقار املرقم 1 / 14416 س�بع 

البور .
الرشيك / امريه انس يعقوب

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 2015 / 29 

نرش فقدان
قدم املدعو حسني عي عباس طلبا اىل هذه املحكمة يدعي فيه 
فقدان ولده فاضل حس�ني عي عب�اس التميمي والذي فقد يف 
قاعدة سبايكر يف قضاء تكريت بتاريخ 10 / 6 / 2014 بعد ان 
قام تنظيم داعش االرهابي باختطافه مع مجموعة اخرى ولم 
يع�رف اي يش عن مصريه لحد االن وهو من س�كنة محافظة 
صالح الدين – قضاء بلد – ناحية يثرب – البوحسان فعىل من 

لديه معلومات عنهم االتصال بذويه مع الشكر .
القايض
يعرب عي جاسم

مديرية تنفيذ الصويرة
العدد 680 / 2014 

اعالن
تبيع هذه املديرية الس�يارة املرقمة 3901 واسط خصويص باملزايدة 
العلني�ة فعىل الراغب�ني بالرشاء الحض�ور امام ه�ذه املديرية خالل 
عرشة ايام من اليوم التايل للنرش مستصحبني معهم 10 % من القيمة 
املقدرة ومن ترس�و عليه املزايدة يتحمل اجور الداللية واالعالن علما 

ان يكون البيع يف الساعة الثانية عرش ظهرا .
املواصفات :

رقم السيارة – 3901 واسط خصويص .
نوعها – كاز اسلحة موديل 1972 ذات اللون ازرق .

الحالة العامة – وسط .
القيمة التقديرية – 5000000 خمسة ماليني دينار .

املنفذ العدل

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد )عودة حس�ون عكظ ( الذي 
يطل�ب في�ه تبديل لقبه م�ن )الزبيدي  ( اىل )الزي�دي ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وف�ق احكام املادة 

21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة
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توزيع 1000 وحدة سكنية للسجناء السياسيني يف البرصة 
     بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية ع�ن تحديد يوم 
الي�وم الثالثاء موع�دا لصرف روات�ب العم�ال المضمونين من 
حاملي البطاقة الذكية لش�هري )كانون الثاني وشباط 2015(، 
واالربع�اء المقبل موعدا لصرف رواتب العمال المضمونين فئة 

الصرف اليدوي.
وذكر بيان للوزارة، امس االثنين، تلقت “المستقبل العراقي”، 
نس�خة منه ان “دائ�رة التقاع�د والضمان االجتماع�ي للعمال 
التابعة للوزارة اكملت جميع اجراءات توزيع الرواتب بالتنسيق 
مع المصارف المعتمدة في بغداد والمحافظات وكذلك المكاتب 

ذات العالقة لمستلمي بطاقة كي كارد الذكية”.
واضاف : “وفقا لقانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال 
فان المتقاعد الذي لديه خدمة اقل من )30(س�نة يس�تلم راتبا 
مقداره )340(الف دينار، فيما تس�تلم عائلة المتقاعد المتوفى 
الت�ي لديها اكثر من ثالثة مس�تحقين راتبا مق�داره )300(الف 
دين�ار لش�هرين ايضا، ف�ي حين ان عائل�ة المتقاع�د المتوفى 
المكونة من مس�تحقين اثنين تس�تلم راتبا مقداره )280(الف 
دين�ار، اما عائل�ة المتقاعد المتوفى التي لديها مس�تحق واحد 
تس�تلم راتبا تقاعديا مق�داره )260(الف دينار وذلك لش�هرين 

فقط”.
ودعا العمال المتقاعدين والمضمونين الى “مراجعة جميع 
مص�ارف الرافدين ومكاتب الصيرف�ة الخاصة بالبطاقة الذكية 
لغرض اس�تالم رواتبهم مس�تصحبين معهم الهوية الشخصية 
والتقاعدي�ة بالنس�بة للص�رف الي�دوي، وبطاق�ة الك�ي كارد 

بالنسبة لحاملي البطاقة الذكية”.

     بغداد/المستقبل العراقي

قال وزير الزراعة فالح حسن زيدان، إن خطة الوزراة للعام 
الحالي ستركز على دعم المحافظات الجنوبية، ال أنها متهيئة 
لذل�ك أكث�ر م�ن المحافظ�ات الش�مالية التي تش�هد عمليات 

عسكرية.
وأض�اف زيدان في تصري�ح صحف�ي  إن “ وزارة التجارة 
اس�تلمت ضمن موس�م الع�ام الماضي  ثالث�ة ماليين ونصف 
الملي�ون م�ن الحنط�ة و 950 طن�ا م�ن الش�عير “، مبين�اً أن 
“أنه�ا المرة األول�ى التي يصل فه�ا اإلنتاج المحل�ي إلى هذه 

الكميات”.
وأش�ار إلى أن “اإلنتاج الزراعي تراجع نسبيا خالل األشهر 
الماضية بس�بب ماتش�هدة المحافظات من عمليات عسكرية 
ض�د عصابات داع�ش االرهابية”، مبين�اً أن “الدواعش دمروا 
الكثير من األرضي الزراعية التي تحتاج الى ثالث سنوات على 

األقل لمعالجتها”.

العمل ترصف رواتب العامل 
املضمونني

الزراعة: خطتنا سرتكز
عىل املحافظات اجلنوبية

     البصرة/ المستقبل العراقي

الس�جناء  مؤسس�ة  وزع�ت 
السياسيين امس االثنين 1000 وحدة 
س�كنية عل�ى الس�جناء والمعتقلي�ن 
السياس�يين والواقعة ضمن مشروع 
مجمع االحرار الس�كني في محافظة 

البصرة.
وقال مدير المؤسس�ة في البصرة 
عب�د الل�ه عب�د الكري�م ف�ي تصريح 
صحفي ان: )1000(معتقل وس�جين 
سياس�ي ق�د حصل�وا عل�ى وح�دات 
س�كنية م�ن اص�ل )1600(طلب قدم 
الى المؤسسة من الشريحة المذكورة 
السكنية،  بالوحدات  بهدف ش�مولهم 
مبين�ا ان ترش�يح االس�ماء وعملي�ة 
االختيار ج�اءت وف�ق الضوابط التي 

تعمل عليها المؤسسة.
م�ن جهته ذك�ر رئيس مؤسس�ة 
الس�جناء السياس�يين محم�د ش�ياع 
الس�وداني ان “ال�وزارة تعم�ل بكافة 
ش�ريحة  من�ح  به�دف  االتجاه�ات 
الس�جناء الوح�دات الس�كنية وقطع 
الحكومات  بالتع�اون م�ع  االراض�ي 
المحلية وذكر السوداني ان “المؤسسة 
وزع�ت مؤخ�را وح�دات س�كنية في 
محافظة ميسان وحاليا في محافظة 
البصرة وتنوى توزيع وحدات سكنية 
ف�ي محافظة كركوك كما تعمل حاليا 
على بناء مجمع س�كني في محافظة 

السماوة لشريحة السجناء”.

انطالق اعامل املؤمتر االستثامري األول
يف واسط

    المستقبل العراقي/ علي حسين

المؤتم�ر  إعم�ال  انطلق�ت 
االس�تثماري األول ال�ذي يقيمه 
مجلس محافظة واسط بالتعاون 
م�ع رئاس�ة الجامعة بع�د، على 
قاع�ة كلي�ة اإلدارة واالقتص�اد، 
الباحثين  العديد م�ن  بمش�اركة 
والخبراء في الش�أن االقتصادي 

واالستثماري.
وق�ال رئي�س المجلس مازن 
الزاملي خ�الل كلمته االفتتاحية 
“ إن المحافظة مقبلة على ثورة 

استثمارية في ظل الظروف التي 
يمر به�ا البلد وبدون�ا كحكومة 
محلية نفت�ح أب�واب المحافظة 
عل�ى مصراعيه�ا لدخ�ول كافة 
الش�ركات للعمل واالستثمار في 

واسط.
 مؤكداً عل�ى” توفير األجواء 
المناس�بة لحضور للمستثمرين 
واالستفادة من الخبرات العلمية 
ف�ي تق�دم االستش�ارات وف�ق 
ال�ذي  اإلس�تراتيجي  التخطي�ط 
الت�ي يتركز  نعتب�ره الخط�وات 

عليها عملنا المستقبلي”.

وأوضح إن” إعم�ال المؤتمر 
لليوم األول تركزت على المحور 
األكاديمي من خالل طرح بحوث 
ف�ي ض�رورات االس�تثمار ف�ي 
واس�ط، والعم�ل عل�ى تطبي�ق 
)Road TAX(ضريب�ة  نظ�ام 
الطري�ق لتصميم وتنفيذ ش�بكة 
ط�رق المحافظ�ة، كذل�ك طرح 
واألجنب�ي  المحل�ي  االس�تثمار 
بدي�اًل ع�ن تفاق�م أزمة أس�عار 

النفط”. 
وأض�اف إن” المؤتمر ناقش 
والف�رص  اإلمكان�ات  أيض�ا 
االس�تثمارية ف�ي واس�ط م�ع 
التكنولوجي�ا  تطبي�ق  أهمي�ة 
والتط�ور العلم�ي في اس�تثمار 
ف�ي  والجه�د  والم�ال  الوق�ت 
القضاء على الروتين تناول على 
تقديمه�ا عدداً م�ن الباحثين في 

مختلف االختصاصات. 
إعم�ال  إن  ال�ى  مش�يراً 
مناقش�ة  ستش�هد  القادم�ة 
أوراق العم�ل المقدم�ة م�ن قبل 
الدوائر الحكومي�ة في محورين 

االستثماري والخدمي”.

   بغداد/المستقبل العراقي 

نظمت فرق دائرة شؤون 
البيئ�ة  وزارة  ف�ي  االلغ�ام 
حمالت توعوية ضد مخاطر 
والمخلف�ات  ف�ي  االلغ�ام 
الحربي�ة والمقذوف�ات غير 
المنفلقة في احدى مخيمات 
النازحين في قضاء خانقين 

في محافظة ديالى .
ونقل بيان للوزارة تلقت 
العراقي”نسخة  “المستقبل 
من�ه امس االثنين ان “ وزير 
البيئ�ة قتيبة الجب�وري اكد 
ان الحملة اس�تهدفت مخيم 

)ابراهيم عبد القادر و عليوة 
وايدان ( والذي يحتوي على 
)365( عائلة نازحة ، عالوة 
على مدرسة خديجة الكبرى 
االبتدائي�ة ومدرس�ة راني�ة 
االبتدائي�ة والخاص�ة بأبناء 
االس�ر النازحة “. ولفت الى 
ان “ الحمل�ة ش�ملت توزيع 
حقائب مدرسية مثبت عليها 
رسائل تحذيرية من ضرورة 
االجس�ام  ع�ن  االبتع�اد 
الغريب�ة ، وت�وزع ع�دد من 
والمنش�ورات  المطبوع�ات 
عل�ى  االخ�رى  التوعوي�ة 
االسر النازحة والتي تنطوي 

على ذات الرس�ائل الوقائية 
واالرشادية للنازحين “. 

ف�ي  “وش�ارك  وتاب�ع 
الحملة جمعية البستان احدى 
منظم�ات المجتم�ع المدني 
كان�ت ق�د ش�هدت تعاونا ، 
قائممقامي�ة  عل�ى  ع�الوة 
خانقي�ن محم�د مال حس�ن 
وتع�اون وكيل مدي�ر اذاعة 
رادي�و المدينة ف�ي خانقين 
ال�ذي تكفل ببث البوس�تات 
والتعريفي�ة  االرش�ادية 
والعربية  الكردية  وباللغتين 
التعريفي�ة  والس�بوتات 
الحم�الت  ه�ذه  بطبيع�ة 
والتعري�ف باليات مس�اعدة 
وغيره�ا  االلغ�ام  ضحاي�ا 
التثقيفي�ة  الوس�ائل  م�ن 

واالرشادية االخرى “.
يذك�ر ان دائ�رة ش�ؤون 
اقام�ة  ال�ى  تعم�د  االلغ�ام 
الحم�الت  م�ن  مجموع�ة 
التوعوي�ة لتعري�ف مخاطر 
والمخلف�ات  االلغ�ام 

الحربية”.

البيئة تنظم محلة توعوية ملخاطر االلغام 
بمخيامت النازحني يف خانقني

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التجارة وصول 
دفعة أولى من مف�ردات البطاقة 
التمويني�ة لقاع�دة عي�ن األس�د 
الجوية في األنبار، مؤكدا تشكيل 
لجن�ة مش�تركة لتوزيعه�ا عل�ى 
المناط�ق المح�ررة ف�ي اليومين 

المقبلين.
وقال مدير عام المواد الغذائية 
في وزارة التجارة عبد المحس�ن 
تنس�يقا  هن�اك  إن”  الركاب�ي 
الق�وات  لل�وزارة م�ع  مش�تركا 
األمنية والقوة الجوية، فضال عن 
وزارة النقل بش�أن إيصال المواد 
الغذائي�ة إل�ى المناط�ق األنبارية 
المحررة من عصاب�ات “داعش” 

االرهابية”. 
مؤك�دا “وص�ول دفع�ة م�ن 
المواد الغذائية لقاعدة عين األسد 
الجوية التي من المؤمل توزيعها 

في اليومين المقبلين”.
وتاب�ع الركاب�ي أن “ال�وزارة 
شكلت لجنة مشتركة بعضويتها 
القطاع�ات  ممثل�ي  وعضوي�ة 
المحافظة  ووجه�اء  الحكومي�ة 
لضم�ان إيص�ال الم�واد الغذائية 
المناط�ق  ف�ي  للمواطني�ن 

المحررة”.
وتمكن�ت الق�وات األمنية في 
18 من الش�هر الماض�ي، من فك 
حص�ار العصابات الداعش�ية عن 

المجمع السكني في البغدادي”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزي�رة الصح�ة عديلة 
حمود حسين” عن استنفار الوزارة 
لمؤسس�اتها الصحية وجهوزيتها 
التامة لدعم قواتنا المس�لحة التي 
تخ�وض معركة تحرير األرض من 
س�يطرة زم�ر “داع�ش” اإلرهابي 
في قاطع س�امراء وتكريت هذا ما 
افاد به د. احمد الرديني مدير قسم 

اعالم الوزارة .
وأك�دت حم�ود “عل�ى تقدي�م 
ال�وزارة  لحص�ص إضافي�ة م�ن 
الطبي�ة  والمس�تلزمات  األدوي�ة 
لدائ�رة صح�ة صالح الدي�ن فضال 
ع�ن الم�الكات الطبي�ة والصحية 
المتطوعة ورفدها بسيارة اإلسعاف 
لنق�ل وأخ�الء الجرحى م�ن أبناء 
جيشنا الباس�ل ومتطوعي الحشد 
الش�عبي وتقدي�م خدم�ات طبي�ة 
كف�وءة تتناس�ب م�ع تضحياتهم 
الجليلة.وأش�ارت إلى “اإليعاز إلى 
الش�ركة العام�ة لتس�ويق األدوية 
والمس�تلزمات الطبي�ة بمضاعفة 
تجهيز مستش�فيات دائرتي صحة 
بغ�داد الك�رخ والرصاف�ة ودائ�رة 
مدينة الطب باألدوية والمستلزمات 
الطبية واس�تنفار مالكاتها الطبية 
والصحي�ة لتقدي�م كل مايحتاج�ة 
أبنائنا المقاتلين من خدمات طبية 
وعالجية تعزيزا النتصاراتهم على 
عصاب�ات وزمر داع�ش اإلرهابية 
دفاعا عن ارض وش�عب وحضارة 

العراق.

التجارة: وصول 
دفعة من املواد 
الغذائية لالنبار

الصحة : استنفار وجاهزية 
املؤسسات الصحية ألسناد 

قواتنا املسلحة واحلشد الشعبي
     بغداد/ المستقبل العراقي

اصدر محافظ بغداد المحافظ علي محسن 
التميمي االنذار وللم�رة االخيرة بازالة جميع 
التجاوزات على االراضي الحكومية والبساتين 
توجه عبر الوحدات االدارية التابعة للمحافظة 
وخالف ذلك سيتم اتخاذ االجراءات الالزمة “.

وقال المحاف�ظ: خالل االجتم�اع الدوري 
الخ�اص بازالة التج�اوزات بحضور رؤس�اء 
الوح�دات االدارية وممثلين عن دوائر الزراعة 
وال�ري والبلديات وكذلك المؤسس�ات االمنية 
وغيره�ا من الدوائ�ر ذات العالق�ة وفي بيان 
تلقت”المس�تقبل العراق�ي” نس�خة منه “ ان 
ه�ذا االجتماع يعقد دوريا لمناقش�ة اجراءات 

اللجن�ة المختص�ة بازال�ة التج�اوزات عل�ى 
االراضي واالمالك العامة والبساتين ، 

بان�ذار  توجي�ه  اص�دار  ت�م  ان�ه  مؤك�دا 
واالراض�ي  البس�اتين  عل�ى  المتجاوزي�ن 
الحكومي�ة من اج�ل رفع تجاوزاته�م وكذلك 
لتس�ييج تلك االمالك ومنع التجاوز عليها من 

جديد “.

واض�اف التميم�ي “ ان االجتم�اع تضمن 
ايضا امكانية وضع لوح�ات تعريفية لتوعية 
المواطنين من عدم التعامل مع تلك العصابات 
م�ن المتجاوزين على الم�ال العام ، فضال عن 
اظه�ار اللوائ�ح القانوني�ة والعقوب�ات بحق 
المخالفي�ن م�ن المتجاوزي�ن عل�ى القانون 

والمغتصبين لتلك االراضي “.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة 
النوعي�ة التاب�ع ل�وزارة التخيط�ط والتعاون 
االنمائ�ي عن إبرام ال�وزارة التفاقيات جديدة 
م�ع عدة دول بدءا من إي�ران لفحص البضائع 
الداخلي�ة إل�ى الب�الد بطريق�ة تك�ون الدولة 
المص�درة ه�ي المس�ؤولة ع�ن س�المة تلك 

البضائع.وقال�ت مدي�ر ع�ام الجهاز نس�رين 
للتقيي�س  المرك�زي  “الجه�از  إن  س�وادي 
والس�يطرة النوعية اب�رم اتفاقية مع الجانب 
االيراني بخصوص فحص البضائع وس�يوقع 
خ�الل األي�ام القادم�ة مذك�رة تفاه�م به�ذا 
الخص�وص والت�ي تتضم�ن تول�ي الحكومة 
االيرانية فحص البضائع المصدرة إلى العراق 
ب�دال من أن تتولى الش�ركات التي تعاقد معها 

العراق مسؤولية فحص تلك البضائع”.
وأضافت س�وادي أن “الجه�از لديه تحرك 
لتوقيع اتفاقيات مشابهة مع العديد من الدول 
لتك�ون عملية دخول البضائع أكثر انس�يابية 
وس�المتها م�ن ناحي�ة الفحص أكث�ر دقة”. 
مش�يرة إل�ى أنه “ف�ي الس�ابق كان�ت تتولى 
الشركات الفاحصة مسؤولية الفحص، بينما 
وفقا لالتفاقيات الجديدة س�تكون الدول هي 

المس�ؤولة أم�ام الجه�از المرك�زي للتقيس 
والسيطرة النوعية عن سالمة البضائع”.

ووقعت وزارة التخطيط  عقدا مع شركات 
دنماركية وسويدية والمانية لفحص البضائع 
الداخلية إلى البالد في بلدان المنش�أ وتمكنت 
الش�ركات الفاحص�ة م�ن من�ع دخ�ول آالف 
األطن�ان م�ن الم�واد الغذائية غي�ر المطابقة 

للمواصفات”.

     بغداد/ المستقبل العراقي

البلدي�ات ق�رب   أعل�ن وزي�ر 
افتت�اح مش�روعين ف�ي أط�راف 
العاصمة بغ�داد نهاية ش�هر اذار 

المقبل.
وقال عبد الكريم االنصاري إن 
“مشروعي النهروان والمحمودية 
وص�ال إلى نس�ب إنج�از متقدمة 
الش�هر  نهاي�ة  وس�يفتتحان 

المقبل”.
وش�كلت وزارة البلدي�ات ف�ي 
وق�ت س�ابق، لجان�اً متخصص�ة 

المتلكئ�ة  المش�اريع  إلنج�از 
والمشاريع التي مازالت في طور 

اإلنجاز.
وأضاف األنصاري أن “الوزارة 
أنش�أت ثالث�ة مش�اريع لمعالجة 
ش�حة المياه في أطراف العاصمة 
ف�ي  مش�روعان  منه�ا  بغ�داد، 
إنجازهم�ا،  م�ن  االنته�اء  ص�دد 
واآلخ�ر مش�روع مي�اه الزه�ور 
في منطقة الراش�دية، الذي تأخر 
بس�بب األوضاع األمنية”، مؤكدا 
سيس�همان  “المش�روعين  أن 
ف�ي معالجة ش�حة مياه الش�رب 

ف�ي منطق�ة النه�روان وقض�اء 
المحمودية”.

وأشار إلى أن “ مالكات الوزارة 
الهندس�ية تواصل العم�ل بإنجاز 
مش�روع مي�اه الزه�ور، والعمل 
عل�ى االنته�اء من�ه خ�الل المدة 

المقبلة”.
وأكد وزير البلديات عبد الكريم 
األنص�اري ف�ي وق�ت س�ابق، أن 
وزارت�ه أح�رزت تقدم�اً واضح�اً 
ف�ي تطبي�ق البرنام�ج الحكومي 
على الرغم من قل�ة التخصيصات 

المالية”.

حمافظة بغداد تطلق انذارًا اخريًا للمتجاوزين

التخطيط : أسلوب جديد لفحص البضائع الداخلة إىل البالد

البلديات: افتتاح مرشوعني ملياه الرشب يف بغداد قريبًا
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تستعد إمرباطورية جديدة لقياس قوتها يف أفغانستان. 
َدَفَن ه�ذا البلد صعب امل�راس واملعتز بذات�ه، طموحات 
الربيطاني�ن يف الق�رن التاس�ع ع�ر، والس�وفيات يف 
ثمانين�ات الق�رن العرين، قب�ل أن يج�ّرع األمريكين 
الخيب�ة طوال ث�اث ع�رة س�نة. واآلن يف الوقت الذي 
تنس�حب في�ه ق�وات الوالي�ات املتح�دة وحلف ش�مال 
األطليس )»الناتو«( من أفغانس�تان، تعتقد الصن بأنها 
تحوز األص�ول الازمة لتق�وم بعمل أفض�ل ولتنجح يف 
جلب االستقرار اىل الباد ولتخدم يف الوقت ذاته مصالحها 

الجيو- اسرتاتيجية.
إنها املرة األوىل التي تجازف فيها ديبلوماسية جمهورية 
الص�ن الش�عبية خ�ارج حدوده�ا إىل هذا امل�دى، فهي 
مضطرة ألن تثبت وجوده�ا دائماً عىل جناحها الرقي 
إثبات�اً ي�زداد عدائي�ة، مس�تدعية قلق جريانه�ا يف بحر 
الصن ومناَفسَة الواليات املتحدة. يف غضون ذلك، تنظر 
القوى الكربى، خصوصاً واش�نطن، إىل نشاط الصن يف 

الغرب بقدر من االرتياح.
ويرى الكاتب أحمد رشيد، وهو العارف الكبري بباكستان 
وأفغانس�تان، أن »األمل يرتكز عىل نجاح الص��ن حيث 
أخفقت الواليات املتحدة يف إقناع باكس�تان بإرغام قادة 
»طالب�ان« املقيم�ن عىل أراضيه�ا بب�دء محادثات مع 

كابول«.
الصين�ي يش جينبين�غ تنك�ب مهم�ة  الرئي�س  وكان 
»املس�اعي الحمي�دة«. وبع�د أن اس�تقبلت يف تري�ن 
األول )أكتوبر( املايض الرئي�س األفغاني الجديد، أرشف 
غن�ي، الذي خ�ص الصن بزيارت�ه األوىل إىل الخارج، زار 
بكن رساً وف�د من »طالبان«. ويوضح الخبري يف »معهد 
العاق�ات الدولية املعارصة«، وهو معه�د أبحاث قريب 
م�ن الحكوم�ة الصينية الت�ي ش�اركت يف االجتماعات 
األخرية، هو شنش�نغ، أن »الصن محايدة يف املفاوضات 

هذه، وال توفر غري أرضية لألطراف املعنية«.
ويشدد عىل نقطة مهمة »عىل عكس املبادرات السابقة« 
التي أطلقتها دول بينها الواليات املتحدة وقطر، فحواها 
أن »طالب�ان« ال تع�ارض الوس�اطة الصيني�ة. وعرفت 
الص�ن، عندما اس�تولت »طالب�ان« عىل الس�لطة كما 
بعد س�قوطها، أن تنس�ج عاقات مع مسؤويل الحركة 
الذين قّدروا »حيادها« وسياستها بعدم التدخل. وتحّيي 
حكومة كابول أيضاً املش�اركة الصيني�ة، وقال الرئيس 
األفغاني يف خطاب ألق�اه أخرياً: »نقّدر أداء الصن دوراً 
نش�طاً يف إحال الس�ام يف أفغانس�تان، ألن م�ا تفعله 

يجري وفق خطة وتقدم الوسائل الكافية لتطبيقه«.
الباكس�تاني ولعبت�ه املزدوج�ة م�ع  يبق�ى املجه�ول 
»طالب�ان«. وتملك بكن هن�ا أيضاً ورق�ة قوية: ترغب 
إس�ام آباد يف مش�اركة حليفها الصيني القوي واألكثر 
اهتمام�اً بالحف�اظ ع�ىل مصالحه�ا واألق�ل تدخاً من 
الوالي�ات املتح�دة. ويش�ري ه�و شنش�نغ إىل أن الصن 
»تعتقد بقدرة باكس�تان عىل الس�يطرة عىل اإلسامين 
املتطرف�ن. وكان ينقصها اإلرادة ول�م تؤد مهمتها. بيد 

أن ذلك آخذ يف التغري«.
وتمل�ك بكن س�احاً من ذه�ب خالص: »مس�اعداتها 
االقتصادي�ة وأموالها ه�ي الحوافز األهم ألفغانس�تان 
وباكس�تان«، وفق تعبري رش�يد. وبرفض القيام »ببناء 
الدولة« يف س�ياق يتس�م بهذا القدر م�ن االضطراب، لم 
تط�ور الوالي�ات املتح�دة االقتص�اد األفغان�ي. وتحمل 
الصن عرب مش�اريعها االقتصادية للمنطقة غذاء مالياً 
وحجة قوية إلقناع الحكومتن األفغانية والباكس�تانية 

باحتواء العنف.
وحدها الصن تجرأت عىل مضاعفة استثماراتها يف ظل 
خطر فقدانه�ا كلها بن ليلة وضحاها. اس�تثمرت 3.5 
بلي�ون دوالر للحصول ع�ىل تنازل ع�ن مناجم النحاس 
يف إين�اك يف مقاطع�ة لوغ�ار. وتختب�ئ يف باطن األرض 
مكامن معدنية تزي�د قيمتها عىل ألف بليون دوالر... ما 
يسيل لعاب الصن، الغول الحقيقي، يف شهيتها إىل املواد 

األولية. كما استثمرت بكن بضعة باين يف النفط.
وس�اهمت يف تمويل س�د لتولي�د الطاق�ة الكهربائية يف 
كونار حيث ما زالت املعارك تدور. وقد تش�رتك يف تمويل 
طريق يربط بيشاور بكابول. يضاف ذلك إىل تمويل سكة 
حديد تصل ش�امان الواقعة يف جنوب رشقي أفغانستان 
بقنده�ار. يف الوق�ت ذات�ه، ل�دى الصن، التي تتش�ارك 
بحدود قصرية مع أفغانستان )طولها 76 كيلومرتاً(، ما 
يدعوها إىل القلق يف إقليم ش�ينغيانغ م�ن الفراغ األمني 
ال�ذي يخلف�ه رحيل قوات حل�ف »الناتو«. وال تس�تبعد 
إرس�ال قوات له�ا يف إطار تفويض م�ن األمم املتحدة أو 

منظمات إقليمية.
ويش�كل ش�ينغيانغ من�ذ ع�ام مرسح�اً ألعم�ال عنف 
مس�تأنفة ضد الوجود الصيني من مجموعة متش�ددة 
من األويغور املسلمن الناطقن بالرتكية الذين يشكلون 
اإلتنية الرئيس�ة يف املنطقة. وتتمنى الصن التي أطلقت 
ضدهم حملة قاسية »مناهضة لإلرهاب«، وقف خطوط 

إمدادهم من أفغانستان وباكستان.
بعد تس�وية خافاتها الحدودية مع دول آسيا الوسطى 
منذ س�قوط االتح�اد الس�وفياتي، ضم�ت الصن هذه 
البل�دان إىل مروعها االقتص�ادي الكبري: طريق الحرير 
للقرن الح�ادي والعرين. ويف ما يتجاوز املش�كات يف 
ش�ينغيانغ، تريد الصن بأي ثم�ن منع املتطرفن اآلتن 
من أفغانستان من دفع املنطقة اىل الفوىض. ولكن ينظر 
إىل بكن أيضاً كمفرتس�ة للمواد الطبيعية ال ترتك ش�يئاً 

يذكر وراءها.
وينف�ذ يش جينبين�غ ديبلوماس�ية إرادوي�ة أكث�ر م�ن 

أسافه، ولكن عىل الصن السري خطوة خطوة.

