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تدمير »داعش« للمتحف مسرحية بتوافق مع سياسيين

       المستقبل العراقي / خاص

حصل�ت »المس�تقبل العراقي« على معلوم�ات مفّصلة عن عملية 
تهريب اآلث�ار العراقّية إلى خارج البالد، وبيعه�ا عبر منافذ متعّددة، 
كما ُتفيد المعلومات بتوّرط مسؤولين في حكومة الموصل المحلّية، 

وعن عملية تدمير »داعش« لآلثار في متحف الموصل.
وبثَّ تنظيم )داعش( بث الخميس الماضي، شريطاً مصوراً يظهر 
تدمي�ر عناص�ره اآلث�ار الموجودة في متح�ف الموص�ل التاريخي، 
وسط المدينة، كما يظهر التسجيل تدمير ثور مجنح آخر موجود في 

»بوابة نركال« األثرية في مدينة الموصل.
وأّدى تدمي�ر اآلثار إلى موجة اس�تنكارات محلّي�ة ودولّية، وأثار 
شجون بس�بب تدمير التنظيم الوحش�ي لتاريخ يعود إلى أكثر من 5 

آالف عام.
إال أن خبي�ر ف�ي اآلثار، ق�ال في حدي�ث ل�«المس�تقبل العراقي« 
أن »أغل�ب اآلثار الت�ي دّمرها داع�ش مزّيفة«، الفتاً إل�ى أن آثاريون 
تفحص�وا الفيديو وتمعنوا بكس�ور اآلث�ار واتض�ح أن أغلبها تقليد 
لآلث�ار الحقيقي�ة. وقال الخبير، الذي رفض اإلش�ارة إلى اس�مه، أن 
»أغل�ب قط�ع اآلثارية ف�ي الموصل تّم س�رقتها وتهريبه�ا منذ عام 
2013 عل�ى دفعات«. وأض�اف أن »حركة داعش ف�ي تدمير المتحف 
ه�ي إلبعاد التهم عن متورطين في الحكوم�ة المحلية في بيع اآلثار 

إلى إسرائيل«.
وسرد الخبير بالقول أنه »عند اندالع موجة التظاهرات في االنبار 
وص�الح الدي�ن والموصل قامت جهات في الحكوم�ات المحلية لتلك 

المدن بتهريب اآلثار وبيعها إلى إسرائيل بشكل مباشر«.
وقال أن »قطر بالطبع دخلت على الخط واشترت الكثير من اآلثار 
وتم تهريبها بطائرات مس�ؤولين أثناء زيارتهم إليها مستغلين بذلك 
الحصانة الدبلوماسية التي ال تتيح للمطارات بتفتيش حقائبهم أثناء 

خروجهم من العراق«.
وأوضح المصدر أن »هن�اك خط ثالث لبيع اآلثار وكان عن طريق 
إقليم كردس�تان الذين يبيع من خالل�ه اآلثار إلى تركيا والتي بدورها 

تبيعها إلى تّجار آثار في أوربا«.
وأبلغ المصدر »المس�تقبل العراقي« أن »الذين توّرطوا بس�قوط 
الموص�ل م�ن أعض�اء الحكومة المحلية نفس�هم هم الذي�ن أوعوزا 

لداعش بالقيام بمسرحية تحطيم اآلثار تلك«.
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الــمــالـــيــة تــعــامــل الـــوزارت بـــقــســـوة

       المستقبل العراقي / خاص

قالت مص�ادر إداري�ة رفيعة 
ان  الثالث�اء،  أم�س  المس�توى، 
ق�رار رئاس�ة ال�وزراء القاضي 
الموظفين كل  بتوزي�ع روات�ب 
٤٠ يوم�ا يتم العمل ب�ه من قبل 
وزارة المالي�ة رغم إعالن رئيس 

الوزراء انه غير نافذ ويس�تخدم 
في حالة الطواريء فقط. 

المص�ادر  وأوضح�ت 
أن  العراق�ي«،  ل�«المس�تقل 
»واقع ح�ال ال�وزارات ورواتب 
الموظفين فيها وفق إلية وزارة 
الق�رار ناف�ذ  ان  ُيبي�ن  المالي�ة 

ومفعل«.

أن  إل�ى  المص�ادر  ولفت�ت 
»ال�وزارات أبلغت عب�ر دوائرها 
التموي�ل  مواعي�د  ان  المالي�ة 
للرواتب ق�د أخرت وان إجراءات 
التحوي�ل من المالية لحس�ابات 
الوزارات وعملية استالم الرواتب 
تأخ�ذ تلقائي�ا ١٠-١٥ يوما في 
الوقت الحال�ي مما يعني تطبيق 

للقرار رغم ما أعلن وما صرحت 
به الحكومة«. 

وتابعت المصادر ان »االسوء 
ه�و إط�الق الص�رف للميزانية 
فقط للروات�ب الغير وان وزارة 
المالية تعامل الوزارات بقس�وة 
وبتش�دد غير مبرر وان كل بنود 
الموازن�ة معطلة رغم  واب�واب 

اقراره�ا والمباش�رة بتنفيذه�ا 
وهذا سيكون له اثار سلبية على 
كل قطاع�ات الحياة ف�ي العراق 
والتي باتت اسوء بفعل الظروف 

األمنية واالقتصادية«.
وخلص المصدر إلى القول أن 
»الحكومة الجديدة حلوة لس�ان 

قليلة احسان«.

العوائد  إج�مال�ي  وك����ان 
والنفقات لألشهر السبعة األولى 
من العام الحالي يبّين إن العراق 
أنف�ق كل المبال�غ المتأتي�ة من 
تصدي�ر النفط، رغم انه لم يدفع 
مس�تحقات كردستان وال مبالغ 
البترودوالر المخصصة للبصرة، 
وال معظ�م االلتزام�ات المالي�ة 

للمحافظ�ات الت�ي س�قطت بيد 
داعش.

وتواجه أسعار النفط العالمية 
انخفاضاً كبي�راً يتراوح بين 80 
إل�ى 85 دوالراً لبرمي�ل النف�ط 
بعدم�ا كانت تصل إلى ما يقارب 
ال��120 دوالراً  للبرمي�ل الواحد 

خالل األشهر القليلة الماضية.

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

ش�هدت بغداد، أم�س الثالثاء، مباحثات عس�كرية عراقية أميركية 
ح�ول تط�ور المع�ارك في مناط�ق غرب وش�رق البالد، فق�د تقدمت 
القوات العراقية المش�تركة نحو اهدافها ف�ي محافظتي صالح الدين 
الغربي�ة وديالى الش�رقية لتحري�ر مناطق فيهما من س�يطرة تنظيم 
»داع�ش«، حيث اس�تكملت حص�ار مدين�ة تكريت من ثالث�ة محاور 
متقدم�ة نحو مركزها، فيما اخترقت قوات أخرى دفاعات التنظيم في 
ديالى ووصلت إلى مشارف جبال حمرين استعداًدا القتحامها.واعلنت 
وزارة الدفاع العراقية عن مشاركة قيادة عمليات دجلة بعملية تحرير 
صالح الدين من محورين.وقالت إن »قيادة عمليات دجلة ممثلة بقيادة 
فرق�ة المش�اة اآللية الخامس�ة وش�رطة ديالى والش�رطة االتحادية 
بإس�ناد من الحش�د الش�عبي وأبناء صالح الدين تش�ارك ف�ي عملية 
تحرير صالح الدين بمحورين رئيسين وبغطاء جوي كثيف لتطهيرها 
من دنس عصابات داع�ش اإلرهابية«.وأضافت الوزارة في بيان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، أن المح�ور األول باتجاه حمرين 
القديم�ة والب�و ري�اش والمحور اآلخ�ر باتجاه سلس�لة حمرين على 
طري�ق تقاطع الزركة الط�وز حيث تم خالل ه�ذه العملية »دك أوكار 
وتجمعات داعش في قرى متعددة وتدمير عدد من العجالت المس�لحة 
التي تحمل رشاش�ات احادية والكثير من األسلحة المنصوبة على عدد 

من الدور السكنية وقتل العديد من اإلرهابيين«.
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حتالف قوى التحرير يتشكل يف ختوم تكريت!
    التحليل السياسي /غانم عريبي

جمع�ت  الت�ي  الثوري�ة  الخلي�ة 
والخزعل�ي  والعام�ري  العب�ادي 
والمهندس هي التي سترسم مالمح 
العه�د الوطن�ي الق�ادم عل�ى وقع 
المجاهدي�ن وجي�ل م�ن  صيح�ات 
العناصر الثورية المرتبط بالمصالح 
الوطنية العليا ونزاهة النفس وقوة 
العقي�دة. ه�ذه الخلي�ة المجاه�دة 
التي اجتمعت في س�امراء هي التي 
ستكون مسؤولة عن تشكيل الوضع 
االنتخاب�ي للق�وى السياس�ية التي 
سيتش�كل منه�ا التحال�ف الوطني 
القادم وبهذا س�ينتهي الش�يعة الى 
ق�وى ثورية مجاهدة تقاتل من اجل 
االستقالل والحرية وطرد الدواعش 
وتنته�ي م�ن »قص�ة« المحاصصة 
داخل المسألة الشيعية التي يتم فيها 
توزيع الحصص والوزارات كما كان 
يتم توزيع الغنائم في زمن الجاهلية 
وليس في زمن االسالم الن االسالم 
ل�م ي�وزع الغنيم�ة بعد الح�رب في 
عه�د الرس�الة االولى وال ف�ي عهد 
الفتوحات االس�المية فيما بعد على 
اس�اس المحاصصة الت�ي اخترعها 
االس�الميون الش�يعة والس�نة ف�ي 
مجلس الحكم باشراف بول بريمر!.

ستشكل تلك القوى التي اعلنت عن 
تخليها عن العمل المدني واالنخراط 
والث�ورة  الجهادي�ة  المس�ألة  ف�ي 
وحم�ل الس�الح الخارط�ة الوطنية 
ف�ي االنتخاب�ات القادمة وس�تدخل 

ف�ي قائمة واح�دة كم�ا ظهرت في 
المش�هد التلفزيوني بسامراء خلية 
واحدة.. المشهد التلفزيوني الحالي 
الذي ضم رفاق الس�الح في سامراء 
هو ذاته س�يتحول الى مشهد ثوري 
انتخاب�ي ف�ي الس�نوات االنتخابية 
االنتخاب�ات  ف�ي  س�واءا  القادم�ة 
المحلية او العامة وس�يرى الشيعة 
العراقي�ون ان تلك الخلي�ة هي التي 
ستفوز بغالبية االصوات وهي التي 
القادمة.  العراقية  الحكومة  تش�كل 
بع�د احتالل داعش للموصل ودخول 
المس�ألة العراقية تداعيات االحتالل 
وماترتب عنه من تطورات عسكرية 
وامنية ونفس�ية وسياس�ية تغيرت 
الخارطة العراقية وحدث تحول في 
نمط تشكل االحزاب العراقية واالهم 
نظ�رة الش�يعة العراقيي�ن لالحزاب 
الت�ي يتش�كل منها واق�ع االجتماع 

العراقي المحلي.
لم يع�د المجتم�ع العراق�ي قبل 
6/10 ه�و ذات�ه المجتم�ع العراقي 
بع�د انهي�ار نص�ف الوط�ن بانهيار 
واالوض�اع  العراقي�ة  الدفاع�ات 
الحكومية في الموصل كما ان القوى 
السياسية العراقية التي تشكلت منها 
الحكوم�ة كما القوى التي تش�كلت 
منه�ا المقاوم�ة االس�المية في كل 
م�كان م�ن خط جبه�ة القت�ال هي  
ذات القوى في المش�هد السياسي.. 
ل�م يعد العام�ري هو العام�ري قبل 
االحتالل الداعشي وبدره لم تعد بدر 
قبل االحتالل وهكذا بقية التوجهات 

والق�وى والتي�ارات المقاتل�ة التي 
ثبت�ت في جبهة القتال وبان معدنها 
اخت�راق  عل�ى  وقدرته�ا  الوطن�ي 
خط�وط داع�ش ومواجهة اش�رس 

حملة اموية داعشية على العراق.
العراقي�ون بعد اربع س�نوات لن 
ينتخب�وا او يقف�وا او يتبعوا القوى 
الساكتة او المنفلتة عن مدار حركة 
المقاومة االسالمية والعراقيون لن 
يقف�وا الى جانب اية راية لم ترفرف 
في ساحة القتال او تعلق على دبابة 
او رابي�ة لداع�ش. وم�ن يتوه�م ان 
العراقيون  العراقيين ه�م انفس�هم 

قب�ل احتالل داع�ش س�يقع بنفس 
الوه�م الذي قاد البع�ض حين ظنوا 
ان العراقيي�ن قب�ل دخ�ول الق�وات 
االمريكي�ة في 9 نيس�ان 2003 هم 

ذاتهم العراقيون قبل هذا التاريخ!.
ان الشيخ الدراجي سيد مقاومة 

خدام الس�يدة زينب »عليها السالم« 
وكل  الخزعل�ي  قي�س  والش�يخ 
المقاومي�ن الذين نازل�وا وينازلون 
الدواعش منذ ش�هور ل�م يهنوا ولم 
يحزن�وا وه�م االعلون وه�م الراية 
االعل�ى وه�م المقاوم�ة المخلصة 

وه�م المقاوم�ة الش�ريفة.. لقد آن 
لن�ا ان نض�ع مصطل�ح »المقاومة 
الش�ريفة« ف�ي مكانه م�ن الثقافة 
السياس�ية وفي االمثال والمأثورات 
واالعالمي�ة  والسياس�ية  االدبي�ة 
العراقية.المجتم�ع العراق�ي الي�وم 
وفي هذه اللحظة التاريخية مجتمع 
مق�اوم وربما اقترب ف�ي مقاومته 
ف�ي  ابنائ�ه  وانخ�راط  وصب�ره 
الحش�د الش�عبي من مث�ال التجربة 
للمقاوم�ة  واالس�المية  الوطني�ة 
ف�ي لبن�ان، واذا كان�ت المقاوم�ة 
حقق�ت انتص�ارات بتالحم ش�عبها 

ومؤسس�اتها العس�كرية ووق�وف 
الش�عب اللبنان�ي ال�ى جانبه�ا في 
ال2006 ف�ان المقاومة االس�المية 
وحشدها الشعبي حققت انتصارات 
اكبر من انتص�ار المقاومة اللبنانية 
عل�ى اس�رائيل ف�ي ج�رف الصخر 
وهاه�ي الجحاف�ل تتح�رك لتحرير 
الموصل وتكريت واجزاء من االنبار 
بم�ا يع�د ثالث م�رات من مس�احة 

لبنان الجغرافية!.
ايه�ا  المق�ال  ه�ذا  تذك�روا 
العراقيون واتهم�وا صاحب المقال 
بما تش�اؤون لو ان فراسته اخطأت 
لمش�هد  نتوق�ع   فيم�ا  البوصل�ة 
االنتخاب�ات العراقية القادمة وكيف 
سيتغير الوضع الش�يعي االنتخابي 
المجتمع�ي والسياس�ي وس�تظهر 
كيان�ات ووج�وه ون�واب ومجلس 
وسياس�يين  وحكوم�ة  نياب�ي 
اليمتون بصلة قرابة لمشهد الطبقة 
السياس�ية الحالي�ة الم�ن قريب او 
م�ن بعي�د لكن�ه س�يكون مش�هدا 
يلخ�ص تعبيرات المجتم�ع العراقي 
الحقيقية وليس المزيفة التي ترافق 
الدعاي�ة االنتخابية وكيف تس�تولي 
ش�هوة الكذب على بع�ض الكيانات 
وهي تزيف الحقيقة وتخدر الشيعة 
والتوقع�ات  بالمغري�ات  والس�نة 
الخيالية الى ان سقطنا في المحذور 
واضعنا نصف الوطن والزال البعض 
من »البهائم« يق�ول ان ماجرى في 
الموصل كب�وة ويردف ايضا ان لكل 

جواد كبوة!.

العراقيون بعد أربع سنوات لن ينتخبوا أو يقفوا 
أو يتبعوا القوى الساكتة أو المنفلـــتة عن مدار حركـة 

المقاومة االسالمية

مالدينوف يف آخر يوم بالعراق: السيد السيستاين أبلغني بعدم وجود بديل للعراقيني عن املصاحلة 
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئي�س بعثة األمم المتح�دة في العراق 
نيك�والي مالدينوف، أمس الثالث�اء، أن المرجع 
الديني األعلى السيد علي السيستاني أكد على أنه 
»ال بديل« للعراقيين عن المصالحة الوطنية وفق 
الدس�تور ومحاس�بة المس�ؤولين عن الجرائم، 
ودعا الكتل السياسية »إحالل« مبدأ الحوار، فيما 
أكد أن تنظيم )داعش( يس�عى ل�«تدمير« الدولة 

العراقية.
وقال ميالدينوف خالل مؤتمر صحفي عقده 
عق�ب لقائه السيس�تاني في النج�ف، إن »هذه 
ه�ي زيارتي األخيرة بصفتي ممثالً لألمين العام 
لألمم المتحدة، وأود أن أشكر السيد السيستاني 
على النصح والتوجيه الذي كان يسديه للعراقيين 
ولن�ا جميعاً وحث�ه الجميع على إحالل الس�الم 

وااللتزام بالحوار لحل الخالفات«.
وأضاف ميالدينوف أن »السيستاني كان دوماً 

يحث الكتل السياسية على التعاون لحل المشاكل 
وس�ن التش�ريعات الالزم�ة ومعالج�ة الفق�ر 
وااللتزام بمب�دأ الحوار بين جمي�ع المكونات«، 
مش�يراً إلى أن »اللقاء تضمن مناقش�ة األوضاع 
المأس�اوية التي يم�ر بها النازح�ون في العراق 
وكذل�ك التقارير ح�ول التج�اوزات على حقوق 
اإلنس�ان وحماية المدنيين في المناطق التي تم 

تحريرها من )داعش(«.
ولف�ت ميالدين�وف أن »المرج�ع األعلى أكد 
مج�دداً عل�ى دعوته لحصر الس�الح بي�د الدولة 
ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب«، 
مش�يراً إلى أنه »بعد انتهاء العمليات العس�كرية 

يجب السماح للعوائل بالعودة إلى مناطقها«.
وأوض�ح ميالدين�وف أن�ه »تم�ت مناقش�ة 
جدول الوح�دة والمصالح�ة الوطني�ة«، مؤكداً 
أن »السيس�تاني كان واضح�اً بأن�ه ال بديل عن 
المصالح�ة الوطنية في الع�راق ويجب أن تقوم 
كل الجهود وفقاً للعملية الديمقراطية والدستور 

والس�ماح لكل العراقيين في الع�ودة إلى العراق 
متساوين في الحقوق والواجبات«.

وتابع ميالدين�وف أن »تنظيم )داعش(، يريد 
تدمي�ر الدول�ة العراقي�ة وأن تح�ل محلها دولة 
إرهاب، والطريق لحرب التنظيم يكمن من خالل 
الوح�دة والحفاظ عل�ى الديمقراطي�ة وحقوق 
اإلنسان والحصول على الدعم الدولي«، الفتاً إلى 
أن »العراق وخالل الس�تة أش�هر الماضية نجح 

في حشد الدعم الدولي له وتقوية وحدته«.
وأش�ار ميالدينوف إل�ى أن »األم�م المتحدة 
جرمت )داعش( ومجلس األمن أقر قرارات عدة 
فرض�ت عقوبات على التنظيم، ونصت على حث 
العال�م بعدم تمويل�ه ودول المنطقة على فرض 
القي�ود التي يمكن أن تس�هم في دعم�ه«، مبيناً 
أن »بعث�ة مجلس حق�������وق اإلنس�ان التي 
تحقق اآلن بجرائ�م التنظيم التقت قبل عدة أيام 
بأس�ر ضحايا مجزرة س�بايكر وأخذت شهادات 

البعض منهم«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مص�در ف�ي وزارة 
الدف�اع، أمس الثالثاء، أن وزير 
الدف�اع التركي عصم�ت يلماز 
س�يصل إل�ى العاصم�ة بغداد 
األربع�اء للقاء نظيره العراقي 
خال�د العبي�دي من أج�ل بحث 
س�بل التعاون بي�ن البلدين في 

المعرك�ة ض�د »داعش«.وقال 
الدف�اع  »وزي�ر  إن  المص�در 
التركي عصمت يلماز س�يصل 
)الي�وم األربعاء( إلى العاصمة 
بغ�داد للق�اء نظي�ره العراقي 
الع����بيدي«.وأض�اف  خال�د 
ع�دم  طل�ب  ال�ذي  المص�در 
الكشف عن اسمه، أن »الزيارة 
تأتي لبحث س�بل التعاون بين 

العراق وتركيا في المعركة ضد 
تنظيم داعش اإلرهابي«. وكان 
الس�فير الترك�ي ف�ي الع�راق 
فاروق قيماقچي أكد، في )25 
ش�باط 2015(، أن بالده تقف 
إلى جانب الع�راق في محاربة 
تنظي�م »داعش«، فيما كش�ف 
عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع 

التركي إلى العراق.

     بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس هيئ�ة النزاهة عالء جواد حميد، 
أم�س الثالث�اء، ان�ه ال حصانة ألي فاس�د من 

المساءلة القانونية.
وأك�د حمي�د ف�ي بيان تلق�ت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، خ�الل لقائ�ه وفداً من 
االتحاد الدولي للقضاء على اس�تقاللية الهيئة 
ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الجهات 

بيد ان الفاسد ال يحميه انتمائه او منصبه«.
»التزام�ات  عل�ى  الوف�د  أعض�اء  واطل�ع 
الهيئ�ة الدولية من خ�الل تمثيله�ا العراق في 
لمكافح�ة  والعربي�ة  األممي�ة  االتفاقيتي�ن 
الفس�اد والخط�وات المهمة الت�ي قطعت عبر 
تنفيذ الع�راق اللتزاماته بموجب فصول تنفيذ 
االتفاقية األممية.« مسلطاً الضوء على وجهة 
نظ�ر الهيئ�ة حول تقاري�ر منظمة الش�فافية 
الدولي�ة واحترام العراق له�ذه المنظمة برغم 
م�ن تحفظه على المعايير التي تتخذها لقياس 

مستويات الفساد في البلد«.
وركز حمي�د على »اعتراف ه�ذه المنظمة 

نفس�ها بصعوبة معرفة مؤشرات الفساد في 
ال�دول التي تعان�ي من اإلرهاب« الفت�اً إلى ان 
»هذه المنظمة ال تراع في تقاريرها ان العراق 
يعاني اليوم من اش�د هجمة إرهابية ش�هدها 
ف�ي تاريخه الحدي�ث دون الرجوع الى مصادر 
محلي�ة ومن غي�ر مراعاة للظرف االس�تثنائي 

الذي يمر به البلد«.
وض�م الوف�د القاض�ي محم�د ف�وده من 
جمهوري�ة مصر العربي�ة والقاضي الحجيوي 
م�ن المغرب فض�اًل عن القاضي حي�در حنون 

رئيس جمعية القضاء العراقي.

النزاهة: الفاسد الحيميه منصبه وال انتامئه

اليوم.. وزير الدفاع الرتكي يف بغداد

      بغداد / المستقل العراقي 

جلس�ته  ال�وزراء  مجل�س  عق�د 
االعتيادي�ة التاس�عة في بغ�داد، أمس 
الحكوم�ة  رئي�س  برئاس�ة  الثالث�اء، 
حي�در العب�ادي. وقال بي�ان صادر عن 
المجلس تلق�ت »المس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن رئي�س مجلس الوزراء 
القائ�د الع�ام للق�وات المس�لحة، قّدم 

ف�ي بداي�ة الجلس�ة ايجازا ع�ن عملية 
تحري�ر محافظة صالح الدين.واش�ار 
البيان الى انه تمت »مناقش�ة االوضاع 
فيه�ا وتقديم الدعم المطل�وب الهالي 
المحافظ�ة اثناء العمليات وبعدها، الى 
جان�ب تقدي�م الخدمات ف�ي المناطق 
المح�ررة«، مضيف�اً ان العب�ادي وجه 
الوزارات المعنية باالستعداد الستئناف 
العمل في هذه المناطق«.وتابع البيان 

ان�ه ص�درت ع�ن المجل�س الق�رارات 
اآلتية:

1 - تخوي�ل رئيس مجل�س الوزراء 
حق الطع�ن في بعض االحكام والمواد 
الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 
2015، وان تع�رض االح�كام والمواد 
المطع�ون فيه�ا عل�ى لجن�ة األزم�ة. 
-2 ق�رر مجلس ال�وزراء ابالغ وزارتي 
المالي�ة والتخطي�ط بالموافق�ة عل�ى 

مناقل�ة مبل�غ ثمانين ملي�ار دينار من 
المب�ادرة الزراعية / المصرف الزراعي 
الى المبادرة الزراعية / وزارة الزراعة 
من المبالغ التي تمت مناقلتها من قبل 

اللجنة المالية في مجلس النواب.
3 - بن�اء عل�ى ماعرضت�ه وزي�رة 
الدولة لش�ؤون المرأة بش�كل طاريء 
خالل اجتماع مجلس الوزراء بجلس�ته 
االعتيادية اليوم، ق�رر مجلس الوزراء 

ح�ث ال�وزارات كافة لترش�يح نس�بة 
من المناصب القيادية بمس�توى مدير 
ع�ام فما ف�وق للنس�اء مم�ن يتمتعن 
والمؤه�الت  الوظيف�ي  بالتوصي�ف 
الالزمة لش�غل تل�ك المناصب في حال 
توفرها بما ينسجم مع تحقيق العدالة 
والتعيي�ن  الترش�يح  ف�ي  والت�وازن 

للوظائف القيادية.
4 - الموافقة على استثناء المركبات 

المص�ادرة بموج�ب قان�ون مكافحة 
تهري�ب النفط ومش�تقاته رق�م )41( 
لس�نة 2008 من قرار مجل�س الوزراء 
ومعالج�ة   2012 لس�نة   )467( رق�م 
موضوع تسجيلها في وزارة الداخلية / 
مديرية المرور العامة، ليتسنى لوزارة 
المالي�ة / الهيئة العامة للكمارك بيعها 
تنفيذا ألحكام قانون بيع وايجار اموال 

الدولة رقم21 لسنة 2013.

       بغداد / المستقبل العراقي

الكردس�تاني  التحال�ف  كتل�ة  كش�ف 
ف�ي مجلس الن�واب، أم�س الثالث�اء، عن 
وجود »إش�كالية« بش�ان قانون الحرس 
الوطن�ي، وفيم�ا لفتت إل�ى أن هناك عدد 
من اآلراء بش�أن الجهة الت�ي تقوم بإدارة 
هذه المؤسس�ة، طالب�ت بضرورة تنظيم 
القانون بصورة ال يتعارض مع الدستور.

وقالت رئيس كتلة التحالف الكردستاني 
آال الطالبان�ي، إن »التحالف الكردس�تاني 
مع تش�ريع قانون الحرس الوطني إال أننا 
نري�د أن يكون ضمن إط�ار قانوني ولكن 

هناك إش�كالية ح�ول من يدير مؤسس�ة 
الح�رس الوطن�ي«، مبين�ة أن »هناك رأي 
هو أن يكون القائد العام للقوت المسلحة 
المس�ؤول على الحرس، وآخرين يريدون 
أن يعطوا هذه الصالحية إلى المحافظات، 
فضال عن وج�ود رأي ثالث وهو أن يكون 

هناك تعاون ما بين الجهتين«.
وأضاف�ت الطالباني إلى أنن�ا »ال نعلم 
لغاي�ة اآلن أي نم�وذج نتب�ع ف�ي عملي�ة 
تش�كيل الحرس الوطني وآلي�ة تحريكه، 
هل س�يكون ش�بيه بالنم�وذج األميركي 
وأن يكون هناك حرس لكل والية يستقدم 
في أوقات األزمات أو وفق نماذج أخرى«، 

مش�ددة على ضرورة أن »يتم تنظيم هذه 
األم�ور بصورة قانونية بحيث ال يتعارض 
مع الدستور«.  وكان ائتالف دولة القانون 
انتق�د مس�ودة قان�ون الح�رس الوطني 
التي وصل�ت إلى البرلم�ان، وأكد احتوائه 
عل�ى فق�رات »تزعزع« اللحم�ة الوطنية، 
ولفت إلى أنه س�يعمل عل�ى تعديله، فيما 
دع�ا القوى السياس�ية إل�ى »األصطاف« 
مع القوات األمنية والحش�د الش�عبي في 

قاتلها لتنظيم )داعش(. 
وأنهى البرلمان العراقي، خالل جلسته 
ال��18 الق�راءة االول�ى لقان�ون الحرس 

الوطني. 

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر امني مطلع في كركوك، 
أمس الثالث�اء، عن قيام تنظي�م »داعش« 
االرهاب�ي باع�دام عناص�ر قيادي�ة م�ن 
اعضائ�ه ف�روا م�ن مع�ارك تكري�ت الى 
تنظي�م  ان  المص�در،  وق�ال  الحويج�ة. 
»داعش« االرهابي قام باعتقال ١١ قياديا 
في التنظيم انسحبوا من مدينة تكريت في 
محافظة صالح الدين، مش�يرا الى انه قام 

باعدامهم يوم أمس االثنين.
ه�ؤالء  اع�دام  عملي�ة  ان  واض�اف 
القياديين تمت داخل قاعدة البكارة جنوب 
غرب كركوك، الفتا الى انهم واجهوا تهمة 
»االنس�حاب من الواجب م�ن دون أوامر« 

حسب تعبيره.
وتش�هد محافظة صالح الدين هجوما 

ش�امال من قب�ل القوات االمني�ة العراقية 
بكافة صنوفه�ا مدعومة بقوات الحش�د 
لط�رد  العش�ائرية  والق�وات  الش�عبي 

االرهابيي�ن منه�ا وتطهيرها م�ن تنظيم 
»داع�ش« الذي س�يطر عليها من�ذ مطلع 

حزيران من العام الماضي.

جملس الوزراء خيول العبادي بـ »الطعن« ومناقلة مبالغ للزراعة وترشيح نساء ملناصب قيادية

الكردستاين يشخص »إشكالية« يف قانون احلرس الوطني

»داعش« يعدم ١١ فارًا من قيادييه يف كركوك

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن محافظ البنك المركزي 
عل�ي العالق ان ح�ذف االصفار 
مش�روع قائم، وفيما اشار الى 
انه ت�م اعطاء الض�وء االخضر 
لتنفي�ذه، اكد ان ه�ذه العملية 
تنظيمي�ة  عملي�ات  ستس�بقه 

وادارية.
وق�ال الع�الق ف�ي مؤتم�ر 
صحافي عقده في مبنى البنك، 
ان »مش�روع ح�ذف االصف�ار 
قائم وتم وضعه موضع التنفيذ 
وأعطينا الض�وء االخضر للبدء 
به«، مبينا ان »المشروع يحتاج 
فترة من الزمن قد تمتد لعامين 

او اكثر«.
وأض�اف الع�الق ان »ه�ذه 
عملي�ات  ستس�بقها  العملي�ة 
وبالش�كل  وإداري�ة  تنظيمي�ة 
ال�ذي س�يتم الب�دء بها بش�كل 
يسير«، مشيرا الى ان »البنك بدأ 
بتهيئ�ة نماذج العمل�ة وتدريب 
الكوادر عل�ى ذلك«.واعلن البنك 
المركزي العراقي في ايار 2012 
ان عملية حذف االصفار ستنقل 
الع�راق من بل�د الترليونات الى 
المليارات، مشيرا الى ان عملية 
اس�تبدال العمل�ة يحت�اج ال�ى 

موافقة البرلمان.
واته�م البن�ك المركزي، في 
جه�ات   ،)2011 أيل�ول   12(
اإلص�الح  بعرقل�ة  حكومي�ة 
بمقاضاته�ا،  وتوع�د  النق�دي 
الجهات مس�ؤولية  تلك  محمال 
المالية  الب�الد  تعريض مصالح 

إلى الخطر.
الخب�راء  بع�ض  أن  يذك�ر 
االقتصاديي�ن ي�رون أن العراق 
غير مهي�أ في الوق�ت الحاضر 
لح�ذف االصف�ار م�ن الدين�ار 
العراقي، مشيرين إلى أن الحذف 
امن�ي  اس�تقرار  إل�ى  يحت�اج 
وسياس�ي فضالً عن االستقرار 

االقتصاد.

املركزي: حذف 
االصفـار مشـروع قائم 

وسنبدأ بتنفيذه



Apago PDF Enhancer



العمال معرضون للخطر.. واالستغالل يعم »الدويلة«

�سيا�سية4 العدد )918(  االربعاء  4  آذار  2015
www.almustakbalpaper.net

ويس�لط التقري�ر الضوء عل�ى الجانب 
المظل�م لهجرة العمال: أض�واء على قطاع 
البن�اء في قطر، ويف�كك التقرير التعاقدات 
يكش�ف  كم�ا  الش�ركات،  بي�ن  الداخلي�ة 
النق�اب عما يتعرض له العمال األجانب من 
انتهاكات بش�كل ممنهج وواس�ع النطاق، 
مما يجعل عملهم في بعض الحاالت بمثابة 

عمل بالسخرة.
وتعليق�اً عل�ى ذلك، قال س�ليل ش�يتي، 
األمي�ن العام لمنظم�ة العف�و الدولية، إنه 
“من غير المقب�ول بالمرة في بلد من أغنى 
بل�دان العال�م أن يتعرض هذا الع�دد الكبير 
م�ن العم�ال األجانب الس�تغالل وحش�ي، 
وأن ُيحرم�وا م�ن تقاض�ي أجوره�م، وأن 
ُيتركوا ليعانوا أشد المعاناة في تدبير أمور 

معيشتهم”.
واستطرد سليل شيتي قائالً إن “العمال 
األجان�ب يالق�ون الخ�ذالن م�ن ش�ركات 
اإلنش�اءات وم�ن الس�لطات القطرية على 
حد س�واء. وقد أبدى أصح�اب األعمال في 
عاً بالحقوق اإلنسانية  قطر استخفافاً مروِّ
األساسية للعمال األجانب. وانتهز كثيرون 
منهم مناخ التس�اهل والتراخي في تطبيق 
ضمانات الحماية للعمال من أجل اس�تغالل 

عمال البناء”.
وُيذك�ر أن العم�ال األجان�ب ف�ي قطاع 
البناء في قطر كثيراً ما يعملون في شركات 
صغيرة أو متوس�طة الحج�م متعاقدة من 
الباط�ن م�ع ش�ركات كب�رى تتقاعس في 
بع�ض األحي�ان ع�ن ضم�ان ع�دم تعرض 

العمال لالستغالل.
ومضى س�ليل ش�يتي قائالً “يجب على 
الش�ركات أن تضم�ن عدم تع�رض العمال 
األجانب، مم�ن يعملون في مش�اريع بناء 
مرتبط�ة بأنش�طة ه�ذه الش�ركات، ألي�ة 
انته�اكات. كما يجب عليه�ا أن تنهج نهجاً 
اس�تباقياً وأال تكتفي باتخ�اذ إجراءات عند 
إحاطته�ا علم�اً بوق�وع انته�اكات. فغض 

البصر عن أي ش�كل من أش�كال االستغالل 
ه�و أم�ر ال ُيغتف�ر، والس�يما إذا كان ه�ذا 
االس�تغالل يدم�ر حياة بش�ر ويقضي على 

سبل عيشهم”.
ويس�تند تقرير المنظمة إل�ى مقابالت 
م�ع ع�دد م�ن العم�ال وأصح�اب األعمال 
ومس�ؤولي الحكومة، ويوثِّق أنواعاً ش�تى 
من االنته�اكات الت�ي يتعرض له�ا العمال 
المهاجرون، ومن بينه�ا عدم دفع األجور، 
والخطي�رة،  القاس�ية  العم�ل  وظ�روف 
والمس�توى الفظي�ع للس�كن. كم�ا التقى 
باحثو المنظمة مع عشرات من عمال البناء 
الذين منعتهم الشركات التي يعملون لديها 
م�ن مغادرة البالد لش�هور ع�دة، وتركتهم 
بين ش�قي الرحى وقد تقطعت بهم الس�بل 

في قطر.
وأض�اف األمين الع�ام لمنظم�ة العفو 
الدولية قائالً: “إن قطر ستظل محط أنظار 
العال�م خ�الل فت�رة اإلع�داد لبطولة كأس 
العالم لكرة القدم في عام 2022، وهو األمر 
ال�ذي يوف�ر للحكوم�ة فرصًة فري�دة لكي 
تثب�ت للمجتم�ع الدولي بأس�ره أنها جادة 
في التزاماتها بشأن حقوق اإلنسان، وأنها 
يمكن أن تكون نموذجاً ُيحتذى لغيرها من 
دول المنطقة”.وتبي�ن النتائج التي خلصت 
إليها منظمة العف�و الدولية قصور التدابير 
الحكومية القائمة لحماية العمال األجانب. 
بالحكوم�ة  المنظم�ة  تهي�ب  ث�م،  وم�ن 
القطرية أن تطبِّ�ق ضمانات حماية العمال 
القائم�ة، والتي عادًة م�ا يتهرب منها كثير 

من أصحاب األعمال. 
كما تدع�و المنظمة إل�ى إصالح جذري 
لنظ�ام “الكفال�ة”، ال�ذي يجع�ل العم�ال 
األجان�ب عاجزي�ن ع�ن مغ�ادرة الب�الد أو 
االنتق�ال إلى وظائف أخ�رى بدون موافقة 
أصح�اب األعم�ال الذي�ن يعمل�ون لديهم.
وباإلضافة إلى ذلك، ُيلق�ي تقرير المنظمة 
الضوء على الممارس�ات الحالية في قطاع 

البناء، الذي يرى فيه بعض مديري الشركات 
أن انتهاك معايي�ر العمل أمر عادي. كما إن 
من الش�ائع أن يواجه العم�ال األجانب في 
قطر، وأكثرهم وافدون من جنوب أو جنوب 
ش�رق آس�يا، مواقف عدائية تنط�وي على 
التميي�ز. وقد س�مع باحثو منظم�ة العفو 
الدولي�ة مدي�راً في إح�دى ش�ركات البناء 

يشير إلى العمال بلفظة “الحيوانات”.
وخلص�ت منظمة العف�و الدولية إلى أن 
بعض العمال الذين عانوا من انتهاكات كانوا 
يعملون لدى ش�ركات متعاقدة من الباطن 
مع شركات عالمية كبرى، من بينها “قطر 
و”أوبراس�كون  و”هيون�داي”  للبت�رول” 

هورات لين” )أو. إتش. إل( لإلنشاءات.
وقد اتصلت المنظمة ببعض الش�ركات 
الكب�رى إلحاطته�ا علم�اً بالح�االت الت�ي 

وثَّقتها.
وأعرب�ت كثير م�ن هذه الش�ركات عن 
قلقها العميق بشأن نتائج المنظمة، وقالت 
بعض الشركات إنها أجرت تحقيقات، بينما 

رت نظام  أفادت إحدى الش�ركات أنها ط�وَّ
التفتيش فيها نتيجًة لما ذكرته المنظمة.