باتريك �سان  بول

القفزة األفغانية الكربى 
للديبلوماسية الصينية

لم نسمع أو نقرأ يف كتب التاريخ عن وحشية أو فظاعات 
فاق�ت ما يرتكب�ه "داع�ش" بعدم�ا تحول�ت الحضارة 
البري�ة واإلنس�انية كله�ا إىل قراب�ن ع�ىل مذب�ح هذا 
التنظي�م اإلرهابي، فحت�ى األوبئة واملجاع�ات ربما تجد 
لها ما يربرها، فيما يقوم "داعش" بذبح البر والش�جر 

والحجر من دون أن يرف له جفن .
ولم نس�مع أو نقرأ عما هو أكثر عداء وتش�ويهاً لصورة 
الدي�ن مثلما يفع�ل "داعش" باس�م الدي�ن، منذ ظهور 
اإلسام حتى يومنا هذا، معترباً إنه يملك الحقيقة املطلقة 
ويمتل�ك معه�ا أدوات التنفي�ذ، ليؤكد بما ال ي�دع مجاالً 
للشك، أن ال نقاش مع هذا التنظيم إال باللغة الوحيدة التي 
يفهمها، وه�ي لغة القوة، وال مجال ألن نصبح فريس�ة 
االنتظار أو الس�ماح له بأن يفرض همجيته عىل املنطقة 
والعالم .س�معنا وقرأن�ا عن الكثري من األمم املتوحش�ة 
ع�ري التاري�خ، بدءاً من ن�ريون الذي أحرق روم�ا، مروراً 
بغ�زوات التتار واملغ�ول يف القرنن الثاني ع�ر والثالث 

عر للمياد، الذين اجتاحوا املنطقة واستباحوا كل يشء 
يف طريقهم، وأحرقوا مكتبة بغداد الشهرية آنذاك، وكذلك 
فعل تيمورلنك عندما اجتاح دمش�ق وباد الش�ام، حيث 
جرى اغتصاب النس�اء وارتكاب الكثري م�ن الفظاعات، 
لكنها لم ترتق أبداً إىل إبداعات "داعش" يف هذه الهمجية 
املطلقة . فقد ظل اإليزيديون يف العراق واآلش�وريون عىل 
ضفاف نهر الخابور يف ش�مال رشق سوريا، وغريهم من 
األقلي�ات، صامدي�ن يف وجه كل الهجم�ات الرببرية التي 
اجتاح�ت املنطق�ة، حتى إن رم�وز الحضارة اآلش�ورية 
ظلت ش�اهداً حيا عليها منذ آالف السنن، وها هي اليوم 
تواج�ه االقت�اع واإلب�ادة، وها ه�ن النس�اء اإليزيديات 

يتحولن إىل سبايا ويغتصبن ويبعن يف سوق العبيد، بينما 
تج�رى محاولة اقت�اع الطائفة برمته�ا، يف حفلة إعدام 
"داعشية" للحضارة والتاريخ .مجزرة الحضارة البرية 
واإلنسانية التي يرتكبها "داعش" لم تبدأ بإحراق مكتبة 
املوص�ل أو تدم�ري آثار وكن�وز متحفها، ب�كل ما يحمله 
ذلك من رموز ودالالت، فقد س�بق أن قام بتدمري عرات 
األماكن التاريخية والرموز الدينية من مس�اجد وكنائس 
وأرضحة ومقامات وتماثيل يف كل األماكن التي اجتاحها 
يف س�وريا والعراق، بدءاً م�ن تمثال أبو الع�اء املعري يف 
مع�رة النعمان، م�روراً بمق�ام النبي يون�س يف املوصل، 
وحت�ى ذب�ح وإح�راق البر وإع�دام األطف�ال واملجازر 

الجماعية وسبي النساء وبيعهن يف سوق النخاسة، وهي 
لن تنتهي، عىل ما يبدو، ما لم يقف العالم متحداً للقضاء 
عىل هذا الوباء الذي يتهدد البرية حفاظاً عىل اإلنسانية 

وحضارتها . 
وح�ده الكيان الصهيوني، القادم ب�دوره من رحم األمم 
املتوحش�ة، يش�ارك "داع�ش" ه�ذه املذبح�ة الحضارة 
واإلنس�انية، بل ربم�ا كان يتفوق يف هذا املج�ال، عندما 
ق�ام باغتص�اب فلس�طن، واقتل�ع ش�عبها م�ن أرضه 
بالقت�ل والتري�د والتهج�ري، ودم�ر ق�راه وحوارضه 
وبوادي�ه، ونص�ب ل�ه املج�ازر الجماعي�ة واإلعدام�ات، 
وسعى ويسعى إىل طمس ما تبقى من هويته وحضارته 
العربية واإلنس�انية بالتهويد والتشويه وتزوير التاريخ، 
ال بل تش�ارك مع "داعش" يف عملي�ات الذبح والحرق، إذ 
ال ت�زال عملية إح�راق محمد أبو خضري حي�ة يف الذاكرة 
الجمعية الفلسطينية، ليؤكد أنهما وجهان لعملة واحدة، 

وسيظان كذلك بانتظار تصحيح مسار التاريخ.  

يون�س �ل�سيد

تتار هذا الزمان

لي�س مصادفة أن يقدم تنظي�م "داعش" يف ليبيا 
ع�ىل إع�دام 21 قبطي�ا مرصي�ا بصورة بش�عة 
بالتزام�ن م�ع إنعق�اد جلس�ة الح�وار الوطن�ي 
ب�إرشاف املبع�وث االمم�ي برنادين�و لي�ون، بن 
الع�ام يف طرابل�س والربمل�ان  الوطن�ي  املؤتم�ر 
املنتخ�ب املتواج�د يف طربق، وهما أه�م املكونات 
السياس�ية الليبي�ة ويتمح�ور حولهم�ا عدد من 
االحزاب والش�خصيات الليبية، إضافة اىل ان لكل 
منهما حكومته وذراعه العسكرية املؤثرة يف سري 
العملي�ات داخل املي�دان، إذ تمثل ق�وات الجنرال 
خليفة حفرت الذراع العس�كرية لحكومة عبد الله 
الثني املنبثق�ة عن الربملان والتي تحظى باعرتاف 
عربي ودويل كبريين، فيم�ا تمثل قوات فجر ليبيا 
الجناح العس�كري لحكومة عمر الحايس املنبثقة 
ع�ن املؤتمر الوطني العام تحت مس�مى حكومة 
االنق�اذ الوطن�ي.  وبق�در م�ا تمثل عملي�ة قتل 
املرصي�ن االقب�اط فخا لس�حب الجيش املرصي 
نح�و مع�ارك خارجي�ة ع�ىل االرض الليبي�ة من 

أجل تخفي�ف الضغط عىل التنظيم�ات االرهابية 
يف الداخل املرصي والس�يما يف س�يناء من جانب، 
وخل�ق التف�اف جماه�ريي ليب�ي ح�ول تنظي�م 
"داع�ش" ملواجه�ة التدخل الخارج�ي املرصي يف 
الشأن الليبي من جانب آخر، وهو ما يعزز موقف 
التنظيم باعتباره رقما صعبا ال يمكن تجاوزه يف 
املفاوض�ات الجارية، بقدر م�ا يمثل تحديا لألمن 
القوم�ي امل�رصي يف لحظة حرجة م�ن صريورة 
نظام الرئيس الس�ييس ومحاولة للمس بالسيادة 

املرصية وإن كانت عىل أرض خارج مرص. 
ويف ه�ذا االطار ي�رى الباح�ث بمعهد واش�نطن 
لسياس�ة الرق األدنى ه�ارون زيلن أن التدخل 
العس�كري املرصي قد ينظر إليه تنظيم "داعش" 
ع�ىل أن�ه إنجاز كبري ل�ه وهدف يف ح�د ذاته، ألنه 
ي�ورط م�رص يف أكثر م�ن مواجهة عس�كرية يف 
آن واحد، س�واء يف س�يناء أو يف ليبيا، وقد يعطي 
التدخل املرصي يف ليبيا مربرات لهجمات انتقامية 
داخل مرص ينفذها التنظيم الذي قد يس�هل عليه 

اخ�رتاق الح�دود الصحراوي�ة الطويلة بن مرص 
وليبيا.ليبيا تحولت اىل س�احة تصفية حس�ابات 
دولي�ة واقليمي�ة، مثلم�ا كان الوض�ع يف لبن�ان 
لس�نوات طويلة عىل حد تعب�ري ممثل الطوارق يف 
الح�وار الوطني الليبي م�وىس الكوني الذي يؤكد 
ان "مش�كلة االره�اب يف ليبي�ا ليس�ت ليبية عىل 
االط�اق ألن االره�اب املتواج�د ع�ىل أراضينا هو 
إرهاب مصدر لن�ا، ونحن اليوم ال نزال نعاني من 
التدخل الفرنيس يف م�ايل )قبل عامن( الذي حول 

وجهة ارهابين مالين من مايل اىل ليبيا".
لم يتوقف االنقسام عند حكومتي وبرملاني طربق 
وطرابلس، بل تعداهما ليصبح انقس�اما واضحا 

يف املوق�ف العرب�ي وال�دويل م�ن األزم�ة الليبية. 
املجموعة العربي�ة التي قدمت طلبا ملجلس األمن 
عن طري�ق االردن حول رفع الحظر عن تس�ليح 
الجي�ش الليبي الذي كان املجل�س قد اتخذه ضد 
النظام الليبي يف بداية االنتفاضة الليبية، لم يحظ 
بموافق�ة كل من قطر والجزائر، كما انه لم يحظ 
بموافق�ة دول غربية بمقدمته�ا الواليات املتحدة 
االمريكي�ة وبريطانيا، يف حن كان املوقف الرويس 

متأرجحا أمام موقف صيني داعم للطلب.
رئي�س الوزراء الليب�ي عبد الله الثن�ي الذي يؤكد 
أن الح�وار وتش�كيل حكوم�ة وطني�ة ال تنتم�ي 
لقوى سياس�ية هو الس�بيل لحل األزمة يف ليبيا، 

ب�رط االع�رتاف الكام�ل بالربملان الليب�ي، ونبذ 
العن�ف، ومحارب�ة اإلره�اب يتهم تركيا بش�كل 
مبارش وكل من قطر والجزائر بشكل غري مبارش 
بدعم االرهاب يف ليبي�ا، حيث يقول أن هناك دوال 
عربي�ة بعينها تقوم بعرقلة املس�ار الديمقراطي 
والرعي وكذلك محاربة اإلرهاب يف ليبيا بدعمها 
للجماع�ات املس�لحة، ومع�روف ان قط�ر كانت 
ق�د تحفظت ع�ىل الرضب�ة الجوي�ة املرصية، يف 
حن يعت�رب الثني أن مرص وليبي�ا يف خندق واحد 
ملحاربة اإلرهاب.اما املوق�ف الرويس فقد أعلنته، 
عىل غري العادة، مس�ؤولة السياسة الخارجية يف 
االتحاد األوروبي فدريكا موغريني، حن رصحت 
انها اتفقت مع وزير الخارجية الرويس س�ريجي 
الفروف عىل دعم املحاولة الدبلوماسية األخرية يف 
ليبيا، عىل عكس املوقف الصيني الذي أكده وزير 
الخارجية الصيني وانج اي بوصف الوضع يف ليبيا 
بأنه خطر ج�دا ُمحّما أطرافا غربية املس�ؤولية 
ع�ن تدهور األوض�اع يف ليبيا وانتش�ار الفوىض، 

مجددا دعم بيكن ملروع القرار العربي ومراعاة 
الش�واغل املرصي�ة واحرتامه�ا لق�رار مجل�س 

الجامعة العربية األخري بشأن ليبيا.
أمام هذه الضبابية يف املوقفن الداخيل والخارجي 
م�ن االزمة الليبي�ة، يتمدد تنظي�م "داعش" عىل 
طول الس�احل الليب�ي املمتد عىل البح�ر االبيض 
املتوسط ملسافة تزيد عىل 1955 كم بدءا من مدينة 
درنة يف أقىص الجنوب مرورا ببنغازي التي سيطر 
ع�ىل مس�احات منه�ا ومدين�ة رست يف منتصف 
تل�ك املس�احة الس�احلية وص�وال اىل العاصم�ة 
طرابلس التي بدأ يقضم مس�احات واس�عة منها 
بعي�دا عن ضجيج االعام.وإذا ما اس�تمر املوقف 
الدويل واالقليمي املتأرجح من االزمة، فان تنظيم 
"داعش" قد يس�يطر عىل مس�احات واسعة من 
ليبي�ا تمهيدا الجتي�اح كل من تون�س والجزائر، 
لينطل�ق يف رحلة خراب جدي�دة يف املغرب العربي 
وش�مال افريقيا، بعد أن أتم التنظيم رحلة خرابه 

يف كل من العراق وسوريا.  

عطيل �جلفال

داعش وشامل أفريقيا

قب�ل ايام رصحت الس�يدة م�اري هارف نائب�ة الناطقة 
باس�م وزارة الخارجية االمريكي�ة، قائلة انه ال يمكن ان 
ننت�رص ع�ىل داعش من خ�ال قتل عنارصه�ا، بل يجب 
تأم�ن الوظائف النهم فقراء. وم�ن خال املتابعة ادركنا 
ان ت�م حل املش�كلة برسعة كبرية ال بل ان�ه كانت ارسع 
حل ملش�كلة الفق�ر هذا،فقد تم ايجاد ف�رص عمل الئقة 
وتتوافق مع قدرات عنارص داعش، هي التي رايناها بعد 
ه�ذا الترصيح، انه�ا قامت باجتياح القرى االش�ورية يف 
الخابور، داللة انها تجيد عملها بش�كل تام، النه يتوافق 
مع كل ف�رص العمل الت�ي اتيحت له�ا يف مدينة املوصل 
وتلعفر وس�نجار وس�هل نين�وى وغريها م�ن املناطق، 
اي ان العم�ل تواف�ق مع الخ�ربات املرتاكم�ة، وهنا نعي 
ان االدارة االمريكي�ة ل�م تطلق مبادرتها اال بعد دراس�ة 
معمقة، لقابليات وقدرات عنارص داعش، البل ان عنارص 
داعش لم تكتفي بالهجوك عىل القرى االشورية فقط، بل 
انه�ا اتجهت اىل املتحاف واملواقع التي تبن حضور اجداد 
اهايل القرى االش�ورية يف التاريخ وموقعهم فيه، فهدمت 
التماثيل الكبرية ورسقت االثار الصغرية لبيعها يف مزادات 
العالم، وهي ايضا خربة مكتسبة من التجارب السابقة.

من يس�مع مقرتح اعاه من حق�ه ان يعتقد ان الواليات 
املتحدة االمريكية ليس�ت ع�ىل خريطة كوكب االرض، او 
ان مسؤوليها اغبياء لهذه الدرجة التي يعتقدون فيها ان 
الفقر هو سبب االرهاب! النه ببساطة بمقارنة الدول التي 
يتصدر ابناءها يف صفوف املنظمات االرهابية الدركنا، ان 
الهند والصن وفيتنام والفليبن وتايلند وبورما والكونغو 
الديمقراطي�ة واثيوبي�ا وتنزانيا وغريها م�ن الدول التي 
فيها نسبة الفقر كبرية جدا، لم ترفد املنظمات االرهابية 
باع�داد تذك�ر. ال بل ان اعض�اء املنظم�ات االرهابية هم 
من الدول املتوس�طة الدخل اىل غنيها كدول الخليجية او 
بعض العربية او الدول االوربية حيث ان الس�كن واملاكل 
والطبابة مؤمنة بش�كل متس�اوي الغلب املواطنن. فهل 
هذا يدل عىل ان املس�ؤولن اغبي�اء حقا،ام انهم يتغابون 
ويحاولون ان يقولوا نحن ندرك ان ما نقوله غري صحيح 

واغلبكم يدرك ذلك، ولكن متطلبات تمرير بعض القضايا 
والوصول اىل غايات معينة يتطلب هذا.

باالم�س س�معت محلا سياس�يا يربر انتم�اء االوربين 
من اص�ول اس�امية للتنظيمات االرهابي�ة، ويعزوه اىل 
خيب�ة االم�ل التي لحقتهم م�ن جراء الواق�ع املرير الذي 
يعيشونه ) وكانهم جلبوا قرسا اىل اوربا، او انهم كانوا يف 
بلدانهم يعيش�ون الرفاهية التامة(، فكل ما سمعوه عن 
الحياة يف اوربا ظهر انه كان كاذبا، فهم يعانون ش�ظف 
العي�ش والتميي�ز العن�رصي، مم�ا دفعه�م لانتماء اىل 
هذه املنظم�ات، وهذا تربير نمطي جاهز الظاهر اعجب 
الكثريين النهم حارضون لكي يقولوه او لريموه كاتهام 
يف وجه�ك حينما تب�دي عجبك من انتماء اش�خاص من 
اورب�ا للتنظيمات االرهابية، ولكن ال احد يقول ولكن ملاذ 
ال يمارس الهندوس والفيتنامين وغريهم من االسيوين 
او االفارقة ممارسات ارهابية، وهم يعانون نفس معاناة 
املسلمن يف اوربا؟ هل ان كرامة املسلم اعىل او يف مستوى 
ارق�ى بحيث ال يقبل املس�لم لنفس�ة ذل العيش يف اوربا، 
فيثور ويعمل من اج�ل االنتقام عىل هذا الواقع املرير؟ام 
ان�ه قد يك�ون تربير اخر يمكن طرحه لفهم االش�كالية، 
ولكن س�تواجهنا اس�ئلة اخرى، اذا كان االنس�ان املسلم 
ارقى يف مس�توى الكرامة االنس�انية، اذا ملاذا ال يثور عىل 
حكام�ه او عىل التنظيمات االرهابي�ة املخالفة له و التي 
تتحكم فيه، وه�و يطالب ليل نهار بانصاف من املجتمع 
ال�دويل، وهذه ظاه�رة تكاد ان تكون ش�ائعة يف املنطقة 
العربية، وان لم تصدقوني عودوا للمقابات مع السورين 
الثائرين عىل االس�د، او الليبين الثائري�ن عىل القذايف، او 
التونس�ين الثائري�ن عىل بن عيل وهك�ذا االمر الهل غزة 

الت�ي ال يثور ثوارها اال لكي يلعب�وا لعبة اقليمية لصالح 
طرف وهو بالتاكيد ليس اهل غزة؟

والحجة الجاهزة االخرى، التي يطرحها الساس�ة العرب 
وب�دات بعض الدوائر االوربية ت�روج لها، ان االرهاب هو 
نتيجة الحت�ال ارسائيل لاراض الفلس�طينية، طبعا لو 
طبقنا هذا االمر لكان عىل الكورد واالمازيغ واالشوريون، 
واه�ل جنوب الس�ودان، وكل الش�عوب التي تش�عر بان 
اراضيه�ا محتل�ة ان تق�وم باعم�ال ارهابي�ة، م�ن قتل 
وذبح وس�بي النس�اء وخطف الطائ�رات، ولكننا ناحظ 
ان ه�ذه الش�عوب ل�م تلجاء لتل�ك االس�اليب، فاما انها 
قاومت الجيوش الت�ي ادخلت يف رصاعات لصالح القوى 
املس�يطرة او انها اتبعت الطرق السياسية، ومثالنا االخر 
الصن الش�عبية التي تعترب تايوان جزء منها، وندرك انه 
بمق�دور الصن اتباع ط�رق عديدة لكي تح�ارب تايوان 
وم�ن تعتق�د انه يدعم تاي�وان، اال ان الصن ال تزال تتبع 
الطريق الس�يايس لحل املش�كلة رغم صعوبت�ه وطوله. 
وم�رة اخرى ه�ل ان للع�رب واملس�لمن ميزة انس�انية 
اع�ىل من البقية، لكي يربرون اتباع هذه الطرق البش�عة 
ويحاول البعض دعمهم يف ذلك، يقينا ال، املسلمن مثلهم 
مثل بقية ابناء املعم�ورة، اناس وبر يحق لهم ما يحق 
لغريه�م وينطبق عليه�م ما ينطبق عىل غريه�م، ولكننا 
ن�رى ان يف االمر ان. وانتنا تقول ان الدول االخرى، لم تعد 
تهت�م بمصري املنطق�ة، وال بتطلعات اهله�ا الذين اثبتوا 
م�رة تلو االخرى، انهم لن يتمكنوا او ال يرغبوا ان يكونوا 
ج�زء من املجتمع الدويل ويقروا ما اقره وما توصل اليه، 
لي�س من قيم انس�انية موح�دة، بل من وس�ائل وطرق 
لع�اج االختناق�ات االقتصادي�ة والسياس�ية، فالناحية 

االقتصادية والتي يلمح اليها البعض انها س�بب االحباط 
ولجوء الن�اس اىل االرهاب، يتم معالجته�ا يف املجتمعات 
االخرى، بالحد من الزيادة املفرطة يف السكان، لكي يكون 
للتنمية معنى وقدرة عىل اشباعهم وتوفري حاجاتهم من 
الصناع�ات والبني�ة التحتي�ة، يف حن ان ح�كام املنطقة 
وبتحال�ف غريب مع رج�ال الدين، دعموا وبش�دة زيادة 
السكان وبشكل متس�ارع، اما للمنافسة الداخلية، مثا 
زيادة س�كان س�وريا من الس�نة والعلوين، او لتحقيق 
طموحات مريضة كشعار السيطرة عىل العالم من خال 

العدد الكبري من السكان.
 ان ه�ذا العدد الهائل من املواليد دخل الحياة والدولة غري 
متمكن�ة من توفري اي ش�ئ له، غري ش�حنه بحالة عداء 
ض�د اع�داء االس�ام واالمة، وقائم�ة االعداء تتوس�ع او 
تضيق حس�ب االمكانيات وليس حسب حقائق وحقوق. 
واالمر املرير ان هذه الدول ورغم هذه الش�عارات تصبح 
اس�رية للديون الخارجية املرتاكمة واملتزايدة. اما الناحية 
السياس�ية فقد وضحنا بعض معاملها يف االس�لوب املتبع 
من قبل الصن يف حل مشاكلها مع االخرين، يف حن نرى 
ان العرب واملس�لمن يف الغالب يلج�أون اىل العنف، رغبة 
يف الوص�ول اىل نتائج رسيعة ولكن وم�ع تكرار التجارب 
الفاش�لة يف هذا الطري�ق، نرى انهم يدعون ل�ه مرة بعد 

اخرى، بحجة انهم ال يخافون املوت.
ش�كرا س�يدي الرئي�س ب�اراك اوباما، وش�كرا ل�ادارة 
االمريكية، التي لم تقل لنا انها تريد ان تغس�ل يديها من 
مشاكل املنطقة، لكي تحلها الفوىض الخاقة، فالحل هو 
ان يتعل�م اهل املنطقة كيف ينزعون اش�واكهم بايديهم، 
وم�ا الدع�وة اىل توف�ري الوظائف اال دع�وة مبطنة لعاج 
املش�اكل وللحد من رمي املوالي�د كيفما كان، والكف عن 
تربيته�م عىل ان العال�م كله يس�تهدفهم النهم يحملون 
االس�ام هوية لهم. رغم ان هذا الحل قد يكون نقمة عىل 
الش�عوب القليلة العدد، الن قدرتها عىل املماطلة تكاد ان 

تنفذ، ان لم يخرجها العالم من هذه املعمة.

تريي بطر�س

الرئيس اوباما.. شكرًا لقد وجدت حاًل ملشكلة البطالة

فوؤ�د ح�سون



 د. م�صطفى عبد الغنى
يبدو أن االس�تبداد- أو »حالة« االس�تبداد- مازالت هنا 
من�ذ عصر الخالفة حتى اليوم..ه�ذه الحالة يؤكدها لنا 
محسن عبد العزيز، فى أحدث طبعة من كتابه)االستبداد 
للحض�ارة وس�نوات  أي�ام   – للرئاس�ة  الخالف�ة  م�ن 
الس�قوط(.. حي�ن يح�اول أن يطرح أس�ئلة بدهية عن 
االس�تبداد، ليصل منه�ا إلى إجاب�ات أكثربدهية، تجيب 
عنه�ا األح�داث من زم�ن الخالفة- فى زم�ن الحضارة 
اإلس�المية- إلى سنوات الس�قوط فى العصر الحديث.

والكات�ب يح�اول تأكيد على هذه الظاهرة فى مش�اهد 
Flash back من�ذ عثم�ان بن عفان حت�ى اليوم.. حيث 
تعي�ش بالدنا، منذ أيام الحضارة إلى عصر األخوان، فى 
زمن االس�تبداد، الذى يمر بنا، فيتأك�د معه أن »إنجازنا 
االستبدادى أكثر من أى شىء آخر، وكل حكامنا الطغاة 
– من�ذ الخالفة م�رورا بم�ن كانواعظم�اء أم حقراء- 
الكل »مروا من هنا«..والواقع أننا- حين نس�تعيد حالة 
الرجوع إل�ى عصر عثمان- نلحظ تغ�ول هذه الظاهرة 
. لقد كانت بطانة الفس�اد أقوى م�ن الخليفة الذى كان 

موقفه »اس�تبداديا«.. موقف قاده من الموقف المثالى 
إلى بطانة الس�وء، ليمر عبر الفس�اد بع�د اغتياله ..إلى 
معاوي�ة، ال�ذى وض�ع »قواعد االس�تبداد السياس�ى«، 
فنتع�رف على رموز الفس�اد واإلفس�اد م�ع ابنه يزيد، 
م�رورا من الدولة األموية إلى العباس�ية إل�ى المعتزلة 
إل�ى عص�ور الفاطميي�ن واأليوبين والممالي�ك، لتصل 
م�ع العص�ر الحديث، لنج�د ثالثية االس�تبداد والضعف 
والس�قوط، م�ن الح�كام إل�ى المش�ايخ إل�ى الكت�اب 
والمثقفي�ن. غي�ر ان الكات�ب هن�ا اليصل إل�ى العصر 
الحديث دون ان يس�تعيد حالة االسترجاع تلك، فبعد أن 
يش�ير إلى االستاذ هيكل فى الحاضر، يعود إلى المتنبى 
فى الماضى، ليمر بعده�ا على التوحيدى وعبد الوهاب 
البغدادى والزمخشرى والخطيب التبريزى، وصوال إلى 
األيوبيين والفاطميين والمماليك، ليعود مرة أخرى إلى 
العص�ر الحديث.إن حالة الذه�اب والعودة بين الماضى 
والحاضر تؤك�د لنا دوام هذه الحالة- االس�تبداد- التى 
تعن�ى أن األكاذيب عندنا لها دولة وس�لطان، وأصبحت 
نظرية جوبلز »اك�ذب واكذب حتى يصدقك الناس« هى 

السنة الحقيقية لكل طاغية.. وهو هنا يصل خاصة عند 
وعود محمد مرسى للثوار فى »فندق فرمونت«، بعد أن 

استعرت المنافسة بينه وبين الفريق شفيق فى الجولة 
الثانية من انتخابات الرئاسة. لقد وعدهم بإعادة تشكيل 
اللجنة التأسيس�ية للدس�تور، وعمل دس�تور توافقى..