إليه�ا  توصل�ت  الت�ي  النتائ�ج  وتثي�ر 
المنظم�ة مخاوف من احتم�ال أن يتعرض 
العم�ال لالس�تغالل خ�الل تنفيذ ع�دد من 

المشروعات الكبرى في قطر
فق�د كان بع�ض العم�ال الذي�ن قابلهم 
مندوبو المنظمة يعيش�ون ف�ي خوف من 
أن يفقدوا كل ش�يء، ويتعرض�ون للتهديد 
بفرض غرامات عليهم أو بالترحيل وفقدان 
مورد الدخل إذا ل�م يواصلوا العمل، بالرغم 
من أنه�م ال يتقاض�ون رواتبهم.وقد عاني 
كثي�ر م�ن العم�ال األجان�ب م�ن ضغوط 
نفس�ية حادة، ب�ل ووصل األم�ر ببعضهم 
إل�ى ح�د اإلق�دام عل�ى محاول�ة االنتحار، 
بعدم�ا أثقل�ت الديون كاهلهم ول�م يعودوا 
قادرين عل�ى إعالة ذويهم في بالدهم.ففي 
حديث مع مندوبي منظم�ة العفو الدولية، 
ق�ال عام�ل نيبالي من عمال البن�اء لم يكن 
ق�د تقاضى راتبه طيلة س�بعة أش�هر كما 

ظل ممنوع�اً من مغادرة قط�ر طيلة ثالثة 
أش�هر: “أرجوك�م دلون�ي.. أال يوج�د أي 
سبيل للرحيل من هنا؟... إننا على وشك أن 
نفق�د عقولنا تماماً”.وق�د وثَّقت المنظمة 
ح�االت تعرض فيه�ا العمال البت�زاز فعلي 
م�ن أصحاب األعمال من أجل الس�ماح لهم 
بمغادرة البالد. فعلى س�بيل المثال، ش�هد 
ع�ون أمام  باحث�و المنظم�ة 11 عامالً يوقِّ
موظفين حكوميي�ن على أوراق تفيد، على 
غير الحقيقة، أنهم تقاضوا رواتبهم، وذلك 
حت�ى يمكنهم اس�ترداد جوازات س�فرهم 
ومغادرة قطر.وقد أش�ار كثي�ر من العمال 
إلى س�وء معايي�ر الصحة والس�المة أثناء 
العمل، وقال بعضهم إنهم لم يتسلموا خوذاً 
في مواقع العمل. وكان ممثل المستش�فى 
الرئيس�ي ف�ي الدوح�ة ق�د ذكر ف�ي وقت 
س�ابق م�ن الع�ام الحال�ي أن م�ا يزيد عن 
أل�ف عامل قد ُنقلوا إلى قس�م الحوادث في 
المستش�فى خالل عام 2012، لس�قوطهم 
من أماك�ن عالية أثناء العم�ل. وأُصيب 10 

بالمئة من ه�ؤالء بإعاقات نتيجة لذلك، أما 
نسبة الوفيات فكانت “مرتفعة”.كما وجد 
باحث�و المنظمة عدداً م�ن العمال األجانب 
يعيش�ون ف�ي مس�اكن مكتظ�ة ومزري�ة 
تفتقر إل�ى أجهزة تكييف الهواء، وتتعرض 
لطفح المجاري ولخزانات الصرف الصحي 
غير المغطاة. وكانت بعض مساكن العمال 
تفتقر إلى التيار الكهربائي، كما وجد باحثو 
المنظمة ع�دداً كبيراً من العمال يعيش�ون 
ب�دون مي�اه جاري�ة. وق�د دع�ت المنظمة 
الحكوم�ة القطري�ة إل�ى انته�از الفرصة 
لتقديم نم�وذج ُيحتذى ف�ي حماية حقوق 
العم�ال األجان�ب عل�ى مس�توى المنطقة 
بأس�رها.واختتم س�ليل ش�يتي تصريح�ه 
قائ�اًل: “إذا ل�م ُتتخ�ذ على الف�ور إجراءات 
حاسمة وبعيدة المدى، فإن خطر التعرض 
لالنتهاكات سيظل يالحق مئات اآللوف من 
العمال األجانب الذين سينضمون إلى سوق 
العمل في قطر خالل الس�نوات القادمة من 

أجل تحقيق رؤية قطر”.

     بغداد / المستقبل العراقي

قـطـر تـسـتـعـيـد أيـام الـعـبـوديـة
كشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية 
مدى تفشى االنتهاكات في قطاع البناء في 

قطر، حيث يتعرض العمال الستغالل بشع 
بينما يعملون في مشروعات ُتقدر قيمتها 

بماليين الدوالرات

»خنساء داعش« كتيبة نسائية الستهداف 
السعودية

    بغداد/ المستقبل العراقي

تس�تهدف رس�ائل إعالمي�ة إرهابي�ة، 
كتب�ت تحت مظل�ة تنظيم داعش، النس�اء 
اس�تقطابهن  أج�ل  م�ن  الس�عوديات، 
بأزواجه�ن وأبنائهن  للزج  واس�تدراجهن 
وأشقائهن إلى مناطق الصراع واالنضمام 
الش�حن  طري�ق  ع�ن  الجماع�ات،  لتل�ك 
باآلي�ات  المدع�وم  الممنه�ج  العاطف�ي 
القرآني�ة واألحادي�ث، م�ن خالل منش�ور 
تحريض�ي، نش�ر محت�واه عب�ر وس�ائل 

التواصل االجتماعي أخيراً.
ويزعم المنش�ور، تحت ُمسمى “كتيبة 
الخنس�اء”، أنه “سيكشف التوحيد المزّور 
في الجزيرة العربي�ة” من جانب محافظة 
الم�رأة عل�ى الدي�ن والحقوق، وذل�ك بعد 
عرض�ه نم�اذج مقارن�ة بي�ن الم�رأة في 
ف�ي  وكذل�ك  اإلس�المية،  المجتمع�ات 
المجتمعات الغربي�ة، والمرأة في المناطق 

التي أعلنها التنظيم المتطرف تابعة له.
وتدخ�ل المقارن�ة ف�ي إط�ار الدعاي�ة 
لتنظي�م داع�ش، الس�تقطاب مزي�د م�ن 

النساء، واس�تفزاز عواطفهن للتأثير على 
أبنائه�ن وإخوانهن وأزواجهن والدفع بهم 

نحو االلتحاق بصفوف هذه التنظيمات.
الخنس�اء”،  “كتيب�ة  منش�ور  وح�ّدد 
وظائف للمرأة، أبرزها “الجهاد المتعّين”، 
في حالة هجوم العدو على بلدها ولم تحصل 
بالرجال الكفاية، واستش�هد بالنسوة في 
الع�راق والشيش�ان. جدير بالذك�ر أن من 
هم وراء منشور “كتيبة الخنساء” أطلقوا 
أربع رسائل، اثنتين منها موجهتين للمرأة، 
إحداهم�ا للم�رأة داخ�ل تنظي�م داع�ش، 
وتتضم�ن الق�ول “ب�ادرن بتنش�ئة أبن�اء 
الخالف�ة عل�ى التوحيد الخال�ص، وبناتها 
على العفة والحش�مة، واعلم�ن أنكن أمل 
ه�ذه األمة، فم�ن بي�ن أيديكن يخ�رج لنا 
حراس العقيدة وحماة األرض والعرض”. 
ووجهت الرسالة الثانية إلى النساء في كل 
مكان وتتضمن “ليك�ن في خبركن أن أمة 
النبي محمد لن تنهض من دون سواعدكن، 
ف�ال تخذلن الخالفة، واخدمنها ولو بكلمة، 
وليك�ن أبناؤكن حجارة أو لِبنات في صرح 

المجد ومنارات دولة اإلسالم”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اللجن�ة  أعدت�ه  حدي�ث  تقري�ر  كش�ف 
األفريقية للمصالحة والس�لم بشأن الوضع 
الليب�ي ع�ن أرقام كبيرة النتش�ار الس�الح، 
وتم�دد تنظي�م داعش في ليبي�ا الذي يقوده 
رفي�ق البغ�دادي ف�ي المعتق�ل، أب�و نبي�ل 
األنباري. وأشار التقرير الى أن “عدد مقاتلي 
داعش ف�ي ليبيا يق�در ما بي�ن 4500 إلى 5 

آالف مقاتل، بينهم 1000من جنس�ية ليبية، 
والباقي من جنسيات أجنبية وعربية”، وأكد 
أن “المقاتلي�ن يتدفق�ون يومياً من 10 دول 
عربية وأفريقية، حيث من المنتظر أن يلتحق 
بالتنظي�م 1500 مقات�ل جديد خ�الل األيام 
القادمة”. ولفت إل�ى أن “80 قيادياً إرهابياً 
سواء من أمراء القاعدة أو داعش يتواجدون 
حالي�اً ف�ي األراض�ي الليبية، حيث يس�عى 
التنظيم للس�يطرة على الحق�ول النفطية”، 

مشيراً إلى أن “زعامة التنظيم يقودها حالياً 
بليبي�ا أبو نبي�ل األنباري، وف�ي درنة محمد 
عب�د الله، وفي س�رت عل�ي القعق�اع”. أما 
“المسالك التي يتسلل منها المقاتلون بهدف 
االنضم�ام للتنظيم، فهي عبر الحدود الليبية 
التونس�ية في حي�ن أن الجنس�يات العربية 
األخ�رى عبر الحدود المصرية، والحدود مع 
النيجر بالنسبة للمرتزقة األفارقة المرتبطين 
بالتنظيم اإلرهابي”، بحس�ب التقرير. وأفاد 

التقري�ر ب�أن “التنظي�م يس�تعمل ش�بكات 
التواصل االجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” 
و”يوت�وب”، لتجنيد المقاتلي�ن في مختلف 
دول العال�م، حي�ث تنتش�ر مراك�ز التدريب 
بمناطق في ش�رق ليبيا، وأشار إلى أن هناك 

مقاتلين يتم جلبهم عن طريق الطائرات”. 
وأضاف التقرير الذي أش�رف على إعداده 
الدكت�ور أحم�د مي�زاب “ع�ن رص�د عملية 
تموين بالس�الح، بع�د حادثة ذب�ح األقباط 
المصريين، مش�يراً إلى أن عدد قطع السالح 
المنتشرة في ليبيا اليوم، يتراوح بين 22 إلى 

28 مليون قطعة سالح”. 
كما أش�ار إلى “تواجد 1000 تاجر سالح 
ينتش�رون ف�ي األراض�ي الليبي�ة، وحددت 
بنغازي محوراً لتمرير وتهريب السالح أيضاً، 
لتنظي�م داعش ف�ي مصر، حيث ت�م تهريب 
7983 قطع�ة س�الح لألراض�ي المصرية”. 
وخت�م التقري�ر ب�أن 200 ألف ش�خص عبر 
العال�م، بايعوا أمي�ر تنظيم داع�ش أبو بكر 
البغ�دادي، من 80 جنس�ية مختلفة، وبينهم 
200 مقاتل ينتش�رون ف�ي الصومال، فضالً 
عن سعي حركات التمرد األفريقية لاللتحاق 

بالتنظيم.

تقرير: 5000 »داعيش« و80 قياديًا يف ليبيا

عل�ى  يخش�ون  الن�اس  كان  قديم�ا 
الفقه�اء م�ن بطش الس�الطين واألمراء، 
أما اليوم فالناس يخش�ون على أنفس�هم 
من بطش بعض الفقهاء، الذين تخصصوا 
بنش�ر أس�لحة التدمير الفقهي الش�امل، 
فالفتاوى الت�ي يطلقونها ال تقل خطورة 
عن حم�الت اإلبادة البش�رية، ألن المغرر 
به�م م�ن أصح�اب العق�ول المش�فرة ال 
يملكون القدرة عل�ى رفضها واالعتراض 
عليها، حتى ال يضعوا أنفسهم في مواضع 

الشبهة والعصيان.
قال الداعي�ة )أحمد ديدات(: )أش�رس 
أعداء اإلس�الم هو مس�لم جاهل، يتعصب 
لجهل�ه، بأفعال�ه يش�وه ويدم�ر ص�ورة 

اإلس�الم الحقيقي، ويجعل العالم يظن أن 
هذا هو اإلسالم(. 

لوعدن�ا قلي�ال إل�ى ال�وراء لوجدنا أن 
ب�وادر التس�ليح الفقه�ي الش�امل ولدت 
ب�والدة التثقي�ف العقائ�دي المدعوم من 
قبل البيت األبيض ضد التواجد الس�وفيتي 
بتأيي�د  أفغانس�تان، وال�ذي حظ�ي  ف�ي 
غالبية المس�لمين بدعوى التصدي للغزو 
الكاف�ر لبل�د مس�لم، لك�ن هذا المس�وغ 
اس�تغل من قبل المتطرفين والتكفيريين، 
الذين رفعوا ش�عار الجه�اد داخل بلدانهم 
كامت�داد لجماعات التكفي�ر والهجرة، ثم 
تعمق�ت أفكار صناعة الموت، وتوس�عت 
جبهاتها القتالية بظهور مدرس�ة طالبان 

في أفغانستان، وشيوع مفاهيم )الجهاد( 
بصيغته�ا التكفيرية الضيق�ة. ما أدى إلى 
والدة جي�ل متش�نج م�ن دع�اة )النفير( 
المؤيدين لإلرهاب، والداعمين له. فكانت 
ش�بكات التواصل االجتماعي هي المنافذ 
المفتوحة لتي�ارات التحريض على العنف 
غ�ررت  الت�ي  األب�واق  وه�ي  الطائف�ي، 
بالش�باب، وس�اقتهم نحو أوكار التضليل 
الفقهي. وهكذا كانت س�وريا ومن بعدها 
ليبي�ا والع�راق ه�ي األه�داف الحصرية، 
بينما ال نجد من يدعو للجهاد ضد إسرائيل 

ألسباب لم تعد خافية على أحد. 
ولس�نا مبالغين إذا قلنا أن )تقي الدين 
النبهان�ي( األمي�ن العام )لح�زب التحرير 

لخالي�ا  األول  والمؤس�س  اإلس�المي(، 
اإلره�اب بصورته�ا البدائي�ة، ه�و ال�ذي 
أفتى بوج�وب تعلي�ق الصل�وات الخمس 
إل�ى قيام الخالفة اإلس�المية، فما لم تقم 
الخالفة فال يجب على المس�لم أن يصلي، 
وربما كانت هذه الفتوى الش�اذة هي التي 
دفعت )جبهة اإلنقاذ( في الجزائر أن تذبح 
114 إمام�اً ذبح النعاج ألنهم أقاموا صالة 

الجمعة. 
يقول ه�ذا النبهاني ف�ي كتابه )حزب 
التحرير صفح�ة 17(: )والدار التي نعيش 
فيه�ا الي�وم ه�ي دار كف�ر ألنه�ا تطب�ق 
أحكام الكفر وهي تش�به مك�ة ]الوثنية[ 
أم�ام بعث�ة الرس�ول(، ويق�ول ف�ي هذا 

الكتاب أيض�اً: )وبالد المس�لمين اليوم ال 
يوج�د فيه�ا بل�د، وال دولة تطب�ق أحكام 
اإلسالم في الحكم وش�ؤون الحياة، لذلك 
فإنه�ا كلها تعتبر دار كف�ر ولو كان أهلها 
مسلمين(. )أنظر المصدر السابق صفحة 
32(، وبالتالي فأنهم يكفرون الناس كلهم 
حكاماً ومحكومين، ويستبيحون دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم، وال يترددون أبداً في 
إط�الق ذئابهم في ش�رق األرض وغربها 
لقتل الناس بالجملة، وترويعهم بأساليب 

إجرامية غير مسبوقة.
وأت�رك لك�م المج�ال ف�ي البح�ث عن 
جمي�ع  بتكفي�ر  أفت�ى  ال�ذي  المج�رم 
أرض  عل�ى  بق�وا  الذي�ن  الفلس�طينيين 

آبائهم وأجدادهم ول�م يتركوها لالحتالل 
الصهيوني، بقوله: )على الفلسطينيين أن 
يغادروا بالدهم ويخرجوا إلى بالد أخرى، 
وإن كل من بقي في فلس�طين منهم فهو 
كاف�ر(. أنظ�ر )جري�دة اللواء اإلس�المي 
األردني�ة بتاري�خ 7/7/1993(، وق�د رد 
وزي�ر األوق�اف األردني�ة الدكت�ور عل�ي 
الفقير على هذه الفت�وى بقوله: )إن هذه 

الفتوى صادرة عن شيطان(.
ختاما نقول: وما أكثر الشياطين الذين 
نشروا أسلحة التدمير الفقهي الشامل في 
أرجاء ه�ذه األمة، التي تمر اليوم بأبش�ع 

أيامها.
ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين

أسلحة التدمري الفقهي الشامل
كاظم فنجان احلاممي

    بغداد/ المستقبل العراقي

نقل�ت وكال�ة رويترز ع�ن رئيس 
الوزراء االسترالي توني أبوت قوله إن 
استراليا سترسل 300 جندي إضافي 

لتدريب القوات العراقية.
وقال أب�وت للصحفيين إن الجنود 
االس�تراليين الج�دد س�ينضمون إلي 
قوة عسكرية نيوزيلندية تضم حوالي 

140 ف�ردا وس�تتمركز ف�ي التاج�ي 
شمال غربي بغداد.

قائ�ال “كش�عب مح�ب  وأض�اف 
للس�الم فان من الطبيع�ي ان نحجم 
ع�ن الذهاب الي صراع�ات في أماكن 
بعي�دة لك�ن -كم�ا نعرف- ف�ان هذا 

الصراع يتمدد إلينا ألشهر االن”.
واس�تراليا في حالة تأهب تحسبا 
لهجم�ات ارهابي�ة من عناص�ر تؤيد 

داعش أو تكفيريين استراليين عائدين 
من القتال في سوريا والعراق.

 وف�ي كانون األول قت�ل رهينتان 
ومس�لح بعدم�ا اقتحم�ت الش�رطة 
مقه�ى ف�ي وس�ط س�يدني إلنه�اء 
16 س�اعة م�ع  مواجه�ة اس�تمرت 
محتج�ز رهائن عمل منف�ردا وعرف 
داع�ش  أف�كار  يتبن�ى  بان�ه  نفس�ه 

التكفيرية.

300 جندي اسرتايل إضايف بمهمة التدريب يف العراق
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مجلس القضاء االعىل
البصرة  اسصتئناف  محكمصة  رئاسصة 

االتحادية
اعالن

اىل /املعرتض عليهم اعرتاض الغري :
1 ص سهام عبد الجبار خلف
2 ص بثينة عبد الجبار خلف 

اعرتض املعصرتض اعرتاض الغري )جاسصم 
فاضل صيهصود (عىل قرار الحكصم البدائي 
 2014/12/3 يف  430/ب/2014  العصدد 
وملجهوليصة محصل اقامتكصم حسصب رشح 
القائصم بالتبليصغ وتاييصد املجلصس البلصدي 
املحكمصة   يف 2015/2/17 قصررت  هصذه 
تبليغكما نرشا بواسطة صحيفتني يوميتني 
محليتني وتعني يصوم 2015/3/17 موعدا 
للمرافعصة وعنصد عصدم حضوركمصا او من 
ينوب عنكما قانونا سصوف تجري املرافعة 

بحقكما غيابيا وحسب االصول.
القايض

مجلس القضاء االعىل 
محكمة االحوال الشخصية يف البرة

العدد/922/ش/2015 
اعالن

اىل املدعى عليه / حيدر عيل ابراهيم
اقامت املدعية )شيماء خالد سيد ( الدعوى 
الرشعية  املرقمة اعصاله  واملتضمنة تاييد 
حضانتهصا للقصارصة )بصراء(   وملجهولية 
محل اقامتك حسصب كتصاب مركز رشطة 
االمام عصيل عليه السصالم وتاييصد املجلس 
البلصدي ملنطقصة الحكيميصة تقصرر تبليغك    
اعالنصا بصحيفتصني   يوميتصني محليتصني 
بموعد املرافعة املوافصق 2015/3/18 ويف 
حالة عصدم حضورك او ارسصال من ينوب 
عنك قانوان سصوف تجصري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا ووفق االصول.  .
القايض
غازي داود سلمان

رقم االخطار
2014/ 66

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرة

اىل / املتهصم الغائصب )ش م طصارق صبصاح دنيف( املنسصوب اىل 
رشطصة   البرة ملا كنت متهما وفق املصادة  5 / ق.ع.د رقم 14  

لسنة 2008   لغيابك عن مقر علمك من تاريخ 2012/2/9 .
  وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل 
ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامسصة 
بالبصرة خالل مصدة ثالثون يوما من تاريصخ تعليق هذا االعالن 
يف محصل اقامتصك وتجيب عصن التهمة املوجهة ضصدك وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة 
والغري املنقولصة ويطلب من املوظفني العموميصني القاء القبض 
عليصك اينما وجدت وتسصليمك اىل اقرب سصلطة حكومية وإلزام 
االهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة 
اسصتنادا للمادة 69 /اوال وثانيا وثالثصا ورابعا من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
2015/ 116

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرة

اىل / املتهصم الهارب  )الرشطي  احمد جاسصم داخل ( السصعدي   
املنسصوب اىل    رشطصة محافظة  البرة    ملصا كنت متهما وفق 
املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسصنة 2008   لغيابك عن مقر علمك 

من تاريخ 2012/5/19 .
  وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل 
ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامسصة 
بالبصرة خالل مصدة ثالثون يوما من تاريصخ تعليق هذا االعالن 
يف محصل اقامتصك وتجيب عصن التهمة املوجهة ضصدك وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة 
والغري املنقولصة ويطلب من املوظفني العموميصني القاء القبض 
عليصك اينما وجدت وتسصليمك اىل اقرب سصلطة حكومية وإلزام 
االهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة 
اسصتنادا للمادة 69 /اوال وثانيا وثالثصا ورابعا من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة شط العرب

العدد:69/ب/2015

التاريخ:2015/3/1

اعالن 

اىل املدعى عليها / كاملة حسني حمود

اقصام املدعصي )عصالء مهدي صالصح (  دعوى  

بدائيصة ضصدك يطلصب فيهصا تمليصك العقصار 

تسلسصل 455/55 م13 كصردالن العائد  اليك  

وملجهولية محل اقامتك  حسصب رشح القائم 

بالتبليغ ومصادقة املجلس البلدي قررت هذه 

املحكمصة تبليغك اعالنا  بواسصطة صحيفتني 

يوميتصني محليتني وتعيني يوم 2015/3/15 

موعصدا للمرافعصة ويف حالة عصدم حضورك ا 

مصن ينوب عنك قانونا سصوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وحسب االصول.    

القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد/2080/ب/2014

التاريخ/ 2015/3/2
اعالن

اىل / املدعى  عليه / سالم بدر عباس  
اقام املدعني خالد وزياد ووداد اوالد وديع جبوري 
2080/ب/2014  املرقمصة  البدائيصة  الدعصوى 
ضدك والتي يطلب فيها الحكم بابطال الوكاالت 
املزورة وابطال معاملة البيع للبساتني املرقمات 
74/و 241 مقاطعصة 57 النزله ولتعذر تبليغك   
ملجهوليصة محصل اقامتصك  حسصب رشح مبلصغ 
مركصز رشطصة ابي الخصيصب واملجلصس البلدي 
ملنطقصة طريصق الصحصراء / 2 تقصرر  تبليغصك 
اعالنا    بصحيفتني محليتني يوميتني  للحضور 
امام هذه املحكمة صباح يصوم املرافعة املوافق 
2015/3/9 وعند عدم حضورك او ارسصال من 
ينصوب عنك  قانونصا  سصتجري املرافعة بحقكم 

غيابا وعلنا وفق االصول.
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد: 1565 / ب / 2014 

التاريخ: 1 / 3 / 2015 
اعالن

املدعي/ حيدر عيل نارص
املدعى عليهم :

1. حوراء وجاسم ابناء عيل نارص
2. سليمة ارويض انتيشون

3. فوزية  محسن حسن
4.  احمد وسحر ابناء عبد الحسني عيل

5.  مديصر عام رعاية القارصين اضافة لوظيفته عن املقرين حسصن وحسصني وحبيصب وعيل وزهراء 
اوالد عباس عيل نارص 

تبيع محكمة بداءة البرة العقار تسلسصل 52 / 29 نظران    مسصاحته 50ر261  م2 يقع عىل منطقة 
نظران وعىل شصارعني فرعيني ضمن منطقة سصكنية مشصيد عليه دارين مفرزه اىل قسمني بصورة غري 
رسصمية الدار االوىل مشصغولة من قبل ورثة الرشيك عباس عيل نارص وهي مؤلفة من هول وغرفة نوم 
واحصدة وحمصام ومرفق صحي ومطبخ ومخزن مبنية من الطابوق ومسصقفة بالشصيلمان وكذلك يوجد 
بنصاء  يف مقدمصة الصدار عبارة عن محل وغرفصة صغرية مبني مصن البلوك االرضية مبلطصة بالكايش وان 
ورثصة الرشيصكك عباس عيل نارص يرغبون بالبقاء كمسصتاجرين يف الجزء الذي يشصغلونه بعد بيع الدار 
الثاني وهي مشصغولة من قبل املدعي تطل عىل الفرع الثاني تحتوي غرفة اسصتقبال وهول  وغرفة نوم 
وحمام ومرفق صحي مع مرفق خارجي وسصاحة امامية الطابق الثاني مشصغول من قبل املدعي عليه) 
جاسصم عيل نارص( وله باب مسصتقل يحوي غرفتي نصوم ومطبخ ومرفق صحي وحمصام وهول وانه ال 
يرغب بالبقاء كمسصتاجر بعد البيع مبني من الطابوق ومسصقف بالكونكريت درجة عمران الدار قديمة 

فمن له الرغبة   
    بالصرشاء مراجعصة هذه املحكمة ودفع التأمينات القانونية بنسصبة 10/ مصن القيمة املقدرة    البالغة 
ثالثمائة وثمانية وعرشون مليون وستمائة الف دينار      وبصك مصدق المر هذه املحكمة من مرف 
حكومي وسصتجري املزايدة السصاعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثني التايل للنرش واجور املناداة عىل 

املشرتي.
القايض
ليث جرب حمزة

تنويه

نرش يف جريدة الرشق بالعدد 

 /  2  /  22 بتاريصخ   2011

املسصتقبل  وجريصدة   2015

العراقي بالعدد 910 بتاريخ 

اعصالن   2015  /  2  /  22

الشصعب  بصداءة  محكمصة 

الدعصوى املرقمصة 130 / ب 

/ 2015 املطالبصة باجر املثل 

العقصار املرقم 2 / 1688 م9 

ثعالبصة عن الفصرتة بني 1 / 

1 / 2004 خطصأ والصحيح 

1 / 1 / 2014 لصذا اقتصىض 

التنويه .

فقدان
هويصة  منصي  فقصدت  
غرفة تجصصصارة البرة 
)حسصصصصان  باسصصصم 
عيل ابراهيم( علصصى من 
يعثصر عليهصا تسصليمها 

الصصى جهة االصدار.

محكمة بداءة البرة 
اعالن

اقامصت املدعيصة) جميلة مجيد حسصن( الدعصوى املرقمصة 382/ب/2015 امام 
محكمة بداءة البرة تطلب فيها الحكم بتصفية الوقف الذري للعقار تسلسصل 
5/74 كصوت الحجصاج فمصن له عالقصة بالوقف املذكصور مراجعة هصذه املحكمة 

بتاريخ املرافعة املوافق 2015/3/29.
القايض
ليث جرب حمزة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السصيد 
)همصام لبيب حلو( الصذي تطلب 
فيصه تبديصل لقبه مصن )عمريي( 
اىل )البديصري( فمن لديه اعرتاض 
مراجعصة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاهصا عصرشة ايام وبعكسصه 
سصوف تنظصر هصذه املديريصة يف 
الطلب وفصق احكام املادة 21 من 
القانون االحصوال املدنية رقم 65 

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

فقدان
فقصدت  منصي هويصة 
البرة  غرفة تجصارة 
باسصم )احمصد محمد 
عجيل( عصىل من يعثر 
اىل  تسصليمها  عليهصا 

جهة االصدار.

فقدان

فقصدت منصي هوية 

الطالصصب )عبصصاس 

صبصصصصاح بنصصاي(

الصصادرة من املعهد 

التقني  برة قسم 

الكهربصاء  عصىل من 

عليه تسصليمه  يعثر 

اىل جهة االصدار.

فقدان

فقصدت  منصي هوية 

املهندسصني  نقابصة 

باسصصصم  العراقيصة 

)املهنصصدس هيثصصم 

كاظصصصم رشهصصان 

املحمصصود( عىل  من 

عليه تسصليمه  يعثر 

اىل جهة االصدار.

فقدان
 فقصد منصي وصصل  قبصض 
ايصرادات الحكومصة الصادر 
من رشكة املوانصيء العراق 
العقصد  بموجصب  امانصات 
 )2 2 8 8 / 1 / 1 2 ( ملرقصم ا
الصف  وبمبلصغ  )600000( 
دينار وباسصم )عبود حسن 
جصرب( عىل مصن يعثصر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )فاضل يعقوب 
عبصد اللصه( الصذي تطلصب فيصه تبديصل لقبه من 
)الزبيدي( اىل )الشصجريي( فمصن لديه اعرتاض 
مراجعصة هصذه املديريصة خصالل مصدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسصه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلصب وفصق احكام املصادة 21 مصن القانون 

االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

فقدان
 فقصد منصي وصصل  قبصض 
ايصرادات الحكومصة الصادر 
املوانصيء  رشكصة  مصن 
العصراق امانصات   وبمبلصغ  
)2190000( مليصون دينار 
وباسم) كريم حسن جرب ( 
عىل من يعثر عليه تسصليمه 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت منصي  هوية املوظف  
الوزارية الصدارة من وزارة 
العامصة  الرشكصة  التجصارة 
املرقمة  الحبصوب  لتصنيصع 
GP 0001842    وباسصصصم 
)خالصد جاسصم محمد (عىل 
مصن يعثر عليه تسصليمه اىل 

جهة االصدار.

رشكة صناعات االصباغ احلديثة
رشكة مسامهة خمتلطة

اىل/ حرضات السادة اعضاء اهليئة العامة املحرتمون
اجتامع اهليئة العامة السنوي

اسصتنادا اىل احصكام قانون الرشكات رقم )21( لسصنة 1997 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الرشكصة املرقم )2( املتخذ يف 
الجلسة )9/ اعتيادية( املنعقدة بتاريخ 23 / 12 / 2014 يرسنا دعوتكم لحضور االجتماع السنوي االعتيادي للهيئة 
العامصة املقصرر عقده يف تمام السصاعة )العارشة( من صبصاح يوم املوافصق 23/ 3 / 2015 عىل قاعصة )املركز الثقايف 

النفطي( للنظر يف جدول االعمال املبني ادناه:
اوال: االستماع اىل تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2013 واملصادقة عليه.

ثانيا: االستماع اىل تقرير ديوان الرقابة املالية عن حسابات السنة/ 2013 واملصادقة عليه.
ثالثا: االطالع عىل الحسابات الختامية للسنة/ 2013 واملصادقة عليه.