الخ ؛ لكنه بعد أن أصبح رئيس�ا ضرب بكل شىء عرض 
الحائط، ومش�ى فى طريق االس�تبداد بخط�ى المدرك 
لموض�ع قدمه، حت�ى وإن أظهر للناس الوجه الس�اذج 
الطيب، ليبدو غير واع لمايفعل، فنضحك ونسخر، بينما 
هو م�اض فى طريقه اليتغير.. ، وهومايدفعنا لنالحظ 
مع الكاتب حقيقة مهمة هنا؛ هى أن دولة الخالفة هى 
دولة الخليفة وحاشيته، بينما الدولة الحديثة هى دولة 

القانون والدستور وحقوق اإلنسان .
وهن�اك ف�ارق كبير بي�ن االثني�ن .. وعلى ه�ذا النحو ، 
يع�ود بنا- فى العصر الحديث- إلى مش�اهد دالة دامية، 
حي�ن يس�تعيد مالم�ح أن.. »االس�تبداد كت�اب الع�رب 
األم�س والي�وم«، واالس�تبداد ف�ى التاري�خ والحي�اة، 
واالس�تبداد والدي�ن والخرافة، وإقصاء علم السياس�ة 
ولعنة الكاريزما .. إلى غير ذلك، وصوال إلى زمن الثورة 

العربية فى القرن العشرين..

عّم�ر امل�أمون
- ال تكتس�ب الحكاية وجودها إال من س�ردها، ومن 
اتخاذ القرار بالروي وتدوين هذه الحكاية، وشخوص 
هذه الرواية ال يخرجون إلى حيز الوجود إال عبر رسم 
عوالمهم وحياواتهم كتابة أو مش�افهة، وإال ستبقى 

هذه القصص حبيسة العدم لتضيع أو تنسى.
في روايته�ا األخيرة “الراويات”، الص�ادرة عن “دار 
التنوي�ر”، تق�دم الروائي�ة الس�ورية، المقيم�ة ف�ي 
باريس، مها حسن سلسلة من الحكايات التي تتداخل 
لتش�كل في النهاية موقفها المتش�بث بأهمية السرد 

وقول الحكاية.
رواية “الراويات” وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة 
البوكر للرواي�ة العربية لهذا العام، وف�ي هذا المقال 
سنطرح بعض التساؤالت النقدية المرتبطة بتقنيات 

السرد التي استخدمتها الكاتبة.
منذ أول صفحة في الرواية -اإلهداء- نرى حسن تقف 
إل�ى جانب الالتي لم تس�نح لهن الفرصة ألن يقلن ما 
في جعبتهن، لتبدأ بعدها برس�م عوال�م الرواية التي 
تتداخل لنرى أنفسنا واقفين أمام سلسلة من روايات 
مجت�زأة األح�داث، تدور ح�ول الس�رد وحول هوس 
األنث�ى بالكتابة، فحي�اة األنثى التي ت�روي ال تكتمل 
إال به�ذا الفع�ل، ودون�ه تضيع ف�ي عوالم النس�يان، 
فالحض�ور ضمن الحكاي�ة أكثر خلودا م�ن الحضور 

الواقعي.

تكنيك شهرزاد
لم تحضر ش�هرزاد ف�ي “الراوي�ات” إال عبر صوتها 
وأسلوبها الس�ردي وفي النهاية عبر المكان المتمثل 
في “مقهى شهرزاد”، لكن المفارقة أننا نقف لحظات 
ضائعين أمام ما يحدث، ما هي القصة التي تس�تحق 
أن تقال؟ الشخصيات تتحدث عن السرد وفعل الكتابة 
بوصف�ه خالصا لنرى تعدد وجه�ات النظر في رواية 

القصة كما في الرواية الثانية.
إال أن هناك انقطاعات في الس�رد تجعل القارئ يقف 
أمام فجوات في الزم�ن واألحداث التي تجعل الرواية 
ال تكتمل، إذ أن كل ش�خصية ف�ي الرواية لديها قصة 
جاه�زة لتقوله�ا، لكنن�ا ال نعرف من ه�ذه القصص 
إال القليل، لتبدو مقّطعة، كما تش�ير الراوية نفس�ها 
في أول رواي�ة، وكأننا نقرأ م�ن المنتصف في رحلة 

سردية ال تبدو متماسكة أحيانا.
الصف�ة الغرائبية التي نش�هدها في بع�ض الروايات 
والعن�ف الذي تش�هده الش�خوص األنثوية تجعل من 

نهاية الرواية طوباوية

ضم�ن الحب�كات الفرعية الت�ي تحويه�ا “الراويات” 
نش�هد الكثير من المصادفات، 

لت�ي  ا تجع�ل و
األحداث 

تس�ير 

بسذاجة، 
فالبطالت يعش�ن ف�ي عوالم 

وردي�ة أحيانا كأنهن مصاب�ات بالفصام، صحيح 
أن هناك خطابا ذكوريا عنيفا ضدهن إال أنهن يعش�ن 
ف�ي عالم مواز، عالم األحالم، فش�هرزاد كانت تروي 
لش�هريار لتنقذ نفسها من الموت، لكن الراويات هنا 
يروين لمجرد الحكي والكتابة وهنا يعود السؤال: أي 
من القصص تس�تحق أن تروى وأن نسمعها؟الصفة 
الغرائبّي�ة أو الس�حرّية الت�ي نش�هدها ف�ي بع�ض 
الروايات، والعنف الذي تش�هده الش�خوص األنثوية 
تجعل م�ن نهاي�ة الرواي�ة طوباوية نوعا م�ا، حيث 
تجتم�ع “الراوي�ات” ويتعرفن على بعضهن ليعش�ن 
في بيت يتفرغن فيه للفن والكتابة، ويتحول المقهى 
بصورة ما إلى مجلس للحري�م، بصورة مناقضة لما 
تح�اول الراوي�ات ف�ي البداي�ة أن يؤسس�ن له وهو 
حضورهن المتف�رد وثورتهن التي تتمثل في الكتابة 

كي يصل صوتهن عاليا.

تقني�ة ش�هرزاد المس�تخدمة وتكنيك الس�رد القائم 
على تداخل الحكاي�ات هل تكفيه 190 صفحة فقط؟ 
هذا التس�اؤل يطرح لغياب األثر الذي يجمع الحبكات 
الفرعي�ة ويب�رر حدوثه�ا، إذ ال توج�د حكاية 
كب�رى، ب�ل نح�ن أم�ام تنقيب في 
س�بيل البحث عن الحكاية، لكن ما 
حدث هو النهاي�ة المفاجئة ألغلب 
الحكايا الت�ي نراها تنتهي بجملة أو 
جملتين لكل حكاي�ة تختزل النهاية، 
بعضه�ا  م�ع  الش�خصيات  وتش�بك 
وكأنه�ا ملخ�ص كت�ب عل�ى عج�ل، 
باإلضافة إلى وجود الفصول المجانية 
في مقدم�ة كل رواية، والت�ي ال يوجد 
مب�رر واضح له�ا لتب�دو يتيم�ة ضمن 

سياق السرد.
رواية التناقضات

الرواية 

وصلت 
إلى القائمة الطويلة لجائزة 

البوكر للرواية العربية لهذا العام

تتداخ�ل األص�وات ف�ي الرواي�ة بدرجة كبي�رة، إلى 
درجة أن نضّيع معها الراوي، حتى مها نفسها يظهر 
صوته�ا في الرواية الثانية حين تتقدم من س�اباتو/ 
فرانك�و لتوقيع كتابه�ا وتصرح باس�مها مها، ومع 
نهاي�ة الرواي�ة نكتش�ف أن الراويات يتحدث�ن بذات 
اللس�ان، كلهن متش�ابهات في لغته�ن، فمن الصعب 
التميي�ز بينهن، جميعه�ن يغرقن في عوال�م التوحد 
والهلوسة.التس�اؤل يكمن، لم نقرأ هذه الروايات؟ ما 
الدواعي لتدوينها؟ ما الذي حدث س�ابقا ويس�تدعي 
حضور هذه الش�خصيات أمامنا على الورق؟ الكتابة 
فع�ل اقتحام للعالم والتأس�يس للحض�ور عبر النص 
المكت�وب، ق�د يكون هذا مب�ررا للكتاب�ة، وهو الذي 
تتح�دث عن�ه الراوي�ات، إال أنن�ا ندخ�ل ف�ي تناقض 
حين تتباين األه�داف، فتارة نرى التركيز على أهمية 
الكتاب�ة والن�ص المكت�وب لتن�زاح األهمي�ة الحق�ا 
نحو المش�افهة، ورواي�ة األحداث بعيدا ع�ن الكتابة 
بوصفها تتحول إلى فعل تجاري، الموقف من الكتابة 
والصوت-الرواي�ة الضباب�ي يوق�ع القارئ في 

حيرة.
هناك تش�ابه بين س�يرة ش�هرزاد 
وبين الراويات عل�ى صعيد المكان 
ال�ذي يخّيل�ه الس�رد، إال أن الف�رق 
أنه في س�رد ش�هرزاد تتضح معالم 
عن�د  منطقي�ة  وتب�دو  لن�ا  الم�كان 
االنتق�ال من الم�كان المتخي�ل “بالد 
الواق الواق” مثال، إلى المكان الواقعي 
للس�رد “بغ�داد”، إال أننا ف�ي الراويات 
ننتق�ل فج�أة من م�كان متخي�ل وهو 
قرية “حور العين” إل�ى مصر والقاهرة 
مع إغراق في وص�ف التفاصيل الواقعية 
لتعود بعده�ا الحكاية إلى الضياع، تداخل 
الخراف�ي م�ع الواقعي يحمل ش�عرية من 
نوع ما، إال أنها مرة أخرى بحاجة إلى أكثر 
م�ن 190 صفحة كي تؤس�س للغرابة وبذر 
اإلرهاص للس�رد بحيث ال يبدو هذا االنتقال 

فّجا أو غير مبّرر في بعض األحيان.
كل ه�ذه التس�اؤالت مرتبط�ة بتقني�ة تلّقي 
الرواي�ة، وقد ال تكون منطقية إال في ظل قراء 
م�ا، فكل قراءة لنص فيها س�وء فهم، أو إعادة 
تأوي�ل ل�ه، ترتب�ط بش�خصية الق�ارئ ورؤاه، 
فالمفه�وم البنيوي لموت المؤلف يس�تمّر حتى 

يتحّول إلى انبعاث للقارئ.

القاهرة - تراث البشرية، بمعالمه وآثاره ومخطوطاته، 
مهدد بالحروب والنزاعات، وبأفكار ال تؤمن بالمشترك 
اإلنس�اني. وكلما اندلعت الحروب والنزاعات تستهدف 
ذاك�رة البش�رية وآثاره�ا، طمع�ا أو نقم�ة، ويكف�ي 
اس�تعراض س�ريع لوقع الح�روب عل�ى المخطوطات 

واآلثار لتبين أن التراث يقع تماما في مرمى النيران.
ترى الباحثة الس�ورية بغداد عب�د المنعم أن الحرب في 
أحد جوانبها جدل بين القوة العس�كرية والمعرفة، وأن 
الحرب األهلية المالزم�ة لفترات االنعطاف في التاريخ 
هي أكثر خطورة على التراث المخطوط، وإن كانت كل 
أش�كال الحروب تعّرض المخطوطات لخطر اإلغراق أو 
الح�رق، أما في الحرب الباردة فال تس�لم المخطوطات 
بالحم�الت  مث�ال  والتهريب.وتض�رب  الس�رقة  م�ن 
الصليبي�ة )1096 – 1291( الت�ي قض�ت على عش�رات 
األلوف من المخطوطات في مجاالت العلوم والفلسفة 
واألدب والتي كانت في خزائن القدس ودمش�ق وحلب 
وطرابلس. وحين اجتاح المغول بغداد عام 1258 أغرقوا 
مخطوطاتها في نهر دجلة. وبعد س�قوط األندلس عام 
1492 ج�رى “إح�راق ملي�ون مخطوط�ة عربية وغير 
عربي�ة م�ن خزائ�ن قرطبة وغرناط�ة” أم�ام الملكين 
فردينان�د الثان�ي وإيزابيال.وتق�ول إن مش�هد إح�راق 
المخطوط�ات ب�دا لفردينان�د الثاني وإيزابي�ال “وكأنه 
جيش إزاء جيش�هم فتعامل�وا معه بطريقة عس�كرية 

تمام�ا” وكان م�ن يضب�ط محتفظ�ا بالمخطوط�ات 
العربية يتعرض للمحاكمة.

وتضيف بغداد عب�د المنعم في كتابها “التراث في أتون 
الح�روب” أن الح�روب ف�ي التاريخ العربي اس�تهدفت 
المدن التي كانت مراك�ز للمخطوطات العربية الجاذبة 
الهتمام األوروبيين، حتى إن ملك فرنسا لويس التاسع 
)1214 – 1270( “نق�ل مع�ه من دمي�اط مخطوطات 
عربية وقبطية” وقلده كثير من أمراء فرنسا وأثرياؤها 
المرافق�ون لحملته.الماليين من كتبنا ل�م تدُن بعد من 
المطبع�ة، ولما تزل بخطوط وأحبار النس�اخ، أو لعلها 
تكون نس�خة وحيدة باقيةوتفسر اس�تهداف الحمالت 
العس�كرية للمكتب�ات ب�أن وراءه “عقدة نق�ص هائلة 
تجاهه�ا وتجاه منتجيه�ا وصانعيه�ا… بإمكاننا ربط 
ح�دث إحراقها بالمحتوى النفس�ي للمنتصر… البد من 
مواجهته�ا وتحقي�ق نص�ر.. بإحراقه�ا وتحويلها إلى 
رماد”، وهو سلوك أقرب إلرهاب فكري اضطر معه كثير 
من مالكي المخطوطات إلى دفنها أو حرقها س�را منعا 
للمحاكمة.وتورد الباحثة بيتا من الشعر قاله أبو محمد 
علي بن حزم األندلس�ي )994 – 1064( ردا على إحراق 
ملك أش�بيلية المعتمد بن عب�اد مخطوطات كتبه:“فإن 
تحرقوا القرطاس ال تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل 
هو في صدري”.وكتاب “التراث في أتون الحروب” الذي 
يقع ف�ي 178 صفحة متوس�طة القطع يحم�ل عنوانا 

فرعي�ا هو “المخطوط العربي من القرن الخامس حتى 
اليوم”، وأصدره معه�د المخطوطات العربية بالقاهرة 
باك�ورة لسلس�لة كتب بحثي�ة تحت عنوان “كراس�ات 
تراثي�ة” تهدف إل�ى معالجة قضايا الت�راث “بمقاربات 
جدي�دة… قضايا التراث أصبحت اليوم أكثر عصرية من 
قضايا العصر ذاته” كما يقول الباحث الس�وري فيصل 
الحفي�ان مدي�ر المعهد في مقدم�ة الكتاب.ويضيف أن 
كت�اب بغ�داد عبدالمنعم “خرج من نف�ق الموت” حيث 
أنجزته المؤلفة الس�ورية “في ظروف صعبة للغاية… 
ف�ي مدينتها حلب تحت النار ووس�ط معاناة كبيرة في 
الحركة والوصول إل�ى المصادر، وفي اقتناص الفرص 
القليلة التي تحضر فيها الكهرباء وأسباب الحياة.”يذكر 
أن معهد المخطوطات العربية ومقره القاهرة تأس�س 
ع�ام 1946 في إط�ار جامعة ال�دول العربي�ة ثم ألحق 
بالمنظم�ة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكس�و( 
ف�ي بداي�ات الس�بعينات. وللمعه�د عالق�ات قوية مع 

مراكز البحث التراثي العربية والعالمية.
اس�تهداف الحمالت العس�كرية للمكتب�ات وراءه عقدة 
نق�ص هائلة تجاهها وتجاه منتجيها وصانعيهاوتقول 
المؤلف�ة بغداد عب�د المنعم إن اإلره�اب الفكري يدعو 
حائ�زي المخطوط�ات للتخل�ص منه�ا كما ج�رى في 
األندل�س بعد س�قوط الحكم العربي، ومن�ذ ذلك الوقت 
“وقع الت�راث العربي المخطوط في فخاخ اللصوص… 

وأكب�ر الس�رقات حدث�ت ف�ي الع�راق قبي�ل االحتالل 
األمريك�ي وبع�ده” ع�ام 2003 وت�رى أن وراء تهريب 
المخطوط�ات العراقي�ة عصاب�ات وأف�رادا محترفين.

وتضيف أن إس�رائيل “دأبت على مطاردة التاريخ ألنها 
تريد أن تس�رق من�ه أي ش�يء يثب�ت تاريخيتها، وفي 
س�بيل ذلك قامت بمالحق�ة التراث العرب�ي المخطوط 
ب�دأب علها تجد ما يس�د حاجته�ا” بالعث�ور مثال على 
إحص�اءات تخ�ص اليهود ف�ي العال�م العربي.وتتوقف 
الباحث�ة أم�ام مخطوط�ات مدينته�ا حل�ب الت�ي ترى 
أن فيه�ا “أكب�ر ذخي�رة مخطوطية في أقصى ش�مال 
المنطق�ة العربية… فالح�رب القائمة في س�وريا منذ 
نح�و أرب�ع س�نوات دفعت حائ�زي المخطوط�ات إلى 
نقلها إلى أماكن س�رية آمنة”. وتضيف أن حلب شهدت 
ف�ي القرن الراب�ع الهجري “جدلية الح�رب والمعرفة” 
وأن بن�اء خزائن المخطوط�ات كان متزامنا مع الحالة 
الحربية.وتق�ول بغداد عبد المنعم إن لدى العالم العربي 
“الماليين من كتبن�ا لم تدُن بعد من المطبعة، ولما تزل 
بخطوط وأحبار النس�اخ أو بخطوط مؤلفيها، أو لعلها 
تكون نسخة وحيدة باقية.”وترى أن هذا التراث يحتاج 
جهودا “استراتيجية ال تعنى بالقضايا البحثية والنشرية 
فقط، بل بتس�جيل األخطار المحدقة به واإلعالن عنها 
واإلسراع بالحد منها وإيقافها” وخصوصا في مناطق 

الحروب باعتباره تراثا إنسانيا.

مها حسن شهرزاد سورية تكتب الرواية التي لن تكتمل

تراث اإلنسانية املخطوط هدف نريان احلروب

اال�صتبداد من اخلالفة للرئ��صة
االستبداد إنجازنا األكرب.. وكل الطغاة مّروا من هنا!
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ملحمة أركاديا 
صدرت عن »دار كلمات« بالكويت رواية للكاتب الس�عودي هاني حيدر، بعنوان: »ملحمة 
أركاديا«. والرواية، بحسب المؤلف، عبارة عن فانتازيا تاريخية تتماهى فيها األحداث بين 
الزمان والمكان في تناغمية سحرية، تضع القارئ في بلورة زجاجية، تنقله باضطراب 
بين الواقع والالمعقول. وفي ما يخص روايته »ملحمة أركاديا« ولماذا اختار أن تكون 
فانتازيا تاريخية، أضاف قائالً: أردت الخروج عن السائد في سوق الروايات هذه األيام، 
والتملص من كل القيود الزمانية والمكانية في عملي الروائي األول، والعمل على بيئة 
تاريخي�ة محبب�ة إلى النفس، تقودها ف�ي رحلة إلى الماضي الجمي�ل لتخفيف أعباء 
الحاضر ومش�كالته«. تق�ع الرواية في 368 صفحة، وس�تعرضها الدار في معرض 

الكتاب الدولي بالرياض.

الدم'...  'إنه 
 

تبدأ رواية نوال السعداوي »إنه الدم« )شركة 
المطبوع�ات للتوزيع والنش�ر( م�ن ميدان 
التحري�ر، لتع�ود بأبطاله�ا إلى ال�وراء من 
خالل تصوير مش�اهد من الحي�اة الصعبة 
التي عاشوها، والتي أفضت بهم أخيراً إلى 

قرار واحد ونهائي: »الثورة«.
تلتزم الس�عداوي ف�ي روايته�ا الجديدة 
جرأته�ا واندفاعه�ا وتتوّغل في مختلف 
فئات المجتمع المصري، لتقتحم من ثّم 

صميم الثورة المصرية.

اأن� مع احل�صني ول�صت
 مع يزيد

�صعر: علي هيبي

أَنا واِضٌح ُكلَّ الُْوضوْح
َوَكالمي ال َيريُد

ال َتْحليَل 
ال َتأْويَل
ال ُشروْح

أَنا واِضٌح ُكلَّ الُْوضوْح

لَْسُت َمَع الّذيَن َيْحُكموَن 
ِبالَْفتاوى الْحاِرقاْت

َتْحِمُل الَْحْقَد َسكاكيَن 
واِرِب َوالّذقوِن الّذاِبحاْت  َبْيَن الْشَّ
َتْنُشُر اأْلَْصناَم َواإْلْسالَم َواأْلْزالَم 

َوالَْبْغَي َوالَْفْحشاَء 
َوالّنساَء الّزاِنياْت

أَيُّ ِسرٍّ 
أَيُّ كفٍر 

َخلَْف ذّياَك الُْجنوْح
أَنا واِضٌح ُكلَّ الُْوضوْح

ال َتأْويَل
ال َتْحليَل
ال ُشروْح

لَْسُت َمَع الّذيَن َيْسَتْعِبدوَن الّناَس 
ِبالّنيراِن ولقمِة العيِش والَْحديْد

َولَْسُت َمْع َيزيْد
َولَْسُت َمَع الّذين ُيِمّدوَن الُْبروَد 

ِبالَْقليِل ِمْن ُبروِدِهْم 
بالّثلِْج 

َوالّصقيِع 
والَْجليْد

َولَْسُت َمْع ُعْثماَن
َولَْسُت َمْع ِخالَفِة باَيزيْد
َولَْسُت َمْع ُكلِّ ما ُيقاُل 

َعْن طوفاِن نوْح 
أَنا واِضٌح ُكلَّ الُْوضوْح

ال َتأْويَل 
ال َتْحليَل 
ال ُشروْح

أُِحبُّ الَْحياَة  َكما َتكوْن 
َواإْلْنساَن  َكما ُيِحبُّ أَْن َيكوْن  

أُِحبُّ أُْسَرتي 
َوَحْقلَِي الَّذي ُيعاِنُق الّسفوْح

أَنا واِضٌح ُكلَّ الُْوضوْح
ال َتأْويَل
ال َتْحليَل
ال ُشروْح

أْعَشُق الُْحِرّيَة الّتي ُتْؤَخُذ
َوأَْكَرُه الّرضوَخ َوالدُّعاَء لِلَْجالّْد 

َوأَْكَرُه الُْقيوَد في َدمي 
َوفي َيدي اأْلَصفاْد 

َوأَْعَشُق اآلماْل
َواأْلَْحالَم واألعياَد

َوالَْجماْل 
َوَربََّة الَْوْجِه الّصبوْح

أَنا واِضٌح ُكلَّ الُْوضوْح
ال َتأْويَل
ال َتْحليَل
ال ُشروْح

أَنا ُشيوِعيٌّ 
َوشيِعيٌّ
َوُسِنيٌّ

َوُمْسلٌِم 
َوَمسيِحيٌّ
َوَعَرِبيٌّ 
َوُكْرِديٌّ

َوصيِنيُّ 
َوِهْنِديٌّ
َوبوِذيٌّ

أَنا الّزماُن َوالَْمكاُن
أَنا الّتاريُخ َوالّتَجّدُد 
أَنا الُْجْغراِفيا َوالّتَمّدُد
ُد أَنا اإْلْنساُن والتَّعدُّ

أَنا اأْلَْفريِقيُّ
اآْلْسَيِويُّ
اأْلَوروِبيُّ
الاّلتيِنيُّ

أَنا الُْفنوُن َواإْلْبداُع َواأْللْحاْن
أَنا الّشَعراُء َوالَْقصاِئُد
أَنا الّديواُن َواأْلَْوزاْن
أَنا الّدياناُت َوالَْعقائُد

َوَرأُْس الْماِل َواإْلْنجيُل والُْقْرآْن
أَنا ُمَحّمُد

أَنا النُّبوَءُة َوالّرسالُة
َوالَْبقاُء َوالَْهناُء َوالّشقاْء

أَنا الّصليُب َوالَْفناْء
أَنا الّصْخَرُة َوالِْقياَمُة َوالَْمسيْح

أَنا واِضٌح ُكلَّ الُْوضوْح
ال َتأْويَل
ال َتْحليَل

ال ُشروْح 
أَنا الُْعّماُل ّوالَْفالّحوَن

أَنا الَْعدالَُة َوالّسالُم
َوالّنوُر َوالّظالُم

أَنا َدَوراُن اأْلَْرِض َحْوَل َنْفِسها
أَنا َدَوراُن اأْلْرِض َحْوَل الّشْمِس

أَنا الَْجديداِن َوالُْفصوُل 
أَنا الَْعَواِطُف َوالُْعقوُل 

أَنا الّدماُء َواآْلالُم َوالُْجروْح
أَنا واِضٌح ُكلَّ الُْوضوْح

ال َتأْويَل 
ال َتْحليَل
ال ُشروْح

أَنا الَْقديُم أَنا الَْجديْد
أَنا الَْعنيُد 
أَنا الّشريْد
أَنا الَْقتيُل
أَنا الّشهيْد

أَنا  ُكلُّ هؤالِء
أَنا الّثاِئُر َمَع الُْحسيِن
َولَْسُت َمْع ُمعاِوَيَة 

َولَْسُت َمْع َيزيْد
أُحاِرُب الّتْكفيَر َوالّدواِعْش

أَحاِرُب الَْقْتَل َوالّدماَر َوالَْفواِحْش
أَنا الُْمجاِهُد

في الّشماِل َوالُْجنوِب
في الِْجباِل 

َواأْلْنفاِق
َوالّسهوِب
َوالّثغوِر

َوالّسفوْح
أَنا واِضٌح ُكلَّ الُْوضوْح

ال َتْحليَل
ال َتأْويَل
ال ُشروْح

أَنا واِضٌح ُكلَّ الُْوضوْح
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بريطانيا.. احلاجة إىل طريقة جديدة للحكم
       فيليب ستيفنز

للحظ��ة خ��ال �صيف عام 2012 كان يبدو اأن بريطانيا على الأقل تركت وراءها اأخريا بقايا ما عِلق بها م��ن ا�صطرابات ع�صبية يف فرتة ما بعد الإمرباطورية. النا�س 
ب بالآخرين. كانت الألعاب  الذين ي�صعرون بالراحة يف الظال املتعددة لأعراقهم، الذين حكموا مرة ما يقارب ثلث العامل، وجدوا دورا جديدا يتمثل يف امل�صيف املرحِّ

الأوملبية يف لندن احتفال بالربيطانية اجلديدة: متنوعة، ومتطلعة اإىل اخلارج، وت�صع يف اعتبارها التقاليد، لكن احلري�صة على احت�صان امل�صتقبل. 
�صحيح اأن تق�صف ما بعد الك�صاد اأ�صر باملعنويات، لكن امليداليات التي جمعتها جي�صيكا اإيني�س، ومو فرح وزماوؤهما من الريا�صيني يف “فريق GB � بريطانيا العظمى” 

اأ�صاء الطريق اأمامهم.

      أندرو هيل

عندم�ا س�افرت إل�ى برش�لونة 
في األس�بوع الماض�ي للتحدث في 
مؤتمر، كان جهازي اآليباد عند وقت 
اإلفط�ار ف�ي مطعم ف�ي كامبردج. 
هذا، على األقل، ما اس�تخلصته من 
موق�ع الجه�از ال�ذي ُنقل إل�ّي بعد 
أن قم�ت بتفعيل تطبي�ق فايند ماي 

آيفون على هاتفي الخليوي.
الجه�از  باالرتي�اح:  ش�عرت 
وال  مفق�وداً  يُك�ن  ل�م  اللوح�ي 
مس�روقاً، بل تم التقاطه عن طريق 
الخط�أ م�ن ِقب�ل منظم�ي اجتماع 
كنت قد حضرته في اليوم الس�ابق. 
لك�ن لو أن تطبيق�ا آخر وجدني في 
المط�ار وب�دأ إزعاج�ي بالعروض، 
وعملي�ات  تحركات�ي،  عل�ى  بن�اء 
شرائي السابقة، وسمعتي بوصفي 
زبون�ا مخلص�ا، أو متقلب�ا، عندها 
كنت سأش�عر بعدم االرتي�اح قليالً. 
فيم�ا يلي س�ؤال تحتاج الش�ركات 
إل�ى اإلجابة عنه على نح�و متزايد: 
ما معاِمل الخوف الذي يشتمل عليه 
منتجك، أو حملتك التسويقية، وكيف 
س�تعرف؟ المش�كلة ليس�ت س�راً. 
األمثلة العام�ة كثيرة وهي تتضمن 
أخطاء تس�ويقية شخصية ُمحرجة 
المعروف�ة،  الحكاي�ة  تجس�دها   –
لكن ربم�ا الُملفقة لمتج�ر التجزئة 
تارجيت، التي كشفت لوالدّي إحدى 
الفتي�ات المراهق�ات أنه�ا حام�ل، 

م�ن خ�الل إرس�ال دعاي�ات إليه�ا 
لمنتجات معينة - والتعليق األحدث 
لمبيعات جوجل جالس، وس�ط قلق 
بش�أن س�وء االس�تخدام المحتمل 
للجه�از. كلم�ة “مش�كلة” حتى قد 
تكون تس�مية خاطئ�ة. في حين أن 
كتاب جوليا أنجوي�ن األخير “دولة 
المصي�دة” يص�ف الجان�ب الُمظلم 
م�ن المراقب�ة م�ن ِقبل الش�ركات 
والحكوم�ة، إال أن كتاب�ا جديدا من 
مؤس�س  فيرتي�ك،  ماي�كل  تألي�ف 
موقع Reputation.com، الذي يوفر 
سبل تعزيز الس�معة على اإلنترنت، 
يعتبر ذلك الحقيقة البسيطة للحياة 
الحديث�ة، التي بإمكاننا اس�تغاللها 

لمصلحتنا.
ف�ي كت�اب “اقتصاد الس�معة”، 
المش�ارك،  عرض فيرتيك والمؤلف 
ديفيد تومبسون، الكثير من األمثلة 
الت�ي أجده�ا ُمخيفة. فق�د تتضمن 
تطبي�ق فيس�ديلز Facedeals، الذي 
يه�دف إل�ى الجم�ع بي�ن التع�رف 
عل�ى الوجه وملفك الش�خصي على 
فيسبوك، لترويج عروض خاصة لك 
عندما تدخل أحد المتاجر. وآخر هو 
تطبيق الدف�ع عبر الهاتف الخليوي، 
موفي�ن Moven، ال�ذي ت�م تحديده 
وس�ائل  صدقي�ة  لتس�جيل  أص�اًل 
اإلع�الم االجتماعي�ة للزبائ�ن، إلى 

جانب تدابير االئتمان التقليدية.
وتومبس�ون:  فيرتي�ك  يكت�ب 
“سيكون على القضايا القانونية في 

المس�تقبل أن ُتحدد ف�ي أي مرحلة 
تصبح أعمال الترصد الرقمي مخيفة 
جداً”. بدالً من ذلك، يوصيان بنش�ر 
ترقيات العمل األخيرة على الشبكات 
تغري�دات  وإرس�ال  االجتماعي�ة، 
عن مش�ترياتك التالي�ة )“أبحث عن 
س�يارة دفع رباعي جديدة، أو أفكر 
ب� @BMWUSA أو @MBUSA، هل 
هناك أي تجارب ألحد؟”( ومصالحة 
الس�اخرين  الس�ابقين  الش�ركاء 
الذي�ن ش�تموك عب�ر اإلنترنت - كل 

ه�ذا لمصلح�ة جع�ل الخوارزميات 
تعتقد أنك رفيق ناجح ومثالي ُيحب 

السيارات الفاخرة.
عملي�ات البح�ث الت�ي اعت�ادت 
إظه�ار التس�ويق الش�خصي كانت 
لي�زا  ُمقنع�ة ومرحب�ا به�ا. لك�ن 
م�رة  ذات  عمل�ت  الت�ي  بارن�ارد، 
ف�ي اإلعالن�ات، وهي اآلن أس�تاذة 
مس�اعدة ف�ي كلي�ة إيث�اكا، أجرت 
بعض التجارب التي تهدف إلى تحديد 
ُمعاِمل الخوف )الذي تدعوه “عامل 

الخ�وف”( ف�ي حم�الت اإلعالنات. 
ووج�دت أن تش�كيل اإلعالنات عبر 
اإلنترنت حسب سلوك الفرد ال يزال 
المنظور”  ناجح�اً، لك�ن “الخ�وف 
يجع�ل الزبائ�ن أقل احتم�االً لتنفيذ 
عملية الش�راء بنس�بة 5 في المائة. 
وهذا 5 في المائة من الميزانية الذي 
يمك�ن إنفاقه�ا ف�ي أماك�ن أخرى، 
إذا كان باإلم�كان تخفي�ض ُمعاِمل 
الخ�وف الخ�اص إل�ى صف�ر. حتى 
ال�رّواد يدرك�ون أن التركي�ز عل�ى 

الطابع الشخصي له حدوده. تطبيق 
 ،Taonii تاون�ي  أصب�ح  فيس�ديلز 
التطبي�ق الذي ال يزال ُيقّدم صفقات 
مصمم�ة دون التع�رف على الوجه. 
وقال�ت المتحدثة الرس�مية باس�م 
التطبي�ق عب�ر البري�د اإللكترون�ي: 
“المستهلكون لم يكونوا مستعدين 
تماماً. إنهم يرغبون في الفوائد لكن 

بطريقة أكثر وّدية قليالً”.
كيث ويد، كبير اإلداريين للتسويق 
في ش�ركة المنتجات االستهالكية، 

التس�ويق  إن  يق�ول  يونيليف�ر، 
الش�خصي الرقمي ه�و “إلى حد ما 
مثل م�ا تذهب إلى متج�رك المحلي 
ويك�ون العامل�ون يعرفونك وربما 
حتى لديهم ما تريد بانتظارك”. لكن 
بقدر ما يبدو األم�ر مريحاً، يعترف 
بأن إتقان هذه النسخة من المعرفة 
عب�ر اإلنترن�ت والهات�ف الخلي�وي 
بطريق�ة صحيحة ه�و مثل “توازن 
دقيق”. في الوقت الحالي، يقول إن 
منح الزبائن انسحابا سهال وضمانا 
بأنهم يعرفون ما س�تتم مشاركته، 
أي�ن ومع م�ن، يعد المفاتي�ح لعدم 

إخافتهم ودفعهم إلى الخروج.
ليفر، مؤسس  لويليام  بالنس�بة 
ش�ركة يونيليف�ر والمعتم�د األول 
لإلعالنات الُمْقنعة، التس�ويق يملك 
تاريخا من التجريب المس�تمر الذي 
نكون فيه، أنت وأنا، حقال للتجارب. 
التطور السريع أمر ال مفر منه، ألن 
الخط بين المخيف والوّدي دائماً ما 
يتغير. قد يعطي أحد المس�تخدمين 
طوع�اً معلوم�ات م�ن أج�ل هدف 
ليس�تجيب باش�مئزاز  معين، فقط 
عندم�ا يتم اس�تخدامها لهدف آخر. 
لكن الش�ركات مدين�ة لزبائنها من 
أج�ل التوص�ل إل�ى طريق�ة أفضل 
المخيف�ة. خالفاً  نتائجها  لتعري�ف 
لذل�ك، أي�ن يتح�ول “اللطي�ف” إلى 
“المزعج”؟ سيستمر ليكون مسألة 
غي�ر مريح�ة م�ن خ�الل التجرب�ة 

والخطأ.

البيع الرقمي يتحول إىل ترصد خميف

انقض�ت تلك اللحظة. بريطانيا عام 2015 
تبدو مكانا يسوده االنقسام والتمزق. االعتزاز 
بالتن�وع مه�د الطري�ق لصع�ود الش�عوبية 
المعادي�ة للمهاجرين لدى حزب االس�تقالل. 
االقتصاد ينمو مرة أخرى - على نحو أس�رع 
كثيرا من بقية أوروب�ا - لكن ذلك أيضا، فيما 
يبدو، يش�كل فجوة متسعة بين من يعيشون 
ف�ي رخاء ومن يعيش�ون في حرم�ان. تحت 
السطح، أركان المؤسسة اإلنجليزية القديمة 

تشهد تصدعا.
وعل�ى الرغم من اس�تفتاء العام الماضي 
ح�ول البقاء داخ�ل اتحاد البل�دان األربعة، ال 
يزال بإمكان اسكتلندا أن تقرر االستقالل من 
تلقاء نفس�ها. وقد انفتحت الهوة السياس�ية 
والثقافي�ة بي�ن لن�دن، الت�ي ال ت�زال المركز 
العالم�ي ال�ذي كان�ت علي�ه في ع�ام 2012، 
والمناطق اإلنجليزية النائية األقل ازدهارا. كال 
الطرفين اللذين هيمنا على سياسة البالد بعد 
الحرب - ح�زب المحافظين لديفيد كاميرون 
وحزب العم�ال إلد ميليبان�د - يتراجعان إلى 
المعاقل اإلقليمي�ة. المملكة المتحدة نادرا ما 

كانت منقسمة إلى هذا الحد.

الثقة الوطنية بالنف�س
فقدت بريطاني�ا توجهاتها العالمية. كان 
لحربي العراق وأفغانس�تان تأثير س�لبي في 
الثق�ة الوطنية بالنفس. وق�د تم تعزيز الميل 
نحو االنطواء بس�بب الض�رورة االقتصادية 
لخف�ض العج�ز والدي�ون. وع�ادت الق�وات 
المس�لحة من الهزائم في البصرة وهلمند إلى 
احتمال تخفيضات كاس�حة ف�ي الميزانيات 
العس�كرية. وف�ي مواجه�ة االرتف�اع بي�ن 
المناهضين للتكامل األوروبي في الداخل، فإن 
كاميرون تراوده فكرة االنسحاب من االتحاد 
األوروبي، وهو أمر يثير كثيرا من االستغراب 
بين األصدقاء والحلفاء في الخارج. وميليباند 
ال يتحل�ى س�وى بالصم�ت ح�ول الش�ؤون 
العالمي�ة. البريطاني�ون، كم�ا يق�ول تقرير 
صادر عن مركز األبحاث “تش�اثام هاوس”، 
ال يزال�ون يرغبون في التفاخر على الس�احة 
العالمية، لكن تراودهم ش�كوك أن بإمكانهم 

التأثير بصورة حاسمة في األحداث.
الس�ير جون س�ويرز، الدبلوماس�ي الذي 
تحول إلى مسؤول في جهاز المخابرات، الذي 
كان حت�ى وقت قري�ب يتولى رئاس�ة جهاز 
المخابرات الس�رية، يتحدث ع�ن أمة تتراجع 
ع�ن العال�م بطريق�ة تش�به كثيرا انس�حاب 
الواليات المتحدة وانكفاءها على نفسها بعد 
ح�رب فيتنام. وف�ي الوقت ال�ذي تندفع فيه 
قوات الرئيس الروسي فالديمير بوتين داخل 
أوكرانيا، تتس�اءل شخصية كبيرة في اإلدارة 
األمريكية بصوت عال عما إذا كانت “العالقة 
الخاصة” األس�طورية بين واش�نطن ولندن 
تتع�رض لإلف�راغ. هناك ش�ك حقيق�ي، كما 
يقول “حول التزام وصدقية المملكة المتحدة 
بوصفه�ا ش�ريكا ف�ي الحفاظ على الس�الم 

العالمي”.
ف�ي ظ�روف أخ�رى، االنتخاب�ات العامة 
المقررة في الس�ابع من أيار )مايو( قد تدفع 

األم�ة إل�ى مناظرة قوي�ة، ليس فق�ط حول 
االقتصاد المحلي وشكل الحكومة، لكن أيضا 
ح�ول أفض�ل الس�بل للتكي�ف مع عال�م أكثر 

صرامة وأكثر خطورة.
يج�ب أن تِعد االنتخابات برؤى متنافس�ة 
وعق�ود آجل�ة بديلة. ب�دال من ذلك، كش�فت 
الحم�الت حت�ى اآلن عن انفص�ال عميق بين 
السياس�ة الت�ي عفا عليه�ا الزم�ن، وهموم 
بي�ن  الش�قة  بُع�دت  الناخبي�ن.  وتطلع�ات 
بجدان�ور،  فيرن�ون  والسياس�ة.  المجتم�ع 
أس�تاذ الحكومة في كلية كينج�ز كوليج في 
لن�دن، ال�ذي دّرس مرة الش�اب كاميرون في 
جامعة أكس�فورد، يتحدث عن “تباين متزايد 
بين األش�كال الدس�تورية والسياس�ية للسن 
المبكرة والحقائ�ق االجتماعية واالقتصادية 

الموجودة اليوم”.
فق�د ح�زب العم�ال المجندي�ن الذي�ن تم 
تقديمه�م م�رة من قب�ل الصناع�ات الملوثة 
وبطاقة عضوية المحافظين التي لم تعد تمنح 
المكان�ة االجتماعي�ة للطبق�ات المتوس�طة 

المتنقلة.

�صيادة القانون
يص�ادف هذا الع�ام الذكرى الس�نوية ال� 
800 لميث�اق الماجنا كارت�ا )العهد األعظم(، 
الصفقة التي أبرم�ت بين جون، ملك إنجلترا، 
وبارون�ات الق�رون الوس�طى، الت�ي غالب�ا 
م�ا ينظ�ر إليه�ا عل�ى أنه�ا حج�ر األس�اس 
للديمقراطي�ة البريطاني�ة. ف�ي لحظات من 
الغطرس�ة، اللغة اإلنجليزية سوف تخبرك أن 
س�يادة القانون كانت هدية هذا الميثاق ليس 
فق�ط إلى إنجلت�را “الجزي�رة الت�ي يحكمها 
الصولج�ان”، على ح�د تعبير شكس�بير، بل 
للعال�م الديمقراط�ي. وكان م�ن المفت�رض 
لألحداث التذكارية أن تش�كل ثبات واستقرار 
العادات والمؤسسات للدستور غير المكتوب 
ف�ي البالد.ومع ذلك، الص�ورة المعاصرة هي 

ص�ورة نجد فيها نظاما سياس�يا ومجموعة 
م�ن القواع�د الدس�تورية الت�ي تقطعت بها 
بريطاني�ا  كب�رت  الحداث�ة.  بفع�ل  الس�بل 
وتجاوزت سياس�تها. وبالنس�بة لمعظم من 
ه�م في فترة م�ا بعد الحرب، نظ�ام الحزبين 
)أحيانا نظ�ام الحزبين ونصف الحزب( حقق 
حكوم�ة الح�زب الواح�د المس�تقرة. عندما 
وجد كاميرون لزاما عليه أن يدخل في تحالف 
رس�مي م�ع ح�زب الديمقراطيي�ن األحرار، 
بزعامة نيك كلي�ج، بعد انتخابات عام 2010، 
كان ينظ�ر إلى األمر على أنه رحلة مؤقتة إلى 
التعددية الحزبية ذات النمط األوروبي. يمكن 
لنظ�ام القطبين المألوف إعادة تأكيد نفس�ه 
قريبا بش�كل كاف. لكن االحتمال اآلن هو أن 
تتحق�ق نتائج انتخابات غير حاس�مة أخرى. 
وأبعد من ذلك، أن تكون هناك سياس�ة دائمة 

من إدارات األقلية أو االئتالفات.
اإلغراء هو اعتبار هذا التش�رذم - الحزب 
الوطني االس�كتلندي وح�زب الخضر انضما 
لحزب االس�تقالل في تحدي النظام التقليدي 
الش�خصيات  عاب�رة.  ظاه�رة  أن�ه  عل�ى   –
العريقة في السياسة في وستمنستر تتحدث 
عن رد فعل طبيعي لهذه األوقات االقتصادية 
الصعب�ة وإلى جي�ل باهت بش�كل غريب من 

القادة السياسيين.
هم محقون، ولكن لي�س تماما. تراجعت 
مس�تويات المعيش�ة. كامي�رون ه�و رئيس 
م�كان  عل�ى  الحص�ول  إل�ى  يه�دف  وزراء 
عل�ى هامش التاري�خ. ميليباند يت�وق لعصر 
أس�طوري لم يكن فيه للساس�ة من اليس�ار 
حاجة إلى حل وسط مع الرأسمالية الوضيعة. 
برامجه�م تفتقر إلى الطم�وح والتفاؤل. من 
جانب�ه، حزب كليج غارق في معركة من أجل 
البق�اء على قيد الحياة. الش�ركاء الصغار في 

التحالفات نادرا ما يبلون بالء حسنا.
لكن جنبا إلى جنب مع االتجاهات الدورية، 
هناك تيارات عميقة تفع�ل فعلها. يقع نظام 

اجتماعي�ة  الضطراب�ات  ضحي�ة  الحزبي�ن 
واقتصادي�ة. وكما يكتب بجدان�ور في مقال 
لجمعي�ة الدس�تور ف�ي المملك�ة المتح�دة، 
بريطاني�ا تمر بمرحل�ة انتقالية من “مجتمع 
مغلق في الخمس�ينيات، هيمن�ت عليه الكتل 
االجتماعية واالقتصادية الكبيرة على أساس 
المهن�ة والطبقة، إلى مجتم�ع مجزأ أكثر من 

الناحية االجتماعية والجغرافية”.
ف�ي ع�ام 1951 كان في مجل�س العموم 
س�تة نواب من خ�ارج الحزبين الرئيس�يين. 
الع�دد اآلن 85. لقد ضعفت العالقات الطبقية 
ووِضع�ت خطوط�ا جدي�دة بي�ن اس�كتلندا 
وإنجلترا، بين الصغار والكبار، وبين الش�مال 

والجنوب.
كان هن�اك وقت عندما “ولدت” ش�ريحة 
كبيرة من الس�كان من ح�زب المحافظين أو 
حزب العمال. وتقول جمعية هانس�ارد، التي 
تجري مراجعة منتظمة للمشاركة السياسية، 
إن 30 في المائة فقط من الناخبين يعترفون 
اآلن بوالء ثابت لحزب معين. ويقول نحو 67 
في المائة إن السياس�يين “ال يفهمون الحياة 

اليومية للناس من أمثالنا”.
المحافظ�ون اآلن يعتبرون حزب األغنياء 
م�ن الجن�وب. ال يمك�ن العثور عل�ى أعضاء 
نواب من ح�زب المحافظين في أي مكان في 
مانشستر، أو ليدز، أو برمنجهام، أو نيوكاسل. 
خ�ارج لن�دن - العاصمة الت�ي تتحدى معظم 
االتجاه�ات في أماكن أخ�رى - يناضل حزب 
العمال للفوز بأكثر من حفنة من المقاعد في 
المناط�ق الجنوبية في إنجلت�را. يعاني حزب 
المحافظين في اس�كتلندا م�ن أكثر من جيل. 
اآلن، بع�د أن خس�ر القوميون في اس�تفتاء 
أيل�ول )س�بتمبر( حول االس�تقالل، يهددون 
بف�وز يس�حق ح�زب العم�ال ف�ي مس�ابقة 

الحصول على مقاعد في وستمنستر.
منذ وقت ليس ببعيد، كان بإمكان الحزب 
الفائز في االنتخابات العامة أن يحظى بتأييد 

أكث�ر م�ن 40 ف�ي المائة م�ن الناخبي�ن. أما 
كامي�رون وميليباند، الل�ذان يقاتالن اآلن من 
أجل خسارة أقل شدة، فهما يناضالن من أجل 
الوص�ول إلى نس�بة تزيد كثيرا عل�ى 30 في 

المائة.

فقدان ال�صلطة
ال يتمث�ل التح�دي فقط ف�ي الوصول إلى 
التسلس�ل الهرمي المألوف في وستمنس�تر. 
هن�ري فيرل�ي، الصحاف�ي ال�ذي اجتهد في 
مهنت�ه خ�الل الخمس�ينيات، ص�اغ عب�ارة 
التقالي�د  ش�بكة  لوص�ف  “المؤسس�ة” 
والمؤسس�ات واألف�راد األقوي�اء ف�ي ذروة 
المجتم�ع البريطاني. الس�لطة ال تزال تنتمي 
إلى أصح�اب األراضي، وإل�ى وزارة الخزانة، 
ووزارة الخارجية، والمصرفيين والسماسرة 
اإلذاع�ة  هيئ�ة  وإل�ى  المال�ي،  الح�ي  ف�ي 
البريطاني�ة وبارونات الصحافة واألس�اقفة 
والقض�اة. وكان�ت القرارات تتخ�ذ في غرف 
االس�تقبال والصالونات المغط�اة من الداخل 
بخش�ب البلوط في نوادي النبالء في س�انت 

جيمس.
ال ت�زال هناك زواي�ا يزدهر فيه�ا النظام 
القدي�م. رغم جميع المتاعب المش�هورة في 
وس�ائل اإلع�الم لبعض أف�راد أس�رة الملكة 
المس�تقرة  الش�خصية  ف�إن  المباش�رين، 
للملك�ة إليزابي�ث أبق�ت عل�ى حب�ل الم�ودة 
بينها وبين ش�عبها، ويس�تمر النظام الملكي 
باعتب�اره الوصي عل�ى الوح�دة الوطنية. إذا 
أردنا اس�تعارة تعبير من والتر باجوت، كاتب 
المقاالت المش�هور في القرن التاس�ع عشر، 
فإن الملكة لم تس�مح لضوء النهار بتش�ويه 

السحر.
االمتي�از.  م�ن  أخ�رى  جي�وب  هن�اك 
البي�ان  بكتاب�ة  المكلف�ون  المس�اعدون 
االنتخابي لح�زب المحافظين كله�م تقريبا، 
مثل كاميرون، خريجي مدرسة إيتون، إحدى 
المدارس العام�ة المكلفة في بريطانيا. ومع 
ذلك، مثلم�ا تراجعت ق�وة بريطانيا تراجعت 
دائ�رة  المؤسس�ة.  ش�بكات  س�لطة  أيض�ا 
كامي�رون الداخلي�ة م�ن األصح�اب األثرياء 
تثي�ر أعصاب كثير من الناخبي�ن. أحد النواب 
التابعين لحزبه هو بالذات يصفه بأنه “الصبي 
الفاخر لحزب المحافظي�ن” الذي ليس له أي 
اتصال م�ع انش�غاالت طاولة مطب�خ األمة. 
كذلك س�قط الح�ي المال�ي في الع�ار نتيجة 
سلس�لة فضائح االنهي�ار المال�ي، وفضائح 
غس�ل األم�وال، وفضائح الغش ف�ي عمليات 
البيع. هذا الش�هر فقط تبي�ن أن HSBC كان 
متواطئا ف�ي برام�ج التهرب م�ن الضرائب. 
االجتماعي�ة  المواق�ف  اس�تبانة  وتس�جل 
البريطاني�ة أن�ه في ع�ام 1983 كان نحو 90 
في المائ�ة من الناخبين ي�رون أن المصارف 
مؤسس�ات تتمتع بإدارة جيدة. وبحلول عام 
2012 انخف�ض مس�توى الثق�ة إل�ى 19 في 

المائة.
أما بالنسبة إلى البرلمان، كان البريطانيون 
ُيظِه�رون دائم�ا ش�كوكا ف�ي محله�ا تجاه 
السياس�يين، لك�ن ه�ذا تح�ول إلى س�خرية 

عميق�ة ف�ي أعق�اب سلس�لة م�ن الفضائح 
حول النفق�ات. في األس�بوع الماض�ي علِق 
اثن�ان م�ن وزراء الخارجية الس�ابقين، جاك 
س�ترو والس�ير مالكولم ريفكيند، في ضجة 
حول المصالح التجارية للنواب. وقال الس�ير 

مالكولم إنه سيتنحى في االنتخابات.
ف�ي كنيس�ة إنجلت�را، يواصل األس�اقفة 
م�ن  متراجع�ة  أع�داد  أم�ام  لك�ن  الوع�ظ، 
الحض�ور. الصحاف�ة – التي وصفه�ا إدموند 
بي�رك، المختص الدس�توري للقرن التاس�ع 
عش�ر، بأنها الس�لطة الرابعة - تلوثت بشدة 
بس�بب التس�ريبات بخص�وص التنصت على 
الهواتف. بعد األزمات االقتصادية التي ال تعد 
وال تحصى، أداء وزارة المالية اآلن أكثر شبها 
بتفتفة س�يارة ترابان�ت األلمانية الش�رقية 
منه�ا بس�يارة رول�ز - روي�س المعروف�ة. 
ودبلوماسيو وزارة الخارجية، الذين كانوا في 
أعلى مؤسس�ة الحكوم�ة البريطانية وكانوا 
مبعوثين أقوي�اء للنفوذ البريطان�ي الدولي، 
ُيطلَب منهم من قبل أس�يادهم السياسيين أن 
يعي�دوا اختراع أنفس�هم على ش�كل مندوبي 

مبيعات متنقلين للشركات البريطانية.

�صجني املا�صي
كثيرون س�وف يودعون بم�ودة المعاقل 
الفظيع�ة لالمتيازات ذاتية االس�تدامة. عصر 
التوقير بال تدبر تج�اه اآلخرين قد ولى. ومع 
ذل�ك، التوس�ع في مش�اعر التآكل ف�ي الثقة 
بالسياس�يين والمؤسس�ات في الب�الد كانت 
ل�ه عواقب تعيس�ة. كما في بل�دان أخرى في 
أوروب�ا، فه�و يخلِّف فراغا في الش�رعية يتم 
ملؤه�ا م�ن قب�ل “االتجاه�ات المناِهضة”: 
المناهضة للمؤسس�ة القائم�ة، والمناهضة 
ألوروب�ا، والمعادية للمهاجري�ن، والمعادية 
للرأسمالية. كذلك استطاع الشعبويون إدراك 
المزاج العام للعصر من خالل إعطاء الناخبين 
المحبطي�ن أع�داء له�م، ب�دال م�ن إعطائهم 
يح�اوالن  وميليبان�د  وكامي�رون  أجوب�ة. 
اإلمس�اك به�ؤالء الناخبين من عل�ى اليمين 

واليسار.
صع�ود القومي�ة ف�ي اس�كتلندا ونج�اح 
حزب االس�تقالل في تعزيز سياسات الهوية 
اإلنجليزي�ة ينطق�ان بوج�ود اتح�اد بل�دان 
يخس�ر عامل التماس�ك ال�ذي توف�ره النزعة 
البريطاني�ة. بعضه�م، مث�ل المؤرخ�ة ليندا 
كولي، يش�ير إلى أن ه�ذا كان يح�دث دائما. 
بريطاني�ا، ف�ي النهاي�ة، دولة ت�م اختراعها 
في القرن الثامن عش�ر م�ن خالل المغامرات 
اإلمبراطورية، والبروتس�تانتية المش�تركة، 
واألع�داء المش�تركين. ج�واب بجدان�ور هو 
تس�وية دس�تورية جدي�دة - إع�ادة توزي�ع 
السلطة بين، وداخل، البلدان األربعة المكونة 
لالتحاد لتتناس�ب م�ع الحقائ�ق االجتماعية 

واالقتصادية والثقافية لهذا العصر.
وهو محق في ذل�ك. بريطانيا بحاجة إلى 
طريقة جدي�دة لحكم نفس�ها وقصة جديدة 
- قص�ة ملزمة تمن�ح االحت�رام الواجب إلى 
الماضي، لكن ال تكون حبيس�ة هذا الماضي. 

في عام 2012 أشارت لندن إلى الطريق.