رابعا: اعادة النظر بملف االستثمار الخاص بالرشكة الذي جرت مناقشته يف العام السابق
خامسا: اقرار معالجة الخسارة عن االحتياطات
سادسا: ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة

سابعا: انتخاب ممثيل القطاع الخاص االصليني واالحتياط.
ويف حالصة عصدم حصول النصصاب القانوني يؤجل االجتماع اىل نفس اليوم من االسصبوع التصايل ويف نفس املكان راجني 
حضوركصم او مصن ينوب عنكم بموجب صكوك االنابة املرافقة مع كراس الحسصابات الختامية او توكيل الغري بوكالة 
مصدقة من كاتب العدل مع ابراز شصهادة االسصهم وفقا الحكام املادة )91( من قانون الرشكات كما نود ان نؤكد عىل 
السصادة املسصاهمني برضورة مراجعة مقر الرشكة الستالم شصهادات االسهم وارباحهم للسصنوات السابقة للذين لم 

يستلموها.
مالحظة/ سصيتم ايداع كراس الحسصابات الختامية للسصنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2013 لدى املركز التسصويقي 

للرشكة يف شارع النضال ومقرها الكائن يف الزعفرانية واملرف الصناعي.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

التسجيل العقاري يف البرة
 الرقم  

التاريخ 2015/3/2
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقصدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2/17 
/2015 لتسصجيل تمام  العقار تسلسصل 1774 محلة 
الكصوت  باسصم) محمصد كنعصان مصطفصى ( مجددا 
باعتبصار  حائصزا لصه بصفصة املالصك للمصدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق 
احصكام  قانون التسصجيل العقاري رقم )43( لسصنة 
1971 قررنصا اعصالن هصذا الطلب فعصىل كل من يدعي 
بوجصود عالقة او حقوق  معينة من هذا العقار تقديم 
مصا لديه من بيانات اىل هصذه الدائرة خالل مدة ثالثني 
يومصا اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا  االعالن وكذلك 
الحضور يف موقع العقار يف السصاعة العارشة صباحا 
من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن واثبات حقوقه 
موقعيا يف الكشف الذي سيجري  يف اليوم املذكور لهذا 

الغرض.
املالحظ 
نجم عبد الله حسني
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

رقم االخطار
2014/ 77

اعالن
مصن / محكمة قصوى االمصن الداخيل املنطقة الخامسصة 

بالبرة
اىل / املتهصم الغائصب  )الرشطصي راجصي محمد شصهيب( 
املنسصوب اىل    مديريصة رشطصة محافظصة    البرة    ملا 
كنت متهما وفق املادة  5 / ق.ع.د رقم 14  لسصنة 2008   
لغيابصك عن مقر علمصك من تاريصخ 2009/1/15  ولحد 

االن.
  وبمصا ان محصل اختفائصك مجهول اقتصىض تبليغك بهذا 
االعصالن عىل ان تحرض امام محكمصة قوى االمن الداخيل 
للمنطقة الخامسصة بالبرة خالل مدة ثالثون يوما من 
تاريصخ تعليق هصذا االعصالن يف محل اقامتصك وتجيب عن 
التهمصة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سصوف تجري 
محاكمتصك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة 
ويطلصب من املوظفصني العموميصني القاء القبصض عليك 
اينما وجدت وتسصليمك اىل اقرب سصلطة حكومية وإلزام 
االهليصني الذين يعلمون بمحل اختفائصك باخبار الجهات 
املختصة استنادا للمادة 69 /اوال وثانيا وثالثا ورابعا من 
قانون اصصول املحاكمات الجزائية لقصوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
2014/ 112

اعالن
مصن / محكمصة قصوى االمصن الداخصيل املنطقة الخامسصة 

بالبرة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي نزار طه ياسصني ( املنسصوب 
اىل    قيادة  رشطة محافظة    البرة    ملا كنت متهما وفق 
املصادة  5 / ق.ع.د رقصم 14  لسصنة 2008   لغيابك عن مقر 
علمصك من تاريخ 2008/5/13  ولحد االن واملادة 37 / من 
ق. ع . د رقم 14 لسصنة 2008 لتسصببك يف حصول االرضار 
يف العجلتني الحكوميتني املرقمتني )332( نوع مسصتوبييش 

صالون و )435( نوع النكروز مونيكا .
  وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
عصىل ان تحرض امام محكمة قوى االمصن الداخيل للمنطقة 
الخامسة بالبرة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق 
هصذا االعصالن يف محل اقامتصك وتجيب عن التهمصة املوجهة 
ضدك وعند عدم حضورك سصوف تجصري محاكمتك غيابيا 
وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العموميصني القاء القبصض عليك اينما وجدت وتسصليمك اىل 
اقرب سصلطة حكومية وإلزام االهليني الذين يعلمون بمحل 
اختفائك باخبار الجهات املختصة اسصتنادا للمادة 69 /اوال 
وثانيصا وثالثا ورابعا من قانصون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

التسجيل العقاري يف البرة
 الرقم 805 

التاريخ 2015/2/25
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء عىل الطلب املقصدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2/16 
/2015 لتسصجيل تمصام  العقار تسلسصل 127 محلة 
الجمهورية   باسصم )رائد يوسف طه ( مجددا باعتبار  
حائصزا له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت 
امللكية املذكورة تمهيدا للتسصجيل وفق احكام  قانون 
التسجيل العقاري رقم )43( لسنة 1971 قررنا اعالن 
هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق  
معينصة من هصذا العقار تقديم ما لديه مصن بيانات اىل 
هصذه الدائرة خالل مدة ثالثني يومصا اعتبارا من اليوم 
التصايل لنرش هصذا  االعصالن وكذلك الحضصور يف موقع 
العقصار يف السصاعة العصارشة صباحا من اليصوم التايل 
النتهصاء مصدة هذا االعصالن واثبات حقوقصه موقعيا يف 

الكشف الذي سيجري  يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
املالحظ 
نجم عبد الله حسني
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن
بنصاء عصىل الطلصب املقصدم من 
السيد ) نبيل اسماعيل زين عن 
ابنه القارص عمر نبيل  (   الذي 
يطلب فيه تبديل االسصم املجرد  
مصن )عمصر  ( اىل )احمد( فمن 
لديصه اعصرتاض مراجعصة هذه 
املديريصة خصالل مصدة اقصاها 
عصرشة ايام وبعكسصه سصوف 
تنظصر هذه املديريصة يف الطلب 
املصادة 21 مصن  وفصق احصكام 
القانون االحوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
بنصاء عصىل الطلصب املقصدم من 
السصيد ) مهدي عباس شصذر(   
الصذي تطلب فيه تبديصل اللقب   
مصن )الحسصني ( اىل )املالكي( 
فمصن لديصه اعصرتاض مراجعة 
مصدة  خصالل  املديريصة  هصذه 
ايام وبعكسصه  اقصاها عرشة 
سصوف تنظر هصذه املديرية يف 
الطلصب وفق احصكام املادة 21 
مصن القانصون االحصوال املدنية 

رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بنصاء عصىل الطلصب املقصدم من 
السيد  )عبد الحسني زبون فهد 
(  الصذي يطلب فيه تبديل اللقب   
من )السصاعدي ( اىل )العبادي( 
فمصن لديصه اعصرتاض مراجعة 
مصدة  خصالل  املديريصة  هصذه 
اقصاهصا عرشة ايام وبعكسصه 
سصوف تنظصر هصذه املديرية يف 
الطلصب وفصق احكام املصادة 21 
من القانون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
بنصاء عصىل الطلصب املقصدم من 
السيد ) هاشصم عاشور عباس 
(  الصذي يطلب فيه تبديل اللقب   
مصن )العطبي ( اىل )املوسصوي( 
فمصن لديصه اعصرتاض مراجعة 
مصدة  خصالل  املديريصة  هصذه 
اقصاهصا عرشة ايام وبعكسصه 
سصوف تنظصر هصذه املديرية يف 
الطلصب وفصق احكام املصادة 21 
من القانون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
بنصاء عصىل الطلصب املقصدم من 
السصيد  )عبصد املطلصب محمصد 
حنظل(   الذي تطلب فيه تبديل 
اىل   ) )العيدانصي  اللقصب   مصن 
)السباهي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاهصا عرشة ايام وبعكسصه 
سصوف تنظصر هصذه املديرية يف 
الطلصب وفصق احكام املصادة 21 
من القانون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
بنصاء عصىل الطلصب املقصدم من 
السصيد ) عبصد الوهصاب حمزه 
غريصب  ( الذي يطلب فيه تبديل 
اىل   ) )لربمكصي  مصن  اللقصب   
)املياحصي( فمن لديصه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاهصا عرشة ايام وبعكسصه 
سصوف تنظصر هصذه املديرية يف 
الطلصب وفصق احكام املصادة 21 
من القانون االحوال املدنية رقم 

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

اعالن
بنصاء عصىل الطلصب املقصدم من 
السصيد  )عمار ناظم حسصني (  
الذي يطلصب فيه تبديصل اللقب   
مصن )اللطيف ( اىل )املوسصوي( 
فمصن لديصه اعصرتاض مراجعة 
مصدة  خصالل  املديريصة  هصذه 
اقصاهصا عرشة ايام وبعكسصه 
سصوف تنظصر هصذه املديرية يف 
الطلصب وفصق احكام املصادة 21 
من القانون االحوال املدنية رقم 

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

فقدان
فقدت مني  الوثيقة 
الصادرة  املدرسصية 
من اعدادية 17 ذار 
باسصم  الصناعيصة 
)ريصاض  الطالصب 
(عىل  كريصم  صباح 
عليهصا  يعثصر  مصن 
تسصليمها اىل جهصة 

االصدار.

اعالن
بنصاء عصىل الطلصب املقصدم من 
السيد ) رياض عبد الشهيد عبد 
(  الصذي يطلب فيه تبديل اللقب   
مصن )الحلفصي ( اىل )الزامصيل( 
فمصن لديصه اعصرتاض مراجعة 
مصدة  خصالل  املديريصة  هصذه 
اقصاهصا عرشة ايام وبعكسصه 
سصوف تنظصر هصذه املديرية يف 
الطلصب وفصق احكام املصادة 21 
من القانون االحوال املدنية رقم 

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

مجلس القضاء االعىل
البصرة  اسصتئناف  محكمصة  رئاسصة 

االتحادية
اعالن

اىل /املعرتض عليهم اعرتاض الغري :
1 ص لؤي عبد اللطيف عبد القادر

2 ص نادية عبد اللطيف عبد القادر 
الغصري  اعصرتاض  املعصرتض  اعصرتض 
)جاسصم فاضصل صيهصود (عصىل قصرار 
الحكم البدائي العدد 429/ب/2014 يف 
2014/12/3 وملجهولية محل اقامتكم 
حسصب رشح القائصم بالتبليصغ وتاييصد 
املجلس البلصدي يف 2015/2/17 قررت  
هذه املحكمة  تبليغكما نرشا بواسطة 
صحيفتني يوميتني محليتني وتعني يوم 
2015/3/17 موعصدا للمرافعصة وعنصد 
عصدم حضوركمصا او من ينصوب عنكما 
قانونا سصوف تجصري املرافعة بحقكما 

غيابيا وحسب االصول.
القايض

رقم االخطار
2014/ 35

اعالن
مصن / محكمصة قصوى االمصن الداخصيل املنطقصة الخامسصة 

بالبرة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي جفات حسني فدوع(  املنسوب 
اىل    قيصادة حرس حدد املنطقة الرابعة   ملا كنت متهما وفق 
املصادة  5 / ق.ع.د رقصم 14  لسصنة 2008   لغيابصك عن مقر 

علمك من تاريخ 2013/8/13  ولحد االن.
  وبمصا ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
عصىل ان تحرض امصام محكمة قوى االمصن الداخيل للمنطقة 
الخامسصة بالبرة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق 
هصذا االعالن يف محصل اقامتك وتجيصب عن التهمصة املوجهة 
ضصدك وعند عدم حضورك سصوف تجصري محاكمتك غيابيا 
وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العموميصني القصاء القبض عليصك اينما وجدت وتسصليمك اىل 
اقرب سصلطة حكومية وإلزام االهليني الذين يعلمون بمحل 
اختفائك باخبار الجهات املختصة اسصتنادا للمادة 69 /اوال 
وثانيا وثالثصا ورابعا من قانون اصصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

وزارة العدل
دائرة كاتب عدل املعقل
العدد العمومي : 2571

السجل / 13
التاريخ / 2015/3/1

اعالن
اىل السيد) احمد عبد عيل جابر (مجهول محل االقامة حسب 
كاتصب مركصز رشطة املعقصل املرقصم 2284 يف 2015/2/22 
وتاييصد املجلس البلدي بالعصدد 125 يف 2015/2/22  قررت 
دائصرة كاتب عدل املعقصل تبليغك باالنصذار املرقم )1301( يف 
2014/12/3 بصحيفتصني محليتصني  رسصميتني سصبق وان 
اسصتاجرت شصقة يف العقصار املرقصم 425/16 م 1 الجبيلصة 
بموجصب العقصد التحريصري الواقع بصني مصوكيل وبينك ببدل 
ايجار شهري قدره ستمائة الف دينار عراقي تدفع يف بداية 
كل شصهر ولم تدفع االيجصار منذ تاريصخ 2014/7/1 ولحد 
االن ولم تدفع اجور املاء والكهرباء لذا اوجه اليك انذاري هذا 
طالبصا منك دفع االيجار ودفع اجور املاء والكهرباء وتخليت 
املاجور وتسصليمه خاليا من الشواغل خالل ثمانية ايام  من 
تاريخ تبلغك االنذار وبعكسصه سوف اضطر ملراجعة املحاكم 
املختصصة القامة دعوى املطالبة ما يف ذمتك وتخليت املاجور 

وتحميلك كافة املصاريف
املنفذ العدل

رقم االخطار
2015/ 109

اعالن
مصن / محكمصة قصوى االمصن الداخصيل املنطقصة الخامسصة 

بالبرة
اىل / املتهصم الهصارب  )  الرشطصي  عبصد الرحمصن نويف عيل(    
املنسصوب اىل رشطصة محافظة  البرة ملا كنصت متهما وفق 
املادة  37 / ق.ع.د  رقم 14  لسصنة 2008 لتسصببك بفقدان 
املسدس الحكومي املرقم )GMG817  (  نوع كلوك مع كافة 

ملحقاته مع )30( اطالقه من نوعه . 
  وبمصا ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
عصىل ان تحرض امصام محكمة قوى االمصن الداخيل للمنطقة 
الخامسصة بالبرة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق 
هصذا االعالن يف محصل اقامتك وتجيصب عن التهمصة املوجهة 
ضصدك وعند عدم حضورك سصوف تجصري محاكمتك غيابيا 
وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العموميصني القصاء القبض عليصك اينما وجدت وتسصليمك اىل 
اقرب سصلطة حكومية وإلزام االهليني الذين يعلمون بمحل 
اختفائك باخبار الجهات املختصة اسصتنادا للمادة 69 /اوال 
وثانيا وثالثصا ورابعا من قانون اصصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد: 17 / ب / 2014 
التاريخ: 2 / 3 / 2015 

املدعى  / عبد الوهاب ابراهيم عمر
املدعى عليه : حيدر خليف عودة

اصصدرت هذه املحكمة قرارها يف الدعصوى البدائية   17/ب/2014  وتاريخ 
2014/10/13 قصىض بالحكصم بابطصال قيصود العقصار 154 مقاطعصة 29 
الرباضعية القيد املسصجل يف مايس 2006 /205 املسجل باسم املدعى عليه 
)حيصدر خليف عودة( والقيد 27 ترشين اول 2006/ 207 واملسصجل باسصم 
املدعصى عليه الثانصي )منصور جرب عليصوي(( ورفع اشصارة الرهن العائدة 
للمدعصى عليصه الثالث )املدير املفصوض ملرف بغداد / اضافصة لوظيفته ( 
واملسصجلة بالعدد )1( 2009 مايس مجلد )4( رهن واعادة تسصجيله باسم 
املدعصي )عبد الوهاب ابراهيم عمر( بالقيد 105 /مايس 715 خاليا من كل 
تاشصريات وحجوزات والزام الشصخص الثالث وزير العصدل اضافة لوظيفته 
بتاشصريذلك يف سجالت تابعيه وبعد اكتسصاب القرار الدرجة القطعية قرارا 
غيابيصا بحقكصم قابال لالعصرتاض واالسصتئناف والتمييز ولصدى تبليغك عىل 
سصكنك يف العقار اعاله فقد تعذر تبليغك الرتحالك اىل جهة مجهولة حسب 
رشح املبلصغ القضائي املؤيد من قبصل املجلس البلصدي للمنطقة عليه تقرر 

تبليغك 
  اعالنصا  بصحيفتصني محليتني يوميتصني ولكم حق االعرتاض واالسصتئناف   
والتمييصز ضمن املدة القانونية وبعكسصه سيكتسصب  قصرار الحكم الدرجة 

القطعية.
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

اعالن
قصدم املدعصي رايض يوسصف 
نعيس  طلبا يروم فيه تبديل 
لقبه من الجنابي اىل الكناني  
فمن لديصه اعرتاض مراجعة 
هصذه املديريصة خصالل مصدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
بالدعوى وفق  سصوف ينظر 
احكام املصادة 21 من قانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

1972 املعدل 
اللواء 
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان

فقصدت منصي  لوحات 

املدنيصصصة  التسصجصيل 

والخلفيصصة  االماميصة 

للسيارة املرقمة بغداد 

/خ 263349 وباسصم 

)عبصد الكريم سصلمان 

جابر( ومن يعثر عليها 

املوبايل  برقم  االتصال 

07703152615

اعالن
قصدم املدعي عيدان يوسصف 
نعيس  طلبا يروم فيه تبديل 
لقبه من الجنابي اىل الكناني  
فمن لديصه اعرتاض مراجعة 
هصذه املديريصة خصالل مصدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
بالدعوى وفق  سصوف ينظر 
احكام املصادة 21 من قانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

1972 املعدل 
اللواء 
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
قصدم املدعصي جميصل حميد 
محمد  طلبا يروم فيه تبديل 
اىل  االزيرجصاوي  لقبصه مصن 
الخزعيل  فمن لديه اعرتاض 
املديريصة  هصذه  مراجعصة 
خالل مصدة اقصاهصا عرشة 
ايام وبعكسصه سصوف ينظر 
بالدعوى وفصق احكام املادة 
21 من قانون االحوال املدنية 

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

اعالن

قدم املدعي عمصر عادل رسهد  

طلبصا يصروم فيه تبديل اسصمه 

مصن عمر اىل مهند عادل رسهد  

فمصن لديصه اعصرتاض مراجعة 

مصدة  خصالل  املديريصة  هصذه 

اقصاها عرشة ايام وبعكسصه 

سصوف ينظصر بالدعصوى وفق 

احصكام املصادة 21 مصن قانون 

االحصوال املدنية رقم 65 لسصنة 

1972 املعدل 

اللواء 

تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام وكالة

اعالن

قدم املدعي عمر عبد الحسصني 

جاسصم  طلبا يصروم فيه تبديل 

اسصمه من عمصر اىل عمار عبد 

الحسصني جاسصم  فمصن لديصه 

اعرتاض مراجعة هذه املديرية 

خصالل مدة اقصاها عرشة ايام 

وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 

وفصق احصكام املصادة 21 مصن 

قانون االحصوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل 

اللواء 

تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام وكالة

فقدان
فقصد منصي وصصل قبصض 
املرقصم 64379 يف  امانات 
الصصادر   2011  /  2  /  6
مصن امانة بغصداد – دائرة 
مليون  بمبلصغ  العقصارات 
وعصرشون الصف دينار عن 
الصناعي  للمحصل  امانات 
 4  /  4  /  65450 املرقصم 
باسصم  وعطصش  كصرسة 
رشصك  جميصل  املسصتاجر 
جاسصم فمصن يعثصر عليه 
تسليمه اىل جهة االصدار .

فقدان
فقصد منصي وصصل قبصض 
امانصات املرقصم 70 يف 10 
الصصادر   2011  /  4  /
مصن امانة بغصداد – دائرة 
بمبلصغ قصدره  العقصارات 
الصف  وثمنمائصة  مليصون 
دينار عن امانصات الكراج 
 65856 املرقصم  الصناعي 
/ 4 / 4 كصرسة وعطصش 
عبصد  املسصتاجر  باسصم 
الكريصم هصادي عبيد فمن 
اىل  تسصليمه  عليصه  يعثصر 

جهة االصدار .

اعالن
قصدم املدعي  )عمصر حازم 
حسصني(  طلبصا يصروم فيه 
تبديل )االسصم( من )عمر(   
دليصه  فمصن    ) )عمصار  اىل 
الدعصوى  عصىل  اعصرتاض 
املديريصة  هصذه  مراجعصه 
خالل مدة اقصاها )عرشة 
ايام( وبعكسه سوف ينظر  
بالدعوى وفق احكام املادة 
)21( مصن قانصون االحوال 
املدنيصة رقصم )65( لسصنة 

197 املعدل. 
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام /وكاله

رئيس جملس االدارة
عبد اخلالق خليل منخي

العدد /382/ب/2015
التاريخ/ 2015/2/23
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أعامر ميسان:انجاز عددًا من مشاريع الطرق واجلسور يف املحافظة
     بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الهج�رة والمهجري�ن تس�جيلها )526(أل�ف 
عائل�ة نازحة في عموم البالد في قاعدة بيانات الوزارة، مؤكدة 

استمرار إجراءاتها في دعم النازحين.
وق�ال وكي�ل ال�وزارة أصغر الموس�وي ، إن”ف�رق الوزارة 
سجلت رس�ميا )526(ألف عائلة نازحة بقاعدة بيانات الوزارة 
من مختلف المحافظات”، مشيرا إلى أن “معدل العائلة الواحدة 

تتكون من خمسة أفراد”.
وأضاف الموسوي أن “الوزارة تتوقع تسجيل أعداد إضافية 
من النازحين السيما من محافظة صالح الدين مع بدء عمليات 
التحرير”، الفتا إلى أن “الوزارة متواصلة بعمليات دعم النازحين 

وتوفير االحتياجات الضرورية لهم”.
وتس�عى الحكوم�ة االتحادية إلى تأس�يس صن�دوق دولي 
يخصص إلعادة اعمار المحافظات التي دمرت بسبب عصابات 
داع�ش بع�د االنتهاء من تحريره�ا والتي ش�هدت تدميرا كبيرا 

لبناها التحتية وممتلكات المدنيين.

     بغداد/المستقبل العراقي

نف�ت وزارة التخطي�ط، الثالث�اء، إلغ�اء تفتي�ش وفح�ص 
البضائ�ع اإليراني�ة القادمة إلى البالد.ونقلت ال�وزارة في بيان 
تلقت”المس�تقبل العراقي”نس�خة من�ه ، ع�ن رئي�س الجهاز 
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب قوله:” 
ان برنامج الفحص المس�بق للبضائع في بلد المنش�أ مس�تمر، 
وال ب�د من حصول التاجر على ش�هادة المطابقة لغرض ادخال 
البضائع الى العراق” ،الفتا الى:” ان الجهاز وقع مؤخرا مذكرة 
تفاهم مع المؤسس�ة االيرانية للمواصفات، اال ان هذه المذكرة 
لم تدخل حيز التنفيذ الى االن”.من جانبه اكد المتحدث الرسمي 
باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي عدم استثناء بضائع اية دولة 
م�ن الفحص عند دخول الح�دود العراقية.يذكر ان ايران اعلنت 
على لسان رئیس�ة المؤسسة الوطنیة للمواصفات والمقاییس 
فيها نیرة بیروز عن الغاء تفتیش البضائع االیرانیة علی الحدود 

العراقیة وفقا لمذکرة تفاهم لتسهیل التجارة مع العراق”.

     بغداد/المستقبل العراقي

افتتحت حكومة واسط المحلية، اليوم، ثالث مدارس جديدة 
في مناط�ق متفرقة من قض�اء الكوت، بكلفة تج�اوزت ثالثة 
ملي�ارات دين�ار عراقي، ضمن الخط�ة الوزاري�ة وخطة تنمية 
االقاليم لعام 2013.وقال محافظ واس�ط مالك خلف وادي ان” 
االفتت�اح ش�مل مدرس�ة ذات 18 صف في منطقط�ة الفالحية 
جنوب�ي الك�وت بكلف�ة وصلت الى ملي�ار و87 مليون ش�يدت 
على مس�احة دونمين وبمدة انجاز بلغت 360 يوم.مضيفا الى 
ان االفتتاح ش�مل ايضا مدرس�ة ذات 18 صف في حي الجامعة 
بكلفة انجاز بلغت مليار و 50 مليون ش�يدت على مساحة تبلغ 
دون�م واحد.وتابع وادي قوله ان المدرس�ة الثالثة تم افتتاحها 
في منطقة حي الحكيم س�عة 18صف ايض�ا بكلفة وصلت الى 

مليار و87مليون دينار”.

اهلجرة واملهجرين: اكثر من نصف مليون 
عائلة نازحة

التخطيط تنفي إلغاء تفتيش وفحص 
البضائع اإليرانية الداخلة إىل البالد

واسط: افتتاح ثالث مدارس جديدة 
يف قضاء »الكوت«

     بغداد/المستقبل العراقي

واس�كان  اعم�ار  دائ�رة  اعلن�ت 
محافظة ميس�ان ،ام�س الثالثاء، عن 
انجازه�ا ع�ددا م�ن مش�اريع الطرق 
والجس�ور في المحافظ�ة. وذكر بيان 
تلق�ت  واالس�كان  االعم�ار  ل�وزارة 
“المس�تقبل العراق�ي” نس�خة من�ه ، 
ان “دائ�رة الط�رق والجس�ور التابعة 
للوزارة تنفذ وتنجز عددا من مشاريع 
الطرق والجسور في محافظة ميسان 
منها انش�اء الممر الثاني لطريق منفذ 
بط�ول)44,135  الح�دودي  الش�يب 
ك�م (وبكلف�ة )47,502 ملي�ار دينار( 
ويرب�ط هذا الطريق محافظة ميس�ان 
والوس�طى  الجنوبي�ة  والمحافظ�ات 
بالجارة ايران” . وبين ان “دائرة الطرق 
والجسور تش�رف على تنفيذ مشروع 
جس�ر علي الغربي ومقترباته وبطول 
)591 م وعرض11م( وتم انش�اء هذا 
الجس�ر الكونكريت�ي لتس�هيل مهمة 
تنقل المواطني�ن والمنتجات الزراعية 
والصناعي�ة والتجاري�ة وتبل�غ كلف�ة 
الجس�ر )9,905ملي�ار دينار( ونس�بة 
انجازه بلغ�ت 82 %”. واضاف البيان” 
اما في مجال صيانة الطرق والجس�ور 
يت�م صيان�ة واكس�اء طري�ق غزيله-

وبكلف�ة  )1,57(ك�م  بط�ول  الش�يب 
)2,892(ملي�ار دين�ار وبنس�بة انجاز 
%30 في حي�ن تم انجاز صيانة طريق 
الذه�اب بطول  عمارة-المش�رح ممر 
)205(كم وبكلفة )2,179 مليار دينار( 
, وتضرر طريق عمارة- بغداد بممريه 
الذه�اب واالياب أذ ت�م صيانة )30كم 
(لمم�ر االي�اب وبكلف�ة )2,485مليار 

الذه�اب  مم�ر  (م�ن  ك�م  دين�ار30 
بكلفة)2,930مليار دينار( ومن المؤمل 
انجازهم�ا خ�الل االي�ام القادمة كما 
انجزت المديرية ايضا صيانة واكس�اء 

طري�ق الكحالء-قلع�ة صال�ح بط�ول 
)16ك�م (وبكلفة)1,641ملياردين�ار( 
“. واش�ار ال�ى ان�ه “تم انج�از صيانة 
واكس�اء وتثبيت اكتاف طريق عمارة- 

ميمون�ه بطول10 ك�م وبكلفة 1,234 
ملي�ار دينارف�ي حي�ن وصلت نس�بة 
انجاز مش�روع صيانة واكساء طريق 
س�يد احم�د الرفاعي بط�ول) 23 كم( 

 % 90 ال�ى  2,603 ملي�ار(  وبكلف�ة) 
ويربط هذا الطريق مقام الس�يد احمد 
الرفاع�ي في ميس�ان بناحية الرفاعي 

في ذي قار”.

النقل ختصص حافالت ذات طابقني 
ملحافظة البرصة

   بغداد/المستقبل العراقي 

وجه وزير الكهرباء قاس�م 
الثالث�اء  ام�س  الفه�داوي، 
الخط�وط  ،بصيان�ة وأص�الح 
للطاق�ة  الناقل�ة  والمحط�ات 
لموس�م  أس�تعداداً  الكهربائية 
الصيف.وق�ال المتحدث بأس�م 
وزي�ر الكهرب�اء محم�د فتحي 
بي�ان صحف�ي  حنت�وش ف�ي 
تلقته”المس�تقبل العراقي” ان 
الم�الكات الهندس�ية و الفنية 
العاملة في مديرية ش�بكة نقل 
الطاق�ة الكهربائي�ة لمحافظة 
ديال�ى، أنجزت صيانة وأصالح 
خط نقل الطاقة الكهربائية     ) 
ديالى �� ميرس�اد ( 400 ك.ف 
وبجهود أستثنائية و ذاتية بعد 
تعرض�ه الى عملي�ات تخريبية 
واس�عة خالل األش�هر القليلة 

الماضية”.

وأضاف “ ان التخريب الذي 
طال خطوط نق�ل الطاقة على 
يد الجماعات األرهابية، أدى الى 
سقوط عدد من األبراج وتقطع 
االس�الك على ه�ذا الخط الهام 
وبحدود 7ك�م متر ط�ول ليتم 
اضاف�ة ) 300 ��� 400 ( ميكا 
واط من الطاقة الكهربائية الى 

الشبكة الوطنية”..
أعم�ال  ان  ال�ى”  وأش�ار 
الصيانة لش�بكات نقل الطاقة، 
تج�ري بالتزامن م�ع ماتحرزه 
قواتنا المس�لحة من أنتصارات 
وتحري�ر للمناطق الت�ي كانت 
الجماع�ات  س�يطرة  تح�ت 

األرهابية”.

الكهرباء تستعد ملوسم الصيف بإصالح اخلطوط 
واملحطات املترضرة

    بغداد/ المستقبل العراقي

قال وكي�ل وزارة الزراعة مهدي 
ضم�د القيس�ي، إن وزارة الزراع�ة 
تدعم شركات القطاع العام والخاص 
والمفاقس األهلي�ة الخاصة بإنتاج 
بيض المائ�دة ومش�اريع الدواجن 
التي توفر البروتي�ن الحيواني، من 
خالل الس�لف والقروض التي تمنح 
م�ن ال�وزارة والمص�رف الزراع�ي 
لمرب�ي الدواجن وأصح�اب معامل 
.وأض�اف  المائ�دة  بي�ض  إنت�اج 
القيسي أننا “ ندعم كل المحافظات 
في زيادة إنت�اج الدواجن والبيض ، 
السيما محافظة ديالى التي تعرضت 
مفاقس�ها وحق�ول الدواج�ن فيها 
إلى التخريب والسرقة بسبب دخول 
عصابات داعش االرهابية لمناطقها 
وتدميرها المتعمد لحقول الدواجن، 
فضالً عن العمليات العس�كرية التي 

دارت هناك”.
محافظ�ة  أن”  القيس�ي  وأك�د 
ديال�ى له�ا األولوية ف�ي القروض 
وتوفي�ر الدع�م المادي له�ا، فنحن 
نرحب بمس�تثمري ديال�ى ومربي 
الدواج�ن ف�ي ديالى لغ�رض تنمية 
إنت�اج  الحيواني�ة وزي�ادة  الث�روة 
البيض والدجاج والتي تدعم اإلنتاج 
الوطن�ي للحوم البيض�اء في البالد 
“ .ودع�ا رئي�س مجل�س ال�وزراء 
حيدر العبادي في وقت س�ابق، إلى 
النه�وض بالواقع الزراعي، وتوفير 
فرص العمل للس�ير نح�و االكتفاء 

الذاتي للسوق العراقية .

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن رئيس مجل�س محافظة 
كربالء نصيف جاسم الخطابي بإن 
المجلس سيخاطب رئاسة الوزراء 
واإلس�كان  البلدي�ات  ووزارت�ي 
من اج�ل الحصول عل�ى موافقات 
تخصيص قطع اراضي س�كنية او 
وح�دات س�كنية لعائالت ش�هداء 

الحشد الشعبي والقوات األمنية. 
ام�س   ، الخطاب�ي  وأوض�ح 
الثالث�اء، ان “مجل�س المحافظ�ة 
ق�رر في جلس�ته االعتيادي�ة التي 
عقدها الي�وم على تخصيص قطع 
أراض�ي س�كنية لعائ�الت ش�هداء 
الشعبي والقوات األمنية”,  الحشد 
مس�تدركا “من اجل تنفي�ذ القرار 
فانه سيتم مخاطبة األمانة العامة 
الس�تحصال  ال�وزراء  لمجل�س 
موافقة اس�تثناء ذوي الشهداء من 
ش�روط مس�قط ال�رأس, مضيفا 
كما س�تتم مخاطبة وزير البلديات 
واألش�غال العام�ة للموافق�ة على 
تخصيص قطع األراضي الس�كنية 
المجل�س  ان  الخطاب�ي  “.وبي�ن 
سيخاطب وزير االسكان واألعمار 
لتخصي�ص نس�بة م�ن الوح�دات 
الس�كنية ل�ذوي الش�هداء ممن ال 

يتمكنون من بناء قطعة األرض .
القتالية  الق�وات  هذا وتخوض 
بكل أصنافها معارك شرسة لتحرير 
المدن والمناطق التي سيطر عليها 
تنظيم داعش اإلرهابي في مناطق 

متفرقة من البلد”.

الزراعة : دياىل هلا 
األولوية يف قروض 

تنمية الثروة احليوانية

كربالء تسعى لتخصيص 
أراض سكنية لشهداء 

القوات األمنية واحلشد
     بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغداد،امس الثالثاء، اعداد برنامج 
وقاع�دة بيان�ات لجباية اي�رادات رس�وم المهنة 
واالعالن وتهيئة قوائم ش�بيهة بقوائم اس�تيفاء 
اج�ور الم�اء الصافي “.وذكرت االمان�ة في بيان 
تلقت”المستقبل العراقي”نسخة منه ، ان “ امين 
بغ�داد ذكرى عل�وش وافقت على اع�داد برنامج 

جباية ايرادات رس�وم المهنة واالعالن بالتعاون 
م�ع مرك�ز الحاس�ب عب�ر خل�ق قاع�دة بيانات 
متكاملة وتهيئة قوائم مش�ابهة لتلك المستعملة 
في اس�تيفاء اجور اس�تهالك الماء الصافي توزع 
على المكلفين ضمن الرقعة الجغرافية لكل قاطع 
ودائرة بلدية “.واضاف�ت ان” امانة بغداد وجهت 
دوائره�ا البلدي�ة بإع�داد قوائ�م ج�رد المكلفين 
بدف�ع الرس�وم يتضمن البطاقة الش�خصية على 

ان يقوم الجباة بتوزي�ع القوائم عليهم وتبليغهم 
بتس�ديدها خالل مدة اسبوع “.واش�ارت الى انه 
“بعد مرور هذه المدة الزمنية سيتم تشكيل فريق 
جباية بمساندة مديرية الحراسات واالمن لغرض 
متابعة تسديد المبالغ المستحقة على الممتنعين 
عن دفعها ، ملفتًة الى ان هذه االجراءات ستكون 
مسبوقة بحمالت توعية شاملة للتعريف بأهمية 
تس�ديد رس�وم المهنة واالع�الن “.واوضح انه” 

سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحق الممتنعين 
من الدفع تشمل حجز اموال المكلفين الممتنعين 
 1977 56 س�نة  القان�ون  الدف�ع بموج�ب  ع�ن 
“.واوضح�ت ان” امان�ة بغ�داد س�تنظم دورات 
تدريبي�ة ف�ي معهده�ا لغ�رض تطوي�ر قابليات 
مس�تعملي هذا النظام ف�ي الدوائ�ر البلدية فيما 
يخص اس�لوب التوزي�ع للقوائم من قب�ل الجباة 

وكيفية الجباية وطرائق تسقيط المبالغ “.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أقام�ت المديري�ة العام�ة للتربي�ة ف�ي 
محافظ�ة البصرة حملة للتب�رع بالدم تحت 
شعار )بدمائنا معاً نصنع االنتصار ( ودعماً 
لجرح�ى الجيش العراقي الباس�ل والحش�د 

الش�عبي األبطال من قبل موظفي المديرية 
.

وقال مدير اعالم تربية محافظة البصرة 
باسم القطراني”لقد شارك موظفو المديرية 
الذي�ن اصطف�وا ف�ي طوابي�ر ألداء حمل�ة 
للتب�رع بالدم ه�ذا الواجب اإلنس�اني النبيل 

إيماناً منهم بضرورة دعم قواتنا المس�لحة 
في معركتها ضد أعداء الله واإلنسانية “. 

واضاف “ لقد بلغ مجموع المتبرعين من 
موظفي ديوان المديرية )130( موظفا”.

ومن جهت�ه اثنى مع�اون المدي�ر العام 
إحس�ان من�ور عب�د النب�ي “ عل�ى جه�ود 

المتبرعين خدمًة لبلدنا العزيز”.
ب�دوره قدم فري�ق مصرف الدم ش�كره 
ال�ى المديري�ة العام�ة لتربي�ة البصرة على 
مبادراتها المس�تمرة في هذا المجال والتي 
تس�هم في رفد المصرف بكميات جيدة من 
الدم سنوياً كفيلة بإعادة الحياة لآلخرين”.