ريم البنا، ممثلة تونس�ية صاعدة، شغفت بالفن 
منذ الطفولة، فسارعت الى دخول مجال التمثيل 
والنجومية من باب اإلعالنات وعروض األزياء. 
فرصته�ا الحقيقي�ة كانت م�ع المخرجة رجاء 
العم�اري في فيل�م »الدواح�ة« ومن�ه انطلقت 
إل�ى عالم الس�ينما وص�ورت عدداً م�ن األعمال 
التونس�ية والعربية، آخرها عمل سوري يحكي 
عن الثورة الس�ورية... »لها« التقت ريم البنا في 

العاصمة التونسية وكان هذا الحوار.
- قمت برفع قضية ضد وزير الداخلية التونسي 
السابق علي العريض، فإلى أين انتهت القضية؟

القضي�ة لم تنت�ه بعد، فقد رفع�ت قضية عدلية 
ضد وزي�ر الداخلية علي العريض ألنني تعرضت 
لالعت�داء م�ن ط�رف عنصري�ن م�ن الش�رطة 
التونس�ية بالقرب من مبنى وزارة الداخلية، من 
دون أي سبب يذكر. وبما أن الوزير هو المسؤول 
األول ع�ن س�المة المواطنين وع�ن كل عناصر 
األمن في تونس، رفعت ضده قضية الس�ترجاع 
حقوق�ي المعنوي�ة أوالً ولوضع ح�ّد لتجاوزات 

بعض رجال الشرطة ثانياً.
- وهل تّم إنصافك؟

لم يتم أخ�ذ أقوالي حتى، ولكنني ما زلت مصّرة 
على المضي قدماً نحو المحاسبة.

- بعدما رفعت القضية، علّق المتحدث الرس�مي 
باس�م وزارة الداخلية محمد علي العروي بقوله 
إن ريم البنا تحاول بذلك أن تصنع لنفسها شهرة 

إعالمية ال أكثر... ما تعليقك؟
ش�هرتي الحالية تكفين�ي وترضيني وأنا رفعت 
القضية كمواطنة تونسية وليس كممثلة تبحث 
عن األضواء. ومنذ صغري أكره أن أكون الضحية 

أو النعامة التي تخّبئ رأسها وال تواجه الخطر.
االعت�داء الذي تعّرضت له ال أس�تحقه وهو غير 
مبرر، ولذلك يج�ب أن تتعرض األطراف المعنية 
باألمر للمحاس�بة مهما كان شأنهم أو منصبهم 

أو حتى أهميتهم المحلية والدولية.

- أنت أول فنانة تونسية تتلقى تهديدات بالقتل، 
فهل ما زالت التهديدات قائمة؟

نع�م، تلقيت العديد 
م�ن 

بالقت�ل  التهدي�دات 
ف�ي  دوري  بس�بب 
»الدواح�ة«  فيل�م 
تلك  وكانت  التونس�ي، 
إما  تصلني  التهدي�دات 
عبر »االيمي�ل« او عبر 
الهات�ف، وقم�ت برفع 
السلطات  الى  ش�كوى 
لحمايت�ي  األمني�ة 
التهدي�دات  ه�ذه  م�ن 
التي  الجه�ة  ومعرف�ة 

تقف وراءها.
ف�إن  إل�ي،  وبالنس�بة 
ال�ذي يعتمد سياس�ية 
والتخوي�ف  الترهي�ب 
يج�ب أن يعاقب، فلكل 
إنس�ان رأي�ه الخ�اص 
العيش  ف�ي  وأس�لوبه 
الدولة أن  ويجب عل�ى 
تعاقب كل شخص يهدد 
س�المة ش�خص آخ�ر 
في  االخت�الف  بس�بب 

األفكار والتوجهات.
- ش�اركت أخي�راً ف�ي 
فيل�م س�وري للمخرج 
جود سعد تحت عنوان 
الخريف«...  »بانتظ�ار 

حدثينا عن دورك؟
أجس�د ف�ي الفيلم دور 
تونس�ية  صحافي�ة 
س�ورية  إل�ى  تس�افر 
ع�ن  البح�ث  به�دف 

أخيه�ا الذي انضم إلى مجموعة م�ن المقاتلين، 
والفيل�م يق�دم الكوميديا الس�وداء م�ن بطولة 
الفنان�ة الجميلة س�الف فواخرج�ي وعدد كبير 

من النجوم السوريين.
- وكيف كانت رحلتك إلى سورية؟

كان�ت رحل�ة رائع�ة وتعّرف�ت من خالله�ا إلى 
حقائ�ق لم أك�ن أعرفه�ا... األخب�ار التي 
نش�اهدها ف�ي التلفزيون�ات ال تنقل 
الى المش�اهد كل الحقيقة، فيعتقد 
أن كل الم�دن الس�ورية أصبحت 
مهّدم�ة تمام�اً، وذل�ك يخالف 
الواق�ع. فق�د زرت العاصمة 
دمش�ق وذهلت لدرجة أنني 
قلت للمرافقين: »هل انتم 
فعالً في حرب؟« فال 
توجد أي مؤشرات 
ذل�ك  إل�ى  ت�دل 
العاصمة.  وس�ط 
عادي�ة  فالحي�اة 
والشوارع نظيفة 
س  ر ا لم�د ا و
ح�ة  مفتو
وغيرها من 
ه�ر  مظا
ة  لحي�ا ا

الطبيعية.
- أل�م تمنعك عائلت�ك من التصوير في س�ورية، 
خاص�ة أن�ك س�افرت ف�ي الوق�ت ال�ذي كانت 

الواليات المتحدة األميركية تهددها بضربات؟
والدت�ي قالت ألس�رتي انني س�افرت إلى لبنان 
حت�ى ال يقلقوا عل�ّي، ولكن ف�ي الحقيقة اهلي 
يعرفونني جيداً، فأنا إنس�انة عنيدة أبحث دائماً 

عن المغامرة مهما كانت محفوفة بالمخاطر.
- هل سيرى هذا الفيلم النور قريباً؟

نع�م ، س�يعرض قريب�اً فه�و اآلن ف�ي مرحل�ة 
المونتاج.

- وكيف كان التعامل بينك وبين النجمة س�الف 
فواخرجي؟

هي نجم�ة تتميز برفعة األخالق، وعندما علمت 
أنني أتيت من تونس إلى سورية للتصوير، قالت 
ل�ي: »أنت بطلة، ففنانات س�ورية يخفن التنقل 
من مدينة الى مدينة بس�بب الحرب، أما انت فقد 
أتيت من قارة إلى ق�ارة من أجل التصوير وهذه 

شجاعة نادرة«.
- م�ا أكث�ر المش�اهد الت�ي آلمت�ك عندم�ا زرت 
طرط�وس ورأي�ت م�ا فعلت�ه الح�رب بمبان�ي 

المدينة؟
تألم�ت كثيراً لحال�ة الدمار التي تعيش�ها بعض 
الم�دن بالتأكيد، ولكن أكثر ما آلمني هو حقيقة 
أن في سوريا مقاتلين من تونس، وكنت أجتمع 
أن�ا وفري�ق العمل بع�د االنته�اء م�ن التصوير 
لمتابعة نشرات األخبار وكنت أخجل منهم كلما 

ُذكر اسم تونسي قتل مدنيين.

- اتجهت عكس زميالتك من الممثالت التونسيات 
الى الس�ينما السورية واللبنانية ولم تتجهي الى 

السينما المصرية؟
أن�ا أرفض الذه�اب إلى بلد آخر، لط�رق األبواب 
وش�حذ األدوار م�ن ه�ذا وذاك. م�ع احترام�ي 
للجمي�ع، أظ�ن ان اإلنس�ان الذي يحترم نفس�ه 
يج�ب ان يص�ون كرامت�ه وينتظ�ر األدوار ال أن 
يلهث خلفها ويعّرض نفس�ه للمهانة، مثالً هند 
صب�ري نجحت وتمي�زت وتتالت عليه�ا األدوار 
ألنه�ا خرج�ت م�ن تون�س بدع�وة م�ن إيناس 
الدغي�دي وم�ن بعده�ا انهالت عليه�ا العروض 

هناك.
وأن�ا م�ن جانبي موج�ودة في بل�دي ومنفتحة 
عل�ى كل التج�ارب وعندم�ا يطلبن�ي مخرج ما 
أس�افر له من دون تردد، أدرس المش�روع وفي 
حال االتفاق أصور مع�ه المادة وأعود إلى بلدي 

معززة مكرمة.
- هل ما زلت تنزعجين من الخلط بينك وبين ريم 

بنا المغنية الفلسطينية؟
الموض�وع أزعجني ف�ي البداية ألن�ه بعدما بدأ 
اس�مي ُيتداول عربياً س�ارعت الى إرس�ال بيان 
صحافي تتهمني فيه بس�رقة اس�مها، مع العلم 
ان ري�م البنا هو اس�مي الحقيق�ي المكتوب في 
أوراق�ي الثبوتية ولن أغيره م�ن أجل أحد مهما 

كانت قيمته.
- هي قالت إنها س�اهمت في الثورة التونس�ية 

بأناشيدها؟
كثي�رون أرادوا تحقي�ق ش�هرة عل�ى حس�اب 

الثورة.
- بعدم�ا نجحت تونس في اختي�ار رئيس جديد 
وخط�ت خطوة نحو االس�تقرار، ه�ل تتوقعين 

مستقبالً مشرقاً للسينما التونسية؟
بصراح�ة، أن�ا متش�ائمة ف�ي ه�ذا الموضوع. 
صناع�ة الس�ينما التونس�ية م�ا زال�ت ضعيفة 
ألسباب جوهرية تتعلق بنقص التمويل وصعوبة 
التسويق مع أن في تونس طاقات مهمة ولكنها 
مجمدة، وأرى حالياً ان المخرج التونسي نجيب 
بالقاض�ي اس�تطاع ان يحلّق بأفالم�ه وخاصة 

فيلمه الجديد »باستردو« نحو العالمية.
- رأين�اك ف�ي العديد من التظاه�رات في تونس 

تنادين بحرية التعبير والرأي؟
نعم، ش�اركت في التظاهرات التي تنادي بحرية 
الم�رأة والتندي�د باإلره�اب وتعرض�ت للضرب 

المبّرح.
- ف�ي ح�وار س�ابق أجريت�ه مع�ك قل�ت ان�ك 
تحلمي�ن بالوقوف أمام ج�ورج كلوني في عمل 
س�ينمائي... فهل ما زلت تحلمين الحلم نفس�ه 

خاصة بعد زواجه من أمل علم الدين؟
صرفت النظر عن هذا الحلم ألن أحالمي أصبحت 
أكب�ر وأعم�ق... أيقون�ة الس�ينما العالمية هي 
جولييت بينوش بالنس�بة إلّي، وأتمنى أن أصبح 

مثلها يوماً.
- وأخيراً... ريم البنا فلنختتم بجديدك الفني؟

قم�ت بتصوي�ر فيل�م س�ينمائي تونس�ي م�ع 
المخرج مختار العجيمي اسمه »قصر الدهشة« 
وه�و دور اس�تثنائي جديد ومتفرد أجس�د فيه 
ش�خصية »بس�مة حربوش�ة« ويبح�ث مخرج 
العمل حالياً إمكانية إش�راكه في الدورة المقبلة 

من »مهرجان كان السينمائي الدولي«.

�

www.almustakbalpaper.net

فنــــون   العدد )917(  الثالثاء 3  اذار  2015 11-10
قالت الفنان إليان محفوظ أن قلبها خاٍل وغير مشغول بأي 

رجل.
وعن مواصفات فارس أحالمها رّدت:"ال يعنيني أن يكون 

فائق الجمال, فاألهم عندي أخالقه وتعامله وصدقه ووفاؤه, 
فاذا وجدت رجال يمتلك هذه الصفات "بعيش معو عالخبزة 
والزيتونة"."وحين سؤالها عن االمومة قالت :"صراحة الى 

اآلن ال تعني لي األمومة شيئا, وبصدق أيضا ال أحب كثيرًا 
األطفال, فخلقي ضيق لكني اعشق أوالد أختي حتى أن ابنها 
يناديني ماما, وأمي تقول انني سأكون أما حنونة جدًا ما بعرف 
شو قولكم؟ ".كالم إليان جاء خالل لقاء صحافي لها في جريدة 

السياسة الكويتية .

قالت الممثلة التونسية سامية الطرابلسي إنها ال تخشى الفشل بعد دخولها الوسط الفني 
المصري آتية إليه من الدراما الخليجية  برغم اعترافها بصعوبة المهمة في بلد يعج بآالف 

الممثلين.وفي تصريحات خاصة بالفن عبرت سامية عن رفضها التام للحديث في أي شأن خاص 
أو شخصي عن حياتها وعن عواطفها، واكتفت بالحديث عن الشؤون الفنية والمهنية.وقالت 
في رد على سؤال إنها قررت االستقرار النهائي في مصر مستعدة لمواجهة أي محاربة من أي 
طرف كان، معتبرة أن الفنان المصري قد يتضايق لكونه ابن البلد ويأتي أحد ليعمل بدال عنه.
لكنها أفصحت عن إمكانات وثقة تملكها تجعلها غير قلقة من مسألة حجز مكان لها في صميم 

الدراما والسينما في مصر.كما وأعلنت عن إقامتها الدائمة في مصر بعد اآلن، برغم مرور 
سنوات على إقامتها في دبي.وكانت سامية الطرابلسي انتقلت إلى مصر قبل فترة بعد نجاحها 
في بطولة مسلسل ) فرصة ثانية( والذي وقع في 120 حلقة، وذلك بعد تألق لسنوات في 

مسلسالت من إنتاج إم بي سي

تكريم سهري رمزي وسهري البابيل يف مهرجان آخر موضة
 يك�رم مهرج�ان آخر موضة للمحجبات في دورته الرابعة نجم�ات الفن واألناقة يوم 7 مارس 
الحالي الذي يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.ويكرم المهرجان الفنانات عفاف ش�عيب وسهير 
البابلي وس�هير رمزي واإلعالمية لمي�اء فهمي عبد الحميد والمطربة عاي�دة األيوبي والفنانة 
ع�ال رامي وحنان مط�اوع وهالة فاخر وإيمان أيوب وإيمان ش�اكر ورجاء الجداوي ونش�وي 
مصطفي.وقال�ت م�روة نور الدي�ن مدي�رة المهرجان ، إن اله�دف من المهرجان هو تنش�يط 
الصناعة والس�ياحة ، وتش�جيع المنت�ج المصرى في إطار الحملة الت�ي أطلقها رئيس الوزراء 
تحت عنوان "اش�ترى المصري" ، وأكدت أن تكريم نجمات الفن واإلعالم والذي جاء تزامنا مع 

اليوم العالمي للمرأة جاء لإلسهامات في مجال وخدمة قضايا المرأة.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

احالم وراغب وشذى حسون
 في الحقيق�ة كلما اردت االبتعاد عن تناول المس�تجدات 
ف�ي اخبار المطرب�ة االماراتية )احالم( حتى اجد نفس�ي 
وس�ط كل ذلك الكم الهائل من االخبار الصحفية )حصرا( 
التي تناولت تلك المطربة .. ووقتها كنت احمد الله انني ال 

اعرف السبيل الى )مواقعها( عبر االنترنت .. 
وق�د يتس�اءل البع�ض ما ال�ذي يجعلن�ي على مث�ل ذلك 

التواصل  ؟

والج�واب : تل�ك الغرابة ف�ي اخبارها والت�ي ال تخلوا من 
التهكم والتهجم على االخريات وحتى االخرين وكما حدث 
بصدد ابعاده�ا للفنان المطرب )راغب عالمة( عن الدورة 
الثالث�ة من برنام�ج )أراب أي�دول( والذي س�رب مؤخرا 
وعبر مقربين من�ه  تفاصيل مثيرة عن الثمن الذي دفعته 
)احالم( لتحتفظ بمقعدها ضمن لجنة التحكيم .. حتى ان 
تل�ك المصادر المقربة من )راغ�ب عالمة( قد ذكرت ايضا 

ان )احالم( تنفق من اموالها ارقاما طائلة لضمان التواجد 
والهيمنة على كل تفاصيل البرنامج الذي يحقق لها رواجا 

اعالميا يفوق اضعاف ما تدفعه !!.
ه�ذا وقد اك�دت المصادر ان )راغب عالم�ة(  المح الى ان 
انفاق )احالم(  تجاوز العشرين مليون دوالر على برنامج 
)اراب اي�دول( .. كما انها قد وف�رت الدارة البرنامج عقد 
رعاية غير مسبوق من شركة طيران االمارات .. وكل هذا 

مقاب�ل تواجدها كرئيس للجن�ة التحكيم  وابع�اد الفنان 
المط�رب )راغب عالمة( لم يك�ذب هذه التصريحات حتى 

االن ..
كما ان شبكة قنوات mbc امتنعت عن التعليق !!.

والجدي�د الجديد في ام�ر المطربة اح�الم ان هناك خالفا 
قد حصل بينها وبين المطربة العراقية )ش�ذى حس�ون(  
حينم�ا ذكرت )احالم( باناه هي التي اكتش�فت )ش�ذى( 

وقدمتها للساحة الفنية .. وانها كانت توصي بمشاركتها 
ف�ي اي عرس ومهرجان .. وان )ش�ذى(  ما زالت صغيرة 
ف�ي هذا المج�ال وال تصلح ان تنافس�ها .. او تقف ندا لها 

.!!
وعلى اثر ذلك صرحت )ش�ذى( ب�ان )احالم( ليس لها اي 
فضل عليها .. وانها صنعت نجوميتها بنفسها بعد فوزها 

بلقب اول عراقية تفوز في )ستار اكاديمي( 

إنــتــصــــار:
 اإلعالن عن جوائز مسابقة "إبداع 3" يف أبريل املقبل

 أعربت الفنانة انتصار عن س�عادتها باختيارها في لجنة تحكيم مس�ابقة "إبداع 3" لجائزة الش�ارقة 
الثقافية لش�باب الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا ، حيث يتنافس المتس�ابقون في أكثر 
م�ن 24 مج�اال فنيا مختلفا ، الفتة إل�ي أنها توجهت أول أمس إلي مدينة األقصر للمش�اركة في لجنة 

التحكيم ومن المقرر أن يتم اإلعالن عن جوائز المسابقة في شهر أبريل المقبل.
وذك�رت انتص�ار - في تصريح لها - أن أبرز المجاالت التي يتنافس فيها المتس�ابقون هي "الش�عر، 
الرواية ، القصة القصيرة ، التأليف المسرحي ، المقال ، العزف ، الموسيقى ، الغناء ، التصوير الزيتي 
، التصوير الضوئي، الرس�م ، األش�غال الفني�ة ، النحت ، الجرافيك ، الطبع�ة الفنية ، تصميم اإلعالن 
، الخط العربي ، األفالم القصيرة ، المراس�ل التليفزيوني، اإلنش�اد الديني ، الكوميكس إس�تريبس ، 

المذيع ، القصة، الكورال "الغناء الجماعي"، والعزف الجماعي".
ومن المقرر أن يحصل الفائزون على جوائز مالية من أمير الش�ارقة الش�يخ الدكتور س�لطان بن 
محمد القاس�مي ، وتقام فعاليات المس�ابقة وتتنافس الكليات في كل جامعة من جامعات مصر 
الحكومي�ة والخاصة في المجاالت الفني�ة المتعددة لتقوم كل جامع�ة بالتصفية بين كلياتها ثم 

يقام التنافس النهائي بين الجامعات للتصفية النهائية للوصول للنتائج على مستوى مصر.
جدي�ر بالذكر أن التصفية النهائية تجرى في محافظتي األقصر واإلس�كندرية نظرا لزيادة العدد 

واإلقبال الشديد الذى ال يتحمله مكان إقامة واحد 

ريم البنا: سالف فواخرجي وصفتني بـ »البطلة«



Apago PDF Enhancer

بدأت مش�وارها مع الكبار، منذ صغرها والفن 
جزء منه�ا، أقنعت الجميع بأدوارها، إنتقائية، 

جميلة، تؤمن بالنصيب .
الفنانة الس�عودية أفن�ان فؤاد الت�ي أصبحت 
نجم�ة تلم�ع ف�ي س�ماء الدرام�ا الس�عودية 

والخليجية، كان لنا معها هذا اللقاء . 
•من هي أفنان فؤاد وكيف دخلِت الفن؟

بدأت منذ س�نوات في التمثيل من خالل طاش 
م�ا ط�اش 18 في حلق�ة من بطولت�ي وكانت 

محاكاة للفيلم االميركي كينغ كونغ.
 •ل�ِك مش�هد ف�ي ط�اش م�ا ط�اش "18" ما 

حكايته؟
المش�هد كان في�ه ه�رة وكان ه�ذا الغري�ب 
بالنس�بة لي النني اخاف م�ن الحيوانات كثيراً 

ومر المشهد بخير.
 •كيف تقبل أهلِك فكرة دخولِك هذا المجال؟

منذ كن�ت صغيرة واهلي يعرف�ون بأنني احب 
الف�ن ويعرفون هذا األمر وكانوا يدركون بأنه 

سيأتي يوم أدخل فيه مجال التمثيل.
•ما هي األعمال التي قدمتها وشكلت لِك قفزة 

في الوسط الفني؟
"طاش ما طاش" فهو كان انطالقتي وأش�هر 
مسلس�ل خليج�ي وأن�ا افتخر ب�ه وعملت مع 
االس�تاذ عب�د الخالق الغانم في مسلس�ل "من 
اآلخر" ومع االس�تاذ عامر الحمود في "ملحق 
بن�ات" وجميعه�ا حقق�ت نجاح�ات كبي�رة 

وشكلت لي نقلة نوعية.
معروف ع�ن المجتمع الس�عودي أنه مجتمع 
منغل�ق كي�ف كان�ت ردود المجتم�ع وكي�ف 

واجهتها؟
أنا ال اقول بأن المجتمع الس�عودي منغلق ألنه 
اصبح هناك مواقع التواص�ل االجتماعي التي 
وف�رت ش�يئاً من االنفت�اح وأصبح�ت النظرة 
للم�رأة مختلفة فهي جزء م�ن المجتمع ولها 
دور في�ه وأصبحوا يعرفون ما هو دور الفنان 

في المجتمع.
 •على الرغم من بدايتِك في التمثيل إال أنِك دخلِت 
العم�ل الس�ينمائي من خ�الل فيل�م "هيفاء" 

حدثينا عن الدور ومن رشحِك له؟
فيل�م هيف�اء جنوب�ي س�عودي يتح�دث ع�ن 
الجن�وب وكان اول فيل�م يعرض في الس�ينما 
السعودية ويتحدث عن ارتباط المرأة باالرض 
وع�ن ع�ادات وتقالي�د الجن�وب ف�ي الحقبة 

القديمة وهيفاء هو االسم القديم ألبها.
 •يتناق�ل البع�ض بأن�ِك مكروه�ة م�ن بعض 
الفنانات لماذا ومن برأيِك يريد أن يوقف عجلة 

النجومية عند أفنان؟
منطقياً الغيرة موجودة في الوس�ط الفني أما 
انن�ي مكروهة فال اعرف وهذه تبقى مش�كلة 

الش�خص الذي يك�ره وليس المك�روه ، ولكن 
أن�ا مؤمن�ة بالنصيب وما كتبه الله لي س�وف 

آخذه.
 •ه�ل تعتقدين لو أنك كنت في مجتمع منفتح 

ألخذِت فرصة أكبر؟
أنا إنتقائية في إختيار الدور ولذلك أجد صعوبة 
وما زال لدي مساحة في السعودية وانا أخذت 
فرصت�ي وكما قل�ت ف�ي النهاية إنها قس�مة 

ونصيب.
 •ل�ِك برنام�ج "فايق جي" وقم�ِت بتقليد أهم 
النجوم في العالم ولم يرق العمل إلى المستوى 
المطل�وب وكانت هناك انتق�ادات لِك حتى من 
داخل الوس�ط الفني ووصفوِك بأنِك تتصنعين 

كيف ترين ذلك؟
أي برنامج من هذا النوع سوف يلقى إنتقادات 
وان�ا ممثل�ة لي خب�رة ف�ي التقلي�د وأقلد من 
احب فم�ن المؤكد س�وف تكون ه�ذه الردود 
وانا أحترم جميع االنتقادات س�واء س�لبية أو 

إيجابية.
•كيف هي عالقتِك بزميالتِك الفنانات؟

عالقتي به�ّن عالقة زمالة داخل الوس�ط وأنا 
أتمنى التوفيق للجميع وأحترم الجميع.

•دائم�اً توجه إليك إنتقادات على كل ش�خصية 
الم�رأة  ش�خصية  أخره�ا  وكان  تؤدينه�ا 

المطلقة في مسلس�ل "ملحق بنات" لماذا 
أن�ت تنقدين إلى هذا الحد هل هناك أناس 

تريد كسر درج الصعود ألفنان؟
االنتقادات تصنع النجاح وأنا اتعلم منها 
كي أنجح فال اعتقد أن هناك احداً يحاول 
كسر نجوميتي الن الشهرة والنجومية 

وغيرها من عند الله.
•مسلسل "ملحق بنات" هو مشابه تماماً 
لفكرة المسلس�ل الس�وري "صبايا" أال 
تعتقدين أن مثل هذه األعمال المقلدة أو 
المبتكرة عن مسلسل آخر غير ناجحة؟
أن�ا أرى ب�أن الفك�رة ألي عم�ل ه�ي 

الت�ي تحص�ل على الش�هرة والوه�ج وهذا ما 
حصل بالنسبة لصبايا ألنه كان اول عمل ومن 
الطبيع�ي ان تكرس الفك�رة الناجحة وملحق 
بن�ات هو نفس س�تايل صبايا ولك�ن ال اعتقد 
بأنه�ا مقلدة ولكن ُوِضع�ت لعكس دور المرأة 

في المجتمع.
 •قلِت بأنك مستعدة لتجسيد دور جريء لماذا؟ 

هل من أجل النجومية؟
أنا أقدم ش�يئاً من أجل المجتم�ع ودوراً جريئاً 
باألطروحة وليس من اجل النجومية أو ش�يء 

آخر.
•أين أنِت من الزواج والحب؟

أن�ا موجودة ولك�ن لم يأت النصي�ب بعد وكل 
ذلك بيد الله.

 •أين تقف حدود الجرأة لديِك؟
أنا جريئة لطالما هناك جرأة وليس فقط خيال 
وعرض من أجل النجومية وهناك بالس�عودية 
س�قف لط�رح المواضي�ع وانا متماش�ية مع 

عادات وتقاليد المجتمع وال أخالفها.
•هل جمالِك يسبب لِك إحراجاً؟

ال عل�ى العكس ال يس�بب ل�ي أي إحراج ونحن 
في عصر يحتاج للجمال.

أصبح�ت عملي�ات التجمي�ل ض�رورة ملح�ة 
للفنانة هل خضعِت لعملية من هذا النوع؟

أنا ل�م أخضع لعملي�ات تجميل وإن ش�اء الله 
ال أحت�اج له�ا ولي�س م�ا ه�و أجم�ل الجمال 

الطبيعي.
•لماذا تغارين م�ن مروة محمد وكيف عالقتِك 

بها؟
م�روة محمد زميل�ة وأتمنى له�ا التوفيق وأنا 

عملت معها ولم أغر منها ابداً.
 •ما هو جديدِك؟

إن ش�اء الل�ه في رمض�ان لي أعم�ال مختلفة 
ن  إ ش�اء الل�ه تلقى رضا و

الجمهور.

حورية فرغيل تواصل تصوير »ساحرة اجلنوب« 
 انتقلت أسرة مسلسل "ساحرة الجنوب”، للتصوير داخل استوديوهات مدينة االنتاج االعالمى وذلك بعد انتهائهم 
من التصوير بمنطقة س�قارة بالهرم، حيث اس�تمر التصوير هناك عدة أس�ابيع ، وبعدها انتقل مخرج العمل أكرم 
فريد للتصوير داخل المدينة.وتواصل الفنانة حورية فرغلى تصوير مش�اهد مسلسلها الجديد "ساحرة الجنوب"، 

الذى من المفترض أن تنتهى من تصويرها نهاية مارس وذلك لعرضه فى رمضان المقبل.