     بغداد/ المستقبل العراقي

العلي�ا إلغاث�ة  اللجن�ة  ناقش�ت 
االغاث�ة  منظم�ات  م�ع  النازحي�ن 
االنس�انية الدولي�ة التابع�ة لالم�م 
المتحدة ،امس الثالثاء، اسباب التلكؤ 
في ايصال المساعدات الى مخيمات 
النازحين.وذك�ر بيان لالمانة العامة 
لمجل�س الوزراء تلقت “ المس�تقبل 
العراقي” نسخة منه ،ان “  االجتماع 
ال�ذي ترأس�ه رئي�س اللجن�ة نائب 
المطل�ك،  صال�ح  ال�وزراء  رئي�س 
وبحضور نائب االمين العام لمجلس 
الوزراء د.فرهاد نعمة الله حس�ين ، 
تطرق الى اسباب عدم بلوغ التنسيق 

المراحل المبتغاة، بما يسهم في رفع 
معان�اة النازحين”.وش�دد” رئي�س 
اللجن�ة العلي�ا نائب رئي�س الوزراء 
,على ضرورة التنسيق على مستوى 
القي�ادات العليا، لتلبي�ة االحتياجات 
االنس�انية للنازحين، مؤك�دا اهمية 
تقدي�م المس�اعدات العاجلة الى من 
نزح�وا م�ن محافظة ص�الح الدين 
بالتزامن مع بدء عمليات عس�كرية 
لتحريرها من التنظيمات االرهابية”.

كم�ا اكد” نائب االمين العام لمجلس 
ال�وزراء ,ض�رورة تج�اوز الروتين 
وب�طء  الدولي�ة،  المنظم�ات  ل�دى 
ايص�ال المس�اعدات واالدوي�ة ال�ى 
النازحين.من جانبها” وعدت رئيسة 

االغاث�ة  لمنظم�ات  الممث�ل  الوف�د 
الدولية ليزا كواندي بانهاء الروتين، 
وتحسين التنس�يق مع اللجنة العليا 
الغاث�ة النازحي�ن، مؤك�دة تعيي�ن 
بدرج�ة  ش�خص  المتح�دة  االم�م 
مس�ؤول اقدم الدارة مركز التنسيق 
المش�ترك )JCMC(.ودع�ا” رئي�س 
اللجنة المنظمات الدولية الى تقديم 
المس�اعدات العاجلة ال�ى النازحين 
من تكريت، بع�د ايصال الخيم اليهم 
عن طريق الجه�ات االمنية، موجها 
ممثل�ي الوزارات الخدمي�ة واالمنية 
بعق�د اجتماع�ات يومي�ة، وكتاب�ة 
تقاري�ر ع�ن االحتياج�ات اليومي�ة 

للنازحين هناك.

أمانة بغداد ُتعد برنامج وقاعدة بيانات جلباية إيرادات رسوم املهنة واإلعالن

تربية البرصة تنظم محلة للتربع بالدم جلرحى اجليش واحلشد الشعبي

اللجنة العليا إلغاثة النازحني تبحث أسباب التلكؤ يف إيصال املساعدات

    بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل، امس 
الثالث�اء، تخصيص 12 حافلة 
جديدة ذات طابقين لمحافظة 

البصرة.
لل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
العراقي”ان  تلقته”المستقبل 
“ التخصي�ص تم خ�الل لقاء 

الوزي�ر باق�ر الزبي�دي ع�دداً 
من اعضاء مجل�س محافظة 
البص�رة ضمن تجم�ع توافق 
كتل�ة  اعض�اء  م�ن  وع�دداً 

المواطن في المحافظة”.
واكد الزبيدي حسب البيان 
خصوصي�ة  للبص�رة   “ ان 
العاصم�ة  باعتباره�ا 
ال�وزارة  وان   ، االقتصادي�ة 

جدي�دة  بمش�اريع  باش�رت 
النه�ري  التكس�ي  ابرزه�ا 
وتكسي البصرة الذي سيقدم 

خدمة ممتازة للمحافظة”.
من جانبه طلب الوفد زيادة 
ع�دد الحاف�الت المخصص�ة 
طلب�ة  ودع�م   ، للمحافظ�ة 
بتخفي�ض  البص�رة  جامع�ة 

اسعار التذاكر.

ٍ
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قطعاً، ليس من املؤكد أن يتم تطبيق اتفاق السلام حول 
أوكرانيلا اللذي تم التوصلل إليه بجهد جهيلد يف صبيحة 
يوم 12 فرباير يف »مينسلك«، بني الرئيس الرويس بوتني، 
واألوكراني بوروشلينكو، والفرنيس أوالند، واملستشلارة 
األملانية مريكل. ويبقى وقف إطاق النار الذي تم التوصل 
إليه هشلاً، إىل حد بعيد. ولكلن يف الوقت الراهن، البد من 
االبتهلاج ألن اتفاقاً قد تم التوصل إليه من األسلاس. ألن 
هلذا يعّد قبلل كل يشء انتصاراً للدبلوماسلية، التي وقع 
التشلكيك يف جدواها من قبلل. ولكننا رأينا اآلن ما يمكن 
أن تحققله، وأقلّه التقريب بلني وجهات نظر كانت تبدو 
غري قابلة للتقلارب أو املصالحة، والحديث مع حكومات 
نحن يف رصاع معها، ويف هذا درس مفيد ملن يسلتبطنون 
بشلكل غريلزي »روح ميونيلخ« -عبلارة تسلتدعى يف 
السلياق األوروبلي لإلشلارة إىل اتفلاق ُوقلع ملع أملانيا 
النازيلة سلنة 1938- كلما تعللق األملر بالتفاوض مع 
بللد ينخرطون يف خلاف خطري معه. ويغفلل هؤالء عن 
حقيقلة أن التفاوض، ال يعنلي بالرضورة اإلذعان ورفع 

الراية البيضاء وقبول كافة إماءات الطرف اآلخر.
إن مهمة الدبلوماسية هي الحيلولة دون نشوب الحرب، 
أو وضلع حلد لهلا إن كانت قد نشلبت فعاً. وملن أثروا 
املقاربة الدبلوماسية هم من انترص يف النهاية عىل حساب 
أولئك الذين فضلوا خيار تسخني املعارك من خال توفري 
األسللحة، عىل أمل تغيري ميزان القلوى لصالح أوكرانيا. 
الضحايلا،  األوكرانيلون هلم  املدنيلون  السلكان  وكان 
بطبيعة الحال. واملدنيون هم املسلتفيدون اآلن أيضاً من 
وقلف إطاق النار. والحال أن ما تحقق يشلكل يف الواقع 
انتصلاراً للمستشلارة أنجيا مريكل، وللرئيس فرانسلوا 
أوالند، وانتصاراً لفرنسلا وأملانيا. وفيه مكسلب شخيص 
ووطنلي، لكل منهملا. وقد تمكنا معاً ملن تحقيق تقدم 
كبري. وهذه الوحدة املستعادة للثنائي الفرنيس- األملاني 
هي التي أفضت، بجهد مشلرك، وبعد مخاض عسري، إىل 
هذا الحلل. وكان من الواضح منذ البدايلة أن أوالند الذي 
لعب دوراً دافعاً، وأنجيا مريكل، كانا يتقاسمان القناعة 
بلرضورة إبقاء قنوات اتصال ملع فاديمري بوتني، حتى 
لو كانا -وخاصة ألنهما- يختلفان جذرياً مع سياسلته. 
أملا عزله تماماً فا يحقق أية مصلحلة، ولن يفيد يف أية 
مبلادرة للخروج من الرصاع. وال يتعلق األمر هنا بإذعان 
لبوتلني، وإنملا هو سلعي إليجلاد حل يمكلن أن يريض 

جميع األطراف. 
وقد ملر اآلن وقت طويل دون أن تجتمع فرنسلا وأملانيا 
يف العمل سلوياً ملواجهة موضوع اسلراتيجي ذي أهمية 
اسلتثنائية. وكانلت آخلر مرة تقفلان فيها معلاً موقفاً 
مشلابهاً هلي تللك التلي وقفتا فيهلا ضد الحلرب التي 
أطلقها جورج بوش ضد العراق. وكانت وقفتهما يومها 
مهملة، ألنهلا أرت العالم علدم صحة ملا كان يردد من 
حديث علن »ِصدام الحضارات« حيلث أظهرت أن العالم 
الغربي لم يكن متحداً كله يف رغبته يف الحرب، وهذا مهم، 
حتى وإن لم يتمكن املوقف الفرنيس األملاني من الحيلولة 
دون نشلوب تلك الحرب نفسلها يف النهايلة. أما يف هذه 
الوقفلة الراهنة فقد تمخضت وحلدة املوقف بني البلدين 

عن مخطط سام واعد يف أوكرانيا.
ويف هلذا الوقت الذي يحلو للبعض الحديث فيه عن حالة 
الضعف األوروبي، ها هو الجهد املشرك بني فرنسا أملانيا 
يتكشلف عن حل ألزمة كربى جارفلة. ومن الافت هنا، 
يف املقابلل، غيلاب بريطانيا العظمى والواليلات املتحدة. 
ومفهلوٌم أنهما ال تتبنيلان نفس املقاربلة تجاه طبيعة 
العاقلات التي يتعني اتباعها مع روسليا، هذا فضاً عن 

أنهما لم تكونا مندفعتني أصاً وراء البحث عن اتفاق.
ويلزمنلا القول إن اتفاق »مينسلك« كان أيضلاً انتصاراً 
لل»منظمة األمن والتعاون يف أوروبا« عىل حساب الحلف 
األطلليس »الناتو«. ومملا ُيذكر يف هذا املقلام أن الرئيس 
الراحلل فرانسلوا ميلران، بامللوازاة ملع مرشوعه عن 
الفيدرالية األوروبية، كان يرنو أيضاً يف بداية التسعينيات 
إىل جعلل منظمة األملن والتعاون العباً مؤثلراً يف تحقيق 
األملن الجماعلي األوروبلي، ولكلن الواليلات املتحلدة 
وبريطانيلا العظمى أفشللتا هذا املخطلط، إذ بدت لهما 

منظمة األمن والتعاون كمنافس قوي لل»الناتو«.
وملن حيلث بنيلة »الناتلو« فهو مدفلوع بغريلزة حب 
البقلاء، ومعنليٌّ برفلع نسلبة التوتلر لتربيلر وجوده. 
وفلوق ذلك فتوسليع الحللف )إضافلة إىل برنامج الدرع 
الصاروخية( هما ما يفرس تشلنج موسلكو أصاً، وهو 
تشنج، للمفارقة، يربر به أيضاً مسؤولو »الناتو« عملية 
توسليعه. وهكذا تتداخل دّوامات هلذه الحلقة املفرغة. 
و»الناتلو« كإطفائلي مصاب بهلوس إشلعال الحرائق، 
يضملن أمن اللدول األعضاء، من خال تغذية إحسلاس 
عدم الشعور باألمان يف القارة. وهو يوفر يف الوقت نفسه 
لم واإلكسلري. ويف املقابل فإن ضمان »منظمة األمن  السُّ
والتعلاون يف أوروبلا« مراقبلة االنتخابلات والحدود بني 
أوكرانيا وروسليا، يمثل يف الواقع مكسباً لهذه املنظمة، 
وهلو أفضل ضملان أيضاً لتنفيلذ االتفلاق. ويمكننا أن 
نتمنلى رؤيلة دورهلا يتناملى، ملا فيله مصلحلة األمن 
الجماعلي يف أوروبلا. وال حاجلة أخرياً للتذكلري بأن من 
مصلحلة جميع األطلراف املتصارعة التوصلل إىل اتفاق. 
والغربيون، حتى لو للم يقولوها علناً، يدركون يف دخيلة 
أنفسلهم أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم أمر ال راد له. 
ولكن القرم أيضاً، تاريخياً، وسياسلياً، استثناء، وليست 
سابقة يمكن تكرارها. ووراء ذلك، يتعني يف الوقت نفسه 
ضمان وحلدة أوكرانيا الرابية، واحلرام حقوق األقلية 

الناطقة بالروسية.

با�سكال بونيفا�س

اتفاق »مينسك«.. الرابحون 
واخلارسون

بثت وسلائل اإلعلام العربية والدولية فيلملاً ُيظهر كيفية 
تدمري محتويات متحف املوصل من ِقبل عنارص »داعش«، 
وكان حقلاً مشلهداً يضلارع ملا ملر يف التاريلخ البرشي 
بالوحشلية الفائقة التي عرفها اإلنسلان غري العاقل فيما 
ملى من عقود وقرون من الزمن. وإذا كان هذا اإلنسلان 
قد مارس مثل تلك الوحشية، فإنه كان يمتلك ذريعة تعادل 
اسلتمرار وجلوده عرب الطعلام، وهي املحافظلة عىل ذلك 
الوجلود، لريكن بعدها عرب الطعام وهي املحافظة عىل ذلك 
الوجود، لريكن بعدها إىل املساملة. هذا من طرف، ولكن من 
طرف آخر واجهنا مسوغ ذلك لدى اإلعام »الداعيش«، وهو 
أن ما دمروه لم يكن إال أصناماً من حجر وطني، ال تستحق 
األماكلن التي ُحفظت فيها.أملا الزعم الذي ُقّدم تسلويفاً 
للفعل الرببري الذي قام به »داعش« فيطرح سؤاالً تتحول 
اإلجابلة عنله إىل إدانلة هائللة وإىل فضيحة شلائنة بحق 

اإلسلام، فهؤالء »املدافعون« عن اإلسام هم برابرة جهلة 
باإلسام هذا، فكأنهم لم يعلموا شيئاً من التكريم »اإللهي« 
لإلنسان، أي لل»الذات أو النفس« اإلنسانية، واآلية القرآنية 
املعنية هنا يمكن أن تمتلك موقعاً مجيداً وحافاً بالفضائل 
واالنتصلارات ملنظومة »حقوق اإلنسلان« من عام 1948، 

وذلك عن منظمة األمم املتحدة الدولية.
أملا اآليلة الكريملة املعنيلة هنلا فهلي التالية: »ملن قتل 
نفسلاً بغري حلق، فكأنملا قتل النلاس جميعلاً«، والافت 

هنلا والطريلف عىل صعيد علم املنطق يتمثلل يف كون اآلية 
املذكلورة لم تحدد عينياً املرحلة التاريخية املشلخصة التي 
تمثلل حاضنة لفعلل مقاضاة فاعلل القتلل، وإنما تركت 
الداللة تنسلحب عىل كل األحلوال التي يتم فيهلا مثل ذلك 
القتل. وها هنا يتاحم العام بالخصوصيات ويبقى عادالً، 
ففعلل القتل من دون حق ينسلحب علىل كل فاعيل القتل، 
حيث يكونون قد تعرضوا بالقتل )وإن بدليل غائب( للناس 

جميعاً.

لقد تعرض »الداعشيون« للناس بالقتل، ولآلثار التاريخية 
بالتدملري، فجمعوا بذلك بني جريمتني اثنتني تشلركان يف 
كونهما ُمنتميتني للبلرش وتاريخهم، وهذا بحد ذاته رذيلة 
تدخلل يف حقل الظامية، فيكلون التاريخ بما فيه قد غاب 
عن قراءة البرش له نقدياً لصالحهم. ويكون السلباق بينه 
)أي التاريلخ( وبلني الحلارض قلد ُغيب، مملا ُيفقد البرش 

أريكتهم ليظهروا كأنهم لقطاء.
إن ذلك اللذي أتينا عليه يمتلك مصداقيتلني اثنتني، تنطبق 
أوالهملا علىل التاريخ البرشي العاملي كلله، يف حني تنطبق 
الثانية عىل التاريخ العربي واإلسامي، وإذا علمنا كم أهمل 
التاريلخ املذكور من أهله ألسلباب متعددة وبصورة أخرى 
فاقعة من ِقبل االنحياز يف الغرب بدءاً بالعصور الوسلطية 
وانتهلاء بالعومللة، فإن صلورة سلوداء أو رمادية تكونت 

حولت ليأتي اآلن »داعش« ويحاول اإلجهاز عليها.

تزايدت تحركات حركة "بيجيدا" ذات البعد العنرصي يف بلد 
منشلئها أملانيا، وامتدت لتشمل بلداناً أوروبية أخرى، من 
بينها بريطانيا، التي تظاهر فيها خال اليومني املاضيني 
املئلات من املتطرفلني املعادين لإلسلام، يف إطلار حملة 
واسلعة السلتهداف املسللمني املقيمني يف بلدان أوروبية 
علدة ."بيجيدا"، التي تعني "حركلة الوطنيني األوروبيني 
املناهضني ألسللمة الغرب"، نشلأت عىل قاعدة عنرصية 
أسسلها مجرم سابق أدين بجرائم عدة، من بينها االتجار 
باملخدرات يف مدينة درسلدن األملانيلة، رسعان ما وجدت 
لها صدى يف بعض املدن األملانية ثم الحقاً يف مدن أوروبية، 
والتي تحمل شلعار القضاء عىل اإلسلام واإلسلاميني يف 

أوروبا، تحت حجة الخوف من أسلمة القارة العجوز .
وجلاءت األفعلال الرببريلة التي قلام ويقوم بهلا تنظيم 
"داعش" يف عدد من الباد العربية واإلسامية، مثل العراق، 

سوريا وليبيا، لتزيد من الصورة السوداوية التي رسمتها 
"بيجيدا" عن اإلسلام واملسللمني، فيما شلكلت جريمة 
"شلاريل إيبدو" يف فرنسا الشلهر الفائت، وكذلك األحداث 
املتاحقلة التي شلهدتها بعض املدن الفرنسلية وبلجيكا 

وقوداً جديداً للحقد عىل اإلسام وتشويه معتنقيه .
يف بللدان أوروبيلة تحتضن أدياناً علدة، يبدو الهجوم عىل 
الدين اإلسلامي غري مربر، ذللك أن األرقام تتحدث عن أن 
الدين اإلسامي هو أكثر الديانات نمواً يف أوروبا والواليات 
املتحدة األمريكية، كما أن املسللمني يف هذه البلدان قدموا 

خدملات جليلة ملجتمعاتهلم التي احتضنتهلم منذ مئات 
السنني، ولم نسمع خال سنوات ما قبل إنشاء "إرسائيل" 
ملا يشلري إىل علداء بلني املجتمعلات املحلية واملسللمني 
القادمني من الرشق .من هنا تبدو األصابع "اإلرسائيلية" 
واضحلة يف تأليب الرأي العلام األوروبلي واألمريكي عىل 
اإلسام واملسلمني يف البلدان التي يعيشون فيها، وساعد يف 
ذلك الفكر الذي حمله بعض املتأسلمني، الذين ال يعرفون 
من اإلسلام وتعاليمله إال التطرف األعمى اللذي يقود إىل 
نفي اآلخر وقتله، بمن فيهم ممن يعيشلون يف أوساطهم، 

كما حدث مع املتطرف أبلو حمزة املرصي، الذي دعا قبل 
سلنوات عدة إىل قتل الجنلود الربيطانيني يف الخارج، فيما 
كان يعيلش يف بريطانيا ويدير مسلجداً ويلقي فيه خطباً 
عالية النقد ضد البلد الذي كانت تحتضنه وتنفق عليه من 

رضائب مواطنيها الذين يطالب بقتلهم .
إذا كلنلا نفهلم الدور "اإلرسائيليل" يف تأليب اللرأي العام 
يف أوروبا ضد اإلسلام واملسللمني، إال أن السؤال يتمحور 
حول الدور الذي يلعبه املسللمون أنفسلهم لتقديم دينهم 
بشلكل مختلف إىل العالم، فمن الواضلح أن هناك قصوراً 
يف هذا الدور، ما يسلاعد يف بروز حركات متطرفة معادية 
لإلسلام، كحركلة "بيجيدا" وغريهلا، وال يكفي الرد عىل 
هلذه الحركة وغريها بدور تنظريي بلل بدور فاعل يقدم 
اإلسام بصورته الصحيحة، ويعيد له وجهه املرشق الذي 

اختطفته حفنة من املتطرفني. 

طيب تيزيني

العرب والتاريخ امُلستباح

�سادق نا�سر

بيغيدا.. املزيد من الكراهية

قلد تواجله الدبلوماسلية التقليديلة الرسلمية 
إخفاقلات كثرية يف العديد من دول العالم ومنها 
الواليات املتحدة التي تعاني من الفشل عىل مدى 
عقود طويللة وباعراف املسلؤولني األمريكان، 
وللم تنجح كل الجهلود الحكوميلة يف تصحيح 
)صورة أمريكا( بنظر معظم شعوب وحكومات 
العالم، لذلك تنبهت اإلدارات األمريكية اىل أهمية 
االستعانة بالدبلوماسية الشعبية بدءاً من إدارة 
 )1945 )1882ل  روزفللت  فرانكللني  الرئيلس 
اللذي أُعيلد إنتخابه أربلع ملرات متتالية، لكن 
هذه االسلتعانة كانت تتأرجح صعوداً وهبوطاً 
بسبب تذبذب جدية اإلدارات األمريكية املتعاقبة، 
ويعتقد العديد من الباحثني يف حقل الدبلوماسية 
الشلعبية، ان هلذا املصطللح أمريكلي بامتياز، 
ويعود ذللك اىل قيام الواليات املتحدة بتأسليس 
)مركز الدبلوماسلية الشعبية( سنة 1965 لكن 
"نيكوالس كول" أظهر يف دراسلته التي تناولت 
مصطللح الدبلوماسلية الشلعبية أكلد ان اول 
أستخدام لهذا املصطلح لم يكن أمريكياً بل كان 
بريطانياً حيث ورد ذكر الدبلوماسلية الشعبية 
يف 15 كانلون الثانلي 1856 باملقلال اإلفتتاحي 
لصحيفلة التايملز اللندنية، اما أول اسلتخدام 
أمريكلي لهلذا املصطللح فقد جلاء يف صحيفة 
"نيويلورك تايمز" يف كانلون الثاني 1871 عرب 
تقريلر للكونغلرس األمريكلي عرضله العضلو 

"صمويل كوكس" من الحزب الديمقراطي.
ملن  مزيلج  هلي  الشلعبية  الدبلوماسلية  إن 
االتصاالت والتفاعات بني الكيانات السياسلية 
املعارصة أي الدول وغريها من الفاعلني الدوليني 
علىل املرسح اللدويل، وذلك من خلال املنظمات 
الشلعبية والجماعلات األهليلة والهيئلات غري 
الحكومية، ويرتكز اإلطار الفكري للدبلوماسية 
الشلعبية علىل مجموعلة ملن املبلادئ والقيم 
اإلنسانية وهو املنهج األساس يف تقديم الحلول 
الناجعة للقضايا التي يواجهها اإلنسان يف حياته 
ملن خال إثراء الفكر املشلرك لشلعوب العالم 
وتقريلب وجهلات النظلر فيما بينها، ويشلمل 
مفهوم الدبلوماسية الشعبية أبعاداً من العاقات 
الدولية تتخطى الدبلوماسية التقليدية من أجل 
خلق رأي علام يف البلدان األخرى عرب التفاعات 
الشلعبية يف بلد مع بللد آخر، وكتابلة التقارير 
واإلباغ علن الشلؤون الخارجيلة وتأثرياتها يف 
السياسلة العامة، وكذلك عمليلات التواصل مع 
هؤالء الذين يشكل االتصال وظيفتهم األساسية 
مثل املراسللني الصحفيني األجانب والعاملني يف 

مجال التواصل والتبادل الثقايف.
وقد تراجع استخدام الدبلوماسية الشعبية خال 
فلرة الحلرب العاملية الثانيلة إىل أن أُعيد تداوله 
بقلوة من جديد، ففي سلنة 1946 تحدث وزير 
خارجية بلجيكا بحماس عن "زمن الدبلوماسية 

الشعبية"، وذلك يف الجلسة االفتتاحية للجمعية 
العاملة لألملم املتحلدة، ويف الخمسلينيات من 
القرن املايض، جرى تناول هذا املصطلح بشكل 
متزايلد ومتنلوع املعاني.وخلال التسلعينيات 
أصبح اسلتعمال الدبلوماسية الشلعبية شائعاً 
يف دوائلر السياسلة الخارجيلة علىل املسلتوى 
الدويل، ففي بريطانيا، عىل سلبيل املثال، أنشأت 
حكومة بلري "مجلس سراتيجيات الدبلوماسية 
الشلعبية"، ويف السلنوات التي أعقبت هجمات 
11 أيلول 2001، شلهدت الدبلوماسية الشعبية 
اهتماملاً متزايداً يف الواليلات املتحدة األمريكية، 
ما دفع بالباحثني اىل القول بأنها دخلت "أخرياً" 
الوعلي العلام األمريكلي، ففلي أعقلاب كارثة 
تسلونامي اآلسليوية، تحدث الرئيس األمريكي 
جلورج دبليو بلوش يف مؤتمر صحفي بشلكل 
ملفلت للنظر عن الدبلوماسلية الشلعبية قائاً 
)جهودنا الدبلوماسية الشعبية ليست قوية جداً 
وليست جيدة جداً مقارنة بالجهود الدبلوماسية 
الشلعبية ألولئك الذين يرغبون يف نرش الكراهية 
والحلط من قدر الواليات املتحدة( مشلرياً إىل أن 
املسلاعدات األمريكيلة للمترضرين ملن كارثة 

تسونامي قد تحدث تقدماً يف هذا املجال، وحرصت 
الواليلات املتحدة علىل تغطية إعاميلة مكثفة 
لجهودهلا ومسلاعداتها اإلنسلانية ملتلرضري 
كارثة تسلونامي خصوصا يف إندونيسليا، والبد 
من اإلشلارة اىل تعيلني وكيل للوزارة الخارجية 
للدبلوماسلية الشعبية والشلؤون العامة، األمر 
اللذي يعكلس ملدى إهتملام اإلدارة األمريكية 
باسلتثمار الدبلوماسية الشلعبية لقدرتها عىل 
تخطلي العوائلق البريوقراطيلة واإلرتقاء فوق 

الخافات الحزبية السياسية.
ويف خضم الحراك الشلعبي الذي شلهده العالم 
العربلي تأسسلت )املنظملة العربيلة للعاقات 
ومقرهلا  الشلعبية(  والدبلوماسلية  الدوليلة 
القاهلرة يف سلنة 2011 وتقلوم رسلالتها عىل 
تصحيلح الصورة الذهنية للعلرب عرب التواصل 
العربي الشلعبي مع اآلخر وتقديم صورة طيبة 
عن اإلنسلان العربي اىل العاللم الخارجي، وهو 
مجلال جديلد علىل السلاحة العربيلة، حيث لم 
تهتلم الحكوملات العربيلة بدور الدبلوماسلية 
الشعبية بسلبب تكلس العقل الحكومي العربي 
وعدم انفتاح الدبلوماسلية الحكومية التقليدية 

عىل اسلتيعاب أهمية ومعطيات الدبلوماسلية 
الشلعبية، ربما باستثناء بعض الجهود الفردية 

يف مرص.
للدور  تاملا  غيابلا  فناحلظ  العلراق،  يف  أملا 
الدبلوماسلية الشلعبية منلذ تأسليس الدوللة 
العراقيلة حتلى اليلوم، وال ننفي وجلود بعض 
املبلادرات يف فلرات متباينة من تاريلخ العراق 
والتي لم تأت يف إطار مدروس ومنظم ولم تتخذ 
من )الدبلوماسلية الشلعبية( عنواناً ومضموناً 
لهلا، وقلد عانى العملل الدبلوملايس الحكومي 
ملن اخفاقلات علدة بعلد العلام 2003، وللم 
يكلن بمسلتوى التحديات التي واجهلت العراق 
والنظام السيايس الجديد فيه بالرغم من األموال 
الهائللة التي جلرى إنفاقها لتحسلني العاقات 
الدوليلة، بالطبلع نحن نتفهلم الصعوبات التي 
واجهتها الدبلوماسلية الحكومية بعد سلقوط 
النظلام الدكتاتلوري، لكلن الجهلات املعاديلة 
للعملية السياسية والتي مارست )الدبلوماسية 
الشعبية( استطاعت أن تؤثر ولو بشكل محدود 
يف املحيط العربي واألقليمي والدويل، وأشلري هنا 
اىل قيام املدان الهارب طارق الهاشمي باستمالة 
الربمللان األوروبلي "سلراون  أو رشاء عضلو 
ستيفنسلن" وقيامله العلام املايض بتأسليس 
مايسلمى )الجمعية األوروبية لحريلة العراق( 
والتلي يوظفها يف بث تقارير كاذبة ومزيفة عن 

الحكومة العراقية والعملية السياسلية مستغاً 
بعض املنابلر األوروبية والدولية، وال تسلتطيع 
وزارة  خلال  ملن  الحكوميلة  الدبلوماسلية 
الخارجيلة أو سلفاراتها يف الخلارج املحكوملة 
بأطلر العملل الرسلمي التقليدي ملن مواجهة 
القدرات غري التقليدية للواجهات التي تستخدم 

الدبلوماسية الشعبية.
ملن هنا تأتلي الحاجة املاسلة اىل أهمية انتباه 
الحكوملة العراقيلة ووزارة الخارجية ومجلس 
دور  وتفعيلل  تنشليط  رضورة  اىل  النلواب 
الدبلوماسلية الشلعبية والسليما ملع وجلود 
جاليات عراقية منترشة يف أنحاء العالم وتتمتع 
بكفلاءات هائللة وتملارس فعاليلات ثقافيلة 
وسياسلية، وكذللك وجلود فعاليلات ثقافيلة 
ورياضيلة مهملة ومنظملات مجتملع مدنلي 
ناشلطة داخل العلراق قابلة لاسلتثمار ضمن 
أطار الدبلوماسية الشلعبية، لكن هذه الجهود 
املبعثرة تحتاج اىل اطلار تنظيمي تدعمه الدولة 
وتغذيه وتوظفه من أجل تصحيح صورة العراق 
الجديلد وبناء عاقات دولية متينة مع شلعوب 
ودول العاللم، وحتى ملع ضغط األزملة املالية 
نعتقد بلرضورة الغاء بعض الحلقلات األدارية 
الزائدة واملمارسلات الدبلوماسلية غلري املفيدة 
لصالح دعم نشلوء حركة دبلوماسلية شلعبية 

عراقية.

حممد حمبوب
الدبلوماسية الشعبية

فوؤ�د ح�سون



بعد غياب طويل عادت الممثلة إلهام شاهين بقوة 
الى الس�ينما ، حيث يعرض لها حاليا فيلمان هما 
"ريجات�ا" من إخراج محمد س�امي وهز وس�ط 
البل�د" الذي انتجته وهو من اخراج وتاليف محمد 
أبو سيف، الذي قدمت معه أعماالً عديدة من قبل.

الهام شاهين تتحدث عن عودتها للسينما واالنتاج 
بعد فترة غياب في هذا الحوار الصريح.

 •لم�اذا أقدمت على تجربة انتاج فيلم هز وس�ط 
البلد، على الرغم من ان احوال الس�ينما في الفترة 
االخيرة غير مشجعة ما جعل الكثير من المنتجين 

ينسحبون من الساحة؟
أنا ال أبحث عن المكس�ب الم�ادي، فكل ما يهمني 
ه�و تقديم عم�ل فني جيد، لكن ف�ي نفس الوقت 
أتمنى أال أخسر وأن يأتي الجمهور ليشاهد الفيلم 
وتصل�ه رس�الته، وان�ا ارى ان االم�ور في مصر 
اصبح�ت اكث�ر اس�تقرارا ما يش�جع عل�ى عودة 

االنتاج.
 •ولماذا اخترت هز وسط البلد تحديدا النتاجه مع 

ان دورك فيه صغير؟
أنتج�ت فيلم "هز وس�ط البل�د"، الن الس�يناريو 
رائع حيث يناقش المتاعب الحياتية، وسط وجود 
جهات إرهابية تكيد بالشعب وتحضر له تفجيرات 
الن هناك بالفعل خطراً قريباً من الش�عب، ويجب 
الحذر منه، خصوص�اً أن هؤالء اإلرهابيين لديهم 
"عمى" يجعلهم ال يرون الخير ويرون الشر فقط، 
وال ب�د م�ن مواجهتهم عن طري�ق األفالم والفن، 
وال يج�ب أن ننتظ�ر الدول�ة لمس�اعدتنا في هذا 
األم�ر ألن الدولة لديها أم�وراً كثيرة تواجهها. اما 
عن دوري، فانا اعش�ق السينما وال اهتم بمساحة 
الدور بل يهمن�ي تأثيره، والفيلم يش�ارك فيه 35 
ممث�اًل وممثل�ة، م�ن بينه�م فتحي عب�د الوهاب 
ولطف�ي لبيب ومن�ذر رياحنة وتام�ر عبد المنعم 
وزين�ة وحورية فرغلي تعاون�وا معي بصورة لم 

تكن لتتحقق إذا كان منتج العمل شخصاً آخر.
 •الفيل�م تع�رض لهج�وم ش�ديد بس�بب قضي�ة 

السحاق؟
الفيلم ليس�ت ب�ه اي مش�اهد جنس�ية ، وقضية 
الس�حاق نوقش�ت في الفيل�م عن طري�ق الحوار 
فق�ط لكنه كان الذعاً للمش�اهدين وصادماً حيث 
نجح فري�ق العمل في تقديم أرذل الرذائل بمنتهى 

الشياكة السينمائية.
 •وه�ل بالفعل احزن�ك ان الفيلم تم رفعه من دور 

العرض السينمائية ؟
)تصم�ت قلي�ال( ث�م تقول ل�م احزن "والس�ينما 

ملهاش صاحب".
 •قدمت دور ام في فيلم ريجاتا لممثلين ال يكبرانك 
كثيراً في السن وهما عمرو سعد ووليد فواز ، الم 

يقلقك هذا االمر؟
الدور اعجبني بش�دة فهي ام مصابة بالس�رطان 
وتطاردها سمعتها الس�يئة التي تشكك فى نسب 
ابنه�ا “"ريجات�ا". وهن�اك كثيرات م�ن األمهات 
الالت�ي تزوج�ن فى س�ن مبكرة وبالتال�ي أنجبن 
أبناءهن مبكراً وأنا س�عيدة ألنن�ي فاجأت الناس 

بهذا الدور.
 •وم�اذا ع�ن ظه�ورك صلعاء، وه�ل قمت بقص 

شعرك كما تردد؟
المخرج محمد س�امي هو صاحب فكرة ظهوري 

"صلعاء"، الن صباح تتن�اول أدوية كيماوية أدت 
إلى س�قوط ش�عرها، ولكن�ي لم اقص ش�عري، 
فالماكي�اج اصب�ح ق�ادرا عل�ى فع�ل اي ش�يء، 
خصوص�اً ان�ه مش�هد واح�د فقط ، وق�د اصبت 

باالكتئاب بسبب هذا المشهد.
 •هل عايش�ت مرضى الس�رطان وتعاملت معهم 

عن قرب من اجل هذا الدور؟
لم اك�ن في حاجة لذل�ك، فالحال�ة معروفة، فهم 
يعان�ون م�ن الضعف واله�زال والحالة النفس�ية 
الصعبة بس�بب االالم وتس�اقط الشعر الناتج عن 

تناول جرعات الكيماوي.
 •كان من المقرر ان تقوم يس�را بهذا الدور .. هل 

ازعجك هذا االمر ؟
م�ن ال�وارد ان يعت�ذر اي فنان عن دور الس�باب 
خاصة به، ويقوم ب�ه ممثل آخر ويجيده، وهذا ال 

يقلل ابدا من شأن الممثل الذي قبل الدور، فالعبرة 
باالج�ادة ألن تقديم�ي ل�دور كان�ت مرش�حة له 
فنانة أخرى لن يؤذيني فى ش�يء، وأؤكد أن يسرا 
لم تكن ستقدم هذه الش�خصية ولم تفكر اطالقاً 
في الدور، وربما يكون محمد س�امي قد رشحها 

ورفضت .
 •كيف تعاملت مع المخرج الشاب محمد سامي؟

انا اعش�ق العمل مع الش�باب والكثير من االعمال 
التي قدمتها على مدار تاريخي كانت مع مخرجين 
ش�باب، ومحمد س�امي مخرج متمي�ز وموهوب 
ويح�ب الممثلين ويع�رف كيف يخرج احس�ن ما 

فيهم.
 •ماذا عن فيلم "يوم للستات"؟

فيلم يش�اركني بطولت�ه محمود حمي�دة ونيللي 
كريم، وقد فضلت تأجيله إلى موسم العيد المقبل، 
النني منتجة العمل الذي تخرجه كاملة أبو ذكرى، 
حتى ال اش�ارك بثالثة افالم في موس�م سينمائي 

واحد.
 •لم�اذا توقف تصوير الفيلم .. هل س�يتم ايقافه 

لفترة ؟
ال ل�م يتوقف نهائي�اً بالتاكيد و لكننا س�نعود في 
الصي�ف الى التصوير الن تصوير الفيلم في حمام 
س�باحة و ال نس�تطيع ان نص�ور حالي�ا في هذا 

الطقس .
 •ما رأيك في ما يتردد عن ضرورة استيراد فنانات 

عرب لعدم وجود فنانات مصريات جميالت؟
هذا كالم خ�ال من اي صحة، فلدين�ا ممثالت في 
منته�ى الجم�ال والجاذبية مثل من�ى زكي ومنة 
ش�لبي، اما وجود الفنانات الع�رب في مصر فهو 
امر قديم وال يس�بب اي مش�كلة. و الموهبة هي 

التي تفرض نفسها .
 •ه�ل ستش�اركين في الس�باق الرمضان�ي لهذا 

العام؟
ال ادري ان كنت ساش�ارك ام ال، لدي بالفعل عمل 
متميز مع المؤلف وليد يوس�ف والمخرج س�مير 
س�يف بعنوان "قطر النمدي" لكننا لم نبدأ به بعد 

بسبب انشغالي بتصوير ثالثة افالم .
 •أخيراً ما تعليقك على االحداث األخيرة؟

ما حدث هو ارهاب منظم لتفكيك الدولة المصرية، 
ولذل�ك كان البد م�ن الرد بقوة كم�ا فعل الرئيس 
عبد الفتاح السيس�ي الذي يجب ان ندعمه جميعا 

في حربه ضد االرهاب الذي يتربص بالمجتمع.
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القاهرة- تعيش الفنانة المصرية لقاء سويدان حالة من القلق 

بعد أن تلقت اتصاالت من شخص مجهول يهددها بخطف 
ابنتها.