رهيام عبد الغفور بـ "ثالثة وجوه" يف رمضان املقبل
تعي�ش الفنان�ة ريهام عب�د الغفور نش�اطا فنيا كبي�را، حيث تطل 
عل�ى جمهورها بثالث�ة وجوه مختلفة خالل أعماله�ا الدرامية التي 
تشارك بها في السباق الرمضاني المقبل.وانتهت ريهام عبد الغفور 
من تصوير دورها في مسلس�ل "حارة اليه�ود" المقرر عرضه في 
رمض�ان المقب�ل، وتجس�د ريهام في المسلس�ل ش�خصية راقصة 
تواجه الكثير من المتاعب مع فتاة يهودية تنافس�ها على حب شاب 

مسلم.
يش�ارك في بطولة المسلسل إياد نصار ودرة وخالد سليم ومحمود 
الجندي وطارق لطفي، وتأليف عمرو س�مير عاطف وإخراج هشام 
فتحي.وتواص�ل ريه�ام عب�د الغفور تصوي�ر دورها في مسلس�ل 

"مريم"، الذي جرى تصوير عدد من مش�اهده 
داخ�ل اس�توديو مصر، ويش�ارك ف�ي بطولة 

المسلس�ل خالد النبوي وهيفاء وهبي من تأليف 
أيمن سالمة وإخراج محمد على.

كم�ا ب�دأت ريه�ام عب�د الغف�ور تصوي�ر مسلس�ل 
"حس�ابات خاصة" مع ط�ارق لطفي المقرر عرضه في 

رمض�ان المقبل.وتدور أحداث المسلس�ل ف�ي إطار درامي 
اجتماعي يحمل طابع األكش�ن واإلثارة والتش�ويق، وهو من 

تأليف عمرو س�مير عاطف وإخراج هشام فتحي، ويشارك في 
بطولته خالد سليم ودرة.
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انتهت الممثلة منار العطار من أول بطولة لها في السينما من خالل تصوير فيلم 
المرسي أبو العباس تأليف :  جوزيف فوزي وإخراج عمرو منصور الذي يقوم حاليا علي 
االنتهاء من المراحل النهائية في عملية المونتاج مشيرا إلي أن الفيلم سيكون جاهزا 

للعرض بدور السينما خالل أسابيع . 
الفيلم استغرق تصويره ستة أسابيع بين مصر والمغرب في أول تعاون سينمائي بين 
الدولتين منذ سنوات طويلة وشارك في بطولته من مصر الفنان لطفي لبيب ونورهان 

وسليمان عيد واحمد عزمي وياسمينا وصبري عبد المنعم وعاطف عبد اللطيف, 
ومن المغرب النجمة إلهام وعزيز وحميد نجاح و يوسف الجندي وابتسام اوكادير.
الفيلم مأخوذ عن قصة للدكتور عاطف عبد اللطيف وترمي الي أن اإلنسان ليس 

بماضيه أو تاريخه ولكن بما يقدمه هو من أفعال سواء خيرا أو شر واستند فيها الي 
قصة المرسي أبو العباس صاحب أشهر مساجد اإلسكندرية.

يجذب الموسم الدرامي الرمضاني نجوم الفن لما يتميز به بأكبر نسبة مشاهدة في مصر 
والعالم العربي ,  وفي السنوات االخيرة بدأت الشاشة الصغيرة تسحب البساط من تحت 
اقدام القائمين علي صناعة السينما مما دفع العديد ليس فقط من نجوم السينما من 

الفنانين بل ايضا من الكتاب والمخرجين لالتجاه الي االعمال الدرامية الرمضانية .
اما الجديد هذا العام فإن السباق الرمضاني يشهد مشاركة عدد كبير من المطربين 

وقد وصل عددهم حتي االن الي عشرة من المطربين المعروفين والذين يتمتعون 
بقاعدة جماهيرية كبيرة علي مستوي مصر والعالم العربي.يأتي في مقدمتهم الفنان 

محمد فؤاد الذي يعود بعد اربع سنوات في تجربته الثانية مع الدراما التليفزيونية 
بمسلسل الضاهر حيث سبق وقدم مسلسله الشهير أغلي من حياتي اما مسلسل الضاهر 
والذي يقدمه في رمضان المقبل تأليف تامر عبد المنعم يشاركه البطولة حسن يوسف 
ولبني عبد العزيز ونسرين طافش ومجموعة من الوجوه الشابة اخراج عصام حجي.

تعرضت المطربة مادلين مطر الى وعكة صحية شديدة 
دخلت على أثرها المستشفى فى لبنان.

وأعربت مادلين عن سعادتها تجاه كل من سأل عنها، 
وعلقت على صفحتها بموقع التواصل االجتماعى الفيس 
بوك قائلة: "صباح الصحة احبتي شكر كبير لكل من سأل 

عني لالطمئنان على حالتي الصحية "شدة و زالت".. 
وانا بخير طالما لدى محبين يخافون على مثلكم وشكرا 
لورودكم التي مألت بيتي ودعواتكم الجميلة.. احبكم 

جميعا".يذكر أن مادلين شعرت منذ فترة قصيرة 
بتعب شديد وقامت باجراء بعض الفحوصات الطبية 

والتى أكدت سالمتها بعد ذلك.

أنغام: متنيت مشاركة فنانني أكثر يف أوبريت "مرص قريبة"
 القاه�رة: صّرحت اإلعالمية لمي�س الحديدي أن تصوير أوبريت "مص�ر قريبة" كان قد بدأ منذ 
يوليو)تم�وز( الماض�ي وأك�دت أن جميع فري�ق العمل لم يتق�اَض أجراً عن مش�اركته في هذا 
األوبري�ت، وذلك عبر برنامجها "هنا العاصمة" الذي ُيعَرض على قناة cbc، حيث تحدثت الفنانة 
أنغام أيضاً في مداخلة هاتفية خالل هذا البرنامج وأكدت على سعادتها بالمشاركة في األوبريت، 

وتمنت لو أن عدداً أكبر من الفنانين قد شارك في هذا العمل. 

احالم وراغب وشذى حسون
 في الحقيق�ة كلما اردت االبتعاد عن تناول المس�تجدات 
ف�ي اخبار المطرب�ة االماراتية )احالم( حتى اجد نفس�ي 
وس�ط كل ذلك الكم الهائل من االخبار الصحفية )حصرا( 
التي تناولت تلك المطربة .. ووقتها كنت احمد الله انني ال 

اعرف السبيل الى )مواقعها( عبر االنترنت .. 
وق�د يتس�اءل البع�ض ما ال�ذي يجعلن�ي على مث�ل ذلك 

التواصل  ؟

والج�واب : تل�ك الغرابة ف�ي اخبارها والت�ي ال تخلوا من 
التهكم والتهجم على االخريات وحتى االخرين وكما حدث 
بصدد ابعاده�ا للفنان المطرب )راغب عالمة( عن الدورة 
الثالث�ة من برنام�ج )أراب أي�دول( والذي س�رب مؤخرا 
وعبر مقربين من�ه  تفاصيل مثيرة عن الثمن الذي دفعته 
)احالم( لتحتفظ بمقعدها ضمن لجنة التحكيم .. حتى ان 
تل�ك المصادر المقربة من )راغ�ب عالمة( قد ذكرت ايضا 

ان )احالم( تنفق من اموالها ارقاما طائلة لضمان التواجد 
والهيمنة على كل تفاصيل البرنامج الذي يحقق لها رواجا 

اعالميا يفوق اضعاف ما تدفعه !!.
ه�ذا وقد اك�دت المصادر ان )راغب عالم�ة(  المح الى ان 
انفاق )احالم(  تجاوز العشرين مليون دوالر على برنامج 
)اراب اي�دول( .. كما انها قد وف�رت الدارة البرنامج عقد 
رعاية غير مسبوق من شركة طيران االمارات .. وكل هذا 

مقاب�ل تواجدها كرئيس للجن�ة التحكيم  وابع�اد الفنان 
المط�رب )راغب عالمة( لم يك�ذب هذه التصريحات حتى 

االن ..
كما ان شبكة قنوات mbc امتنعت عن التعليق !!.

والجدي�د الجديد في ام�ر المطربة اح�الم ان هناك خالفا 
قد حصل بينها وبين المطربة العراقية )ش�ذى حس�ون(  
حينم�ا ذكرت )احالم( باناه هي التي اكتش�فت )ش�ذى( 

وقدمتها للساحة الفنية .. وانها كانت توصي بمشاركتها 
ف�ي اي عرس ومهرجان .. وان )ش�ذى(  ما زالت صغيرة 
ف�ي هذا المج�ال وال تصلح ان تنافس�ها .. او تقف ندا لها 

.!!
وعلى اثر ذلك صرحت )ش�ذى( ب�ان )احالم( ليس لها اي 
فضل عليها .. وانها صنعت نجوميتها بنفسها بعد فوزها 

بلقب اول عراقية تفوز في )ستار اكاديمي( 

أفنان فؤاد:لـم أَغر من مروة حممد

ذكرى رحيل ر�ئدة �ل�سينما عزيزة �أمري..

أرسلت خطابًا ليوسف وهبي لتكون البطلة  
في الذكرى ال� 63 لرحيل رائدة السينما المصرية عزيزة امير

قامت بالتمثيل واإلنتاج والتأليف لمعظم اعمالها،توفي والدها وهي مازالت طفلة عمرها 15 يوماً،لم 
تتعلم القراءة والكتابة .. وقامت بتثقيف نفسها وتعلمت اللغة الفرنسية والعزف علي البيانو

ه�ي مفيدة محمد غانم ولدت باالس�كندرية في 17 ديس�مبر عام 1901 .. لم تهتم اس�رتها كثيرا 
بتعليمها حيث لم يكن تعليم البنات ضروريا وقتها.. لم تيأس او تستس�لم بل عكفت علي تعليم 

نفس�ها وتعلم�ت اللغة الفرنس�ية ..واتجهت الي تعلي�م العزف علي البيانو لمس�ايرة الطبقة 
الراقية التي كانت سائدة في المجتمع المصري.

في عام 1925 التحقت بفرقة رمس�يس حيث اعلنت علي حاجتها لوجوه جديدة ..ارسلت 
خطاب�ا الى يوس�ف وهبي تطلب منه ان تكون البطلة .. م�ا جعل وهبي يندهش لثقتها 

في نفسها .وبالفعل ألف لها مسرحية خصيصا لها اسمها )الجاه المزيف ( عام 1925 
واصبحت عضواً اساسيا فيه ثم تنقلت الي فرق اخرى مثل الريحاني .. ثم عادت مرة 

اخري الي فرقة رمسيس تتألق وتبدع.
يعود اليها الفضل في تأس�يس الس�ينما المصرية فق�د كان فيلم )ليلي ( اعالنا 

لميالد عهد جديد للس�ينما المصرية ورسخ لمفهوم وطني كبير حيث كشف 
ع�ن الوجه القبي�خ للمختل االحنبي علي كل المس�تويات فق�د عرض بدار 

سينما متروبول اعام 1927.
ق�ال لها طلع�ت حرب انذاك )لقد حققت ياس�يدتي ما عجز عن تحقيقه 
الرجال ( .. ثم توالت االعمال ومثلت في عام 1939 فيلم بياعة التفاح ..و"وادي النجوم" .و"شمعة 

تحترق" " الورشة" "عودة طاقية االخفاء" "خدعني ابي" "بنت النيل" .. "كفري عن خطيئتك". 
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اعــالن
"announcement"

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات
 contracts@basra.gov.iq     :الربيد االلكرتوين

 www.basra.gov.net      :املوقع االلكرتوين

ي�ر محافظ�ة الب�رة / مديري�ة العقود 
الحكومي�ة ان تعلن عن إع�ان رقم )1( لعام 
2015  والخاص�ة ب� قطاع )طرق وجس�ور( 
ضمن تخصيصات)برنام�ج تنمية األقاليم ( 
مناقص�ة 1/ط�رق وجس�ور 2015 مرشوع 
) انش�اء جر الزبري املعلق ذو ممرين ذهاب 
واي�اب )اربع مس�ارات لكل مم�ر ( يف قضاء 
)  )cable stayed bridge بكلف�ة   ) الزب�ري 
)مائ�ة   )166,140,000,000   ( تخميني�ة 
وستة وس�تون ملياراً ومائة وأربعون مليون 
دينارا عراقيا ال غري(  و بمدة تنفيذ )660 يوم 
تقويمي (ويقع الجر عىل قناة شط البرة 
مج�اوراً اىل جر الزبري الحايل )765280,04 
مرت رشقاً ، 3370544,87 مرت شماالً( والذي 
من املتوقع ان تكون طول املس�افة الرئيس�ة 
املعلق�ة للج�ر ال تقل ع�ن )204 مرت( بني 
الربجني وأقل ارتفاع صايف عن منس�وب اعىل 
ارتف�اع للم�اء للقناة املاحي�ة )20 مرت( مع 
تصميم وتنفيذ كافة املقرتبات الرابطة للجر 
مع الش�وارع الرئيس�ة من الجهت�ني( فعىل 
الراغب�ني من الرشكات األجنبية واملحلية  من 
ذوي الخ�ربة واالختصاص مراجعة محافظة 
الب�رة  )مديرية العقود الحكومية/ قس�م 
التعاق�دات( الكائن يف بناي�ة ديوان املحافظة 
ل�رشاء مس�تندات املناقصة )التندر( بس�عر 
غ�ري قابل للرد  قدره )300 الف دينار عراقي 
(اعتب�ارا من يوم )الثاث�اء (   املصادف 3/3 
/2015 علما انه سيعقد مؤتمر خاص باإلجابة 
عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة بمقر 
دي�وان محافظ�ة الب�رة- مديري�ة العقود 
الحكومية الساعة الثانية عرش ضهرا  حسب 
التوقيت املح�ي ملحافظة الب�رة من يوم ) 

The province of Basra / Directorate of 
government contracts is
pleased to announce the  announcement 
number )1( for 2015 of the sector  )roads & 
bridges(   within the allocations of )regions 
development program( tender of  1/roads 
&bridges 2015  project )construction  of AL-
zubiar bridge  )cable stayed bridge( of two 
carriage  ways  )each carriage ways for lanes 
in Al-Zubiar township (   with estimated cost 
)166,140,000,000( )only one hundred and 
sixty six billion and one hundred and forty 
million IQD( and completion time is )660 
days( the bridge is located in Shatt Al Basra 
Channel adjacent to the existing Zubair 
Bridge  )E: 765280.04, N:3370544.87(. It 
is expected that this bridge has a long cable 
stayed bridge is )204 m( between two towers,  
with minimum height  of 20m above the  
maximum   height water level )High tide(, 
with design, supply and build all approaches 
to connect with the main streets of the bridge 
for the two sides. those interested of foreign 
and local  companies who have experience and 
competence should review the governorate 
of Basra )Directorate of government 
contracts /Contracts Department( located 
in the governorate office  for the purchase 
of tender documents  at a non-refundable 
is )300 thousand IQ.( from Tuesday   on 
3/3/2015 noting that a special conference 
will be held to participants in question in the 
tender at the governorate office- directorate 
of government contracts twelve o'clock at 
Basra local time on Thursday     19/3/2015 
, noting that the last date for deposing 

إعالن رقم )1( لعام 2015 واخلاصة بـ قطاع )طرق وجسور( ضمن ختصيصات )برنامج تنمية األقاليم(
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الخمي�س ( املصادف 19 /2015/3  علما إن 
آخر موعد إلي�داع العطاءات الس�اعة الثانية 
ظهراً بتوقيت محافظة البرصة املحيل من يوم 
)االربع�اء( املصادف3/25 /2015 وبحضور 
ممث�يل الرشكات املتقدمة خ�ال فرتة الفتح 
ع�ى أن يتضمن العطاء املق�دم ثاثة ظروف 

داخل ظرف واحد  تحتوى عى ما ييل
1-     ظ�رف يتضمن الع�رض التجاري أصيل 

+2نسخ ملونة
2 - ظرف يتضمن العرض الفني أصيل +2نسخ 

ملونة
املستمس�كات  كاف�ة  يتضم�ن  ظ�رف   -3  

املطلوبة
رشوط التقدي�م:

1-  يلت�زم مق�دم العط�اء بتقدي�م تأمينات 
أولية بنس�بة 1%  بمبلغ مقطوع  من الكلفة 
التخمينية ق�دره)1,661,400,000( )مليار 
وس�تمائة وواحد وس�تون مليون وأربعمائة 
ال�ف دينارا عراقيا ال غري( عى ش�كل خطاب 
ضم�ان أو صك مص�دق أو س�فتجة نافذ إىل 
ما بعد انتهاء م�دة نفاذية العطاء املحددة يف 
وثائ�ق املناقص�ة والتي تم تمديده�ا بمدة ال 
تقل عن 28 يوم�ا  صادر من مرصف معتمد 
يف عموم محافظات العراق وال تقبل أي أوراق 
تجارية عند تقديم العطاءات كما ال يقبل أي 
عذر بش�أن تأخري دف�ع التأمينات أعاه عى 

ان
يكون خطاب الضمان موجه اىل الطرف االول 
)محافظة البرصة- مديرية العقود الحكومية( 

ويذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية.
وأن ال يك�ون خطاب الضم�ان مرشوطاً وان 

يدفع حني الطلب.
2- يجب أن يكون املتقدم لرشاء اوراق املناقصة 
وكذلك مقدم العطاء إما املدير املفوض للرشكة 
أو حاص�ل عى توكيل أو تخويل رس�مي من 

الرشكة .

tenders is Wednesday   on 25/3/2015 at 
2:00 pm Basra local time in the presence 
of representatives of developed companies 
during the Open that includes the three 
conditions of the tender submitted in one 
envelope
contains the following
1 - envelope includes commercial offer 
original+ 2 colored copies
2 – envelope includes the technical offer 
original+ 2 colored copies
3 – envelope includes all the required 
documents
Submitting conditions:
1 – the bidder is committed to present   initial 
insurances of  1% with deducted sum which 
is estimated of )1,661,400,000( )only one 
billion and six hundred and sixty one million 
and four hundred thousand IQD(  under a 
letter of guarantee or certificated cheque 
in a period invalid after the expiration of 
the permeability of the tender specified in 
the tender documents and which has been 
extended in no less than 28 days issued from 
an accredited bank in all provinces in Iraq 
,any commercial paper will not be accepted 
when submitting tenders also any excuse 
for delay the  above  insurances will not be 
accepted  in the condition that
Letter of guarantee should be directed to the 
first party )Basra governorate- directorate 
of government contracts( mentioning the 
name and number of the tender.
Letter of guarantee should not be conditioned 
and should be paid on order.
2 - The applicant for the purchase of  tender 
as well as the bidder must be either the 
authorized manager of the company or 
having authorization of the company.
3 –presenting  the financial efficiency of 
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3- تقدي�م الكفاءة املالية للرشكة) اجنبية او 
محلية ( من خالل تقديم الحسابات الختامية 
للرشكة  للس�نوات الخمس االخرية )مربحة(  
مص�ادق عليه�ا من قب�ل محاس�ب قانوني 

ومؤيدة من السفارة العراقية.
- يلتزم املشرتك بتقديم ما يثبت الكفاءة املالية 

له وكما ييل:
أ -      رأس مال الرشكة التأسييس

ب -    قيمة املوجودات الثابتة
ج-   مصادر تمويل الرشكة

5- تقديم )شهادة التأسيس، عقد التأسيس، 
النظام الداخيل للرشكة( وحسب طبيعة العمل 
املعلن عنه مصدق�ة وفق القانون عند تقديم 

العطاء )نس�خة ملونة عدد 2( .
6- تقدي�م األعمال املماثلة م�ن خالل تقديم 
قائم�ة مفصلة باألعمال الت�ي قام بتنفيذها 
مع بيان الجه�ة التي قام بالعمل لحس�ابها 
ويعتمد يف ذلك عىل الكتب الرس�مية الصادرة 
م�ن الجه�ات الحكومية الت�ي تؤي�د القيام 
باألعمال املحالة أو املنجزة عىل حسب حالته 
وتك�ون بما ال يقل عن خمس جس�ور خالل 
الخمس سنوات السابقة مصدقة من السفارة 

العراقية يف بلد التنفيذ.
7- حج�م االلت�زام امل�ايل م�ن خ�الل تقديم 
قائمة مفصلة باألعمال التي يقوم بتنفيذها 
حاليا والتي لم تنجز بع�د عند تقديم العطاء 
والجهة التي يقوم بالعمل لحس�ابها, عىل أن 
يك�ون حجم اإلي�رادات املالي�ة املتحققة من 
املش�اريع املش�ابهة والتي ال تقل عن  نسبة 
80% من الكلف�ة التخمينية للمرشوع بمبلغ 
)132،912،000،000 ملي�ار دين�ار عراقي(  
مائة واثنان وثالثون مليار وتس�عمائة واثنا 
ع�رش  مليون من كلفة املرشوع الحايل  خالل 

السنتني االخريتني.
8- تقدي�م ما يؤيد الكفاءة بالتنفيذ مع بيان 
مؤه�الت الجه�از الفن�ي واملع�دات واآلليات 

the company )local or foreign(   through 
the presentation of the final accounts of the 
company for the last five years )profitable( 
certified by a legal accountant and confirmed 
by the Iraqi embassy.
The participant is committed to present what 
proves the financial efficiency as following:
a-The company's founding capital
b-The value of constant objects
c-The company's funding sources
5 –present )establishing certificate, 
establishing contract, the interior system of 
the company( and due to the nature of the 
announced work certified according to law 
when submitting the tender )colored copy 
number 2(
6 –provide the similar works through 
providing a detailed list of the works which he 
implemented with  referring to the party for 
which he worked ,and is based on the official 
letters issued by government agencies that 
approve allocated or completed business 
on his case and should be no less than five 
bridges through the last five years certified 
by the Iraqi embassy in the implementing 
country.
7 – total amount  of the financial commitment 
through providing a detailed list of the works 
that he is implementing and which are not 
completed yet  at the tender offer  and the 
party for which he works . The financial 
incomes of the similar projects should be no 
less than ) 132,912,000,000 billion IQD(   of 
80%  of estimated coast of   current  project 
financial cost during the last two years.
8– presenting what provide implementation 
efficiency with an offer statement of the 
technical qualifications, equipments and 
specialized machines.
9- presenting an initial work advance 
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التخصصية
9- تقدي�م ج�دول تقدم عم�ل أويل للمرشوع 
ع�ى ان يتم تقديم جدول عم�ل تفصييل بعد 

املبارشة باملرشوع لغ�رض املصادق�ة علي�ه.
10- يف حالة اشرتاك اكثر من مقاول  يف تقديم 
عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم 
تضامني�ة تكافلي�ة يف ذل�ك لتنفي�ذه عى ان 
يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع 
العطاء مع تقديم كافة املستمسكات املطلوبة 

للرشكتني
11- تقدي�م حركة مرصفية من قبل الرشكة 
املنف�ذة ) حرك�ة أموال الرشك�ة يف املصارف 

لستة أشهر األخرية (
12- تقدي�م قرص ) CD ( يحتوي عى جميع 
قب�ل  م�ن  املقدم�ة  واملستمس�كات  األوراق 

الرشكة
13- تقديم كافة املستمسكات باللغة العربية 

و اللغة االنكليزية .
14- تقدي�م جميع الوثائق الخاصة بالرشكة 
مخولي�ه  أو  ووكالءه  املف�وض  وبمديره�ا 
مرتجمة إىل العربية ومصدقة من قبل مرتجم 

قانوني معتمد وكذلك من السفارة العراقية
15- تلتزم الرشك�ة أو املقاول بتقديم رشكة 
تصامي�م يف مج�ال الجس�ور املعلق�ة نفذت 
عى  االقل ثالثة تصاميم يف السنوات الخمس 
األخرية ويقدم ما يثبت  تنفيذه تلك التصاميم 
ويقدم ايضا عقد رشاكة بني الرشكة أو املقاول 
والرشكة املصممة مع كافة اوراق التأس�يس 
والحس�ابات الختامي�ة للس�نوات الخم�س 
األخرية )مربح�ة( للرشكة املصممة مصدقة 

اصولياً من السفارة العراقية
16- تقديم كافة املخططات وجداول الكميات 
مفصلة ومسعرة رقماً وكتابة ولكل فقرة عى 

حدة باإلضافة اىل املبلغ اإلجمايل للمناقصة.
17- ال يجوز ملقدم العطاء شطب اي بند من 
بنود مس�تندات املناقصة او اجراء اي تعديل 

table for the project in the condition that 
a detailed work table should be presented 
after beginning the project for approving.
10- In case of  sharing of more than one 
bidder in presenting a tender to perform 
the contract, their responsibility will be 
solidarity to perform and the sharing contract 
shall be presented with approval with the 
tender with all required documents of the 
two companies.
11– present a bank statement   of the 
company )the statement should be for  the 
last six months(
12 – submit  all the papers and documents 
of the company soft) CD(
13- all the documents  of the company in 
Arabic and English language .
14 - all the documents that related to the 
company , Director, agents or authorized 
people  should be translated into Arabic 
language and certified by accredited  legal 
translator and  the Iraqi embassy
15-  the company must present specialized 
designer  in the field of cable stayed bridges 
has designed  a minimum   of three  similar 
bridges  in the last five years ,also  the 
company should submit a joint venture 
agreement  attached with certificate of 
registration bank statement for the last five 
years)gain (   of the designer ) all documents 
must be certified by Iraq embassy (.
16-  the bidders has to submit  all diagrams 
, priced bills of accountants  the  detailed of 
the B.Q  should be in numbers and writing for 
each item and  the total cost of the tender 
17- the bidder is not allowed to cancel  any 
of the tender documents items or making 
any amendment of whatever kind.  .     
18- The company has to submit organization 
structure   showing   the names of projects 
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فيها مهما كان نوعه.
18- تلتزم الرشكة بتقديم هيكل فريق املرشوع 
واس�ماء مدي�ر امل�رشوع, مدي�ر التصاميم, 
مدي�ر املش�ريات. برنام�ج ضم�ان الجودة, 
مع وصف خرباته�م وكفاءاتهم باالضافة اىل 

االختصاصات االخرى.
مالحظة /ع�ى مقدمي العطاءات مراعاة ما 

ييل:؛
* يتم توقيع العقد خالل )14 يوم( بعد تبليغ 

املقاول بكتاب االحالة .
* كل رشط او تحفظ يخالف ما ورد بمستندات 

املناقصة ال يعتد به.
* االلتزام بتقديم رقم الحس�اب الجاري بعد 
اإلحالة ليتم تضمينه يف متن العقد )مصارف 

عراقية معتمدة(.
* تخض�ع اج�راءات املناقص�ة والتعاق�د اىل 
تعليمات تنفي�ذ العقود الحكومي�ة رقم )2( 
ل�وزارة  الص�ادرة  2014والضواب�ط  لس�نة 
التخطيط ورشوط املقاولة العمال الهندس�ة 
املدنية وكافة التعليم�ات والقوانني العراقية 

النافذة.
* إل�زام كافة ال�رشكات املتقدمة عند تقديم 

العطاء االحتفاظ  بنسخ
اخرى   وذلك لألغراض التدقيقية.

* تلت�زم الرشك�ة بتحمل كلف�ة الفحوصات 
املختربية التي تتطلبها املقاولة ويلتزم املقاول 
بتقديم شهادة فحص عاملية ويتحمل تكاليف 
نق�ل امل�واد وإيصاله�ا إىل املوق�ع املخصص 

للعمل.
* للدائرة الحق يف إلغاء املناقصة يف أي مرحلة 
من مراحلها قبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة 
وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق 
للمشركني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض 

جراء ذلك.
*ع�ى مقدم العطاء بي�ان املوقع االلكروني 
يف وثائ�ق العط�اء الربي�د االلكرون�ي رق�م 

manager, designs manager,  procurement 
manager and, quality manger with fall 
description of their experience  in addition 
to other specializations.
Note/ the bidders  must consider the 
following :
*- the contract is to be signed in  )14 days( 
after the contractor being notified  by 
awarding  letter.
*- every  condition or reservation that 
contradicts with what mentioned in the tender 
documents would  not  be considered.
*-the bidder should submitted   the current 
account number of the company immediately  
after  the awarding to  included in the 
contract )accredited Iraqi banks(.
*-  The tender and contracting procedures are 
subjected to the instructions of government 
contracts )2( 2014  , the instructions 
issued by the Ministry of Planning and all 
contracting conditions of civil engineering 
works  and all  the instruction  are  laws  and 
instructions that are valid in Iraq  .
*- all  the bidders  has to keep  another 
copies  for auditory purposes
*- the company is committed to endure 
the cost of the laboratory tests that the bid 
requires. The contractor is committed to 
present a global test certificate and endure 
the costs of transferring and delivering the 
materials to the location.
*- the governorate of Basra  has the right 
to cancel the tender at any stage  before the 
awarding , without making any  comparison 
and according to the public interest. The 
participants in the tender do not have the 
right to demand any compensation.
*- the bidder has to submit all his contacts 
details  ) company website  contact person 
e-mail, phone  number( in the bidding 
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واس�م  عنوان الشخص املسؤول عىل متابعة 
االستفسارات التي تخص العطاء.

* تلتزم ال�ركات املقاولة برضورة مراجعة 
كل من وزارة التخطيط ووزارة التجارة /دائرة 
مس�جل الركات لغرض تكيي�ف اوضاعهم 
املالي�ة والقانوني�ة وف�ق ما ج�اء بتعليمات 
تصني�ف املقاول�ن رق�م )3( لس�نة 2009.

بالنسبة للركات املحلية والضوابط الخاصة 
بالنسبة للركات االجنبية

* يف حال�ة حصول نزاع ب�ن الطرفن تكون 
القوانن واملحاكم العراقية هي الجهة املخولة 

لحل النزاع.
*أن يكون العرض نافذ حسب ما ورد يف) 1( 

من الفقرة ) 3(
*يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النر 

واإلعالن
*إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية 
يكون موعد الغلق يف يوم الدوام الرسمي لليوم 

الذي ييل يوم العطلة
* يف حال�ة طلب تمديد ف�رة اإلعالن من قبل 
احد الركات يكون تقديم طلب التمديد قبل 

سبعة أيام من تاريخ غلق املناقصة
* تلتزم الركة بمدة تنفيذ املروع  املحددة 
يف اإلع�الن إال يف حال�ة تقديمها م�دة اقل من 

املدة املحددة يف اإلعالن .
* تدفع مستحقات الطرف الثاني عن طريق 
االعتم�اد املس�تندي )LC( ويتحم�ل الطرف 
الثان�ي نفق�ات واج�ور فتح االعتم�اد داخل 

وخارج العراق
*يف ح�ال اختالف املعن�ى بن اللغ�ة العربية 

واللغة االنكليزية تعتمد اللغة العربية
*اليت�م اصدار ق�رار احالة اال بع�د مصادقة 

وزارة التخطيط وورود تبويب املشاريع

documents .
*- the contracted companies are necessarily 
committed to go to the Ministry of Planning 
and the Ministry of Trade/ the office of 
companies register for illustrating their 
financial  and legal situations according to 
the instructions of contractors classification 
number )3( for 2009 according to local 
companies and special instruction s for 
foreign companies  .
*- In case of any dispute between the 
two parties, Iraqi laws and courts are the 
authorized party to solve the dispute.
*-The show must be invalid as stated in )1( 
of paragraph )3(
* the bidder should  pay  coast  of publishing 
and advertising
* If it the closing  date is official holiday, 
the next working day   will be  the closing 
date to receive  the bids
* all the extension time must be  a requested 
by seven days before closing date 
* Company is committed to the time of 
project implementation which is  limited  
in the advertisement, except in the case 
provided for less than the period specified 
in the announcement.
* Second party payments are paid by letter 
of credit )LC( the second party has to pay  
expenses and fees of ) LC( in and outside of 
Iraq  
*In case of the difference in meaning 
between Arabic and English, Arabic language 
is based.
* awarding resolution wouldn’t be issued to 
getting the approval of planning  ministry 
and coming projects classification

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

Engineers chlef
Ihsan A. Ismaeel

Director of Government contracts
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إعالميون خياطبون أكــرم سلامن »نسـألك الرحيل قبل أن تأيت« !!
"أكثر األخط�اء التي يرتكبها اإلنس�ان 
يف حياته كانت نتيج�ة مواقف كان من 
الواجب فيها أن يقول "ال" فقال : نعم !  
والخطأ ال�ذي أرتكبه املدرب أكرم أحمد 
سلمان بقبوله تدريب منتخبنا الوطني 
خالل الف�رة املقبلة يعد ق�رارا ًمجازفاً 
وغري مدروس�ًا م�ن قبله هو ش�خصيا 
والذي ق�ال " نع�م " وال زال مرصاٌ عىل 
ذل�ك وحتى ل�و كان الجمه�ور واإلعالم 
ض�ده ! فكيف س�ينجح س�لمان بهذه 

املهمة العسرية ؟
اإلعالمي�ن  م�ن  ع�دد  أنتق�د  ذل�ك  إىل 
الرياضين تس�مية املدرب أك�رم أحمد 
س�لمان مدرباً للمنتخ�ب الوطني خالل 
الف�رة املقبل�ة وطالبوا بإع�ادة النظر 
بهذه التسمية وإنقاذ املوقف قبل فوات 
األوان فيما أك�دوا عىل احرامهم الكبري 
للتاريخ التدريبي للمدرب سلمان ولكنه 

ليس رجل املرحلة املقبلة !

" المنطق  ولغة  "الوتـار 
وذك�ر اإلعالم�ي حي�در الوت�ار بقن�اة 
ال��)Mbc( ب�ان مهم�ة امل�درب أك�رم 
س�لمان صعب�ة خصوص�اً إن التأه�ل 
لنهائي�ات كأس العال�م أصب�ح غاي�ة 
منتخب�ات بقوتها تتجاوز حصة القارة 
اآلس�يوية املقت�رصة عىل أرب�ع مقاعد 
ونص�ف املقع�د وم�ع تقديرن�ا لتاريخ 
مدربن�ا أكرم س�لمان املمت�د ألكثر من 
ثالث�ن عام�ا أو يزي�د فأن�ه س�يواجه 
م�دارس مختلفة التفك�ري والتطبيقات 
عما عارصه مدربنا يف محافل التدريب.

وأضاف "كل من يق�ول إن املدرب أكرم 
سلمان ليس مناسباً لهذه املهمة فعليه 
إن يقدم البديل الواقعي"وأنا ش�خصياُ 
ض�د هذه التس�مية وعىل اتح�اد الكرة 

أيجاد البديل املناسب له . 

نارية" ! "صفقة  سلمان  "تسمية 
صحيف�ة  تحري�ر  رئي�س  ووص�ف 
موندي�ال رائد محمد تس�مية س�لمان 
مدرب�اً الوطن�ي " بالصفق�ة النارية" ! 
وبقرار يخدم مصالح بعض األشخاص 
بالرياض�ة وال يخ�دم املنتخ�ب الوطني 
واللعب�ة بش�كل عام . ويتاب�ع محمد " 
من غ�ري املعقول أن نس�تعن بخدمات 
س�لمان بهذه الفرة الحرج�ة مع ٌجل 

احرامي لس�رية املدرب الكب�رية ولكنه 
لي�س رجل للمرحل�ة املقبل�ة القرار تم 
اتخاذه بش�كل ف�ردي من قب�ل رئيس 
االتحاد املال عبد الخالق مسعود وبتأثري 
قوي مع قبل أحد األش�خاص وبصفقة 
كبرية وغ�ري قابل�ة عن فك�رة الراجع 
لذلك ف�أن امل�ال س�يفعل كل يشء لكي 
يتمسك بقراره الخاطئ والذي سيكلف 

الكرة العراقية كثرياً .

قرار ال يعقل وال يصدق !
من جهته أكد مدي�ر قناة وار الرياضية 
اإلعالم�ي ط�ه أبو رغيف بأن اس�تعانة 

اتح�اد الك�رة بامل�درب أك�رم س�لمان 
صدم�ت الجميع ليس ألن�ه مدرب يسء 
ولكن�ه لي�س الرج�ل املناس�ب باملكان 
املناس�ب !ويق�ول أب�و رغي�ف" نحرم 
تاري�خ س�لمان التدريب�ي وال�ذي يمتد 
ل��)45( عام�اُ ،ولك�ن الس�ؤال ما هي 
انجازاته املميزة خالل تلك الفرة وما هي 
األندية التي أرشف عىل تدريبها الجواب 
سيكون خجواُل بهذا الصدد ! فضال عن 
ذلك هناك حادث�ة يتذكرها الجميع وما 
حدث للمنتخب الوطن�ي خالل خليجي 
18 ناهي�ك ع�ىل أن الجمه�ور واألعالم 
رفض بقوة تس�مية س�لمان وكان عىل 

امل�درب أن يحرم وجه�ات النظر الرأي 
العام ويعتذر قبل أن تتأزم األمور ونحن 
كإع�الم ري�ايض الزلنا نرفض وبش�كل 

قاطع تسلم سلمان مهمة الوطني .
وأف�اد " أن�ه ق�رار ال يعق�ل وال يصدق 
، فامل�درب بعي�د كل البع�د ع�ن أج�واء 
دورينا وعن العبينا ولم يكن أحد يتوقع 
تس�ميته كمديراً فنيا ألس�ود الرافدين ، 
ولكن س�لمان مقتنع ويرفض االعتذار 
عن ه�ذه املهم�ة وأنا ش�خصيا أتوقع 
بأنه س�وف لن يقود األس�ود أطالقا ألن 
الجمهور واألعالم س�يكون له كالم أخر 

يف حال استلم املهمة . 

المهمة لن تنجح
إىل ذل�ك ق�ال مق�دم برنامج أس�توديو 
املالعب بقن�اة البغدادية اإلعالمي حيدر 
زك�ي ب�أن مهمة أك�رم أحمد س�لمان 
س�وف لن تنجح مع الوطني وستفشل 
مهمته قبل أن تبدأ نظرا للضجة الكبرية 
من قب�ل الصحافة والجمه�ور وبعض 
أعض�اء اتح�اد الك�رة . وأش�ار زكي " 
أن�ا ضد ه�ذه التس�مية كونه�ا جاءت 
مخالف�ة ل�كل االراء والتوقع�ات فضال 
عن م�ا يحيط بس�لمان من ش�كوك يف 
خليجي 18 وم�ا زاد من إرصار الرفض 
عىل التس�مية ردة الفعل غري الطبيعية 

من قبل أالعالم والش�ارع 
يعطي�ك  م�ا  الري�ايض 
انطباع�ا أن العمل مع 
جدا  صع�ب  املنتخ�ب 
س�يكون  والنج�اح 
بالنس�بة  أصع�ب 

لسلمان . 

عقلية كالسيكية 
وقرار خاطئ

كان  املتحدثن  أخر 
الربامج  مق�دم  م�ع 

الرياضي�ة  بقن�اة 

العراقية اإلعالمي هش�ام محمد والذي 
ذكر بدوره " املدرب أكرم س�لمان خيار 
خاط�ئ وغري مدروس بتس�ميته مدرباٌ 
للوطن�ي وأعتقد بأن مهمته س�تنتهي 
بأرسع وقت قب�ل أن يبارش عمله نظرا 
للرفض الكبري من قبل اإلعالم والجمهور 
والعديد من الشخصيات املؤثرة بالوسط 
الريايض .وزاد محمد : "أنا ضد تس�مية 
س�لمان ألن�ه ال يخ�دم الوطن�ي به�ذا 
التوقي�ت ، فعقليته كالس�يكية جداُ وال 
تنس�جم مع فكر الالعبن بهذا التوقيت 
، ف�كل يشء تغري بعل�م التدريب وهناك 
أف�كار جدي�دة بالتعامل فنياٌ ونفس�يا 
م�ع الالعب�ن وس�لمان ال يمتل�ك هذه 
املواصفات ،هو مدرب غني جدا بخربته 
التدريبي�ة ولك�ن لي�س رج�ل للمرحلة 
املقبل�ة وأعتق�د ب�ان هناك أزم�ة ثقة 
كب�رية الزالت موج�ودة ب�ن الجمهور 
تداعيات  بع�د  وس�لمان 
خليج�ي  حادث�ة 
18 وما حصل 
م�ن  فيه�ا 
س�يناريو 

غريب .

المستقبل العراقي/ علي إسماعيل

اقالة ابو اهليل من تدريب الطلبة وجثري البديل 

اقال�ت الهيئ�ة االدارية لن�ادي الطلب�ة العراقي 
م�درب الفري�ق عبد الوه�اب ابو الهيل وس�مت 
مكانه قحطان جثري مدربا حتى انتهاء املوس�م 

الحايل.
 واك�د قحط�ان جث�ري: " ان االدارة اتصل�ت بي 
وسمتني رسميا مدربا للطلبة حتى نهاية املوسم 

الحايل".  واش�ار جث�ري اىل ان " الهيئ�ة االدارية 
اس�تغنت ايضا ع�ن خدمات املدربن الس�ابقن 

احمد كاظم ومدرب حراس املرمى بدر شاكر".
 وأش�ار إىل ان  الجه�از الفني الجديد سيس�عى 
لتحس�ن الحالة املعنوية للالعب�ن بغية تحقيق 
النتائج االيجابية التي تعيد االزرق االنيق لوضعه 
الطبيعي". وكش�ف الالعب الدويل السابق عن ان 
" ن�ادي الطلبة يعد احد االض�الع املهمة للدوري 

العراق�ي ولديه قاع�دة جماهريية واس�عة جدا 
وتاريخ ميلء باالنجازات والبطوالت والتتويجات 
وسنعمل عىل اس�تعادة هذه الصور خالل االيام 

املقبلة".
 يذك�ر ان قحط�ان جث�ري عم�ل من قب�ل مدربا 
الندية الصناعة والنجف وقاد منتخب الناش�ئن 
العراق�ي للف�وز ببطول�ة العرب للناش�ئن التي 

جرت يف قطر مطلع العام الحايل.

راكيتيتش يساند انريكي

أبرز النج�م الكرواتي ال�دويل إيفان 
راكيتيت�ش العب وس�ط برش�لونة 
االتحاد ب�ن العبي الفريق الكتلوني 
لوي�س  الفن�ي  للمدي�ر  ودعمه�م 
انريك�ي، يف الوقت ال�ذي اعرب فيه 
عن رغبته يف البقاء يف النادي العوام 

طويلة.
م�ع  مقابل�ة  يف  راكيتيت�ش  واك�د 
صحيف�ة سبورتس�كي نوفوس�تي 
الرياضي�ة الكرواتية: "أود إذا ش�اء 
ال�رب البق�اء يف برش�لونة الع�وام 
طويلة"، فيما اشارت الصحيفة إىل 
أن مس�تواه يف تحس�ن مستمر مع 

الربسا.
واعزى العب الوس�ط نجاح الفريق 

إىل العالق�ة الجي�دة ب�ن الالعب�ن، 
مبديا ثقة كاملة يف املدير الفني.

ويوضح: "نجاحن�ا يكمن يف العمل 
الجماع�ي، ال�كل يعمل�ون من اجل 
الفرد والف�رد يعمل من أجل الكل"، 
فيما ق�ال ع�ن مديره الفن�ي "إنه 
القائد ويعرف ما هو االفضل.. كلنا 

نؤمن به".
ول�م يق�دم ردا رصيحا عىل م�ا إذا 
الن�ادي  تأقلم�ه يف  كان�ت مرحل�ة 
اكتمل�ت، بعد 8 أش�هر م�ن ارتدائه 
القميص الكتلوني، لكنه أكد أنها لم 

تكن مهمة صعبة.
الواق�ع، االعتي�اد ع�ىل  وق�ال: "يف 
برش�لونة أمر بس�يط.. النادي لديه 
نفس الخط واألفكار منذ س�نوات، 
وال توج�د بدائ�ل كث�رية.. علي�ك أن 

تع�رف إذا كنت ق�ادرا ع�ىل التأقلم 
أم ال.. ان�ا قررت أنن�ي أريد ذلك من 
كل قلبي، وأن أس�ري يف ذلك الطريق، 
انن�ي مقتنع بأنن�ي يمكنني تقديم 

املزيد واللعب بمهارة أكرب".
وعزا نجاح�ه إىل عائلته: "أدين بكل 
يشء ألرستي، زوجتي وابنتي.. أقول 
ذل�ك دوما: م�ن لديه نظام وس�الم 
وحب يف بيته يكون قادرا عىل إظهار 

قوة أكرب يف العمل".
وفيم�ا يتعلق باحتمالي�ة أن يخلف 
زميل�ه ليونيل مييس يف تنفيذ ركالت 
الجزاء، بع�د أن أهدرها األرجنتيني 
أكثر من مرة مؤخرا، أبدى راكيتيتش 
التوفي�ق س�يحالف  اقتناع�ه ب�أن 

االرجنتيني مجددا.
وق�ال: "إنني مس�تعد دوما لتحمل 

املس�ؤولية.. لك�ن مي�يس س�جل 
أهدافا كثرية ونعتقد أنه س�يعود 

لفعل ذلك".
س�عادته  راكيتيت�ش  وأب�دى 
الكب�رية بش�فاء مواطن�ه لوكا 
مودريت�ش م�ن اإلصاب�ة، لكنه 
يرى برشلونة قادرا عىل التفوق 

عىل غريمه التاريخي.
وقال: "اليوم هم متقدمون، لكن 
الطريق طويل.. نؤمن بأنفسنا، 

وال حاج�ة للتفك�ري يف ري�ال 
مدري�د نؤمن بأن كل يشء 

ممكن".

تأهل نادي الرشقية الواسطي خلاميس كرة القدم
اىل الدوري املمتاز

تاه�ل فريق ن�ادي الرشقية لخمايس ك�رة القدم اىل 
الدوري العراقي املمتاز بعد ان تصدر فرق مجموعته 
يف املنافس�ات التي اختتمت، مس�اء امس، يف مدينة 

الكوت.
وقال عضو الهيئة االدارية للنادي سيف البدري "ان 
التأهل جاء بعد ف�وز فريق ناديه يف املباراة النهائية 
عىل نادي النهرين باربعة اهداف مقابل هدف واحد، 
مضيف�ا انه فاز ايض�ا يف املباراة قب�ل النهائية عىل 

فريق نادي الحكي�م وهو احد اندية محافظة املثنى 
بثالثة اهداف مقابل هدف،

واوضح البدري ان فريق الرشقية سيكون ممثال عن 
محافظة واس�ط يف الدوري املمت�از لخمايس الكرة 

العراقي للموسم القادم.

 لم يتس�بب تعادل ريال مدريد عىل أرضه أمام فياريال يف 
تقليص الفارق فقط مع برشلونة صاحب املركز الثاني 
إىل نقطت�ن لكنه س�يزيد من إثارة قم�ة دوري الدرجة 

األوىل اإلسباني لكرة القدم بعد نحو ثالثة أسابيع.
وس�يخوض كل م�ن ري�ال وبرش�لونة مبارات�ن قب�ل 
مواجه�ة القمة يف كامب نو. وس�يلعب بط�ل أوروبا يف 
ضيافة أتليتيك بيلباو ثم يس�تضيف ليفانتي بينما يلعب 
الفري�ق الكتالون�ي مع رايو فايكانو وإيب�ار. وإذا بقي فارق 
النقطتن كما هو فإن فوز ريال يف ضيافة غريمه س�يجعله 
يف موقف رائع إلحراز اللقب قبل عرش جوالت عىل النهاية 
بينما انتصار صاحب األرض سيمنحه أفضلية أقل 
للتتوي�ج. وخرس فريق لوي�س إنريكي 3-1 يف 
استاد سانتياجو برنابيو يف أكتوبر ترشين 

األول ولذلك فإن لم يتمكن برش�لونة من معادلة هذه النتيجة 
أو تحقي�ق نتيجة أفضل فإن الريال س�يملك أفضلية املواجهة 
املبارشة والتي قد تحس�م اللقب إذا تع�ادل الفريقان يف رصيد 
النق�اط. واش�تكى كارل�و انش�يلوتي مدرب ري�ال مدريد من 
افتق�ار العبيه للرسعة ولدقة التس�ديد بعد التع�ادل 1-1 مع 
فياريال الذي أراح مجموعة من العبيه األساسين خالل املباراة 
وذلك قبل اس�تضافة برش�لونة يف إياب قب�ل نهائي كأس امللك 
غدا األربعاء. وأهدر الريال سلس�لة من الفرص خالل الش�وط 
الثاني وتقدم كريس�تيانو رونالدو بهدف من ركلة جزاء لكنه 
أض�اع 13 محاولة عىل املرم�ى. لكن الريال ل�م يبتعد بعد عن 
محاولته إلحراز لقب الدوري ألول مرة منذ تتويجه مع جوزيه 
مورينيو يف موس�م 2011-2012. كم�ا اقرب ريال مدريد من 
دور الثماني�ة بدوري أبطال أوروب�ا بعدما فاز 2-صفر خارج 
أرضه عىل ش�الكه وسيستضيف الفريق األملاني يف العارش من 

مارس آذار الجاري.

المستقبل العراقي / عادل الالمي
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ليفربول يكرم جريارد بمباراة 
لألساطري

ق�رر نادي ليفرب�ول اإلنجليزي 
تض�م  ودي�ة  مب�اراة  تنظي�م 
أس�اطري اللعب�ة لتكريم قائده 
س�تيفن ج�ريارد العب وس�ط 
الفريق الذي سريحل عن النادي 

بنهاية هذا املوسم.
"م�ريور"  صحيف�ة  وأش�ارت 
الربيطاني�ة إىل أن إدارة الليف�ر 
ستستغل فرة توقف البطوالت 
املحلي�ة أثناء األجن�دة الدولية، 
وح�ددت مبدئياً يوم 29 مارس 
الجاري إلقامة املباراة، ووجهت 
الدع�وة لع�دد كبري م�ن زمالء 
جريارد السابقن وأساطري كرة 

القدم من مختلف الدول.

ولفت�ت إىل أن جيم�ي كاراج�ر 
قائ�د ليفربول الس�ابق وزميل 
ج�ريارد يف املالعب، ق�رر أيضاً 
تأجي�ل افتتاح أحد مش�اريعه 
الخاص�ة يف الوالي�ات املتح�دة 
األمريكي�ة حت�ى يتمك�ن م�ن 
املب�اراة  ه�ذه  يف  املش�اركة 

الودية.
ُيذكر أن س�تيفن ج�ريارد أعلن 
رحيله عن الليفر بنهاية عقده 
يف يوني�و املقب�ل، ووق�ع م�ع 
نادي لوس آنجيليس جاالكيس 
األمريكي عقداً مدته 18 شهراً، 
حيث س�ريتدي هن�اك قميصه 
8، وس�يخوض  رق�م  الش�هري 
أول لق�اء أمام س�ان خوس�يه 

إيرثكويكس.

المستقبل العراقي/ وكاالت

عامد حممد: اصبحت اآلن اكثر اطمئنانًا 
عىل مستقبل الزوراء

 
قال م�درب الزوراء بكرة القدم عماد محمد 
انه بات اكثر اطمئنانا عىل مستقبل الزوراء 
خ�الل الج�والت املقبل�ة بعد الف�وز املهم 
الذي حقق�ه الفريق ع�ىل الكرخ بهدف 
وحيد ضمن الجول�ة الرابعة من املرحلة 
الثانية ، مشريا اىل ان الحديث عن ضمان 
التاه�ل اىل املرحل�ة النهائية لدوري 
الك�رة املمتاز ب�ات كبريا يف ظل 
حاجته لست نقاط فقط يف 
املباريات الخمس املتبقية 
عىل خلفية فارق النقاط 
التي تفصله عن  العرش 
اربيل ونفط الوس�ط 
وس�ادس  خام�س 

املجموعة االوىل . 
محم�د:  واوض�ح 
من�ح  يف  طريقت�ه  ان 
يس�تحقها  مل�ن  الفرص�ة 
م�ن العبي�ه دون تمييز خلق اجواء تنافس�ية 
بينهم بش�كل اس�هم يف تصاعد ادائهم كافراد 

نتائ�ج  لتحقي�ق  ودفعه�م  كفري�ق  ومجموع�ة 
متمي�زة يف املباريات االخرية ، وزاد ان تعاطيه مع 
موقعه كمدرب ش�اب الحد اك�رب االندية العراقية 
جماهريي�ة واح�رازا لاللق�اب ب�دات تاخ�ذ بعدا 
اخر مع تق�ادم املباريات ومايمر ب�ه الفريق من 
مواقف تحت�اج لتدخالت تكتيكي�ة اثبتنا نجاحنا 
فيها مس�تندا للخربة الدولية الت�ي حصلنا عليها 
ع�رب تجربتنا مع االندية واملنتخبات الوطنية التي 

مثلناها يف السنوات املاضية.
واض�اف محم�د: ان الدع�م الجماه�ريي الكب�ري 
الذي حصل عليه من جماهري النادي منذ تس�نمه 
املهم�ة وثقته�ا يف امكاني�ة نجاح�ه ووقوفها اىل 
جانب�ه بعد ماحدث من تلك�ؤ يف بداية عمله كان 
لها اثرا بالغا يف تجاوزه�ا والتطلع ملرحلة جديدة 
تمن�ى )العم�دة( ان تك�ون حافل�ة باالنتصارات 
واالنجازات.يذك�ر ان امل�درب عم�اد محم�د الذي 
تمت تس�ميته مدربا للزوراء خلفا للمدرب جمال 
ع�يل بع�د مباراتن فق�ط للفريق يف ال�دوري فاز 
ع�ىل الكهرباء 0-1 وخرس ام�ام املصايف 2-4 قاد 
الفريق يف 11 مباراة فاز يف سبع مباريات وتعادل 
يف اثنت�ن وخرس يف اثنتن ايضا وهو يحتل صدارة 

املجموعة االوىل مؤقتا.
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تعثر ريال مدريد يشعل قمة الدوري اإلسباين 
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امليزان

قليل من التلوث

سيلفي يقتل صاحبه
فارق أمريكي الحياة أثناء التقاطه صورة س�يلفي 
برفقة صديقته عىل أحد س�كك القط�ار الحديدية 
بوالي�ة واش�نطن، يف أقىص ش�مال غ�رب الواليات 
املتح�دة، علم�ا أن الضحي�ة م�ن والي�ة أوريغ�ون 
املج�اورة. وقد رصح نائب رشي�ف املقاطعة حيث 
وقعت الحادثة ب�أن الرجل لقي حتفه يف صباح 21 
فرباي�ر الجاري، بينم�ا كان يح�اول التقاط صورة 
ذاتيه تجمعه بصديقته، مش�ريا إىل أن األخرية نجت 
من الحادث، دون اإلشارة إىل اسم ضحية الحادث أو 
سنه. وقد تسبب هذا الحادث بتغيري يف جدول رحالت 
القط�ارات، م�ا أدى إىل تأخري يف مواعي�د انطالقها 
ووصوله�ا، فيم�ا فتح�ت الس�لطات املعنية ملف 

تحقيق بالحادث. الجدير بالذكر أن السكك الحديدية 
والقطارات التي تسري عليها باتت مرسحا للعديد من 
محاوالت التقاط الصور الذاتية«سيلفي«، ما يسفر 
يف بعض األحيان عن نهاية مأساوية، كما حدث مع 
3 ش�بان من طالب إح�دى الجامعات يف الهند، لقوا 
مرصعهم أثن�اء التقاطهم صورة »س�يلفي« عىل 
خلفية قط�ار يقرتب. لكن يف بعض الحاالت تنتهي 
األمور عىل نحو أفضل، كما حصل مع الشاب الكندي 
جاريد فرانك، الذي وقف بمحاذاة خط سكة حديدية 
تزامنا مع اقرتاب قطار، لريكله س�ائق القطار عىل 
رأس�ه، دون أن يصيبه بأذى كبري، وليحصل الشاب 
عىل تسجيل فيديو استثنائي جلب له الشهرة واملال.