مصدر مقرب من الفنانة قال إن أحد المجهولين اتصل بلقاء أكثر 
من مرة وقال لها حرفًيا: “لو مرجعتيش عن إللي في دماغك 

حياتك هتكون الثمن أو خطف بنتك”، مشيًرا إلى أن لقاء ليس 
لها أي أعداء.

لقاء سويدان تحاول أن تكون حريصة قدر اإلمكان وأال تخرج من 
منزلها إال للضرورة، وذلك حتى تتوصل لذلك الشخص أو تفهم 

ماذا يقصد بكالمه.

القاهرة- يواجه الفنانون العديد من المخاطر أثناء التصوير مما قد 
يعرضهم في بعض األوقات إلصابات خطيرة.

الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور كانت في مواجهة الفنان خالد 
النبوي في أحد المشاهد من مسلسل “مريم”، وكان يتطلب المشهد أن 
يضربها خالد النبوي بقوة، ولكن يبدو أن الفنان انسجم بشكل زائد في 

الدور لدرجة أنه تسبب في إصابة ريهام بثقب في األذن.
الطبيب طلب من ريهام أن ترتاح لمدة يومين في المنزل، وسمح 

لها المخرج بذلك وسط اعتذارات خالد الذي لم يشعر بقوة الصفعة 
التي وجهها لها.مسلسل “مريم” بطولة هيفاء وهبي، أحمد صالح 
السعدنى، ريهام عبد الغفور، أمل رزق، تامر ضيائى، تأليف أيمن 

سالمة، إخراج محمد على، وإنتاج عاطف كامل.

بعدما أحيت أخيرًا حفالت عدة من بينها حفلة عيد الحب بحضور الفنان رامي عياش في مطعمه في الدار 
البيضاء، تواصل االغنية الجديدة "مغربية وأفتخر" لخريجة برنامج "ستار اكاديمي" ابتسام تسكت، 

تألقها بعدما تم بثها بداية آذار/مارس الجاري، وتداولها المعجبون على شبكات التواصل االجتماعي، 
وهي االغنية  التي تتغنى فيها تسكت بالمغرب والعاهل المغربي محمد السادس بمناسبة فوزه بوسام 
المجلس الدولي لحقوق اإلنسان والتحكيم والدراسات االستراتيجية والسياسية. االغنية األولى التي 
طرحتها ابتسام بعد تجربتها في البرنامج الذي فتح لها باب النجومية، من إنتاج وكلمات مصعب العنزي 
وتوزيع مراد الكزناي وسيتم تصويرها مع المخرج المغربي منصف مالزي، أما تصميم األزياء فيتواله 
المصمم المغربي روميو.ومن المنتظر ان تتسلم إبتسام جائزة أفضل شخصية اجتماعية لعام 2015 في 
20 نيسان/ ابريل المقبل، بعدما اختارتها "شورتي أورد" المسابقة المنظمة من جانب مؤسسة "شورز 
ميديا" في نيويورك، الشخصية التي استطاعت أن تحقق جماهيرية وتفاعاًل كبيرًا على مواقع التواصل 

االجتماعي.

كارول سامحة  البومي اجلديد يف اخلريف
 

قالت  الفنانة كارول س�ماحة ان البومها  الجديد س�يبصر النور في خريف 2015 وهو يحتوي 
على 15 أغنية كما وس�يتضمن االلبوم أش�ياء مجنونة وأغنيات كالس�كية وهو منّوع كالعادة 
"ومش ممكن ما يكون في موضوع مجنون وكالس�يكي ايضا" واغنيات رومانسة طاغية بين 

اللبناني والمصري.
والش�يء الممي�ز بهذا األلب�وم أنه على الرغم من أن�ه "موديرن" وحديث وش�بابي لكن بنفس 
الوق�ت فرقة "كياف" بأوكرانيا س�تعزف 80 % من�ه تقريبا. POP مع فرقة أوركس�ترا وهذه 

ميزته وسعيدة جداً فأنا أحب دائما ان ادخل بمغامرات في عملي.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

قناة فضائية تنطق باسم الشعب
 لقد بات من الصعب اس�تطالع ال�راي العام بصدد ما 
تقدمه هذه االيام  الفضائيات المسماة باسم العراق.

وباالم�س القري�ب وجدت بي�ن مجموعة م�ن االراء 
المختلف�ة والمتنوع�ة والت�ي تص�ب ف�ي المحصلة  
النهائية بانه ليس هناك فضائيات تس�تحق ان ترتقي 
لمس�توى المس�ؤولية الوطني�ة الس�محاء.. لكونها 

تعمل وفق توجهاتها المعلنة وكواجهة .. وتوجهاتها 
المخفية .. اي تلك الت�ي تعمل لتحقيقها في الخفاء.. 

والله اعلم !!.
وف�ي ذات الوق�ت كان ينتابني  الح�زن بأنه ليس في 
العراق ولحد اليوم قناة رس�مية ناطقة باسم الشعب 
العراق�ي .. بعيدة كل البعد ع�ن الميول واالتجاهات .. 

وما اكثرها هذه االيام ..
والدليل ان ذلك الشعب  ال يدري لحد االن من  هو الناطق 
الرس�مي باس�مه وبح�ق وحقي�ق .. وله�ذا نجد ذلك 
المواط�ن العراقي في دوامة م�ن التوجه  وااللتجاء.. 
وهو غارق وس�ط كل تل�ك التي�ارات المتنازعة فيما 

بينها حد التقاتل فيما بينها !!.

والذي وددت قوله :
ان هن�اك ش�ريحة كبي�رة م نابن�اء الش�عب العراقي 
المبتل�ى بحاج�ة الى )فن�ار( يهتدي اليه وس�ط ذلك 
الخضم من االمواج العاتية وهو ذلك )التائه(  في بحر 

من الظلمات والحيتان والكواسج !!.
نع�م .. ان المش�اهد العراق�ي اليوم بحاج�ة الى قناة 

فضائية تسمى باسمه وال يهمها سوى المصداقية في 
كل ش�يء  .. وليس لها عالقة  ب�� )حمور او صفور( 
وانما ارتباطها المستديم بذلك الشعب المسكين الذي 
تتقاذف�ه االمواج واالفكار .. والتي تجعل رأس�ه على 
وس�ادته مملوءا باف�كار متضاربة تقل�ق عليه نومه 

وبعد عناء يوم طويل !!.

الش�هيرة  دي�ري،  جانس�و  التركي�ة  الفنان�ة  كش�فت 
ب�"في�روزة" ف�ي مسلس�ل "حري�م الس�لطان"، ع�ن 
انش�غالها بتعلم رياض�ة "الكيك بوك�س"، وأكدت انها 
اختارت هذه الرياض�ة إلتقانها لكي تتمكن من خاللها 

ف�ي الحف�اظ عل�ى لياقتها، وايض�اً ُتمكنها م�ن التخلص من 
ضغوط العم�ل بل، وأكدت على أهمية هذه الرياضة بالنس�بة 
للفتيات، موضحة انها تس�اعدهن في الدفاع عن أنفس�هن إذا 

تعرضن للمضايقات.

القاه�رة- اندفاع المعجبين والمعجب�ات على النجوم أمر 
شائع في الحفالت الفنية، وغالباً ما يرفض الفنانون 
تدخ�ل رجال األم�ن إال إذا تج�اوز الموقف الخطوط 
الحمراء.النجم اللبناني راغب عالمة تعرض لموقف 

ال يحس�د عليه في حفله األخي�ر الذي أحياه في 
القاه�رة بأحد الفن�ادق الكب�رى لصالح إحدى 
الش�ركات، حي�ث اجتذب�ت إح�دى المعجبات 

الس�وبر س�تار واحتضنته بقوة أمام الجميع 
إلى الحد الذي لم يس�تطع معه الفنان الهروب 

منها.رج�ال األم�ن تدخل�وا إلنق�اذ الموقف، 
الفن�ان  ع�ن  المعجب�ة  أبع�دوا  وبالفع�ل 

بصعوبة بالغة، وهي اللقطة التي كانت 
حديث الجميع طوال الحفل.

ُيذك�ر أن راغ�ب عالم�ة يس�تعد 
لجولة غنائية في أستراليا يحيي 

خاللها عدة حفالت فنية، يبدأها 
ف�ي ٦ و ٧ م�ارس المقب�ل ف�ي 

سيدني و ٨ مارس في ملبورن.

فريوزة الرتكية تلجأ لـ  الكيك بوكس  للدفاع عن نفسها

معجبة حتتضن راغب عالمة
 بقوة عىل املرسح واألمن يتدخل

إهلام شاهني:فريق العمل نجح يف تقديم أرذل الرذائل
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عل�ى خش�بة المس�رح الوطن�ي الفلس�طيني 
الفنان�ة  وهب�ت  الق�دس  ف�ي  )الحكوات�ي( 
الفلس�طينية الش�ابة دالل أب�و آمن�ة الحي�اة 
م�ن جدي�د إل�ى مجموعة م�ن أغان�ي التراث 
الفلس�طيني مع الحفاظ على أصالتها. قدمت 
دالل وه�ي م�ن مدينة الناص�رة مجموعة من 
ه�ذه األغان�ي الت�ي جمعتها مم�ن وصفتهن 
بالجدات حافظات التراث على خش�بة مس�رح 
الحكوات�ي ضم�ن فعاليات مهرج�ان )القدس 
للفنون الش�عبية(. وقالت قبل إنطالق عرضها 
الذي حضره المئات »هذه األمس�ية عبارة عن 
مجموعة لوحات من التراث الفلسطيني ألغان 
كنا نغنيها زمان )قديما( في جلساتنا النسائية 

وفي جلساتنا العامة.«
وأضاف�ت »ه�ذه األغاني كانت تتغن�ى بجمال 
والف�راق  الح�ب  مث�ل  وبمواضي�ع  بالدن�ا 
واألع�راس… أغ�ان متداولة من بداي�ة القرن 
الماضي أعدت صياغتها مع ضمان المحافظة 

على أصالتها.«
أطلت بثوبها الفلسطيني المطرز بالحرير على 
جمهوه�ا بأغني�ة حملت عن�وان عملها الفني 
الجدي�د )يا س�تي( وتقول بع�ض كلماتها »يا 
ستي ويا ستي غاب القمر جيتي انت غاب القمر 
ونج�وم ضويتي علينا ان�ت.« وبعيدا عن الفن 
تواص�ل دالل الحاصلة على درجة الماجس�تير 
في العل�وم الطبي�ة تعليمها في مج�ال الطب 
وتعمل على انجاز بحث لنيل شهادة الدكتوراه 

في مجال أمراض خاليا الدماغ واألعصاب.
وأوضحت أنها اختارت تخصيص هذه األمسية 
فقط ألغاني التراث الش�عبي بمش�اركة سبع 
من النساء اللواتي استمعت منهن لهذه األغاني 
عل�ى خش�بة المس�رح وم�ن بينه�ن والدتها. 
وقال�ت : »ألول م�رة كان�ت الفك�رة أن أكرس 

عرض�ا كام�ال ألغانين�ا النس�ائية الت�ي كانت 
تغنى في الجلسات النسائية وحبيت ان النساء 

اللواتي يحفظن التراث يكونوا معنا.«
وتابعت »كل وح�دة فيهن لها مهنتها الخاصة 
وإبداعها في مجاله�ا الخاص هم حبو الفكرة 
وحض�روا لتقديم مش�اهد معي من جلس�اتنا 
النس�ائية على المس�رح نقدمه�ا بعرض حي 
المس�رح بمش�اركة  لترج�ع حقيقي�ة عل�ى 
موس�يقية.« وقدم�ت نائلة لب�س الباحثة في 
التراث التي أشرفت بش�كل رئيسي في البحث 
عن أغاني التراث شرحا ألسباب بعض األغاني 
والظروف التي كانت تغن�ى فيها ومنها أغنية 

)ي�ا بياع التف�اح( حيث يرمز التف�اح إلى فتاة 
جميلة وغيرها من األغاني.

وقالت نائلة إن س�ر أغاني التراث الفلسطيني 
يكمن في العائلة الت�ي كانت نواة التجمع وإن 
اغان�ي الت�راث ال تعرف الحدود السياس�ة ألن 
أغاني التراث لبر الش�ام كلها متشابهة تختلف 
فيها اللهجات. وت�رى دالل التي عرفت بتقديم 
أغاني الطرب العربي االصيل ألم كلثوم ومحمد 
عبد الوهاب منذ كانت في السادسة عشرة من 
عمره�ا أن الحف�اظ عل�ى أغاني الت�راث مهم 
إضافة إل�ى أهمية أن يتوارثه�ا الجيل الجديد. 
وقالت إنها س�عت إلضافة حيوية على العرض 

وجع�ل الجي�ل الجدي�د يع�رف أكثر ع�ن هذه 
األغاني م�ن خالل تقديم مش�اهد صغيرة من 
قص�ص قديمة وخلفيات عن أغ�ان معينة من 

قبل حافظات التراث.
وبدا تفاعل الجمهور واضحا مع أغاني التراث 
الت�ي قدمته�ا بمرافق�ة حافظات الت�راث من 
خالل مش�اركته في ترديد العديد من األغاني. 
وأش�ارت إل�ى أنها اخت�ارت أن تك�ون القدس 
بداي�ة إنطالق علمها الفني الجديد، رغم تأجيل 
إنطالق مهرجان القدس للفنون الشعبية ألكثر 
من م�رة لحبها للمدين�ة وإليمانها أن جمهور 

القدس صاحب ذوق رفيع.
وقال�ت: »الق�دس أم المدائ�ن هاي له�ا نكهة 
خاص�ة لذلك أصري�ت أن يك�ون العرض األول 
ف�ي الق�دس الهميتها ف�ي قلبنا وف�ي قلوب 
الفلس�طينيين وألهميته�ا التاريخية والحالية 
والمستقبلية.« وأوضحت أنها ستواصل تقديم 
كل ألوان الغناء هذا قائلة »فسفس�ياء األغاني 
الكالسيكية وأغاني التراث في تكاملها تعكس 
الحضارة الفلس�طينية لدين�ا قديما وحديثا… 

اللون الكالسيكي وهذا ما يشكلني.«
وال ترى تعارضا بين مواصلة تحصليها العلمي 
في مجال الطب بعيدا عن الفن إذ قالت: »الغناء 
كان دائما وأبدا منذ الطفولة وأنا امارس�ه إلى 
جانب هذا لم اس�تغن عن شغفي بالعلم البعيد 

عن الفن.«
 وتس�تعد دالل إلى تقديم جول�ة من العروض 
في المدن الفلسطينية لعملها الفني الجديد قبل 
الس�فر إلى الواليات المتح�دة لتقديم عروض 
هن�اك في الفت�رة القادمة. ويختت�م مهرجان 
للرق�ص  الش�عبية بع�رض  للفن�ون  الق�دس 
الش�عبي لع�دد م�ن الف�رق الفنية المقدس�ية 

مساء اليوم الثالثاء.

روجينا تكشف عن دورها يف بعد البداية
 

  
أك�د الممثل�ة روجينا انها تواصل حالي�اً تصوير أحداث دورها بمسلس�ل "بعد البداية"، الذي م�ن بطولة الممثل 

المصري طارق لطفي والممثل فاروق الفيشاوي.
وعن دورها في العمل اشارت روجينا الى انها تجسد شخصية "فريدة" وهي زوجة طارق لطفي وأم نجله 

الوحيد، والتي تنفصل عنه، حتى تتصاعد األحداث فيما بينهما.
مسلس�ل "بعد البداية" بطولة فاروق الفيش�اوي، طارق لطفي، درة، خالد س�ليم، روجينا، محمد شاهين، 

محمود الجندي، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، واخراج احمد خالد موسى.
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بعدما أحيت أخيرًا حفالت عدة من بينها حفلة عيد الحب بحضور الفنان رامي عياش في مطعمه في الدار 
البيضاء، تواصل االغنية الجديدة "مغربية وأفتخر" لخريجة برنامج "ستار اكاديمي" ابتسام تسكت، 

تألقها بعدما تم بثها بداية آذار/مارس الجاري، وتداولها المعجبون على شبكات التواصل االجتماعي، 
وهي االغنية  التي تتغنى فيها تسكت بالمغرب والعاهل المغربي محمد السادس بمناسبة فوزه بوسام 
المجلس الدولي لحقوق اإلنسان والتحكيم والدراسات االستراتيجية والسياسية. االغنية األولى التي 
طرحتها ابتسام بعد تجربتها في البرنامج الذي فتح لها باب النجومية، من إنتاج وكلمات مصعب العنزي 
وتوزيع مراد الكزناي وسيتم تصويرها مع المخرج المغربي منصف مالزي، أما تصميم األزياء فيتواله 
المصمم المغربي روميو.ومن المنتظر ان تتسلم إبتسام جائزة أفضل شخصية اجتماعية لعام 2015 في 
20 نيسان/ ابريل المقبل، بعدما اختارتها "شورتي أورد" المسابقة المنظمة من جانب مؤسسة "شورز 
ميديا" في نيويورك، الشخصية التي استطاعت أن تحقق جماهيرية وتفاعاًل كبيرًا على مواقع التواصل 

االجتماعي.

نفت الفنانة منة فضالي أن تكون بديلة ألي ممثلة أخرى في مسلسل 
»وش تاني«، وأكدت أنه تم ترشيحها من البداية لمشاركة كريم 
عبدالعزيز وحسين فهمي بطولة هذا العمل الذي ستظهر فيه 
بشكل جديد، سواء من حيث الدور نفسه أو اللوك الذي ستفاجئ 

به الجمهور، والذي يتناسب مع الشخصية التي تؤديها. 
 ونفت أن تكون هناك مشكلة على »األفيش« بين أبطال المسلسل، 
وأكدت أن كل ما يهم فريق المسلسل أن يخرج في أفضل صورة، 

وأن يحقق نجاحًا وسط منافسة بقية أعمال رمضان المقبل.
 ورغم أن منة تتكتم على تفاصيل الدور، علمت »لها« أنها تجسد 
شخصية زوجة حسين فهمي، لكنها تقع في حب كريم عبدالعزيز 

وتتصاعد األحداث.

القاهرة –قالت الفنانة نبيلة عبيد إن أفضل األفالم فى تاريخها 
وتاريخ السينما المصرية كانت مع الراحل إحسان عبد القدوس، 
وأكدت أن هذه شكلت فترة الوهج الفني لها، ومن تلك األفالم 

»العذراء والشعر االبيض«، »أرجوك إعطنى هذا الدواء«، والذى 
يعد عالمة من عالمات السينما المصرية على الرغم من أنه ال 

يعرض كثيرا على شاشة التلفزيون، وأيضًا فيلم »أيام في الحالل«، 
»الراقصة والسياسي«، »الراقصة والطبال«، »كشف المستور«.

وعن النجم الراحل أحمد زكي قالت إنه ممثل عظيم وإنها حاولت أن 
تتبع أسلوبه نفسه في إختيار األدوار، وأوضحت أنها عندما اجتمعت 
معه في فيلم »الراقصة والطبال« تعلمت منه كثيرا، فهو كان يمثل 

بطبيعته وال يهتم بوجود الكاميرا.

سريين عبد النور مريضة جدًا ومن حيقنها إبرة؟
 على صفحتها الخاصة عبر "فيس�بوك" نشرت الممثلة سيرين عبد النور صورة لرجل، يبدو أنه 

الطبيب، وهو  يحمل حقنة، وعلقت على الصورة قائلة:"أنا مريضة جدا"
 ويبدو أن مرض س�يرين اس�تدعى تدخالً طبياً لذا ظهر الرجل وهو يس�تعد إلعطائها جرعة من 

الدواء عن طريق الحقن.

قناة فضائية تنطق باسم الشعب
 لقد بات من الصعب اس�تطالع ال�راي العام بصدد ما 
تقدمه هذه االيام  الفضائيات المسماة باسم العراق.

وباالم�س القري�ب وجدت بي�ن مجموعة م�ن االراء 
المختلف�ة والمتنوع�ة والت�ي تص�ب ف�ي المحصلة  
النهائية بانه ليس هناك فضائيات تس�تحق ان ترتقي 
لمس�توى المس�ؤولية الوطني�ة الس�محاء.. لكونها 

تعمل وفق توجهاتها المعلنة وكواجهة .. وتوجهاتها 
المخفية .. اي تلك الت�ي تعمل لتحقيقها في الخفاء.. 

والله اعلم !!.
وف�ي ذات الوق�ت كان ينتابني  الح�زن بأنه ليس في 
العراق ولحد اليوم قناة رس�مية ناطقة باسم الشعب 
العراق�ي .. بعيدة كل البعد ع�ن الميول واالتجاهات .. 

وما اكثرها هذه االيام ..
والدليل ان ذلك الشعب  ال يدري لحد االن من  هو الناطق 
الرس�مي باس�مه وبح�ق وحقي�ق .. وله�ذا نجد ذلك 
المواط�ن العراقي في دوامة م�ن التوجه  وااللتجاء.. 
وهو غارق وس�ط كل تل�ك التي�ارات المتنازعة فيما 

بينها حد التقاتل فيما بينها !!.

والذي وددت قوله :
ان هن�اك ش�ريحة كبي�رة م نابن�اء الش�عب العراقي 
المبتل�ى بحاج�ة الى )فن�ار( يهتدي اليه وس�ط ذلك 
الخضم من االمواج العاتية وهو ذلك )التائه(  في بحر 

من الظلمات والحيتان والكواسج !!.
نع�م .. ان المش�اهد العراق�ي اليوم بحاج�ة الى قناة 

فضائية تسمى باسمه وال يهمها سوى المصداقية في 
كل ش�يء  .. وليس لها عالقة  ب�� )حمور او صفور( 
وانما ارتباطها المستديم بذلك الشعب المسكين الذي 
تتقاذف�ه االمواج واالفكار .. والتي تجعل رأس�ه على 
وس�ادته مملوءا باف�كار متضاربة تقل�ق عليه نومه 

وبعد عناء يوم طويل !!.

دالل أبو آمنة… فنانة فلسطينية تعيد احلياة إىل أغاين الرتاث

شمس: العودة للغناء بعد االنتهاء من وصايف
دب�ي- قالت الفنان�ة الكويتية ش�مس إنها تنظر 
للع�ام الحال�ي عل�ى أن�ه التتويج لكل ما س�عت 
إليه في العام الماضي والس�نتين اللتين سبقته، 
كاش�فة عن أنه�ا س�تعود للغناء بع�د أن تنتهي 
من مسلس�لها الجديد الذي وضعت السيناريو له 
بنفس�ها.وفي تصريحات خاصة لموقع "الفن" 
أكدت ش�مس إن مسلس�ل وصايف والس�يناريو 
الذي اشتغلت عليه في العام الماضي أخذ منها كل 
وقتها، معترفة بأنها تدربت على وضع السيناريو 
من خ�الل كاتبي�ن حاولت التش�ارك معهما ولم 
تكم�ل الطريق.وقال�ت:" مسلس�ل وصاي�ف من 

تأليفي وس�يكون اإلش�راف العام لي، ولكن في 
الحقيق�ة وضعت كل طاقتي في س�بيل الخروج 
بن�ص قوي حتى لم أع�د أعمل ش�يئا أو أتعاطى 
بأي ش�يء ف�ي الحياة طيل�ة الع�ام 2014 الذي 
خصصته له".واعتبرت أن السنة الحالية ستكون 
سنة التتويج لها عن كل تعب وجهد قدمته، الفتة 
إلى أن المسلسل يقع ضمن %90 حقيقة و10% 
خيال.أم�ا عل�ى صعيد الغناء، فوع�دت الجمهور 

بالع�ودة القوية بع�د أن تنتهي من مسلس�ل 
أغني�ات  س�يتضمن  ال�ذي  وصاي�ف 

أيض�ا لك�ن ليس بصوته�ا على حد 

تأكيدها.وأخيرا أعلنت شمس أنها ستدخل قفص 
الزوجية قريبا وس�تقيم زفاف�ا على حد تأكيدها 
قائل�ة:" س�أرتدي الفس�تان ذا الل�ون األبي�ض 
قريبا".وتعتبر ش�مس م�ن القالئل ف�ي الخليج 
تصبح ممثلة ومطربة وكاتبة سيناريو في وقت 
واحد األمر الذي يجعلها تس�جل اسمها في خانة 

الفنية المميزين  الحرك�ة  ف�ي 
الخليجية.

يف ذكري رحيلها الـ 38..  زينات �صدقي 

بدأت حياهتا مغنية بفرقة الرحياين.. وباعت أثاث منزهلا 
لتسدد الرضائب

 

ول�دت بح�ي الجم�رك باإلس�كندرية ع�ام 1913 تزوج�ت وعمره�ا 15 عام�ا ولم تس�تمر الزيج�ة إال 11 
شهرا،اس�مها الحقيقي زينب محمد س�عد وق�د أطلق عليها الريحاني اس�م زينات،عمل�ت في بداية 

حياته�ا كمغنية في فرقة الريحانيمثلت 400 فيلم مع كبار النجوم في الس�تينيات..وعانت من 
العزلة وحجود الزمالءباعت أثاث منزلها الفاخر لتس�دد الضرائب ،كرمها الس�ادات في عيد 

الفن عام 1978 ودعاها في زفاف إحدي بناتههى س�ليطة اللسان.. العانس.. الخادمة.. 
بنت البلد ..صاحب عبارة )كاتكيتو بني(.. اس�مها الحقيقي زينب محمد س�عد ولدت 

في عام 1913 بحي الجمرك باإلس�كندرية.. أحبت الفن ما جعلها تترك اإلسكندرية 
وتحض�ر إل�ي القاهرة .. وعندما ش�عر والدها بهذا الحب تج�اه الفن زوجها من 
قريب لها وهي في 15 عاما من عمرها .. لم يكن هناك وفاقا او اتفاق وبالتالي 
حكم علي هذه الزيجة بالفشل بعد 11 شهرا فقط .. بدأت تبحث عن الفرق التي 
تتماش�ي مع ميولها التحقت بمعهد التمثيل الذي أسس�ه زكي طليمات ليرها 
هن�اك الريحاني.. فيعجب بادائها ويقرر الريحان�ي أن يضمها إلي فرقته مع 
تغيير اس�مها الي زينات، أما لقب صدقي فقد أخذته من اس�م أعز صديقاتها 
وه�ي )خيري�ة صدقي(.ذاع اس�مها ف�ي عال�م الكوميديا فجعلت لنفس�ها 
عالم�ات وإفيهات مميزة جعلت منها ممثل�ة ذات كابع خاص وأداء منفرد.. 
مثل�ت دور العانس في ابن حميدو.. والخادمة في دور الس�تات ما يعرفوش 
يكذبوا..وفي دور العاش�قة الولهانة في فيلم ش�ارع الحب وصديقة البطلة 
مع ش�ادية في معبودة الجماهير..وقفت أمام كبار وألمع النجوم أمثال أنور 
وجدي ويوس�ف وهبي وإسماعيل ياسين وعبد الحليم حافظ وفاتن حمامة 
وس�ليمان نجيب ليصل عدد أعمالها م�ا يقرب من 400 عمل اعتبرت من أهم 
كالس�كيات الفن العربي.وفي الستيتنيات من القرن الماضي انحسرت عنها 
األضواء وذلك مع ظهور موجات ومدارس أخري في عالم الكوميديا.. وتظل 
حبيسة منزلها تعاني من الجحود والعزلة والوحدة إلي أن يعلم بذلك الرئيس 
الس�ادات ويأمر بمعاش لها قدرة 100 جنيه ويقرر تكريمها في عيد الفن من 
عام 1976. وفي أواخر أيامها عانت من تراكم الضرائب عليها ما جعلها تقرر 
بيع أثاث منزلها الغالي وتس�تبدله بآخر أقل ثمنا حتي تستطيع الوفاء بتسديد 
الضرائب . كانت صدقي س�يدة تعاني من داء الوسوس�ة في النظافة فلم يكن 
مسموح الي شخص باس�تعمال أدواتها الخاصة سوي خادمها الخاص بها أو 

الساعي المخصص لها بالمسرح.
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      حممود قرين 

ال شك أننا عندما نتحدث عن الشاعر عبدالرحمن 
األبن�ودي، فإننا نتكل�م عن قامة س�امقة بقدر 
ال يمك�ن التحفظ عليه س�وى عبر م�ا يمكن أن 
يتلمس�ه المرء في مقاربات خارج الشعر، ومن 
ثم�ة فتقديراتنا لمواقف الش�اعر خارج ش�عره 
س�تظل محل مراوحة، بين التأيي�د والمعارضة، 
ال س�يما إذا طرحنا الس�ؤال المجه�د، هل يمكن 
للمواق�ف السياس�ية والعقائدي�ة أن تخص�م أو 

تضيف إلى منجز الشاعر؟
هن�اك تي�ار م�ن الرومانس�يين الزال يربط بين 
منجز الش�اعر ومواقفه، باعتبار أن الش�اعر ما 
هو إال حاصل جم�ع قناعاته وأفكاره ومواقفه، 
وثمة تيار آخر يّدعي أنه األكثر عقالنية وحداثة، 
ي�رى أن الش�اعر ال يج�ب أن يخض�ع لمثل هذه 
األحكام األخالقية التي تغيب عنها الموضوعية، 
بحسبان أن األحكام األخالقية نفسها تعد تعبيرا 
عن منظومة م�ن القيم المتحول�ة وغير الثابتة 

تاريخيا.
من بيرم التونسي إلى األبنودي

ال بد من اإلقرار بأن المنجز الشعري لألبنودي في 
جملته تأكيد وتعزيز لسلسلة من القيم الجمالية 
الت�ي ورثتها الذائقة الحديثة، ف�ي العقل العربي 
عموم�ا، والمصري علي نحو خاص، وهو مناط 
طليعيت�ه وتقدميته، فق�د ارتبط ش�عر العامية 
قبل بيرم التونس�ي وفؤاد حداد وصالح جاهين 
بنموذج للتعبير االجتماعي أطلق عليه النقاد فن 
“الزجل”، وهو ش�كل تعددت روافده وأش�كاله، 
غي�ر أنه بقي تعبي�را عن األنم�اط التقليدية في 
الوع�ي، ألنه ظل مرتبط�ا بالوظيفة االجتماعية 
كشعر مناسبات باألس�اس، فظلت روح الشاعر 
بعي�دة تماما عن الحف�ر في المعن�ي، ومن ثمة 
بعيدة ع�ن التأثير في تجديد اللغ�ة، كذلك تجديد 
معرفتن�ا بالعال�م، عبر غن�اء منفرد، ه�و أعلى 

تمثيالت الذات الشاعرة.
لذلك كانت ثمة حتمية لدى الشعر الجديد أن يعيد 
النظر ف�ي الدور االجتماعي للفن، دون أن يكون 
ذل�ك ضد وظيفته أو ضد قارئه، وقد كان اإلدراك 
المبّك�ر للش�اعر عبدالرحمن األبن�ودي بحتمية 

إع�ادة النظر في القيم الجمالية البالية الموروثة 
ع�ن تركة المحافظين من الش�عراء الش�عبيين، 
اس�تباقا واستكماال لوعي أّسس له رواد العامية 

الجديدة.
قارئ األبنودي، ال ش�ك ستعاوده تلك التصورات 
بمج�رد مطالع�ة األعم�ال األولى للش�اعر، وقد 
يك�ون دي�وان “األرض والعيال” واح�دا من تلك 
التمثي�الت، مع أن�ه الديوان األول للش�اعر، كان 
ه�ذا الدي�وان إيذان�ا بحل�ول مرحل�ة جديدة من 
الوع�ي الجمالي والسياس�ي والمجتمعي، حيث 
الزج�ل وش�عر المناس�بات يغ�ادران موقعهما، 
تاركين الس�احة أمام وعي جمالي ش�ديد الجدة 
والطزاجة، ألنه كان يملك كل مقومات اإلزاحة.

تلك التحفظات العاقلة أبداها الناقد سيد خميس 
ف�ي مقدمت�ه المهم�ة له�ذا الديوان ال�ذي صدر 
عام 1964 ع�ن دار “ابن عروس″ التي أسس�ها 
فيه�ا  وش�اركهما  حج�اب،  وس�يد  األبن�ودي 
الش�اعر الكبي�ر ص�الح جاهي�ن، حي�ث صدرت 
عنه�ا ثالثة دواوين من أهم ما صدر في الش�عر 
المصري والعربي الحديث هي: “رباعيات صالح 
جاهي�ن”، والديوان األول للش�اعر س�يد حجاب 
“صياد وجنية”، ثم الديوان األول أيضا للش�اعر 

عبدالرحمن األبنودي “األرض والعيال”.
مقدم�ة الناق�د الراحل س�يد خميس، ، أش�ارت 
بوض�وح وج�زم إل�ى أن جي�ل األبن�ودي ج�اء 
الس�تكمال بن�اء قائ�م بالفعل، ولم ي�أت ليخط 
بداي�ة جديدة، م�ا يعني أن فكرة إن�كار الماضي 

بما فيه من أسالف ليس واردا.
لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أن تمدد مناخات 
الوع�ي القومي الجدي�د، الذي ارتبط بمش�روع 
سياس�ي كبير، ق�اده الراحل جم�ال عبدالناصر 
ال�ذي كان األبن�ودي واح�دا من أكب�ر مناصريه 
ومناص�ري ث�ورة يولي�و 1952 بصف�ة عام�ة، 
كان يعني بالضرورة م�زج عناصر مركبة أّكدت 
أن الش�عر الجديد، كان أكثر وعي�ا بلحظته، عبر 
ارتباط�ه بموقف إنس�اني أكثر ش�موال، بدا في 
انحي�ازات جمالي�ة على صعي�د التركيب اللغوي 
وابتكار أش�كال جدي�دة للتعبي�ر واالنفتاح على 
آالم اإلنس�ان المعاص�ر، كذل�ك ولوج الش�عرية 
الجدي�دة إل�ى الص�راع الحض�اري دون انفصال 
عن الصراعات العقائدية والسياس�ية التي كانت 

األكثر تأثيرا في مصير البشرية منذ بزوغ العصر 
الصناعي.

ه�ذا م�ا جعل م�ن األبن�ودي وجيله طاق�ة أمل 
حقيقي�ة س�اهمت في تجدي�د الروح الش�عرية 
واإلنس�انية، ألّم�ة كانت تبحث ع�ن صوتها في 

صوت من انتخبتهم ممثلين لروحها الجديدة.
شقة العجوزة

ل�م يكن األبنودي المولود في العام 1938 بقرية 
أبن�ود ف�ي محافظ�ة قن�ا بصعيد مصر، س�وى 
واحد من تلك “الش�لة” التي سميت بشلة “شقة 
العجوزة”، وهي شقه تعد بين أشهر الشقق في 
الوس�ط الثقافي المصري آن�ذاك، فقد كانت تلك 
الش�قة محط اجتم�اع الق�اص والروائي يحيى 

الطاهر عبدالله، والش�اعر أمل دنقل، والش�اعر 
سيد حجاب، والتشكيلي عدلي رزق الله، والناقد 
س�يد خميس، والكاتب الصحافي صالح عيسي، 
ث�م انضمت إل�ى تلك الكوكب�ة فيما بعد أس�ماء 
مهم�ة أيض�ا مث�ل الش�اعر الراح�ل عبدالرحيم 

منصور.
تل�ك الجغرافي�ا الضيقة التي جمع�ت كل هؤالء 
متسعة الرؤيا بدرجة دفعتها الستيعاب المختلف 
والمؤتلف، على المس�تويين الفكري والجمالي، 
حيث خ�رج من عباءتها فنان�ون مثلوا فيما بعد 

واحدة من أبرز مالمح الفن المصري.
الكثي�ر  وخلف�ه  دائم�ا،  يس�ير  األبن�ودي  كان 
م�ن التراك�م الحض�اري القادم مع�ه من أقصى 

الجنوب، وم�ن أكثر مناطق صعي�د مصر فقرا، 
حيث ولد بمحافظة قنا ألب يعمل مأذونا شرعيا، 
وباعتب�اره رجال أصوليا كان يم�زق كل ما تقع 

عليه عيناه من منجزات االبن المارق في رأيه.
ه�ذه المناخ�ات دفع�ت األبن�ودي للتم�رد على 
وظيفت�ه الحكومية في محكمة قنا، التي التحق 
به�ا بمؤهل�ه المتوس�ط، غي�ر أن�ه أدرك مبكرا 
أن موهبت�ه لن تتبلور س�وى في قل�ب مركزية 
القاه�رة وأضوائه�ا الس�اطعة، وه�و ما حدث 

بالفعل.
ث�م كان�ت محطته األه�م بزواجه م�ن مخرجة 
عطي�ات  الصي�ت  ذائع�ة  التس�جيلية  األف�الم 
األبنودي، التي عاشت معه حلم الفن وحلم اليسار 
السياس�ي باليوتوبي�ا األرضي�ة، الت�ي ارتبطت 
بالمشروع القومي، وفي ظل هذه الزيجة أصدر 
األبنودي أهم أعماله الش�عرية التي صنعت منه 
ذلك االس�م الكبير والمؤثر ف�ي حياتنا، غير أنه 
انفصل عن زوجته في نهاية ثمانينات من القرن 
الماضي، وتزوج من المذيعة الش�ابة آنذاك نهال 
كمال وأنج�ب منها ابنتيه “آي�ة” و”نور”، وهو 
يعي�ش اليوم في مدينة اإلس�ماعيلية، على قناة 
السويس، استشفاء من مرضه الصدري المزمن 

الذي يالزمه منذ فترة طويلة.
عباءة اليسار

ارتب�ط األبن�ودي بعالقات وثيقة ب�كل األنظمة 
السياس�ية، التي عاصرها ش�ابا وكهال وشيخا، 
ورغم أنه لم يعتنق الفكر اليساري في أّي لحظة، 
إال أن عب�اءة اليس�ار المتس�عة في خمس�ينات 
اس�توعبت  الت�ي  الماض�ي،  الق�رن  وس�تينات 
عش�رات األص�وات الطليعية على صعي�د الفكر 
والف�ن، كان�ت واحدة من أس�باب تأيي�ده لثورة 
يوليو ونظامها السياسي، وقد استطاع أن ينجز 
على ظاللها أهم دواوينه الشعرية وفي مقدمتها 
ديوانه “األرض والعي�ال” الذي صدر في طبعته 
األولى عام 1964، ث�م ديوانه “الزحمة” الصادر 
عام 1967، و”عّماليات” ع�ام 1968، ثم ديوانه 
“جوابات حراجي الق�ط” 1969، وهو واحد من 
أه�م دواوين�ه الش�عرية، حيث كرس�ه لمؤازرة 
مش�روع الس�د العال�ي، ال�ذي كان يمث�ل بؤرة 
المش�روع الناص�ري، خاصة بع�د هزيمة يونيو 

.1967

ثم أصدر األبنودي ديوانه المهم “الفصول” الذي 
ش�هد أعلي تحقق ش�عري له، ورغم أنه ُس�ِجن 
ألي�ام قالئ�ل، إال أنه ل�م يتخل عن تأيي�ده لثورة 

يوليو حتى اآلن.
أم�ا في حقب�ة أنور الس�ادات، الت�ي ظلت حتى 
للحل�م  امت�دادا  تمث�ل   1973 أكتوب�ر  انتص�ار 
القومي، فقد ظل األبنودي واحدا من المشاركين 
الرئيسيين في المش�هدين الشعري والسياسي، 
بأناش�يده الوطني�ة حت�ى نهاية حقبة حس�ني 

مبارك، التي شهدت اكتمال نجومية األبنودي.
يب�دو أن العالقة الدافئة، بين األبنودي واألنظمة 
الجمهوري�ة الثالثة، ل�م تمنعه من تأييد واس�ع 
النطاق، بل مسرف في تجلياته لثورتي الخامس 
والعش�رين م�ن يناير، ث�م الثالثين م�ن يونيو، 
وق�د س�طر والزال الكثير من الش�عر في مديح 

الثورتين
األبن�ودي  عبدالرحم�ن  الش�اعر  ذكاء  أن  غي�ر 
جعله دائما، محافظا على المس�افة بين عالقته 
بالسلطة، وبين مضامينه الشعرية التي احتفظت 
بزخمه�ا الث�وري رغم تل�ك العالقة، وق�د تواتر 
ذل�ك في أكثر من ديوان ش�عري ل�ه، في حقبتي 
السادات ومبارك، فقد حملت العديد من دواوينه 
في تلك الفترة انتقادات مؤلمة لعس�ف الس�لطة 

السياسية بشعبها.
كان�ت التمثي�الت الش�عرية عل�ى ذل�ك ش�ديدة 
النصاع�ة في دواوينه: “المش�روع والممنوع″، 
و”األحزان العادية”، و”الموت على اإلس�فلت”، 
وه�و الديوان ال�ذي حم�ل أقس�ى القصائد ضد 
عس�ف األجهزة األمنية في مواجه�ة معارضي 
النظ�ام السياس�ي، من هن�ا احتفظ المش�روع 
الش�عري لألبنودي بحيويته، وم�ن ثمة تجدده، 
المش�روعات  أه�م  م�ن  واح�دا  والزال  وظ�ل 

المؤسسة في الشعرية الحديثة في مصر.
كذلك كان ارتباط اسم األبنودي بمطرب السيرة 
الهاللية الراحل جابر أبو حس�ين، واحدا من أهم 
أس�باب حض�وره الطاغي، ل�دى النخب�ة، ولدى 
الفئات الش�عبية األقل تعليما، وهي السيرة التي 
تتبعها األبنودي من جنوب الجزيرة العربية حتى 
وصول�ه إلى تونس مس�تقّر الهاللية، ثم جمعها 
بعد ذلك في مجلد ضخم يقول دائما إنه ليس من 

تأليفه وإنما هو غناء الشعب العربي.

 مرفت غطا�س 
وحده خبأ الُصدف تحت قميص�ه الوردي ،يقلم أظافر 
الوق�ت ،يرتب قمص�ان األس�بوع لفصول ت�دور عبر 
مج�رات ال�والدة ،يخت�ار لنفس�ه الصدفة،ليكون في 
المقهى ذاته ينصت معي ال�ى لحن المطر..انا القابعة 
خلف نافذة الحنين ارتب ألوان المظالت ،و أغض البصر 

عن القبالت المسروقة .
بطرف أصابعي امسح مالمح الحسرة حتى احتضنني 

عطر مجنون ،تركت عش�ق المطر خلفي ورحت أبحث 
في زوايا المقهى ....بأي زاوية ستختار الصدفة مكانها 
وقد تسللت عبر العطر ،قررت أن اسلم جسدي القيادة 
... ل�م اش�عر بنفس�ي و أنا اس�حب الكرس�ي المقابل 
لرج�ل يقرأ الجريدة ،نظرا الي بذهول ..وكأنه لم يرتب 
تفاصي�ل اللحظة أبدا..بريء هو م�ن هذه النيران التي 
اش�تعلت بي ،لم يكن علي�ه أن يتكلم فهو أتقن الرقص 
عب�ر المقام�ات الموس�يقية بالنظ�رات .محترف هو 

في اجت�رار الجريمة لتكون.الزالت الدهش�ة ذاتها في 
مالمحه ،يظنني امرأة تترنح بفعل العطور 

لتكون اللحظة رخيص�ة ،وأنا التي تركت كرامتي على 
ش�ماعة األهمال ،ألقتل صوت الس�ؤال ماذا أفعل هنا 
وج�ه لوجه م�ع المجهول صاحب الش�ذى ..طلب من 
الن�ادل إحضار القهوة ل�ي دون س�ؤالي حتى ،وكيف 
ع�رف وحده إنني احتاج اليها علي اس�تعيديني،أهدهد 
أنفاس�ي التي تش�به مراهقة تدور في حقول السنابل 

تبحث عن طفل ش�قي بشعر أش�قر تخبره عن إهمال 
ال�ورود لها ،أليس�ت الم�رأة دائما وحيدة ،هو ش�عور 

يرافقها دائما ،حتى يصنع هو الصدفة .
كان عل�ي ان المل�م أش�الء كرامتي اعت�ذر عن تطفلي 
..انهض ألعود ادراجي الى مكاني اراقب العشاق خلف 
نوافذ األمنية ،لكنني منحت القدر فرصة ان يس�طرني 
حكاية جديدة .كسرت عصاة التأنيب من سيغفر نزوة 

عطر الرجولة ..؟!

تنطل�ق "كالب الراعي" الرواية الخامس�ة 
للكاتب أشرف العشماوي، من مفهوم غير 
قاصر على السياسة فحسب، ولكنه أيضا 
تعرض إلى الحياة االجتماعية واإلنسانية 
لش�خوص الرواية، التي تدور أحداثها في 
ربوع المحروسة في فترة حكم المماليك، 
قبي�ل تول�ى محم�د على باش�ا بس�نوات 
مع�دودة، لم يكت�ف العش�ماوي بالحديث 
عن الحياة السياس�ية بش�كلها السطحي، 
لكنه غاص في مؤامرات المماليك ومحمد 
على لالستيالء على الحكم، ودارت الدائرة 
بي�ن كل من األلفى باش�ا وخس�رو باش�ا 
والبرديس�ى ب�ك والب�اب العال�ي ومحمد 
على باشا والقنصل اإلنجليزي والفرنسي 
وقنصل النمس�ا، حيث تتوال�ى المؤامرات 
الت�ي صيغت بحرفي�ة وتفصيلي�ة زادتها 
التاريخ�ى،  بعده�ا  ف�وق  إنس�انيا  بع�دا 
ليغ�وص العش�ماوى ف�ي أعم�اق النفس 
البشرية وش�هواتها، وعالقاتها المتضادة 

والتكاملية.
نج�ح الكاتب ببراع�ة ف�ي أن يغوص في 
أعماق تاريخ منسى، واستطاع باستخدام 
'التفصيل�ة'' كعنصر أساس�ى في الحكى، 
في صناع�ة عالم مواز لحياتن�ا، يبعد عنا 
أكث�ر م�ن قرنين م�ن الزمن، لتط�ل علينا 
مصر ''المحروس�ة'' بأماكن تحمل أسماء 
مختلف�ة عن عالمن�ا كقرية من�وف.. نيل 
الجيزة.. الغورية.. سجن العرقانة.. ميدان 
الرميلة.. مي�دان الجمالية وغيرها، ويطل 
علينا أيضا هذا العالم بزى مختلف وأسلحة 
مختلفة وعبيد ومماليك وصراعات جدلية 

يتوقف أمامها المرء كثيرا.
''ي�ا ولدى انت�م تثورون عل�ى ظالم لتأتوا 
بأش�د منه ظلم�ا، ال تراهنوا عل�ى القوى 

فقط، وإنم�ا اختاروا الع�ادل الذي يراهن 
علين�ا نحن المس�تضعفين''، ورغم 
واقعية الرواي�ة إال أن الكاتب جعل 
بطل روايته يبدو كبطل أس�طورى 
أو ش�عبى، ليظه�ر لن�ا الش�اطر 
حس�ن الذي تعمد الكاتب إعطائه 
هذا اللق�ب، ليفتح لنا المجال ما 
بي�ن تصدي�ق وج�وده الواقعى 
الدي�ن  جم�ال  ب�ن  ''الحس�ن 
الرومى '' ووجوده األسطورى 
''الش�اطر حس�ن''، وم�ا بين 
الوجودي�ن ما بين المش�رق 
ينتص�ر  فبينم�ا  والمغ�رب، 
الش�اطر حس�ن األسطورة 
في الحوادي�ت ويتزوج في 
الحسناء،  باألميرة  النهاية 
بالحس�ن  الح�ال  ينته�ى 
ابن جم�ال الدين الرومى 
العرقان�ة،  س�جن  ف�ي 
ف�ي م�كان مظل�م دون 
غير  وألج�ل  محاكم�ة 
مسمى، دون أن يتزوج 
م�ن الم�رأة الوحي�دة 
التي أحبها ''نورسين 
''، ليق�ف القارئ في 
النهاية دون أن يدرى 
أيهم�ا انتص�ر على 
أم  الخيالى  اآلخر.. 

الواقعى؟
ينقلن�ا  ث�م 
ي  و لعش�ما ا

ببراع�ة بي�ن الضدي�ن ''كمال 
والحسن ''، األخوين غير الشقيقين، حيث 
ب�دت العالقة بينهم�ا تكاملية ضدية، فكل 

منهم�ا كان س�ببا غير مباش�ر في وجود 
اآلخ�ر، فلوال تواج�د المماليك 

يمثلها  الت�ي  بس�طوتهم 

كم�ال، لم�ا تواج�د الحس�ن لمواجهتها، 
ومحاول�ة كش�ف الحقيقة، ول�وال وجود 
الحس�ن ''الثورى الذي يخرج عن القطيع 
'' لم�ا تواج�د كم�ال ال�ذي يحاول 
دوم�ا أن يع�زز أركان 
ويض�رب  س�طوته، 
بي�د من حدي�د، ورغم 
يمث�ل  أن كليهم�ا كان 
أن  إال  لآلخ�ر،  تهدي�دا 
كليهما كان�ت بداخلهما 
رغب�ة دفينة ف�ي اإلبقاء 
على ه�ذا التهدي�د، وربما 
بارتب�اط  لش�عورهم 
كل  فف�ى  مع�ا،  حياتهم�ا 
للقض�اء  مح�اوالت كم�ال 
كان  الحس�ن،  حي�اة  عل�ى 
يتراج�ع عنها بعب�ارات مثل 
''أريده حي�ا ''، '' اطلقوا النار 
على ساقيه '' ثم ادعاء موته.. 
الحيل�ة الت�ي لج�أ إليه�ا كمال 
حي�ن قدم رأس أح�د العبيد بدال 
م�ن أخيه، والحس�ن حين صنع 
جنازة غير حقيقية لكمال، وكما 
ارتبطت حياتهما معا، انتهت معا 
فكمال لقي مصرعه بينما الحسن 
ينتظر مصيره في سجن العرقانة، 
مصي�ره  أن  إل�ى  إش�ارة  أي  دون 

سيختلف كثيرا عن أخيه.
ب�دا  ال�ذي  ''االس�م  الراع�ى  كالب 
كالس�يكيا، لكن�ه ل�م يك�ن كاش�فا 
للرواي�ة، مم�ا جع�ل الق�ارئ يحاول 
الوصول إلى مقصودية العنوان، وعلى 
الرغم من أن االس�م ظهر ف�ي أكثر من 
موق�ع بالرواي�ة، أن كالب الراع�ى هم 

الممالي�ك، حين كان المصري�ون يهتفون 
''يا برديس�ى يا كلب الراع�ى.. روح خدلك 
عضم�ة من الوالى ''، إال أن العش�ماوى لم 
يعلنها بشكل مباشر ليفتح الباب للتأويل، 
وخصوص�ا حي�ن تس�اوى الجمي�ع ف�ي 
النهاية المماليك ومحمد على، فبدا العنوان 
أكثر ش�مولية، ليش�مل كل الذين يسعون 
إلى الحك�م، وينقضون عليه حين تس�نح 
الفرص�ة، بينم�ا يتظاه�رون بعكس ذلك، 
فكما أطلقها محمد على على المماليك في 
مقولت�ه ''هؤالء الذين تحس�بهم زاهدين، 
ينتظرون الفرصة لالنقضاض على القلعة 
ف�ي أي وق�ت، مثله�م مث�ل كالب الراعى 
يس�يل لعابها طمعا في الشاة التي ذبحها 
أمامه�م '' ف�دون أدنى حرج م�ن الممكن 
إط�الق تلك المقولة على محمد على، الذي 
تمنع ف�ي البداي�ة، وما أن اعتل�ى العرش 
حتى قام بتثبيت حكمه، بش�تى الوس�ائل 
التي ال تختلف كثيرا عن وس�ائل المماليك.

ومابين الواقع والث�ورة، الجنون والعقل، 
العاطفي�ة والواقعي�ة، ينهى العش�ماوى 
روايته بناجى الذي ارسل في بعثة تعليمية 
من بعثات محمد على، وتعتبر هذه البعثات 
أهم إنجازات عصر محمد على ورسالة من 
العشماوي أن التعليم هو الحل، بينما يقبع 
ابوه المملوكى خلف التراب بال رأس، وعمه 
في سجن العرقانة ينتظر مصيرا مجهوال، 
ليصنع الكاتب المرافقة التي تزيد الرواية 
عمقا، وتوضح الفجوة الكامنة في النفس 
البش�رية، والتي تشبه الفجوة بين مذبحة 
القلع�ة وإرس�ال البعث�ات للخ�ارج، وفى 
النهاية اتذكر المقول�ة التي تقول ''من لم 
يتعلم من التاريخ يكرره '' إلى متى سنظل 

نكرر التاريخ ؟؟.

كون املليدا 
 

ص�در أخيراً عن دار جداول للنش�ر والتوزيع في بيروت كت�اب »كون المليدا« 
من تأليف المؤرخ خالد الخويطر، ويتضمن هذا اإلصدار أول دراس�ة تاريخية 
مفّصلة ومستقلة لهذه المعركة ، على رغم وجود دراسات جادة أسهمت في 
توثيق دوافع المعركة وأحداثها ونتائجها، ولكنها دراسات جاءت في سياق 
تاريخي عام، إذ كانت أجزاء من بحوث متعددة، وليس�ت دراسات مستقلة. 
وفي هذا اإلصدار اعتم�د الباحث على مصادر أولية لمعركة »المليدا« التي 
وقع�ت بين حاك�م حائل ابن رش�يد وقبائل القصيم ع�ام 1308ه�، وذلك 
بالرجوع إلى مدونات التاريخ النجدي المخطوط منه والمطبوع، كما أنه 
لم يغفل ع�ن الوثائق المحلية النجدية التي قدَّمت عن المعركة إش�ارات 

مباشرة قريبة

اعرتافات الفتي القريواين
 

نظم�ت دار" نف�رو" للنش�ر والتوزي�ع، حف�اًل لتوقي�ع كتاب 
"اعتراف�ات الفتي القيرواني.. وحكايات أخري" للكاتب كمال 
العيادي، وذلك مساء األحد 1 اذار، بمقر المكتبة بوسط البلد، 
وق�را أن يقرأ الكاتب أثناء الحفل، مقاطع من العمل.يذكر أن 
كمال العايدي هو كاتب تونس�ي، ص�در له مجموعة الكتب 
منها "الوردة محبوسة في كتاب"، والمجموعة القصصية 

"غابة الخبز"، والتي نشرت في فلسطين 2010.

مرة اخرى
 

ثامر اخلفاجي

مرة أخرى
اكشف للتاريخ

ظهري
ليسجل

في ذاكرتي
كل خباياه واسراره

واستفزه 
بحماقاتي وجنوني

تستهويني
جدائل امراة

رقصت في الهواء
عابثة

لترسم لوحة 
أحار

في فك رموزها
حل طالسمها
العرف سرها
لعلي أجد فيها

ما ينبئني
به التاريخ
فيرتد الي

صدى صوت
قادم

من كهوف قصية
موغلة

بالعناد والقهر والدم
والغباء

فيقول لي
مازحا ومعاتبا

تسرح النظر حائراً
لتعرف كنه لوحة

رسمت
لجدائل 

رقصت عبثاً
المراة 

غفت في محراب
احالمها

وانا الذي
ابحرت في طويال
وركبت الموج 

الجلي عاتيا
فما استطعت

أن تحسن
قراءة طالعي

وما استطعت أن
تجد إلي سبيال
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        د. نضير الخزرجي 
احترف الصحافة واإلعالم شباباً وتفرغ لألبحاث والدراسات 
المعرفي�ة والجامعي�ة كهالً م�ع االحتفاظ بمهنة الش�باب، 
اكس�بتني تجرب�ة كبي�رة، وأض�اءت ل�ي الكثي�ر م�ن دروب 
المعرفة، ولعّل منها أن الذي يكتب مقاالً أو دراسة أو بحثاً عن 
كت�اب معين، عليه أن يقرأه بكامله حتى وإن كلفه الكثير من 
الوق�ت،ألن الكاتب في هذا الحقل م�ن فنون األدب يمثل عين 
القراء وعدس�تهم، والحصيلة التي سيخرج بها هي رأسماله 
فيما كتب أو يكتب يودعها في بنوكهم، ويكون خير هاٍد لمن 
ي�روم التعرف على فح�وى الكتاب، وتعظم المس�ؤولية عند 
التعاط�ي كتابيا مع مجموعة أجزاء الموس�وعة الحس�ينية 
التي تش�كل تحفة معرفية ليس بمقدور كل كاتب أو أديب أو 
قارئ اقتناء أجزائه�ا التي بلغت اليوم 90 مجلداً مطبوعاً من 

مجموع نحو 900 مخطوط.
وهذه الحصيلة من القراءات الموضوعية ألجزاء الموس�وعة 
الحس�ينية منذ صدور الج�زء األول من “دي�وان القرن األول 
الهج�ري” عام 1994م، الخاص بالش�عر المنظوم في اإلمام 
الحس�ين)ع(، وحت�ى الي�وم، انتظ�م عقده�ا ف�ي ع�دد من 
المؤلف�ات صدر منه�ا ثالثة أجزاء تباعاً ف�ي األعوام 2010م 
و2012م و2014م وه�ي: “نزه�ة القل�م ق�راءة نقدي�ة ف�ي 
الموسوعة الحسينية”، “أشرعة البيان قراءة موضوعية في 
الموس�وعة الحس�ينية”، “أجنحة المعرفة قراءة موضوعية 
ف�ي الموس�وعة الحس�ينية”، و”أروم�ة الم�داد ق�راءة في 
الموس�وعة الحس�ينية” واألخي�ر قي�د الطبع، وق�د ضم كل 
كتاب من هذه السلس�لة عش�رين قراءة لعش�رين مجلداً، هو 
ف�ي واقعه ترجم�ان ألجزاء الموس�وعة وتحري�ر لها وبيان 
لفحواه�ا، على أن القراءة ال تغني عن أصل الكتاب والس�يما 
للباحثي�ن والدارس�ين والخطب�اء والجامعيي�ن، فم�ا ج�اء 
ب�ه مؤلفه�ا العالمة الفقي�ه آية الل�ه الدكت�ور محمد صادق 
الكرباس�ي فيها من الجدة والحداثة وحسن التتبع والتحقيق 
م�ا لم نجده في الكثير م�ن الكتابات التي صدرت عن النهضة 
الحس�ينية، والق�راءة الموضوعية ف�ي واقعها إش�ارة لتلك 

التحقيقات والجزئيات.
ومع تمرس�ي في هذا الباب من فن�ون الكتابة واألدب، حيث 
تتجه بوصلة القلم عن�دي حيثما أرى الفائدة والمصلحة عند 
عرض الكت�اب، وما يمك�ن أن ينتفع به الق�ارئ، لكنني أجد 
صعوب�ة في مطالعة أدبي�ة أو موضوعية لما يصدر من تحت 
يراعي، فمؤشر البوصلة قد يضطرب، ألن الحديث حينئذ عن 
ال�ذات، وهو من الس�هل الممتنع، وهذا ما أجد نفس�ي واقعاً 
ف�ي دائرته وأنا اتاب�ع مطالعة الكتاب الجدي�د الذي صدر لي 
حديثا )2014م( عن بيت العلم للنابهين في بيروت والمعنون 
“أجنحة المعرفة قراءة موضوعية في الموسوعة الحسينية” 

في 728 صفحة من القطع الوزيري.
بعض من كل

كم�ا تنوع�ت أب�واب الموس�وعة الحس�ينية تنوع�ت بالتبع 
الق�راءات الموضوعية ألجزائها العش�رين الت�ي توزعت بين 
دفت�ي “أجنحة المعرفة”، ف�أول مطالعة معرفي�ة كانت في 
الج�زء األول م�ن )الحس�ين في الس�يرة( ونش�ر المقال في 
الصحافة العربية المتنوعة المقروءة والكهربية )الش�بكية( 
تحت عنوان: “كيف نجّنب األّمة صدور آيات شيطانية ثانية؟”، 
وآخر مطالع�ة كانت في الجزء األول من )معجم المش�اريع 
الحس�ينية( ونش�ر المقال تحت عنوان: “األقليات المس�لمة 
ترس�م الجغرافية السياس�ية ديمقراطيا”، وما بينهما كانت 
القراءات الموضوعية لألجزاء التالية: )معجم أنصار الحسين 
.. الهاشميون ج1( وُنش�ر بعنوان: “رجال النصرة في ساعة 
العس�رة”. )المدخل الى الشعر الحسيني ج2( بعنوان: “مالك 
الش�عر وش�يطانه بعيون فقهية معاص�رة”. )معجم أنصار 
الحسين .. الهاشميون ج2( بعنوان: “رجال السيرة الكربالئية 
م�روا من هن�ا”. )ديوان األبوذي�ة ج7( بعنوان: “والش�عراء 
يبكون بدل الدموع أبوذية”. )ديوان السريع( بعنوان: “األدب 

المنظوم بين آللئ القديم وزبد الجديد”. )ديوان األبوذية ج8( 
بعن�وان: “لماذا غابت المرأة عن تفّجعات األبوذية!”. )معجم 
أنصار الحس�ين .. الهاشميون ج3( بعنوان: “رجال وأشباه .. 
ق�راءة في عيون أنصار الحرية!”. )معجم أنصار الحس�ين .. 
النس�اء ج1( بعنوان: “نساء .. ولكن لس�ن كباقي الرجال!”. 
)ديوان القرن الثاني عش�ر ج1( بعنوان: “ماذا لو نضب صلب 
األديب وأجدب رحم األدب؟”. )المدخل الى الش�عر األردوي( 
بعنوان: “الكرباسي يسفر عن الوجه العربي لألدب األردوي”. 
)تاريخ المراقد .. الحس�ين وأهل بيته وأنصاره ج5( بعنوان: 
“العمارة االس�المية تس�تنطق الحج�ارة الصّم�اء”. )ديوان 
القرن الثاني عش�ر ج2( بعن�وان: “تمثالت قوافي الش�هادة 
ف�ي األدب الموصل�ي”. )معج�م المصنفات الحس�ينية ج2( 
بعن�وان: “ما ضاع�ت أّمة في يده�ا كتاب!”. )دي�وان القرن 
الثاني عش�ر ج3( بعنوان: “حين يبّث الشعراء آهات ناطقة”. 
)دي�وان األبوذية ج9( بعنوان: “كس�اد الش�عر الش�عبي في 
س�وق العولمة األدبية!”. )ديوان القرن العاشر ج2( بعنوان: 
“ش�عراء يصيغ�ون التاريخ قوافيا”. )دي�وان األبوذية ج10( 
بعن�وان: “إغت�راب واحتراب على أب�واب الوط�ن!”. )ديوان 
القرن الحادي عش�ر ج2( وُنش�ر بعنوان: “والشعراء يزّفون 

عرائسهم ساعة الوجع”.
ويالحظ م�ن قراءة األجزاء تن�وع األبواب الت�ي تطرق اليها 
�نَّة،  مؤلفه�ا المحق�ق الكرباس�ي، وتوزعت على أبواب: السُّ
المعاجم، األدب المنظوم بش�قيه العربي الفصيح والشعبي، 
المصنف�ات  والعم�ارة،  المراق�د  تاري�خ  األردوي،  األدب 
والمؤلفات، والمشاريع الحسينية بأنواعها وقد شمل تاريخ 
نشأة اإلسالم في عدد من بلدان العالم. وهذا التنوع هو واحد 
من معالم دائرة المعارف الحس�ينية، وهو كاش�ف عن قدرة 
المؤل�ف في الخوض في موضوع�ات كثيرة ومختلفة في آن 
واحد ب�أدوات بحثية محكمة تصب كلها ف�ي بوتقة النهضة 

الحسينية.
رؤى األخ والنظير

أوضح اإلس�الم أن عموم البشرية بالنس�بة للمسلم صنفان: 
إم�ا أخ في الدي�ن أو نظير ف�ي الخلق، وكالهما يع�ودان الى 
آدم)ع(، فمنه تكاثرت األنس�ال واختلفت األشكال، فتشعبت 
البل�دان وتباعدت األبدان، وصارت ش�عوبا وقبائل، ولكل أمة 
نبّيه�ا ول�كل حقبة رس�ولها، ولكن م�ع كل ه�ذا التمدد في 
المساحات اإلنسية والتعدد في الدوائر األلسنية، فإن اإلنسان 
هو اإلنس�ان يرى بفطرته الس�ليمة الخير خيراً والشر شراً، 
ولذل�ك ال تختل�ف الفضائل والقيم اإلنس�انية من أمة ألخرى 
وان اختلف�ت ف�ي اللغ�ة أو الدي�ن أو الِعرق، وه�ذه الحقيقة 
نتلم�س مصاديقها في النهضه الحس�ينية التي تجّمعت فيها 
كل قي�م الخير والفضيلة، حي�ث جذبت انتباه المس�لم وغير 
المس�لم، الموّح�د والملحد.وهذه الرؤي�ة النابعة من الفطرة 
ينقلها الينا المحقق الكرباس�ي عبر سلس�لة مقدمات كتبها 
أعالم اإلنس�انية من كل دين وقومية وبلد وجنس�ية، استقل 
كل جزء من أجزاء الموسوعة العشرين بمقدمة بلغة كاتبها، 

قام كتاب “أجنحة المعرفة” بترجمتها الى اللغة العربية.
وجاءت المقدمات وعناوينها وحس�ب تسلسل األجزاء آنفاً، 
عل�ى النحو التال�ي: )موس�وعة موضوعية عديم�ة النظير( 
لزعي�م المذه�ب الحنفي البريلوي في مدين�ة الهور، المفتي 
محم�د خان في�روز الدين الق�ادري، “الپنجابية”. )اس�تنارة 
الفك�ر البش�ري( للوزي�ر العراق�ي اإلمامي اإلثني عش�ري، 
المهندس جاس�م محمد جعف�ر طوزلو “العربي�ة”. )أبحاث 
قّيم�ة تثري اإلنس�انية( لألكاديمي الفلس�طيني المس�يحي، 
البروفيس�ور جورج جرجورة قنازع، “العربية”. )الحس�ين 
رسالة س�الم بالفعل ال بالقول( ألس�تاذ الرياضيات الجنوب 
أفريقي الهندوس�ي المعتقد، األس�تاذ جاغديش جانغبهادور 
دوك�واه، “السنس�كريتية”. )تأليفات الكرباس�ي علمية من 
الط�راز األول(، للجامع�ي اآلذري اإلمام�ي اإلثن�ي عش�ري، 
البروفيس�ور محمد قاس�م أوغل�و كريم�وف، “آذرية تركية 

بأبجدية روس�ية”. )إيزيدون ال يزيدي�ون(، لألديب االيزيدي 
العراق�ي الپير خ�در س�ليمان خلي�ل الجروان�ي، “العربية”. 
)الكرباس�ي أبل�ى ب�الًء حس�ناً( للنائ�ب العراق�ي اإلمام�ي 
الش�بكي اإلثن�ي عش�ري، الدكت�ور حني�ن محم�ود الق�دو، 
“الشبكية بأبجدية عربية”. )المنهجية الرائعة( لزعيم طائفة 
المندائيين الصابئة في العراق وخارجه، الريش�ما ستار جبار 
حل�و، “العربية”. )رائ�دة طالب الحقيق�ة( للداعية المصري 
من أهل السنة، الش�يخ محمود عبد الفتاح جالل، “العربية”. 
)الموس�وعة الحس�ينية لبنة زاه�رة في أس�اس الحضارة( 
للزعيم السرياني العراقي المولد، األب الدكتور سهيل بطرس 
إيلي�ا قاش�ا، “العربي�ة”. )رؤي�ة إبداعي�ة( للزعيم الس�يخي 
الهن�دي المول�د، المهن�دس جاگجيت س�نكه تون�ك، “اللغة 
الپنجابية بأبجدية سنسكريتية”. )الموسوعة الحسينية عمل 
جبار( لألديب الزرادش�تي اإليراني الراح�ل، الدكتور ونديداد 
گلش�ني، “اللغ�ة الفارس�ية القديمة”. )الرجل الموس�وعي( 
للزعيم الماروني اللبناني، األب الدكتور بولس يوس�ف عقل، 
“العربي�ة”. )فيوضات الموس�وعة الحس�ينية على المحافل 
العلمية( للزعيم الباكس�تاني اإلمامي اإلثني عش�ري، الشيخ 
خورشيد أنور علي طاهر الجوادي، “الپشتوية”. )الموسوعة 
األب�رز( لمستش�ار الرئيس الترك�ي العراق�ي المولد من أهل 
السنة، األستاذ أرشد جبار الهرمزي، “التركية االستانبولية”. 
)التحقي�ق الموضوع�ي( للزعي�م الب�وذي الهن�دي، الدكتور 
سوامي گوتم نانجي مهاراج، “السنسكريتية”. )الموسوعة: 
غزارة وش�مولية وتجديد(، لألديب الليب�ي المالكي المذهب، 
األستاذ مصطفى محمد الجهاني، “العربية”. )أكبر موسوعة 
في التاريخ( للكاتب الجزائري األباضي المذهب، األستاذ ناصر 
الدين جهالن، “العربية”. )الحس�ين الشهيد الحي والمدرسة 
المس�تمرة( للوزير الجزائري المالكي المذهب، األس�تاذ عبد 
القادر اب�و جمعة بو قرين�ة، “العربية”. وأخيرا )موس�وعة 
موضوعية في ش�خصية عالمية( للزعيم السنغالي العرفاني 
الش�ريف الحس�ن ُمَحْم�دي حيدرة الحس�ني ونجل�ه الزعيم 
اإلمامي اإلثني عش�ري الدكتور محمد علي حيدره الحس�ني، 
“الفوالني�ة”.وال يخف�ى أن المقدم�ات األجنبي�ة والعربي�ة 
بمجملها توضح حقيقة النهضة الحس�ينية التي اس�تطاعت 
أن تأسر القلوب والعقول معاً، وفي الوقت نفسه تبّين عظمة 
دائرة المعارف الحس�ينية المنعدمة النظي�ر، وتمّكن مؤلفها 