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم:أن الذبابة تهز جناحها حوايل 

)32( مرة يف الثانية الواحدة 
لبعض األسماك شفرات مسلحة تدافع 

بها عن نفسها 
لتمساح هو من أطول الحيوانات عمراً 

إذ انه يعيش 250 سنة 
الذباب يكره يف األلوان : األزرق ، األصفر 

، االحمر ، األبيض ، األخرض 
الضف�دع ال رقب�ة ل�ه لذل�ك فه�و غري 
قادر عىل تدوير رأس�ه وال ثنيه باتجاه 

األرض 
أنثى البعوض تقف�ز يف العام ما يقارب 

150.000.000 قفزة 
خي�وط  يس�تخدمون  مدغش�قر  يف 

العنكبوت يف حياكة األقمش�ة 
أالحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يخرج 

معدته إىل الخارج هو نجم البحر

أكدت دراس�ة أملاني�ة أن األطف�ال بحاجة 
لبعض التل�وث لتقوية جهازه�م املناعي، 
وحذر الباحثون م�ن تحقيق أعىل معدالت 
م�ن النظاف�ة يف البيئة املحيط�ة باألطفال 
خاص�ة يف الش�هور األوىل م�ن أعماره�م.
وش�ملت الدراس�ة 2500 طفل م�ن أبناء 
املزارعني يف أملانيا والنمس�ا وس�ويرسا، ال 
يعيش ه�ؤالء يف بيئ�ات ش�ديدة النظافة، 
يف  ويلعب�ون  بالحيوان�ات  ويختلط�ون 
الحظائ�ر، ويرشب�ون لبن�اً طازج�اً غ�ري 
معقم.وق�ارن الباحث�ون بيان�ات حالتهم 
الصحي�ة ببيان�ات ح�االت أط�ف�ال املدن 

الك�ربى الذي�ن يتمتعون بدرج�ات نظافة 
عالية.وأك�دت نتائج الدراس�ة أن معدالت 
اإلصابة بحساسية الصدر واألنف لدى أبناء 
املزارع�ني أقل بكث�ري من تلك الت�ي تظهر 
يف أبن�اء امل�دن الكربى.وحم�ل الباحث�ون 
الش�هور األوىل يف عمر الطفل املسؤولية يف 
تش�كيل وتقوية جهازه املناعي، مؤكدين 
حاج�ة الطفل لبع�ض التلوث ك�ي يتمتع 
بجه�از مناع�ة ق�وي، م�عتربي�ن إصابة 
األطفال باألمراض نتاج تناول أغذية غ�ري 
معقمة يعتمد ع�ىل تن�اول كم�يات كبرية 

ال يصل لها الطفل يف العادة.

إذا حاولت إهمال طلبات رؤس�ائك، فيجب أن 
تأس�ف لذلك. احذر من األوهام: اب�َق صامداً 
يف قرارات�ك ومخلصاً آلراء مجموعتك. ال ترتك 
نفس�ك وراء عاطفت�ك و اال وقع�ت فريس�ة 
للضغوط النفسية و العصبية عليك بمشاورة 

عقلك يف الحني و اآلخر و ترك القلب جانبا .

يحمل لك الحقل املايل صفقات مثمرة ، برشط 
أّن تكون طموحاً باعتدال. الظروف ستمّكنك 
م�ن أن تكون تحت األضواء . س�تمتلك اليوم 
الكث�ري من الس�حر لذا س�تعرف جي�داً كيف 
تعمل مع املقربني إليك . عاطفيا انت ش�خص 
مهم و لديك الكثري من املعجبني عليك ان تكون 

مرحا قوّتك الساحرة ستزداد عرشة أضعاف و 
ستكون متلّهفاً جداً للمحّبة وألن تحّب. ابحث 
عن التشارك، تعاون، تفاعل مع الحبيب ، وبعد 
ذلك س�تكون قّصة حّبك كما يف األفالم . ابتعد 
عن املرشوبات الروحي�ة . ال تبالغ يف الضغط 

عىل نفسك و اال وقعت ضحية االرهاق .

 اعتمد عىل حدس�ك اليوم. إذا رأيت شيئاً يبدو 
أروع م�ن أن يصّدق ، فذل�ك محتمل. النجوم 
تنري طريق�ك و هذا اليوم مهم اذا اردت اتخاذ 
بع�ض الق�رارات الصعب�ة او املهمة عاطفيا 
النجوم تعطيك الكثري من األمل يف نقلة مهمة 

عىل صعيد حياتك العاطفية

هذا يوم مناسب للخطوات الحّساسة: إذا كنت 
تريد أن تطلب إحساناً مهماً، فستجد الحجج 
املقنعة. س�تجد نش�اطات عديدة ذات عالقة 
بالتمويالت و ستكون مفّضلة بشكل خاص. 
ابق بعيداً عن الغرية العائلية الغرية ستش�تت 

تفكريك و تؤدي بك اىل نتيجة غري محمودة .

تكون انطوائياً بش�كل غريب اليوم . سمائك 
العاطفية ستكون كئيبة، لكن ال بد أن تتحّسن 
األمور بشكل تدريجي. لست الشخص الشجاع 
العظيم الذي تعرفه، مما َقد يربكك. ال تتخذ أي 
خطوة جديدة ما دم�ت تحس بأنك غري قادر 

عىل التواصل مع الشخص الشجاع فيك .

ُتاني قليل تربيه�ك النجوم قليالً من إرشاقها 
و ملعانه�ا ، لَيس ألّنك تحتاج�ه . فأنت ُترشُق 
ب�دون توّق�ف . هناك م�كان ل�ُكّل يشء وُكّل 
يشء يف مكانه؛ إنه إحساس جميل هذا اليوم . 
ساعد اصدقائك عىل تخطي ازماتهم كي تنعم 

بالكثري من الحرية يف طلب معونتهم الحقا .

أن�ت يف القمة ! أن�ت األّول! أن�ت الفائز . أنت 
ُملَهٌم وُملِهٌم يف نفس الوقت ، هذا اليوم َيعتمد 
الناس عىل ُكّل كلمة من كلماتك ، سرتى العالم 
عند قدميك. إخالصك ُيرشُق من خالل أّي شِئ 
َتعَمُل�ه. و ه�ذا ما يج�ذب الناَس إلي�ك يف ُكّل 

الحاالت. َتفكريك بشأن قضية مهمة 

يب�دو كأنك تقول ال�يء األكثر المعقولية يف 
العالم، والعالم ال يزال راضياً ومبتس�م. تمّتع 
بكون الجميع يصدقك اآلن. و لكن انتبه ، فهذا 
األمر مؤقت ، و قد تواجه نفوراً إذا استمريت 
يف تصديقنفسك . عليك ان تراجع نفسك لكي 

تكون اكثر واقعية و اقل خيالية .

الجميع يشتهي أن تاني قليل تربيهه انتباهك 
سواء العائلة، أو األصدقاء أو أكثر من األصدقاء.
ال تحتاج ألن يعرف الجميع بما تفكر به ، فال 
تنفجر عندما تخطر ببالك فكرة أو مرشوع . و 
ال تكثر بالحديث عن نفسك. عليك بأن تستمع 

اكثر مما تقول كي تحسن خططك .

إخالصك ُيرشُق من خالل أّي شِئ َتعَمُله. و هذا 
ما يجذب الن�اَس إليك يف ُكّل الحاالت. َتفكريك 
بشأن قضية مهمة واسع و عميق . دع األمور 
كما هي علي�ه حالياً حتى َتتوّص�ل إىل َبْعض 
النتائ�ِج. العاطفة هي االم�ر االكثر تعقيدا يف 

الحياة لذا حاول ا تتمتع بها بدل فهمها .

أن�ت متواضع الي�وم ، مما س�يجعلك عرضة 
ألنظار من حولك . تشعر بأنك رقيق اإلحساس 
، و كمكاف�أة ع�ىل هذه الحساس�ية الرفيعة 
س�تنتزع اللطف من كل من ه�م حولك . هذا 
االمر سيساعدك عىل رفع طاقتك اىل اقىص حد 

انت يف وضع مهني جيد و مستمر بالتحسن

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

S6 سامسونغ تطلق هاتف
أزاح�ت رشك�ة »سامس�ونغ«، الس�تار عن 
هاتفها الذكي الجديد »غالكيس إس. 6 إدج » 
Edge Galaxy S6، وذلك خالل مؤتمر عقدته 
الرشكة ع�ىل هامش مش�اركتها يف معرض 
MWC التقني يف مدينة برش�لونة اإلسبانية، 
والذي كش�فت خالله ع�ن الهاتف »غالكيس 
إس. 6« أيضاً.ويتمي�ز إصدار »غالكيس إس. 
6 ايدج« بشاش�ة منحنية ع�ىل كال جانبيه، 
فيما يتش�ابه مع اإلصدار »غالكيس إس. 6« 

يف بقية املواصفات، 
حيث يملك شاش�ة بقياس 5.1 بوصات من 
ن�وع Super AMOLED، مدعوم�ة بزج�اج 
للصدم�ات  املق�اوم   »4 غ�الس  »غوري�ال 

. Quad HD والخدوش، وتعمل بدقة عرض

وتقدم الشاش�ة، التي تعرض بدرجة وضوح 
1440×2560 بكس�ل، كثافة بكسالت عالية 
تبلغ 577 بكسل لكل بوصة، ودرجة سطوع 
تبلغ nits 600 لتوفري عرض واضح يف ظروف 
اإلضاءة املحيط�ة العالية.ويمكن تخصيص 
الشاش�ة يف اإلصدار »غالك�يس إس. 6 ايدج« 
لعرض آخر التنبيهات أو أيقونات للتش�غيل 
الرسيع لبعض التطبيقات أو لعرض التوقيت 
أو بع�ض املعلوم�ات أثن�اء غل�ق الشاش�ة 
 Galaxy S6 الرئيسية.وينبض بداخل الهاتف
Edge أحدث معالجات سلسلة Exynos التي 
تنتجها »سامسونغ«، واملزود بثمانية أنوية، 
واملط�ور بمعماري�ة 64 ب�ت، وبدقة تصنيع 
تبلغ 14 نانومرت. وهذا املعالج أرسع بنس�بة 

20% م�ن املعالج املوجود يف إصدار »غالكيس 
إس.5 »، وتعم�ل أربع�ة أنوي�ة في�ه برسعة 
2.1 غيغاهرت�ز، فيما تعم�ل األنوية األخرى 
برسعة 1.5 غيغاهرت�ز.وزود الهاتف الذكي 
الجدي�د بذاك�رة وصول عش�وائي RAM من 
ن�وع DDR4 بلغ�ت 3 غيغابايت، أم�ا ذاكرة 
التخزي�ن الداخلي�ة للجهاز فس�تبدأ من 32 
غيغابايت، م�ن دون إمكانية إضافة بطاقة 
ذاكرة خارجية.وستوفر الرشكة طرازات من 
الهاتف بس�عتي تخزين 64 غيغابايت و128 
غيغابايت، وس�يتميز الهاتف بذاكرة تخزين 
فالش ميموري من نوع UFS 2.0 والتي قالت 
عنه�ا إنها س�توفر رسعة تخزين وتش�غيل 
للبيانات عالية وستقلل من استهالك الطاقة

يف حال رضبك طفلك
تحتار األم واألب كثريا عندما يبدأ الطفل 
يف رضبهم�ا وهو أم�ر يحتاج ألعصاب 
قوية م�ع الح�رص عىل الح�زم وعدم 
إظهار الضعف أمام الطفل، لكن الطب 
النفيس يرى أنها طبيعية يف مرحلة ما. 
فما ه�ي أفض�ل طريق�ة للتعامل مع 
هذه املواقف؟يبدأ بعض األطفال بداية 
من الثالثة م�ن العمر، يف »رضب« األب 
أو األم، وبعضهم يتم�ادى يف األمر.أول 
نصيح�ة من الخ�رباء لألبوين تتمثل يف 
التعام�ل الجاد الفوري مع هذا املوقف.
وينص�ح األطباء بالنظ�ر بحزم يف عني 
الطفل والتعبري عن رفضه ملا يقوم به.

وتح�ذر خب�رية ط�ب نف�س األطفال، 

إيفا بوش من معه�د فينيكوت بمدينة 
هانوف�ر األملاني�ة، من إظه�ار األلم أو 
الضعف أم�ام الطفل وتقول الطبيبة يف 
ح�وار مع مجلة »إل�رتن« األملانية: »إذا 
ش�عر الطفل أن�ك تتألم منه فس�يفقد 
الثقة يف قوتك السيما وأن الطفل يحتاج 
ألن يشعر بالحماية«.ويبدأ الطفل عادة 
يف عمر الثالثة يف تطبيق تقنيات الدفاع 
عن النفس وهو ما يدفعه أحياناً لرضب 
األب أو األم، لكن امتداد هذا األمر ألكثر 
من س�تة أش�هر يعد م�ؤرشاً عىل ميل 
الطف�ل للعن�ف والذي يمكن تفس�ريه 
باحتي�اج الطف�ل للمزيد م�ن الدعم أو 

وجود مخاوف داخلية لديه.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – كاتب سوداني كتب قصة فيلم 
»عرس الزين« –

 2 – مرف�أ دم�ر عنده األس�طول 
األمريكي –

 3 – نش�دد يف الطلب – تقس�يم إىل 
أبواب –

 4 – منزل – لفظة هجاء –

 5 – دولة أوروبية –
 6 – مرتفع بس�يط – نمنع الرؤية 

–
 7 – جواهر – نعم باألجنبية –

 8 – عاصمة دولة أسيوية –
 9 – أسم حصان اإلسكندر .

1 – من أصحاب املعلقات –
 2 – مدينة فرنسية – عكسها عش 

الطائر –
 3 – عملي�ة حس�ابية -  يحتم�ي 

خلفه املقاتلون –
 4 ��� نصف دلي�ل – من األبجدية 

– شاي باألجنبية –

 5 – كذب وإفرتاء – ملف »مبعثرة« 
–

 6 – متجلدين – مماثالن –
 7 – عكس�ها ب�رش – يف البي�ض – 

أحصل –
 8 – شاعر جاهيل – لعبة رياضية 

 9 – حرب دامت 40 سنة .

سـودوكـو

املكونات
لحم خال من الدهون مقّطع إىل مكعبات - 300 

غرام
بصل حجم متوّسط - 1

كراث مفروم - كوب
كرافس مفروم - كوب
طماطم حجم كبري - 2

جزر حجم كبري - 4
بطاطس حجم متوّسط - 2

لوبياء خرضاء مقّطعة - 100 غرام
كوسا مقّطعة - 100 غرام

فلفل حلو - نصف ملعقة صغرية
قرفة - نصف ملعقة صغرية

ملح - ملعقة صغرية
مرق لحم - ليرت

نصائح
- تحت�وي كل حصة من هذا الحس�اء عىل 120 

وحدة حرارية.
طريقة العمل

1- أفرم�ي البص�ل فرم�اً ناعم�اً ث�ّم قّطع�ي 
الطماطم والجزر والبطاطس إىل مكعبات.

2- يف ق�در، أس�كبي م�رق اللح�م واتركيه عىل 
حرارة متوّسطة حتى يغيل.

3- أضيف�ي إلي�ه اللح�م والخضار ث�ّم خّففي 
الن�ار واتركي املكّونات لح�واىل 25 دقيقة حتى 

تنضج.
4- نّكهي الحساء بامللح والفلفل الحلو.

5- إرفعي القدر ع�ن النار وقّدميه مبارشًة عىل 
سفرتك.

شوربة خضار للرجيم

فـوائـد الشبمعلومات  عامة
الش�ب او الش�به , ش�ب الف�ؤاد , الرُصاف�ه  هى 
حجر ش�فاف أبيض وهو مادة تش�به يف الش�كل 
حج�ر املل�ح الحج�ري و حج�ر مل�ح الليمون و 
لك�ن تختل�ف يف الطع�م و تتميز الش�بة بتاثريها 
القوى والقابض للبرشة حيث تس�تخدم ىف تقليل 
مس�ام البرشة تح�ت االبط ومنع الع�رق ويمكن 
ويمك�ن  ب�ودرة  هيئ�ة  ع�ىل  الش�بة  اس�تعمال 
العطري�ة  األعش�اب  م�ن  بمجموع�ة  تزويده�ا 
كالزعف�ران . تس�تعمل الش�به بع�د الحالقة عند 
الرجال كمطه�ر لجروح ومن�ع التهابات البرشة 
بعد الحالقة وتس�تخدم ايضا ىف التخلص من آالم 

اللث�ة والتهاباتها حيث تعمل ع�ىل قبضها، وذلك 
من خ�الل املضمضة بكوب م�اء دافئ مضاف له 
رب�ع ملعقة صغرية ش�بة مرت�ني يف اليوم، والتي 
تس�اعد يف القض�اء ع�ىل آالم األس�نان ، والتئ�ام 
الجي�وب الت�ي يخ�زن فيها الطع�ام فتؤدي آلالم 
ش�ديدة. وتستعمل الش�بة ىف العديد من وصفات 
تبيي�ض وتفتيح البرشة ويمك�ن مزجها بالكركم 
ن�ورا  وتنص�ح  الب�رشة  تبيي�ض  تاث�ري  لزي�ادة 
ب�رضورة اس�تعمال كمي�ات صغرية م�ن بودرة 
الش�بة وال يج�ب اس�تعمال الش�بة كبخور حيث 

ت�ؤذى االطف�ال وتس�بب صعوب�ة التنف�س 
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نقطة فاصلة للدفاع عن حقوقنا
ء ح���رة را آ

عماد حجاب

متاهة اردوغان تتسع للجميع
مرص���د

ـ 1 ـ
... وغالبـاً بـا خطـة تتـم الحـرب عـى »داعـش«، إال لو 
اعتربنـا أن »الحـرب عى الخريطة« هدف خفـّي لكل الحلفاء 
وحتى الخصوم. »داعش« ليسـت إال عنوان الحرب أما قوامها 
الحقيقي فالخرائـط بمعناها الواقعي )أي الرسـوم والحدود 
وغريها( واملجازي )توزيع أقاليم القوة والنفوذ والسيطرة(... 
ولهذا سـنجد السـعودية فاعلة يف األطراف كلها من »داعش« 
إىل الحلـف األمريكي ومـا بينهما من عالم الوسـطيني الوارف 
الظـال. وقطـر كذلك، فهـي تضغط عى السـييس لكنها تعّد 
قوائم جديدة ملطروديـن من اإلخوان وَمن حالفهم. أما أمريكا 
ذاتهـا فرتيـد السـييس فاعـًا يف هذه الحـرب، لكنهـا تضّيق 
عليـه الخناق عندمـا يتجه غربـاً إىل ليبيا. والسـييس رداً عى 
ذلك يحاول تسـخني الخطاب الغرامي مع موسـكو التي رّدت 
بخطاب ثلجـي ومروحيات متعددة األغـراض رداً عى تعطيل 
صفقـة األباتـي األمريكية.وأردوغـان طبعـًا سـلطان هذه 
الحـرب الـذي تلعب الخرائط حولـه، ويف القلب مـن محاولته 
تحويـل باده إىل »خافة جمهوريـة« بينما يضطر إىل تحالف 
مع َمـن يهّددون خريطته.. فيقتلهـم ويقرتب منهم كداعي 

يرتدي بدلة أوروبية.
ـ 2 ـ

هذا زمن التنكر..أو بمعنـى أدق ارتداء طبقات من مابس 
تناسـب كل منهـا مقامات حالة السـيولة املدّمـرة للركون يف 
الخنادق التي أُديرت بها الحروب يف العرشين أو الثاثني سـنة 
األخرية... وغالباً ما سـيكون انتصـار هذه الجولة من نصيب 
»هجـني« يسـتطيع أن ينترص لتوافقات تتيـح فرصة جديدة 
أمام السـكان وليـس مجرد انتصـار ألمراء حرب لـن تنتهي 
قريبـاً. »داعـش« جـزء من هذه الحـرب وليس »شـيطانها« 
الـذي تتفـق حوله كل األطـراف. إنه مهّيج الحـرب ال هدفها، 
وهي موزعة تيارات العنف والسـخرية عـى جميع األطراف، 
فالوسطي املعتدل العثماني اإلسامي يلعب دور رمز االعتدال/ 
الشاطر يف التجارة/ النيوإسامي... وربما يف الوقت نفسه ويف 
مـكان آخر يلعـب دور أمري حرب إبادة ضد األكـراد/ ومفّجر 
العنف البولييس ضد الديموقراطية/ واألدهى حليف »داعش« 
الرسي. .. أردوغان ليس العباً باملعنى الذي تعنيه السياسـة/ 
لكنـه »املجـاز« الواقعي لهذه الحرب، حيث يفشـل هجني ما 
بعـد الحرب الباردة التـي بحثت عن النيوإسـاميني، وطّورت 
نسـختها من أربكان إىل أردوغان حاشدة خلفها طبقات تجار 
اسـطنبول بجـوار الصاعدين من الريف الرتكـي... هذا املجاز 
ق يف معامل ومجرَّب عـى أرض التجربة الرتكية... يدخل  املخلَـّ

متاهته بكل ما أوتي من عنجهية عثمانية.
ـ 3 ـ

وكيف سيتشّكل هجني جديد؟
فاألصالـة تواجـه انفجارهـا... بمعنـى أن الحـروب عى 
اإليديولوجيا أو التاريخ أو حتى املوقف من مشـاريع أمريكا أو 
توابـع الحرب الباردة، خفت حضورهـا واندفعت إىل مقاييس 
أخرى تخص األمان أو السعادة أو الحدود الدنيا للحياة... وهذا 
ما يجعل شـعبية الحرب عى »داعش« تخص األمان وليسـت 
الحرب عى ميليشات األممية اإلسامية/ أو مواجهة منتظري 
الخافة/ أو حتى بحثاً عن إسام وسطي عادل قابل لاندماج 
واالستخدام اليومي... شـعبية الحرب نوع من »طلب اإليمان 
والتحّض« وتتقاطع معها توكيات الطوائف واإليديولوجيات 
واألحاف القديمة واألدوار التاريخية... وهنا تتحّول الحرب إىل 

لغز: َمن مع َمن؟ وإىل أين وكيف وملاذا؟
أسئلة ينسحب فيها الطلب عى الكيانات الرمزية: الثورة أو 
الدولة أو أمـريكا أو الغرب أو الطائفة أو املذهب أو التنظيم... 

إىل طلب آخر عى الحياة...
لكنه انسحاب دموي/ ربما أكثر دموية من الحرب ذاتها.

فؤاد حسونكـاريكـاتـير

وائل عبد الفتاح 

معركة حتقيق العدالة تقرتب من احلسم

بأجمل حلة وبأروع صور االبداع تدخل جريدة الحقيقة عامها الثالث، تحث الخطى عى طريق االعام الوطني 
الصادق، وبهذه املناسـبة العزيزة اتقدم بأسـمي ومنتسـبي مؤسسـة املسـتقبل العراقي للصحافة والنرش 

)جريـدة ووكالة( بأرق واجمـل آيات التهاني والتربيـكات اىل الزميل واالخ العزيز الشـاعر فالح 
حسـون الدراجي رئيس التحرير وكادر )الحقيقة(، داعياً العيل القدير ان يسـدد خطاهم 

ويحفظهم ذخراً للوطن وصوتاً صادقاً لكل العراقيني... واىل مزيد من التألق والنجاح.

علي الدراجي
رئيس مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر

احلقيقة تدخل عامها الثالث وتواصل مسرية االبداع والتألق

 لـم يعـد هناك مفر مـن ايجاد تعاون عربـي حقيقي و 
واقعـي يف مجـال الدفاع عن حقـوق االنسـان العربي عيل 
املسـتوي الدويل ، بعد ان كشفت عدد من املنظمات الدولية 
وجههـا الفبيح ، يف عدم احرتامها لحقوق اإلنسـان العربي 
، رغـم ما يتعـرض له من عمليات ارهابيـة وقحة يف مرص 
وليبيـا و اليمـن و العراق و سـوريا ، واصبحـت املنظمات 
الدوليـة لحقوق اإلنسـان تصدر منشـورات وبيانات يغلب 
عليهـا الطابـع السـيايس الذي يتفـق مع توجهـات الدول 
الكربي و سياستها تجاه املنطقة العربية ، وتهمل عن عمد 
وقصد تطبيق املعايري الدولية لحقوق اإلنسـان عند تناولها 

لقضايا الشعوب يف دول العالم الثالث والدول النامية .
واملشـكلة الثانية التي تتطلب التعاون العربي ىف حقوق 
اإلنسـان ، هي ماتواجه كافة الـدول العربية من محاوالت 
الضغـط السـيايس عليها،  خـال عرض ملفاتهـا لحقوق 
اإلنسان بآلية االستعراض الدوري الشامل ىف املجلس الدويل 
لحقوق اإلنسـان بجنيـف التابع لامم املتحـدة ، وتتعرض 
خـال جـوالت تقديم سـجلها لحقـوق اإلنسـان لضبات 
سياسية ومواقف صعبة من الدول الكربي خاصة الواليات 
املتحدة األمريكية و االتحاد االوروبي يف توجيهها لسلسـلة 
مـن االنتقـادات اليهـا ، يتبعها تطبيق نفس األسـلوب من 
املنظمات الدولية ، والذي أدى ىف النهاية  ايل تسـيس قضايا 
حقـوق اإلنسـان يف التعامـل مع حقـوق اإلنسـان العربي 

بصورة فاضحة دون حياء .
حتـى شـعر كثـري مـن املناضلـني الحقيقـني يف العالم  
واملنطقـة العربية من الحاملني بإعـاء قيم ومبادئ حقوق 
اإلنسـان بضياع أمانيهم وكفاحهم الرشيف ، من أجل نرش 
قيم ومفاهيم حقوق اإلنسان ، وغدت هباء منثورا ىف الهواء ، 
بعد صعوبة التزام الدول الكربى بها داخل املنظمات التابعة 
لألمم املتحدة، وسعيها لفرض أرادتها وقوتها السياسية ىف 
األحـداث وإماء توجهها عى هيئات األمم املتحدة ، دون أن 
تراعـى تطبيق نظريـة األقران املتماثلة ىف حقوق األنسـان 
، بأعتبارهـا ثراث أنسـاني ، وليسـت مقومـات أقتصادية 
وقمصـادر للقـوة العسـكرية ، رغم أن إشـكاليات حقوق 
اإلنسـان ، واالنتهـاكات والتجـاوزات تعانـى منهـا الدول 
الكـربى ، مثـل دول العالـم الثالث لكنها  بهـا أقل حدة من 

العالم الثالث.
وهـذه التحديـات تهيئ  ملنـاخ دافع لخلق دور مسـؤل 
للمجالـس و اللجان الوطنية االستشـارية التي انشـاءتها 
الحكومات العربية لحقوق اإلنسـان ، مع منظمات حقوق 
االنسـان العربية،  و اللجنة العربية مليثاق حقوق اإلنسـان 
العربي ، و اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان ، لتكوين 
كيان جديد عربي يقوم بالتحرك دوليا يف مواجهة املنظمات 
الدوليـة لحقـوق اإلنسـان املمولة مـن امريـكا و االتحاد 
االوروبـي و اللوبـي الصهيونـي لكـى تدافـع عـن حقوق 

اإلنسان العربى عى املستوى الدوىل.
وهو أمر نحتاجه بشـدة عى املسـتوى الدوىل ليكون لنا 
صـوت مسـموع للدفاع عـن حقوقنا عى مسـتوى العالم 
وداخل االمم املتحدة ونبتعد قليا عن األغراق ىف املحلية بها،  
واألكتفـاء بالحديـث اىل شـعوبنا فقط ، فالعالـم يجب أن 
يسمع صوتنا ويعرف عن قرب قضايانا عن طريق ممثلني 
لنا ، وليس ممثلني ملنظمات دولية أجنبية ، تفعل ماتشـاء 
ىف قضايانا ونظل نتوسـل رضاها ، فقـد أنتهى هذا العهد، 
وعلينا أن نتحرك ،  فقد حان الوقت لنفكر ونترصف بنفس 

أسلوب تعامل الدول الكربى مع حقوق شعوبها .