في اإلبداع واإلنتاج المعرفي في محاور كثيرة.
متابعات موضعية

وض�م “أجنح�ة المعرفة” مالح�ق ومتفرق�ات على عالقة 
باألجزاء العش�رين التي تم�ت قراءتها وعموم الموس�وعة 
الحسينية، أخذت من الكتاب ثلث صفحاته، وهي على النحو 
التال�ي: )تظاهرة إعالمية كبرى( الح�ق العنوان المئات من 
وس�ائل اإلع�الم المختلفة التي نش�رت القراءات العش�رين 
تباع�اً، واحت�وى ثالث�ة عش�ر ج�دوالً عل�ى النح�و التالي: 
الجرائد والمجالت، الصحف والجرائد االلكترونية، المجالت 
القن�وات واإلذاع�ات،  ال�وكاالت االخباري�ة،  االلكتروني�ة، 
الش�بكات االلكتروني�ة، المنتدي�ات االلكتروني�ة، المواق�ع 
االلكتروني�ة، المواق�ع الحزبي�ة، المدون�ات االلكتروني�ة، 
االلكتروني�ة،  البواب�ات  والديني�ة،  الثقافي�ة  المؤسس�ات 
المالح�ق  تفاصي�ل  ووقع�ت  االلكتروني�ة.  والملتقي�ات 
و2011م  و2010م  2009م  الس�نوات  ف�ي  والمتفرق�ات 
و2012م، فعن س�نة 2009م ج�اء التالي: )عدس�ة الفيحاء 
تدور في أروق�ة دائرة المعارف الحس�ينية( يالحق العنوان 
التحقيق الذي أجرته قناة الفيحاء الفضائية عن الموس�وعة 
معرفي�ة  ث�ورة  الحس�ينية  المع�ارف  )دائ�رة  الحس�ينية. 
وإعالمي�ة كب�رى(، تقري�ر لحوارن�ا م�ع قن�اة العالم حول 
الموس�وعة الحسينية ُبث مباشرة عصر عاشوراء 1431ه� 
المواف�ق ل�� 27/12/2009م.وعن فعاليات الع�ام 2010م 
ج�اءت العناوين التالي�ة: )الفرات تتابع حرك�ة التأليف في 
دائرة المعارف الحس�ينية( بيان للتحقي�ق التلفزيوني الذي 
اجرت�ه قناة الفرات الفضائية حول الموس�وعة الحس�ينية. 
)قناة الحوار تقلب أجزاء من الموس�وعة الحسينية( متابعة 
لبرنام�ج ثقاف�ي قدمته لقن�اة الح�وار للندنية ع�ن عدد من 
أجزاء الموسوعة الحسينية. وعن فعاليات العام 2011م جاء 
التال�ي: )دائ�رة معرفية حضورها يثير اعج�اب رواد الثقافة 
للدراس�ات  الحس�يني  المرك�ز  واألدب( متابع�ة لمش�اركة 
بلندن في معرض العتبة العلوية المقدس�ة الرابع للكتاب في 
النجف األش�رف للفترة 28/2/2011-17م. )دائرة المعارف 
الحس�ينية ث�ورة في عال�م اإلب�داع( مقالة للكات�ب العراقي 
خال�د محمد الجنابي، يس�تظهر في�ه انطباعاته بع�د زيارته 
لجناح المركز الحس�يني للدراس�ات بلندن في معرض بغداد 
الدول�ي األول للكت�اب الذي اقيم في الفترة 20 ابريل نيس�ان 
وحتى 5 ايار مايو 2011م. )موس�وعة الكرباسي سلسلة تلد 
أخرى(، فح�وى تقرير خبري لألديب العراق�ي رزاق ابراهيم 
حس�ن نش�ر في في صحيفة الزمان بتاريخ األح�د واإلثنين 
2/5/2011-1م تح�ت عن�وان: “مركز في لن�دن يبذل جهداً 
موس�وعياً .. دائرة معارف عن ش�خصية الحسين تضم 630 
مجل�داً”. )في تظاهرة ثقافية: بغداد تحتضن جوهرة الدوائر 
المعرفية( تقري�ر عن ندوة ثقافية أقامها المركز الحس�يني 
للدراسات بلندن بالتعاون مع دار الشؤون الثقافية في وزارة 
الثقاف�ة العراقية ضمن فعاليات معرض بغ�داد الدولي األول 
للكتاب. )وفود مهرجان ربيع الش�هادة تبدي اعجابها بدائرة 
المعارف الحس�ينية( تقرير عن مشاركة وفد دائرة المعارف 
الحسينية في مهرجان ربيع الشهادة الدولي السابع المنعقد 
في كربالء المقدسة للفترة 10/6/2011-5م. )نائب عراقي 
يدعو الى انفتاح مجلس النواب على الموس�وعة الحس�ينية( 
تقرير عن لقاء في لندن جمع الرئيس الس�ابق للجنة الشهداء 
والضحايا والسجناء السياس�يين في مجلس النواب العراقي 
الش�يخ محمد الهنداوي بالعالمة آية الله الشيخ محمد صادق 
الكرباس�ي يوم 15/10/2011م. )دائرة المعارف الحسينية 
تثي�ر اهتمام موس�وعي غربي ودعوة لرب�ط الجامعات بها( 
تقري�ر عن لقاء جمع مؤلف الموس�وعة الحس�ينية باألديب 
البريطان�ي خبي�ر اللغ�ات الس�امية والقديمة البروفيس�ور 
ديفي�د ماثيوز يوم 21/10/2011م. )آراء ونظرات في يتيمة 
الدوائ�ر المعرفي�ة( تقرير عن ما س�طره زوار جناح المركز 
الحس�يني للدراس�ات بلندن في معرض كتاب مهرجان ربيع 

الشهادة الدولي السابع في كربالء المقدسة. )محافل علمية 
وأدبي�ة عراقية وأخ�رى إيراني�ة تثير اهتمامها الموس�وعة 
الحس�ينية( تقرير عن نش�اطات المركز الحسيني للدراسات 
ف�ي الع�راق. )وفد م�ن مقل�دي المرج�ع الدين�ي اليعقوبي 
يزور آية الله الكرباس�ي في لندن( تقري�ر عن لقاء وقع يوم 
21/11/2011م. )ف�ي حوارات متلفزة: الخزرجي: رؤى في 
معالم النهضة الحسينية ومسائلها الخالفية( سلسلة حوارات 
من وحي الموسوعة الحسينية أجرتها قناة المهدي الفضائية 
خالل العش�رة األولى من ش�هر محرم الح�رام عام 1433ه� 
- 2011م. )وزيرة عراقية تثّمن دور الموس�وعة الحس�ينية 
ف�ي توثيق نض�ال المرأة( تقرير عن تصريح لوزيرة ش�ؤون 
المرأة العراقية الس�ابقة الدكتورة ابتهال كاصد الزبيدي اثناء 
احتفالي�ة الي�وم العالمي لمناهض�ة العنف ضد الم�رأة الذي 
عقد في بغداد يوم 26/11/2011م. )الموس�وعة الحسينية 
تتألق في س�ماء الدوائر المعرفية( تقرير عن آراء زوار جناح 
المركز الحس�يني للدراس�ات بلندن في معرض بغداد الدولي 
األول للكت�اب. وفي إطار عام 2012م نقرأ التالي: )الخزرجي 
لمجل�ة صوت الطلب�ة: دائرة المعارف الحس�ينية: مش�روع 
رائد في خدمة النهضة الحس�ينية( حوار أجراه رئيس تحرير 
المجل�ة الكاتب العراق�ي رائد البصري المقيم ف�ي مدينة قم 
اإليرانية ونشر في شهر صفر عام 1433ه�. )دائرة المعارف 
الحس�ينية في س�لّم اهتمام�ات محافل عربية واس�المية(، 
تقرير عن مش�اركة دائرة المعارف الحسينية في المهرجان 
الش�عري الدول�ي الذي اقيم ف�ي مدينة ش�ادگان )الفالحية( 
في خوزس�تان جنوب ايران في يناي�ر كانون الثاني 2012م. 
)أش�رعة البيان: قراءة موضوعية في دائرة موسوعية( خبر 
ع�ن ص�دور كتاب “أش�رعة البي�ان .. ق�راءة موضوعية في 
الموس�وعة الحس�ينية” للخزرجي عام 2012م. )استطالع: 
دائ�رة المعارف الحس�ينية األكثر اص�دارا( تقرير بخصوص 
استطالع رأي شمل نحو 600 شخصية عراقية من مستويات 
مختلفة. )الموس�وعة الحس�ينية تلقي بظاللها على معرض 
أربيل الدولي للكتاب( تقرير عن مش�اركة المركز الحس�يني 
للدراس�ات بلن�دن في معرض أربي�ل الدولي الس�ابع للكتاب 
للفت�رة 11/4/2012-2م. )عراقي�ون يطالب�ون بالتعاط�ي 
إيجابي�ا مع نادرة الموس�وعات الحس�ينية( يس�توضح آراء 
الزائرين لجناح المركز الحسيني للدراسات بلندن في معرض 
أربيل الدولي السابع للكتاب. )قراءة سريعة في دائرة معرفية 
تس�ابق الزمن( مقالة بقلم الكاتب العراقي جواد عبد الكاظم 
محس�ن قرأ فيها ك�راس “دائرة المعارف الحس�ينية تعريف 
ع�ام” للخزرجي. )ن�ادرة الزم�ان( مقالة للمربي�ة العراقية 
الس�يدة س�اهرة المنگوش�ي. )ف�ي رح�اب دائ�رة المعارف 
الحس�ينية( مقال�ة لألدي�ب العراق�ي الدكت�ور عالء الش�يخ 
محمد حس�ن الكتبي عن الموسوعة الحس�ينية. )“قريبون” 
يقترب من عمل الكرباس�ي ف�ي دائرة المعارف الحس�ينية( 
تقري�ر تلفزيون�ي لبرنامج قريب�ون الذي بثته قن�اة الفرات 
الفضائية في ش�هر تش�رين الثان�ي نوفمب�ر 2012م. )المال 
يلتقي الكرباس�ي ف�ي لندن واألمة العراقي�ة محور الحديث( 
تقرير عن لقاء رئيس جماعة علماء العراق الدكتور خالد عبد 
الوهاب المال بالمحقق الكرباسي يوم 5/12/2012م. وأخير 
)أنطون بارا: دائرة المعارف الحس�ينية أغنت الساحة األدبية 
كثي�راً( تقري�ر عن ح�وار قناة المن�ار الفضائية م�ع األديب 
الس�وري الدكتور أنطون يوس�ف بارا مس�اء 4/12/2012م 

ضمن برنامج أنوار الطف.
في واقع الح�ال إن “أجنحة المعرفة” ليس توثيقاً لعش�رين 
جزءاً من دائرة المعارف الحس�ينية فحسب، وإنما هو توثيق 
لما يتعلق بنش�اطات وفعاليات المركز الحس�يني للدراسات 
بلن�دن التي تص�در عنه تباعاً أجزاء الموس�وعة الحس�ينية، 
وبذل�ك فالكتاب طار بجناحي القراءة الموضوعية والمتابعة 
الموضعي�ة، وهذا معلم ب�ارز من معالم المدرس�ة التوثيقية 

للمحق الكرباسي التي تترك أثرها في أقالم المحيطين به. 

أجنحة املعرفة حتّلق مع املوسوعة احلسينية
إعتدت منذ أن استقر القلم بين أناملي منذ عام 1981م وحتى يومنا هذا حيث يصعد النفس وينزل، أن تكون القراءة الموضوعية لكتاب بعينه هي واحدة 
من المشاغل الكتابية واألدبية في المسيرة الحياتية، وال أشرع بالكتابة عنه إال بعد أن تمر كلماته كلها من أمام عيني، فالكتاب بشكل عام ال ينظر اليه من 

عنوانه أو حجمه أو عدد صفحاته، وإن كان العنوان يدل على محتواه، بيد أن القراءة الواعية لمتن الكتاب تكشف أمورًا ال يستظهره العنوان نفسه وإن كان 
قويا أو محكمًا أو بليغًا، من هنا فإن قراءتي ألجزاء الموسوعية الحسينية بحكم عملي كباحث مشارك في دائرة المعارف الحسينية

      عالءعبدالوهاب
هل يمكن لغير عبقرى أن يتصدى للكشف عن مالمح 

العبقرية لشخصيات صنعت التاريخ؟
أظن أن االجابة ب� »ال« تقترب من حدود المستحيل.

البدي�ل – إذن – ع�ن ال�رد ب�� »نعم«.ف�إذا كان األمر 
يتعلق باالس�تاذ عباس العقاد، فإن�ه يكون قد أصاب 
أهله تماماً، إذ أنفق م�ن جهده وفكره وعمره الكثير 

ليكتب عبقرياته الخالدة.
واعترف أن المس�ألة ش�غلتنى 
من�ذ زم�ن بعيد، حتى س�اقت 
ل�ى الظ�روف الطيب�ة باحث�ا  
يمك�ن الره�ان علي�ه إذا م�ا 
للمهمة.جمعن�ى  تص�دى 
محم�د  بالدكت�ور  لق�اء 
فتح�ى ف�رج، وكان يحم�ل 
العقاد  بي�ن  كتاب�اً مقارن�اً 
وط�ه حس�ين، ودار حوار، 
ودردش�ة ممتع�ة، فإذا بى 
أمام باح�ث مجتهد، وهنا 
ول�دت الفك�رة،  وتحمس 
د. فرج لها، وانكب عليها، 
وغاب، ثم عاد حامالً بين 
الرائع:  يديه هذا الس�فر 
صاحب  العقاد  »عبقرية 

العبقريات«.
كان�ت  الت�ى  الفك�رة 
مجرد ومضة، كس�اها 
لحم�اً، وص�ارت كتاباً 
مبالغة،  مكتمالً.ودون 
فإننى حي�ن قرأت عن 

العق�اد بقلم د. ف�رج، كأنن�ى أقرأ عنه 
للمرة األول�ى، فالزاوي�ة التى تعاطى معه�ا الباحث 
غير مسبوقة، فبمنهج العقاد امتطى د. فرج  صهوة 
العبقري�ة، وراح يص�ول ويج�ول باحثاً عن س�مات 
وقس�مات عبقرية عباس العقاد، إذ سبقه العديد من 
الباحثي�ن منقبين ومفتش�ين فى ش�خصيته الثرية، 
من جوانب عدة، فقتلوها بحثاً، فهو المفكر، األديب، 

الشاعر، السياسى و.. و….

لكن بين كل ذلك لم يتطرق أحد لعبقريته!
كان العق�اد حين يتص�دى لتراجمه يبحث عن مفتاح 
ش�خصية من يترج�م له، لتك�ون مدخله إل�ى تناول 
مختلف، وتقديما لجوانب ربما تكون معروفة للجميع، 
لك�ن عندم�ا يتصدى له�ا العق�اد بقلم�ه، ومنهجه، 
فكأنم�ا يعيد بناءها!هن�ا محاولة ج�ادة، أعتقد أنها 
أثمرت مؤلف�اً رائعاً، عبر فصول أعادت الكش�ف، بل 
اكتشاف العقاد ذاته!س�مات عبقرية العقاد، صاحب 
العبقري�ات، ه�ى محور ه�ذا البحث ال�ذى جمع بين 
والعم�ق،  الرصان�ة، 

والتشويق.
الدكت�ور  أن  صحي�ح 
محمد فتح�ى فرج قدم 
كتاباً  العربي�ة  للمكتب�ة 
عنوان�ه: »العق�اد ال�ذى 
لكنه  اليعرفه كثي�رون«، 
كباح�ث،  نفس�ه  تح�دى 
واجتهد فى تقديم سمات 
العق�اد عبقري�اً، ووض�ع 
ي�ده على ما ثمن�ه مفتاحاً 
وكان  العق�اد،  لش�خصية 
على وجه الحصر ذاك الحب 

للمعرفة والثقافة والعلم.
دون أدنى مبالغ�ة، بين يدى 
الق�ارىء العزي�ز كتاب فريد 
ف�ى مادت�ه ومنهج�ه، يقدم 

للعقاد ما لم يقرأه من قبل.
إقت�رب العق�اد م�ن العباقرة 
ألنه عبق�رى، يقدر عبقريتهم، 
ف�ى  مش�واره  خ�الل  وربم�ا 
وتأث�ر،  أث�ر  العبقري�ة  بح�ار 

ت�ه  فى البداية، ثم استقاء من تراكم بفطر
بحثه الدءوب وراء س�ير العباق�رة وحيواتهم، فكان 
انتاجه للعبقري�ات إرثا راقي�ا، وآن للعقاد رد جميله 
بالبحث فى/ عن عبقريته.محاولة جادة، وبحث غير 
مس�بوق، وتحٍد يبق�ى للقارىء الحك�م عليه، وأظنه 
سيكون لصالح من تصدى واجتهد، وأقدم على إنجاز 

كتاب يعد إضافة حقيقية وأصيلة للمكتبة العربية.

      د. مصطفى عبد الغنى
م�ازال الس�ؤال ال�ذى طرح�ه ف�ي كتابي�ه 
األخيري�ن قائم�ا ؛ لقد راح يس�تعيد التاريخ 
م�ن أجل رؤي�ة المس�تقبل والعم�ل به هنا 
واآلن .. فبعد )25 يناير.. الشعب على منصة 
التاريخ ( و)اليوم التالى للثورة( عاد الس�يد 
يسين المفكر السياسى ليستعيد أهم مالمح 
المس�تقبل حي�ن يس�تعيد الماض�ى ويعيد 
النظ�ر إليه ف�ي الي�وم التالى للث�ورة، حتى 
إذا وص�ل إل�ى )فيت�و على اإلخ�وان( كتابه 
الثالث المهم عن ه�ذه الفترة الخطيرة فإنه 
راح يح�اول الوص�ول إل�ى الحاض�ر بوعيه 
بالماض�ى والحاض�ر ..إن�ه الوع�ى العلمى 

والشهادة الواعية..
وهنا نتوقف عن�د أهم عنوانات الكتاب ، إنه 
اليغي�ب أبدا ف�ي رصده للماض�ى والحاضر 
للوصول إل�ى مرآة المس�تقبل، إن العناوين 
الت�ى اختارها لوح�دات الكتاب أو أقس�امه 
تعبر عن ثنائية »الثورية والغوغائية« وتفكك 
«النخ�ب السياس�ية واله�الوس اإلخوانية» 
إلى مخاطر األممي�ة على الوطنية المصرية 
ليص�ل عب�ر الفيت�و التاريخ�ى إل�ى حقيقة 

مهمة التخرج عن )تهافت العقل اإلخوانى( 
، وهو القس�م ال�ذى عبر به إلى المس�تقبل 
ال�ذى كان عليه منذ فت�رة مبكرة أن يتنبأ به 

علمياويحاول أن يقدمه لمن يعنيه األمر ...
وهن�ا نع�ود أله�م عنوان�ات الكت�اب ع�ن 
عصر اإلخوان، فاستش�راف المس�تقبل هو 
االس�تجالء والتمعن في حركة الزمن مرورا 
م�ن الماض�ى عب�ورا إل�ى المس�تقبل كم�ا 
تالحظ الدراس�ات الحالية كم�ا عبر صدقى 
الدجانى وآلفين توفلروغيرهما حين يالحظ 
أن المس�تقبل يصل بصاحبه ومن خالله الى 
االس�تجالء بعد أن يك�ون قد تطل�ع وأمعن 
النظ�ر، فالرؤية ه�ي ذروة عملية الدراس�ة 
المس�تقبلية وه�ي النظ�ر بالعي�ن والقلب، 
والنظر بالعين والعقل وإدراك المرئي بطرق 
شتى وهنا يعبر الس�يد يسين حين يعود بنا 
م�ن التحليل إلى الحاس�ة والتخي�ل والتدبر 
والتفكر وما إلى ذلك للوصول إلى استشراف 
المس�تقبل، وعل�ى الرغ�م م�ن أن صاح�ب 
الفيتو يقول في تواضع ش�ديد إنه ليس من 
السهل استشراف المستقبل حيث نعيش في 
عصر العولمة وتأثيرات شتى .. فإن صاحب 

ه�ذا الكت�اب يق�دم محاولة ج�ادة وواعية 
الستشراف المس�تقبل .. ومحاولته هنا إلى 
تتبع المش�اهد السياس�ية م�ن الماضى إلى 
الحاضر فإنه يجتهد أن يرينا أس�باب الفيتو 

وطبيعته في مرآة المستقبل ..
ه�ذا الفيت�و الذى يش�خص الموق�ف لوعى 
الكات�ب.. إنه يالحظ من فترة مبكرة)أوهام 
الدول�ة الديني�ة( راص�دا مس�تقبل حرك�ة 
ه�ذه  ب�أن   2011 فبراي�ر  ف�ي  اإلخ�وان 
المحاولة«ستفشل فش�ال ذريعا، كمافشلت 
من قبل تجربة حس�ن الترابى في السودان، 
الح�ادى  الق�رن  ف�ي  المجتمع�ات  ألن 
والعش�رين الذى رف�ع ش�عار الديمقراطية 
واحترام حقوق اإلنس�ان اليمكن أن تخضع 
م�رة أخرى لإلرهاب الفكرى باس�م الدين«، 
وكأنه يرصد في مرآة استش�راف المستقبل 
الواقع الذى تنبأ به وتحقق بالفعل بعد ثورة 

يونيو2013.
وهاه�ى جماعةاإلخ�وان المس�لمين بحكم 
التفكي�ر  غلب�ة الحماق�ة السياس�ية عل�ى 
الرش�يد العقالنى تتقدم بسرعة لتصعد إلى 
الهاوية مصطحبة معها حزب النور السلفى 

.«، ث�م يضيف بالحرف الواح�د هنا «أن هذا 
المس�عى الخائب ل�ن يتاح ل�ه التحقيق ألن 
الدولة الدينية أيا كانت صورتها هى النموذج 
الممثل للدول�ة الفاش�لة!« وعالمة التعجب 

بقلم السيد يسين..
كأن الكات�ب هن�ا يتنب�أ بش�كل علم�ى إلى 
ماستنتهى إليه الجماعة .. وهوماينتهى بنا 
بالفعل - إلى الحص�اد األخير لتهافت العقل 

االخوانى..
إن ه�ذا التهاف�ت ال�ذى خص�ص له القس�م 
األخير بعد ثورة يونيو يؤكد مكررا »ماتنبأنا 
ب�ه منذ زمن بعيد، وه�و أن جماعة اإلخوان 
المس�لمين التى التمتلك أى مش�روع فكرى 
إلدارة  سياس�ية  رؤي�ة  أى  وال  متكام�ل، 
المجتمع المعاصر، ستفش�ل فشال تاريخيا 
حتى لو امتلكت كل أدوات السلطة المطلقة« 

..
إنها ثنائية الماضى والمس�تقبل التى يتمهل 

عندها كثيرا..
إنه استش�راف المستقبل الذى لعب فيه دور 
الش�اهد على غباء اإلخ�وان والصائح معلنا 

أن ثمة »فيتو على عصر اإلخوان« .

يخط�ىء م�ن يعتق�د أن فك�رة« أوروب�ا- المتوس�ط«- أو 
األورومتوس�طية- هى فك�رة جديدة.. بل ه�ى قديمة .. وما 
أحوجن�ا إلى اس�تعادتها هذه األي�ام، مع تك�رار الحديث عن 
تفكيك األمة العربية؛ تارة باسم الربيع العربى، وأخرى باسم 

اإلسالم السياسى، وثالثة باسم مكافحة اإلرهاب.
فى هذا السياق تأتى أهمية كتاب« العالقات األورومتوسطية« 
لمؤلفه الدكتور س�عيد الالوندى. ويؤكد الكتاب أنه- وإن كان 
موضوع أوروبا المتوس�ط قد شغل قديما أبناء حوض البحر 
المتوس�ط ش�ماال وجنوبا- فإنه مازال يشغل عقول األحفاد 
الذين ي�رون أنن�ا أبناء حوض واح�د، وأن هن�اك خصوصية 

ثقافية متوسطية يشترك فيها المشاطئون لهذا البحر.
وينطل�ق الكت�اب من مقول�ة منس�وبة لعمي�د األدب العربى 

الدكتور طه حس�ين، والتى كان يرددها صباح مساء.. وهى: 
»لماذا يخيفنا البحر المتوسط كأنه ليس بحرنا؟ إنه فى الواقع 
بحرن�ا كما ه�و بحرهم«. ويق�ع الكتاب فى خمس�ة فصول 
ومقدمة وخاتمة. ويتناول الدكتور الالوندى فى الفصل األول 
الحديث عن »مأزق برشلونة«.. وهى مدينة أوروبية أصبحت 
رمزا لالتحاد األوروبى. ثم يشير الكتاب فى بقية فصوله إلى 
أن اله�دف م�ن وراء الش�راكة األورومتوس�طية كان تحويل 
منطقة حوض البحر المتوس�ط إل�ى منطقة للحوار والتبادل 
والتعاون بما يحقق االس�تقرار وإقامة منطق�ة حرة بنهاية 
عام 2010 .. وقد وّقعت بالفعل 27 دولة على وثيقة برشلونة 

فى عام 1995.
وينتهى الكتاب إلى تأكيد أن العالقات األورومتوسطية تعانى 

حاليا مأزقا حقيقيا.. ولم تعد تنطلى على شباب العرب كلمات 
مثل؛ الديمقراطية، والليبرالية، وسيادة القانون.. إذ المعارف 
أصب�ح لها أكثر من وج�ه، وأكثر من مص�در.. ويرى المؤلف 
أننا اآلن أمام موجة جديدة من االستعمار الجديد، الذى يمثله 
الغرب بقيادة أمريكا.. وبمس�اعدة فرنسا وألمانيا.. ومباركة 
م�ن دول أوروبية أخرى؛ مثل هولن�دا والدانمارك.وفى الجزء 
األخير م�ن الكتاب مجموعة من التطبيق�ات؛ حملت عناوين 
مثل: عن المواطنة فى الفضاء المتوسطى، وروشتة مصرية 
إلنق�اذ االتحاد، واالتح�اد من أج�ل البحر األحم�ر، واالتحاد 
م�ن أجل إس�رائيل.. ث�م يقول الدكت�ور الالوندى ف�ى خاتمة 
الكت�اب: » لم يعد عند أوروبا ما تقدم�ه للعرب.. من نظريات 

وأيديولوجيات وفلسفات مبهرة!«

عبقرية العقاد صاحب العبقريات فيتو عىل عرص اإلخوان .. واسترشاف املستقبل

حتى ال ينتحر املتوسط..!



       المستقبل العراقي/هيفاء احمد

 يظ�ن البعض وخاص�ة أولئك الذين يش�عرون 
بأنهم وحيدون وأغراب، أن نقل كالم المحيطين 
به�م وس�يلة فعال�ة ق�ادرة عل�ى إنقاذهم من 
األوهام التي تقتحم عالمهم تدريجيا ربما ألنهم 
ال يجدون من يقاسمهم مرارة الحياة ويمنحهم 
مش�اعر حقيقية صادقة ليس لها أي هدف آخر 
س�وى أنها تريد أن تنثر ف�ي داخلهم أمال جديدا 
ف�ي الحياة لعلهم يتخلون عن هواجس�هم التي 
تح�اول جاهدة إقناعهم ب�أن ال أحد يحبهم وأن 
كل األش�ياء م�ن حولهم تفتقد للص�دق والثقة 
وربم�ا لألم�ان ال�ذي يجع�ل لتقاربه�م قيم�ة 

حقيقية.
ل�ذا يقررون البحث عمن لديه الفضول والرغبة 
الشديدة في معرفة نظرة اآلخر تجاهه سامحا 
لنفس�ه أن يس�تمع لتل�ك األلس�نة الت�ي تتعمد 
نق�ل كل ما من ش�أنه أن يؤذي اآلخ�ر ويؤلمه 
غير مكتفي�ة أحيانا بنقل ال�كالم حرفياً، وذلك 
ألنه�ا تعتب�ر أن اللج�وء للمبالغ�ة في تفس�ير 
ال�كالم المتداول وتحديدا م�ع من يعنيهم األمر 
س�يجعلها أكث�ر قرب�ا لآلخ�ر، مؤك�دة ص�دق 

نواياها لعلها تحظ�ى بالمحبة التي قد تقودها 
إلى قلوبهم المتوجعة منتهزة الفرصة لتكوين 
عالق�ة صداقة معه�م حتى لو كان ذل�ك لفترة 
وجي�زة، المهم بالنس�بة لها ه�و أن تنجح في 
كس�ر قيود الوحدة التي اختارتها هي لنفس�ها 
بدون أن تش�عر. نس�تغرب قدرتهم على الطعن 
م�ن الخلف بأكاذيبهم واتهاماتهم الملفقة التي 
غالبا ما تخدم أهدافهم غير المش�روعة نحاول 
أن نج�د مب�ررا مقنعا ل�كل ما يفعلون�ه، لكننا 
نصدم عندما نكتشف أن دافعهم الحقيقي وراء 
كل ما يتناقلونه من كالم هو حاجتهم للصداقة 
متجاهلين أن تصرفاتهم تلك ستزيد من حزنهم 

وستعمق لديهم الشعور بالوحدة أكثر.
فهم باس�تهتارهم وقلة وعيهم س�محوا لآلخر 
أن يتجنبهم ويبتعد عنهم رافضا مجرد التفكير 
ف�ي بناء عالقة جدية معه�م قد يكون ذلك ألننا 
نخشى كثيرا أن نعرض أنفسنا للوجع والخذالن 
كونهم اعت�ادوا أن يخونوا ثقة من حولهم غير 
آبهي�ن بحجم المرارة التي س�يتركونها خلفهم 
فقط ليبرهنوا قدرتهم على استقطاب أكبر عدد 
من األصدقاء الذين قادهم القدر ليقعوا ضحية 
خبثه�م وحقده�م وقس�وتهم الت�ي منحته�م 

الصالحي�ة الكامل�ة ليس�تبيحوا خصوصي�ات 
اآلخ�ر وآراءه الخاص�ة ف�ي كل المواق�ف التي 
تح�دث أمامه والتي تس�تفزه ليقرر بعد ذلك أن 
يتكلم ويبوح ب�أدق التفاصيل الت�ي يعتقد أنها 
م�ن المس�تحيل أن تصبح دليل إدانة يس�تخدم 
ضده. متجاوزين بذلك الثقة التي من ش�أنها أن 
تردعهم أو على األقل تجعلهم يلمس�ون صدقه 
معهم محاوال إش�عارهم بم�دى احتياجه ألحد 
يبادل�ه القيم والمش�اعر نفس�ها وربم�ا أيضا 
األم�ان ال�ذي ق�د نخس�رهم نهائيا بمج�رد أن 
يفكروا بالتخلي عنا سامحين ألنفسهم بكشف 
أوراقن�ا الت�ي ل�م نتوقع أب�دا أن يتخ�ذوا منها 
وس�يلة تعينهم عل�ى اختراق قلوب أش�خاص 
جدد آن األوان ليؤذوها بكل مشاعر باردة تأبى 

أن تحن ولو قليال.
ش�روعهم في تش�ويه ص�ورة أولئ�ك الذين لم 
يش�ككوا لحظة واح�دة بمحبتهم الصادقة لهم 
أو باألح�رى همومه�م بأنها صادق�ة حقيقية 
مج�ردة م�ن أي مصلح�ة يجعله�م يفك�رون 
بالمواجه�ة األنيق�ة الت�ي تعتمد أساس�ا على 
االعت�راف بما نحمل�ه لهم من محب�ة واحترام 
وتقدي�ر فاتحي�ن المجال أمامه�م ليدافعوا عن 

أنفس�هم لس�بب وحي�د وه�و أن�ه من 
الممكن جدا أن يك�ون كل ما وصل إلى 
مس�امعنا عبارة عن مكائد حيكت من 
أج�ل اإليق�اع بيننا وبين م�ن نحب، 
فنح�ن نعل�م جي�دا أن كل م�ا يت�م 
تناقل�ه وتداوله ليس بالضرورة أن 
يك�ون هو ما ح�دث حق�ا فهناك 
كثيرة  وس�يناريوهات  احتماالت 
فيه�ا  نفك�ر  ال  وربم�ا  نجهله�ا 
أصال ألننا نس�تبعد سوء نواياهم 
ودوافعهم التي يحاولون بش�تى 
ليس�تطيعوا  إخفاءه�ا  الط�رق 
كل  م�ن  أنفس�هم  تبرئ�ة  دائم�ا 
م�ا ينس�ب إليه�م والظه�ور في 
أجمل صورة قد يك�ون ذلك ألنهم 
يجيدون قل�ب الحقائق وتجييرها 
لصالحهم لدرج�ة أنهم قد يدعون 
األل�م ليفلت�وا م�ن كل االتهام�ات 
التي توج�ه ضدهم ليبقوا في أعين 
اآلخري�ن صفح�ة بيض�اء نقي�ة ال 

يشوبها الخبث.
لطيفة.

     المس����تقبل العراقي/ س����حر الربيعي

 األم نبع من الح�ب والحنان، فاألمهات ال ينقطع حنانهّن 
وحبه�ّن لعائلته�ن، لكن ل�كل أّم طريقتها ف�ي إظهار هذا 
الحنان والحب والعطاء المتواصل، كما لكل أم صفة تطبعها 
ف�ي تعامله�ا م�ع أبنائها.هناك دراس�ة تبي�ن أن األمهات 
يختلف�ن باختالف طباعهن وأمزجته�ن ورؤيتهّن للحياة، 
وباختالف الظروف أيضا. إذ هناك األم القلقة المضطربة، 
التي تراقب كل تفاصيل حياة أبنائها بتدقيق مفرط. وهناك 
األم التي تعشق الموضة والجلوس في المقاهي الفاخرة، 
وتوج�د األم التي تراقب أطفالها ب�ال انقطاع، وهناك األم 
المهملة، إلى غير ذلك من الطباع واألمزحة.في هذا الشأن 
يبين األس�ري أحمد عبد الله ب�أن األمهات يختلف بعضهن 
عن بعض، فاألم “الصديقة الحميمة”، عادة ما تكون هذه 
األم صغيرة في العمر، تحتفظ بس�مات ومشاعر الشباب، 
وتح�رص عادة على الظه�ور بمالبس قريب�ة من مالبس 
ابنته�ا لتكون صديق�ة لها، كما تحرص عل�ى التنويع في 
المالب�س والتردد عل�ى مراكز التجميل.تقول فرح قاس�م 
بأن أمها هي أقرب األش�خاص إليها، فهي ال تش�عر بأنها 
والدته�ا، فأمه�ا صديق�ة وحميم�ة، وتس�هر دوم�ا على 

مصالحها، وهي قريبة منها حتى في مالبسها وأفكارها.
لكن األسري عبد الله يقول إن سلبية هذه األم أنها “دائمة 
اإلصرار على عدم إخفاء أي شيء على بناتها”، ما يجعلها 
“مزعج�ة” لهّن في فت�رة المراهقة عل�ى الخصوص، لِما 

لهذه الفترة من خصوصية.
في حين يبين خليل عيس�ى )16 عاما( أن أمه تس�يطر في 
المنزل على كل شاردة وواردة تخصه وتخص إخوته، على 
ح�د وصفه، فهي مثال حريصة على مراقبة ما يقومون به 
على جهاز الكمبيوتر، وما يفعلونه على الفيسبوك، وعلى 
الهات�ف، وتح�رص عل�ى التع�رف على جمي�ع أصدقائهم 
وعائالتهم.ويبي�ن عبد الله أيضا أن هذا النوع من األمهات 
يصن�ف ضم�ن نمط ب�� “األم الحوام�ة”، وه�ي األم التي 
تسيطر عليها غرائز األمومة، فهي تراقب أنشطة أطفالها 
ع�ن كثب، على الفيس�بوك، مثال، وتتنظر بس�يارتها أمام 
بوابة مدرس�ة ابنها أو ابنتها المراهقين حتى تضمن عدم 
ذهابهم�ا ألي مكان.وتح�ب ه�ذه األم أن تخطط تفاصيل 
يوم طفلها، ويس�عدها أن تخطط لمس�تقبله أيضا، ويبدأ 
خوفها وانش�غالها على طفلها منذ لحظة والدته. وهناك 
“األم المتس�لطة” الت�ي تتح�دث عنه�ا التربوي�ة ه�دى 
الش�مري، وه�ي األم التي تحرص عل�ى أن يكون أطفالها 
“منمقي�ن”، يرت�دون المالب�س األنيقة ويعرف�ون كيفية 

الع�زف على الكمان، والتحدث بلغة ثاني�ة، أو ثالثة، خالل 
سنوات ما قبل المدرسة. 

وف�ي هذا الس�ياق تتحدث الش�مري  عن كت�اب قرأته عن 
“األم المتس�لطة”، ألفت�ه الدكتورة آمي تش�وا، األس�تاذة 
بجامع�ة ييل، وهي أميركية من أصل صيني، جس�دت فيه 
ش�خصية هذا النوع من األمهات ف�ي هذا الكتاب وعنوانه 
“ترنيمة معارك األم المتنمرة”.وتتصف هذه األم، حس�ب 
األستاذة آمي تشوا، بأس�لوب القسر والصرامة في تربية 
أطفاله�ا، وف�ي الغ�رب يس�مى هذا الن�وع م�ن األمهات 
ب��”األم المرعب�ة”، وه�ي على النقي�ض تمام�ا من األم 
الفوضوي�ة الت�ي تهتم بأس�لوب التربية غير الس�لطوي، 
فتكون القواعد الصارمة أمرا محظورا في بيتها.وتوضح 
ب�أن األم الفوضوي�ة تفضل أن يكتش�ف أطفاله�ا األمور 
بأنفس�هم، وتك�ون الفوض�ى الخالقة ه�ي المهيمنة في 
المن�زل. ويمكن لألطفال فعل أي ش�يء يريدونه. واليوم، 
وبعد الضغط المادي والظروف االقتصادية الصعبة، ظهر 
ن�وع جديد من األمه�ات، وه�ي “األم المعيل�ة”. عن هذا 
الن�وع من األمهات يبّين خبير االقتصاد حس�ام عايش، أن 
ه�ذا النوع من األمهات لم يكن موجودا إال في الغرب، لكن 
الي�وم، ومع صعوبة الظ�روف االقتصادية صار هذا النوع 
من األمهات موجودا وبشكل كبير في البالد. فاألم المعيلة 

تك�ون في ذات الوقت أّما وأبا لطفله�ا، رغم عملها خارج 
البي�ت، ويتعلم أبناؤه�ا كيف يعتمدون على أنفس�هم في 
س�ن مبكرة. وف�ي المقابل يبين عبد الل�ه أن هناك أمهات 
خام�الت: األم الخامل�ة ال تس�توعب احتياج�ات الطف�ل، 
ف�ال تتأثر وال تب�دي أي اهتمام بقدرة الطفل وأحاسيس�ه 
وتحصيله، وغالبا ما يكون طفلها ذا كفاءة متوسطة، وال 

يستطيع التكيف مع المجتمع.
وأم�ا األم المهموم�ة فه�ي األم التي تعمل ط�وال الوقت 
في المنزل، فتعاني الش�قاء والتعب، وهي دائما مشغولة 
بعمله�ا، فال تعط�ي لطفلها الح�ب والرعاي�ة الكافية، ما 
يجعل�ه قلي�ل الكف�اءة ال يتس�م بالجدية، ويج�د صعوبة 

كبي�رة في التكيف مع المجتم�ع. في حين يكثر 
الحدي�ث عن األم المتس�لطة ف�ي المجتمعات 

العربية، وفي ش�أنها يقول اختصاصي علم 
النفس د. محمد صالح بأن هذه األم كثيرة 

األوامر، وال تفهم وال تقدر قدرات الطفل 
وإمكاناته، وغالبا ما يكون طفلها على 

ق�در م�ن الكف�اءة والج�دارة 
العاطفي�ة،  الناحي�ة  م�ن 

ولك�ن يغلب علي�ه طابع 
النضوج  الخجل وع�دم 

العاطفي.أما األم المثالية فهي التي تتصف بروح المبادرة، 
وتمن�ح الطفل فرصة للمب�ادرة، وال تتدخل إال في إعطائه 
النصيح�ة واإلرش�اد. وفي ه�ذا الصدد يقول عب�د الله إن 
هذه األم ترب�ي طفال عظيما، ذا كفاءة عالية، مِرِنا خالقا، 
وينمو ويتحرك بس�هولة، ويحل مش�اكل بنفس�ه.ويبين 
اختصاص�ي علم االجتماع د. عبد المنع�م صبيح  بأن األم 
هي مصدر الطاقة المجتمعية، وهي المس�ؤولة عن اللبنة 
األول�ى في المجتمع، أي األس�رة.  ويؤك�د أن على األم أن 
تك�ون أق�رب للمثالية، وأن تعرف كي�ف تتعامل مع الجيل 
الجديد ال�ذي يصعب فهمه في أيامنا لكث�رة العوامل التي 
تتش�ابك في حياته، وكث�رة الط�رق التربوية 

التي تفرض عليه.
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لـألمـهـات أمـزجـة فـي الـتـعـامـل مـع األبـنـاء

          المس���تقبل العراقي/متابعة

  بي�ن ك�رم الضياف�ة والحضور ب�دون دعوة خي�ط رفيع، 
حي�ث اللباق�ة العام�ة تغيب عند بع�ض المتطفلي�ن الذين 
يقتحم�ون المناس�بات االجتماعي�ة أي�ا كان�ت مس�ببين 
اإلح�راج للقائمي�ن عليها.هؤالء المتطفل�ون يقبلون على 
الدع�وات االجتماعية، ال س�يما تلك الت�ي يحتفي أصحابها 
بمدعويه�م بعش�اء خ�اص أو ضياف�ة مميزة؛ حي�ث يأتي 
زائ�رون معه�م أو مرافق�ون زائ�دون ليس�وا م�ن قائمة 
المعازيم، ما يش�كل إرباكا للقائمين على المناس�بة.غرباء 
داخل المناس�بة يتراش�قهم الجميع بالنظر والسؤال “من 
هم؟”، حيث ال أحد من طرفي الفرح أو من أصحاب الدعوة 
يعرفهم، يجلس�ون بدون أدنى حرج.وج�ود هؤالء الغرباء 
ق�د يثير الضح�ك أحيانا؛ حيث يعيد لألذهان فيلما اكتس�ح 
الشاشات ويحمل اس�م “متطفلو العرس” لمخرجه ديفيد 
دوبكي�ن؛ إذ يق�وم صديقان باقتحام أي ع�رس يصادفهما 
في الطريق حتى يقعا في النهاية في مأزق وموقف محرج 
يجعلهم�ا يغيران من عاداتهم�ا، ولكن هل يمكن تقبل هذه 
المواقف في الحياة اليومية؟مختصون يرون “التطفل على 
المناس�بات عادة “قبيحة” وسلوكا بغيضا وممارسها هو 
ش�خص “بلي�د” و”ال معي�اري”، ال يفهم ح�دوده ويحتاج 
إلى الحزم في التعام�ل ونهر”.وبين تقبل الموقف ورفضه 
وحت�ى طريقة التعامل، تختلف الح�االت على أرض الواقع 
ف�ي الضيوف المتطفلين، فما حصل ف�ي حفل زفاف مهند 
وزينب كان أمرا ال يمكن الس�كوت عن�ه، خصوصا أن عدد 
المدعوين كان محدودا في مزرعة ألحد أقاربهما، وإذ بهما 
يجدان نفس�يها في موقف حازم ال يمك�ن قبوله حين قرر 

أح�د األصدقاء أن يحضر بصحبة أصحاب مش�تركين لهما 
ل�م يكونوا عل�ى قائم�ة المدعوين.وهذا الموقف، بحس�ب 
السيد عمار جواد، مر عليه خمسة أعوام، لكنه كلفه فقدان 
صداقته ل�كل هؤالء ألنهم كانوا يدركون أن الحفل مقتصر 
على األسرتين بسبب وضع عائلي لم يكن يسمح بأي غريب 
عنهم.ويب�رر جواد أن األم�ر ال يرتبط بع�دم الترحيب بهم 
بقدر ما ه�و مرتبط بالخصوصية لم�ن كان حاضرا وبناء 
على طلب منهم بأن يكون الحفل عائليا فقط.وتعامل مهند 
وزينب كان بمثابة الصدم�ة للجميع؛ حيث طلبا منهم بكل 
هدوء أن يغادروا، رغ�م البلبلة التي حصلت وكادت تتحول 
لع�راك، لك�ن صديقه رغ�م اقتحام�ه الحفل اعت�ذر وغادر 
مب�ررا أن حضوره المفاجئ هو إلضفاء أجواء البهجة على 
ج�و العرس العائل�ي والوقوف الى جان�ب صديقه.لكن في 
المقابل، كان الضيوف غير المدعوين مرحبا بهم بامتعاض 
واضح في حفل غداء كبير أقيم بمناس�بة نجاح ابن السيدة 
“أم خالد”، مبينة أن الحفل كان كبيرا والطعام فائضا، لكن 
حض�ور إحدى جاراته�ا بمرافقة صديقات له�ا ال تعرفهن 
ألنهن زرتها في الوقت نفس�ه كان أمرا مس�تهجنا لكنه لم 
يمن�ع أن ترحب بالج�ارة و”ضيفاتها”.وتضيف أم خالد أن 
هذا التصرف لم يفاجئها، لكنه جعلها تفكر مس�تقبال بمن 
تختار ليدخ�ل منزلها وأن تنبه مدعويها مس�بقا بحصرية 
الدع�وة، وتعتبر أن الضيف بمج�رد حلوله له حق الضيافة، 
حتى لو يكن في موضع ترحاب.مثل هذه التصرفات ينم عن 
شخصية “ال معيارية”، بحسب االختصاصي االجتماعي د. 
حسن الهنداوي، الذي يشير إلى أن هذا السلوك غير مقبول 
تحت أي ش�كل من األش�كال، ومن يقوم به ال يدرك ماهية 
المح�ددات والنظ�م االجتماعي�ة الت�ي تقيمه�ا الجماعات 

مع بعضها في المجتمع، وبالنس�بة له ف�إن األنا الغريزية 
الت�ي ترتبط بمعنى الغذاء؛ أي األساس�يات، ال تتواجد لذلك 
يبح�ث عنه�ا داخ�ل التجمعات.ويتاب�ع الهن�داوي، أن هذا 
الشخص يرى في فكرة الجموع التي تتمثل في المناسبات 
االجتماعي�ة فرص�ة للظه�ور واالنصه�ار والتع�رف على 
اآلخرين رغ�م كونه غير مرحب به.وق�د يصل حد الظهور 
غير متوقع لموقف إح�راج جماعي لكال الطرفين، ويخرج 
األم�ر على نط�اق الس�يطرة، وهن�ا الموق�ف الحتمي هو 
التعامل بفظاظة، حين اضطرت السيدة  خولة الصاحب أن 
تطل�ب من بعض نس�وة ال تعرفهن أن يغ�ادرن بهدوء بعد 
أن حض�رن فج�أة ضمن مجموع�ة تعرف بعضه�ا، ضمن 
إفط�ار جماعي نظمته في أح�د المطاعم.وتلفت خولة الى 
أنه�ا فوجئت حين دخل�ت بعض المدعوات برفقة س�يدات 
أخري�ات ال تعرفهن، ليضاعف العدد مرتين عن المخصص، 
وهنا لم تجد مخرجا س�وى الطلب منه�ن المغادرة كونها 
مناسبة خاصة للمدعوات فقط وسيناقشن أمورا تخصهن.

وبالطبع، بحس�ب وصفها، كان�ت ردة الفعل عنيفة؛ حيث 
غادرت بعض النس�اء واستهجن ذلك التصرف، فيما وقفت 
أخريات لجانبها، بأن ه�ذه الدعوة خاصة.وفي موقف آخر 
في حفلة بمناس�بة تخ�رج االجامعية مها االعظمي ؛ حيث 
دعت صديقاتها وزميالتها، وجدت أن بعضا منهن أحضرن 
صديقاته�ن وأخري�ات اصطحب�ن أخواته�ن وأمهاته�ن، 
والنتيجة اكتظاظ في المنزل على المقاعد وحتى في حجم 
الضيافة.ولم تجد مها مخرجا سوى طلب مزيد من المقاعد 
والضياف�ة لتلب�ي الحاج�ة، ورحبت بهن، مش�يرة الى أنها 
تعرف�ت على وجوه جديدة بات�ت صديقة لها، رغم اإلحراج 
الذي تعرضت له، لكن هؤالء قدمن ليش�اركنها فرحتها.إال 

أن االختصاصي النفس�ي والتربوي ،د. موس�ى مطر، يرى 
أن هذه الش�خصيات “المتطفلة” تعاني من “البالدة وعدم 
اإلحس�اس”، وتقيس األشياء بحس�ب معاييرها وتستنتج 
ما تريد بمعنى آخر أنهم يقيس�ون األمور وفق مقاييسهم.

ويتابع “يستجيب هؤالء لتوقعاتهم من الطرف المقابل أن 
يلبيها فيم�ا الحقيقة هم عكس ذل�ك، ويظهرون تصرفات 
تعب�ر ع�ن الرغبة ف�ي االندم�اج بينما هم عك�س كل هذا، 
على س�بيل المثال يظه�رون الكرم وحب المش�اركة فيما 
الحقيقة هي البخل والنفاق”.وعلى الصعيد النفسي، يؤكد 
مطر أن المتطفلين، ش�خصيات غير متوازنة نفسيا، وهي 
ش�خصية س�يكوباتية تمنح الحق لنفس�ها بالتعايش على 
اآلخري�ن واألخذ منهم وإقحام نفس�ها م�ع المجموعات، 
ولكنه�ا فعليا غير ق�ادرة عل�ى التفاع�ل االجتماعي.فيما 
يعتبر االختصاصي النفسي د. سعد محمود هادي ، أن مثل 

ه�ذه التصرفات ترتب�ط بانخفاض معدل ال�ذكاء العاطفي 
لديهم، في الوقت الذي نعيش فيه في مرحلة المعيارية؛ أي 
ال تندرج بين مقاييس الحياة الحديثة والتقليدية ومتغيرات 
االثنتي�ن معا.ويوضح أنه في الحي�اة الحديثة، فإن االلتزام 
بالدع�وة والدق�ة أمر مهم، فيم�ا في المقايي�س التقليدية 

األمر يرتبط بالواجب وتلبية الدعوة.
ويذهب هادي  الى أن بعض الش�خصيات الهس�تيرية تفعل 
أي ش�يء لتبلية حاجاتها مثل الج�وع واالندماج بالمحيط، 
وهذه بالع�ادة فروق فردية لها عالق�ة بالذكاء االجتماعي 
والعاطفي وضعفهما.وبين قبول ورفض لتلك الشخصيات 
“المتطفلة”، يبقى القول إنها ليس�ت ممارس�ات ش�ائعة، 
لكنها تحصل بين الفينة واألخرى بحجة التحرر، في تغييب 
لمفهوم مساحة اآلخر وظروفه، تاركة المجال للذوق العام 

ليحكم مثل هذه المواقف.

متطفلون يقتحمون مناسبات اجتامعية.. 
واحلرج سيد املوقف



ملفات13
www.almustakbalpaper.net

العدد )918(  االربعاء 4  آذار  2015   

»ويكيبيديا« قلعة حصينة يف وجه النساء واألقليات
       إيما جيكوبس

لب يف �سمال اإجنلرتا. طلبت ال�سركة م�ساعدة  ع�س��ية تعومي اأ�س��همها يف البور�سة، خاطبت �سركة اأمريكية )غري م�سماة( مارك براي، الذي يعي�ش يف �س��يفيلد، بلدة ال�سُ
مارك البالغ من العمر 28 عامًا ب�س��اأن م�س��األة �سَعَر املديرون باأنها ميكن اأن توؤثر يف �سعر ال�سهم: �سفحتها على موقع ويكيبيديا. ال�سفحة، الق�سرية واململة وغري املُلهمة، 

كانت يف حاجة ما�سة اإىل بع�ش الإثارة.
لذل��ك قدم براي امل�سورة لل�سرك��ة عن كيفية تلميع وحتديث وتو�سيع املقال اخلا�ش بها يف املو�سوعة احلرة على الإنرتن��ت. فعل ذلك مقابل اأجر. ويف حني اأن املكافاآت 
ميك��ن اأن تك��ون جيدة - يقول اإن مناف�سيه يف الوليات املتح��دة يتباهون بعائداتهم البالغة ماليني الدولرات - اإل اأن العم��ل يخاطر باإثارة غ�سب جمتمع ويكيبيديا، 
وه��و جي�ش موال من املحررين املتطوعني الذين يقرتحون الأبحاث، ويتولون اإجراءها، وكتابة وحتديث مقالت املو�سوعة. وبع�ش املتطوعني يتهمون املحررين الذين 

يتلقون الأجر باأنهم م�سعوذون، يتلقون املال مقابل ممار�سات م�سبوهة.

      ياسين تماللي

في 9 كانون االول/ديس�مبر 2014، 
أُطلق س�راح الفرنسي س�يرج الزارفيك 
ال�ذي كان�ت تحتج�زه من�ذ 24 تش�رين 
مجموع�ٌة   2011 الثاني/نوفمب�ر 
مس�لحة م�ن مجموع�ات “القاعدة في 
ب�اد المغ�رب اإلس�امي”. وكما جرت 
العادة، نفت الس�لطات الفرنسية دفَعها 
فديًة لمختطفيه. من الصعب تصديق ما 
أوردت�ه الصحافة الفرنس�ية يومها من 
تصريح�ات للرئي�س النيجي�ري مفاُدها 
أن تحري�ر الزارفي�ك م�ن أس�ره ثم�رة 
“احترافية أجهزة االستخبارات النيجيرية 
والمالية”. لم يطلق المختطفون سراحه 
النيجيري�ة  االس�تخبارات  أجه�زة  ألن 
والمالي�ة خّوفته�م م�ن بطش فرنس�ا، 
فهم في صراع دام معها في شمال مالي 
منذ كانون الثاني/يناي�ر 2013. أطلقوا 
س�راحه ألنه�م قبض�وا الثم�ن مايي�َن 
من ال�دوالرات كان�وا على يقي�ن بأنهم 
س�يجنونها. فا ُيعقل أال يسعى الرئيس 
الفرنس�ي إل�ى إنقاذ حياة “آخ�ر رهينة 
فرنس�ية ف�ي العال�م”، وأال يكت�رث لما 
قد ينج�م عن قتلها من انهيار لش�عبيته 
المتهالك�ة، خاص�ة بعد إع�دام الرحالة 
الفرنسي هيرفي غورديل في الجزائر في 
24 ايلول/ س�بتمبر 2014. وبشكل شبه 
رس�مي، أقّر بحقيقة األمر أالن مارسو، 
وه�و نائ�ب يمين�ي ف�ي البرلم�ان عن 
فرنس�يي الخارج، كان ف�ي الثمانينيات 
مس�ؤوَل المصلحة المركزي�ة لمكافحة 
اإلرهاب ل�دى نيابة باريس: “ليس هناك 
فرنس�يٌّ واحد يعتق�د أن الزارفيك أُفرج 
عن�ه حّب�ا لعي�ون فرانس�وا هوالن�د”. 
وم�ن جهت�ه، لّخ�ص ديدي�ه فرانس�وا 
)وهو نفُس�ه كان محتجزا في س�وريا( 
مجمَل المس�ألة بقوله: “ما نعرفه، نحن 
الفرنس�يين، ه�و أن الس�لطات س�تبذل 
قصارى جهدها إلنق�اذ حياة الرهائن”. 
هل تعن�ي “قصارى جهدها” هنا ش�يئا 
سوى الرضوخ، بشكل أو بآخر، لمطالب 
إع�دام  ف�ي  يت�رددون  ال  مختطفي�ن 

رهائنهم بشكل استعراضي؟ وُيذكر هنا 
أن ابنَة سيرج الزارفيك كانت قد صرحت 
أي   ،2013 االول/أكتوب�ر  ف�ي تش�رين 
قبل إطاق سراحه بس�نة، أن الخارجية 
الفرنسية طمأنتها إلى أن “أريفا ستدفع 
أيض�ا من أجل تحري�ر أبيها”، أي أن هذه 
الش�ركة النووي�ة العماق�ة العاملة في 
النيج�ر س�تضيفه إلى قائم�ة أربعة من 
عمالها بذلت ماال وفيرا لش�راء حريتهم 
 .2013 29 تش�رين االول/أكتوب�ر  ف�ي 
وليس�ت فرنس�ا البلَد األوروب�ي الوحيد 
الذي دف�ع فديات مقاب�ل تحرير رهائن 
اختطفتهم مجموعات مس�لحة. حسب 
تقرير لمركز الدراس�ات األمنية بزوريخ 
)سويس�را( ص�در ف�ي تش�رين االول/
أكتوبر 2013، تعتبر الحكومة األميركية 
)ويعرف عنها انتقاُده�ا تلبية نظيراتها 
أّن  المختطفي�ن(  مطال�ب  األوروبي�ة 
سلس�لَة اختطافات الرعايا الغربيين في 
الش�مال األفريق�ي وس�احل الصح�راء 
بدأت بدف�ع الحكومة األلمانية 5 مايين 
دوالر لقاء اإلفراج عن س�ياح أوروبيين 
 2003 ف�ي  الجزائ�ر  ف�ي  اختطفته�م 
“المجموعُة الس�لفية للدعوة والقتال”، 
المغ�رب  القاع�دة ف�ي  س�ليلُة تنظي�م 
اإلس�امي. ويش�ير التقرير ذاته إلى أن 
هذا التنظي�م اعترف بحصوله في 2012 
عل�ى 19.4 ملي�ون دوالر لق�اء إط�اق 

سراح اسبانيْين وإيطالي، وأن سويسرا، 
بي�ن 2003 و2009، دفع�ت هي األخرى 
سويس�ريين  حري�ة  لش�راء  المايي�ن 
محتجزي�ن وإن كذبت ذلك ��� كفرنس�ا 
���� تكذيب�ا قاطع�ا. ونتوق�ف هنا عند 
صيغة التكذيب الرسمي السويسري كما 
ورد في ه�ذه الوثيقة: “تكذب الحكومة 
تكذيبا مطلقا استخدامها أمواال عمومية 
لدفع فديات”. من حقنا أن نستخلص من 
هذه الجملة أنها اس�تخدمت أمواال “غيَر 
عمومية” بالمعنى القانوني للكلمة )أي 
غير محتس�بة في الميزانية(، اس�تقتها 
م�ن صناديق االس�تخبارات الس�وداء أو 
من ش�ركات له�ا مصالح ف�ي المناطق 
الت�ي حصلت فيه�ا عملي�ات االختطاف 

)وهو حال شركة أريفا الفرنسية(.
ال أحد ينكر على دول أوروبا اعتباَرها 
أرواح رعاياها غالي�ة، ولبلدان المنطقة 
العربي�ة في ذلك عبرة. المش�كلة هي أن 
هذه الفدي�ات اليوم مصدٌر رئيس�ي من 
مص�ادر تموي�ل المنظم�ات المس�لحة 
العاملة في الش�مال األفريقي وس�احل 
الصحراء )تجنيد محاربين جدد، إنش�اء 
معسكرات تدريب، شراء أسلحة ووسائل 
االتصال..(. وقد أقرت مجموعة الثمانية 
)وفرنس�ا م�ن أعضائه�ا( بذل�ك إقرارا 
 2013 حزيران/يوني�و  ف�ي  صريح�ا 
مش�يرة إل�ى أن تحرير الرهائ�ن مقابل 

المال هو الذي مّكن “القاعدة في المغرب 
اإلس�امي” م�ن تنفي�ذ عملي�ة احتجاز 
عماقة في جن�وب الجزائر ف�ي كانون 
الثاني/ يناي�ر 2013 )موقع تيغنتورين 
الغ�ازي( راح ضحيَته�ا 39 رعية أجنبية 
من العاملين في المجال النفطي. أشارت 
مصادر رس�مية جزائري�ة في 2011 إلى 
أن حكومات أوروبية دفعت لهذا التنظيم 
من�ذ إع�ان مي�اده ف�ي مطل�ع 2007 
فدي�ات مقداُرها اإلجمال�ي 150 مليون 
ي�ورو. ربم�ا كان ه�ذا الرق�م مضخم�ا 
بع�ض الش�يء، لك�ن ال يبدو لن�ا خياليا 
صرف�ا إذا علمنا أن جهاز االس�تعامات 
أك�د  الخ�اص “س�تراتفور”  األميرك�ي 
من جهت�ه حصول القاع�دة في المغرب 
اإلس�امي عل�ى 89 ملي�ون دوالر بي�ن 
2003 و2012 في شكل فديات. وحسب 
مرك�ز  )تقري�ر  األميركي�ة  الحكوم�ة 
المذك�ور(، حصلت  الدراس�ات األمني�ة 
القاع�دة ف�ي المغرب اإلس�امي س�نة 
2011 عل�ى 5.4 مايي�ن دوالر لق�اء كّل 
رهينة أفرج�ت عنها. ويؤي�د صحة هذا 
الرق�م ما أوردت�ه الصحافة الفرنس�ية، 
مستندة إلى مصدر “على دراية بتفاصيل 
عملية إطاق س�راح 4 رهائن فرنسيين 
في النيجر في 29 تش�رين األول/أكتوبر 
2013” )“لوموند”، 30 تش�رين االول/ 
أكتوبر 2013( من أن الفدية التي سلمها 
ممثلو المديري�ة العامة لألمن الخارجي 
)DGSE( لمختطف�ي ه�ؤالء تج�اوزت 
20 ملي�ون يورو )أي حوال�ي 23 مليون 
دوالر(. ورغ�م اس�تهجان مجلس األمن 
الدول�ي )نهاية س�نة 2009( ومجموعة 
الثمانية )2013( دف�َع فديات لمحترفي 
تجارة الرهائن، فهو مستمر وكأن شيئا 
لم يكن. وهكذا، فيما ُيش�ّدد الخناق على 
التعام�ات المالي�ة التي يش�ك ف�ي أنها 
تم�ّول اإلره�اب، يتواص�ل تمويل�ه من 
طرف أوروبا بهذا الش�كل شبه المباشر، 
ما يفاقم في دول شمال أفريقيا وساحل 
الصح�راء االضط�راَب األمن�ي، ذريع�َة 
ال�دول العظم�ى األساس�ية للتدخل في 

هاتين المنطقتين. 

جتارة الرهائن والفديات األوروبية التي متول اإلرهاب

المدف�وع  مقاب�ل  المجان�ي  ص�راع 
يص�ل إلى قل�ب النقاش حول م�ا إذا كان 
المحت�وى على اإلنترن�ت ينبغي أن يكون 
مفتوحاً للجميع، دون أي رس�وم. جيمي 
ويل�ز، المؤس�س المش�ارك للموس�وعة 
على اإلنترنت، قال إن مهمته هي “توزيع 
موسوعة علمية مجانية لكل شخص على 
الكوكب بلغته الخاصة”. رؤيته المثالية، 
المتأث�رة بحرك�ة البرمجي�ات مفتوح�ة 
المصدر ف�ي التس�عينيات، كان�ت إيجاد 
مجتم�ع ذي تنظيم ذاتي إلى حد كبير من 
المس�اهمين في ويكيبيديا، ألن مشاركة 
شخص يبلغ من العمر 15 عاماً في مقال 
عن لعبة “نداء الواجب” ال تقل أهمية عن 
حديث مدرس لغة إنجليزية عن مسرحية 
هاملت. هن�اك 77500 “ُمحرر ناش�ط”، 
ت�م تصنيفهم بأنهم أولئ�ك الذين يجرون 
خم�س عمليات تحري�ر أو أكثر ش�هرياً، 
وفق�اً آلخ�ر دراس�ة م�ن ِقبل مؤسس�ة 
ويكيبيدي�ا، المنظم�ة غي�ر الربحية التي 

تشرف على الموسوعة.
األج�ر  يتلق�ون  الذي�ن  المح�ررون 
ال  أناس�ا  يعتب�رون  ألنه�م  مكروه�ون 
يتخ�ذون وجهة نظ�ر محاي�دة، على حد 
تعبي�ر ويكيبيدي�ا. هذا واحد م�ن مبادئ 
المحت�وى الثاث�ة للموس�وعة. االثن�ان 
اآلخ�ران هما “التحق�ق” و”بدون أبحاث 
أصلي�ة”، ما يعني أنه يج�ب ذكر مصادر 
المعلوم�ات الت�ي يج�ب أن تؤخ�ذ م�ن 
تقاري�ر منش�ورة. عندم�ا ع�ّدل الروائي 
فيلي�ب روث ما وصفه بأنه “أخطاء” في 
ويكيبيديا عن روايته “الوصمة البشرية” 
ل�م تُكن خبرته مقبول�ة ألنه تم اعتبارها 
بحث�ا أصلي�ا ولي�س ثانويا. في رس�الة 
مفتوحة ف�ي مجلة “ذا نيويوركر”، كتب 
أن أحد المسؤولين في ويكيبيديا قال له: 
“أنا أفه�م وجهة نظرك ب�أن المؤلف هو 
الس�لطة األعظم على أعمال�ه )...( لكننا 

بحاجة إلى مصادر ثانوية”.
للمدي�ح  المخصص�ة  المق�االت 
العام�ة  العاق�ات  ش�ركات  محظ�ورة. 
تعّرض�ت النتق�ادات ش�ديدة لتاعبيه�ا 
بمقاالت عمائها بدون الكش�ف عن ذلك. 
ف�ي ع�ام 2013 اكتش�ف تحقي�ق أجرته 
أن   Wikimedia ويكيميدي�ا  مؤسس�ة 
مئات المستخدمين شاركوا في ما يسمى 

الممارس�ات “الس�يئة”. بعب�ارة أخرى، 
الترويج للعماء. في العام الماضي أعلنت 
11 وكالة للعاقات العامة االلتزام بقواعد 
ويكيبيدي�ا في محاولة إلزال�ة العداء بين 
ش�ركات العاق�ات العام�ة والمحرري�ن 

المتطوعين.
جم�ال ويكيبيديا، كما تق�ول كاترين 
ماه�ر، كبي�رة اإلداريين لاتص�االت في 
الويكيميدي�ا، أنه�ا موس�وعة مجاني�ة. 
وتضي�ف: “التحرير المدف�وع يعمل على 
تعطيل القي�م. ويكيبيديا مجتمع تعاوني 
م�ن المتطوعين. لو كان مقابل أجر لكان 

موقع�اً مختلف�اً”. ف�ي الع�ام الماض�ي، 
اس�تقالت إح�دى موظف�ات الويكيميديا 
بعد أن اكتشفت أنها كانت تقوم بالتحرير 

نيابة عن عماء يدفعون.
بعد التش�اور مع المجتمع، تم تحديث 
الع�ام  ويكيبيدي�ا  اس�تخدام  ش�روط 
الماض�ي، حي�ث تتطل�ب م�ن المحررين 
الكش�ف عما إذا كان يتلقون أجراً )سواء 
عل�ى صفح�ة مس�تخدميهم، أو صفحة 

الحديث، أو ُملخص التحرير(.
م�ع ذل�ك، المجموع�ة الصغي�رة من 
المحررين المحترفي�ن يّدعون أن عملهم 

ال ُيقّدر بثمن وأنهم يقومون به نيابة عن 
الموسيقيين والمؤلفين والشركات. فهم 
يقول�ون إن قواع�د ويكيبيدي�ا المعقّدة، 
المفروض�ة من ِقب�ل المتطوعي�ن الذين 
ُيتََّهم�ون أحيان�اً بالترهيب، اس�تخلصت 
مجاالً مخصصاً للمحترفين الذين يتلقون 
األجر. براي يصف نفس�ه بأنه مستشار، 
ولي�س محرراً، ُيق�ّدم المش�ورة للعماء 
ح�ول كيفي�ة العمل ف�ي إط�ار المبادئ 
التوجيهية. ماي�كل وود يعيش في والية 
إنديانا ويقوم بتحس�ين مهاراته الكتابية 
بحكم عمله ضابط ش�رطة يكتب تقارير 

الجريمة. مايكل البالغ من العمر 38 عاماً 
كان في وقت فراغه يعمل في التحرير دون 
أج�ر لمدة ثمانية أعوام. ف�ي هذا الوقت، 
يقول إن�ه كان يراق�ب ويكيبيديا تتحّول 
م�ن كونها مجتمعا مفتوح�ا إلى ما يراه 
أنه مجموعة صغيرة من المحررين الذين 
يحرس�ون القلعة. )لقد كان عدد محرري 
ويكيبيدي�ا باللغة اإلنجليزي�ة في تراجع 
من�ذ ع�ام 2007(. “يح�اول األش�خاص 
كتاب�ة ]المق�االت[ بأنفس�هم ويصابون 
باإلحب�اط م�ن المحرري�ن المتطوعين. 
هن�اك الكثير من المحرري�ن الجيدين في 

ويكيبيدي�ا، لك�ن هناك مجموعة س�يئة 
)...( تجعل األمر صعباً”.

وه�و يدَّعي أيض�ا أن الح�راس الذين 
عين�وا أنفس�هم ويفرض�ون ش�روطهم 
ف�ي ويكيبيديا هم الس�بب ف�ي أن كثيرا 
م�ن النس�اء واألقليات العرقي�ة ُيمَنعون 
م�ن التحري�ر. ف�ي تقرير من مؤسس�ة 
ويكيبيديا في 2011 وجد أن 9 في المائة 
فق�ط م�ن المحرري�ن ه�م من النس�اء. 
وتبذل المؤسس�ة جهودا لتشجيع المزيد 
من النساء وكذلك الذين يأتون من أقليات 
عرقية، م�ن خ�ال مس�ابقات تحريرية 
الن�اس  يعم�ل فيه�ا  )وه�ي مناس�بات 

بأنفسهم من أجل بناء المحتوى(.
عمل وود المدفوع األجر كان الس�بب 
ف�ي أن ُيحَظ�ر من قب�ل ويكيبيدي�ا. مع 
ذلك ال ي�زال يقوم بالتحري�ر بالنيابة عن 
العم�اء، باس�تخدام أس�لوب حصري لم 

يكشف النقاب عنه.
عبد كمال�ي، وهو كن�دي )25 عاما(، 
يصف عميل�ه األنموذجي بأنه “ش�خص 
جاه�ل بويكيبيديا” ويري�د أن ُيذَكر على 
الموق�ع أو يش�عر أن المق�ال الخاص به 
غي�ر كاف. يق�ول الكات�ب الطام�ح إل�ى 
iWikiped  النج�اح، ال�ذي يعم�ل ل�دى

aWriters.com، إن�ه يقضي معظم وقته 
ف�ي أن يبي�ن للعماء الس�بب ف�ي أنه ال 
يستطيع تكرار بيان صحافي. وال يفصح 
وود عن المقاالت التي تلقى مقابلها أجرا 
في ويكيبيديا، ألنه يخش�ى أن يتم انتهاك 
iLega  عمل�ه. ويقول إن ش�ركته، وهي

morning، تتلق�ى طلب�ات من أش�خاص 
يتظاه�رون بأنه�م عم�اء ويطلبون أن 
يش�اهدوا أمثلة م�ن عمله، لكن�ه يفاجأ 
ب�أن الصفحات ُتحَذف بع�د ذلك. ويقول: 
“يريد المحررون تحطيم التحرير مدفوع 
األجر”. ويختلف معه في الرأي داريوسز 
“المعرف�ة  كت�اب  مؤل�ف  جيميلني�اك، 
المشتركة؟: الوصف العلمي لويكيبيديا”. 
فقد كان محررا متطوعا نش�طا ويعتقد 
أن المحترفي�ن الذين يعمل�ون بأجر لهم 
دوره�م. ويق�ول: “يمك�ن لويكيبيديا أن 
تكون كابوس�ا للقادم الجديد”. السر هو 
الكتابة والتحرير “بحسن نية”. وعلى أية 
ح�ال، “إذا كان التحري�ر مقابل أجر ذكيا 

بالفعل فلن يتم اكتشافه”.

اس�تنادا الح�كام قانون ال�ركات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل 
وتنفي�ذا لق�رار مجلس االدارة املرق�م )اوال( واملتخذ يف الجلس�ة 
الثامن�ة املنعقد يف االول م�ن ترين الثاني لع�ام 2014 ، يرسنا 
دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الس�نوي الذي سيعقد يف 
الس�اعة العارشة من صباح يوم االثنني املوافق 12 / 3 / 2015 
يف مق�ر الرك�ة عىل قاعة صاح الدين للنظ�ر يف جدول االعمال 

)وكما ييل(:
1- مناقشة التقرير السنوي ملجلس االدارة للسنة املالية املنتهية 

يف 31 / 12 / 2013 واملصادقة عليها.
2- مناقش�ة تقرير دي�وان الرقابة املالية والحس�ابات الختامية 
للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2013 واتخاذ القرارات الازمة 

بشأنها واملصادقة عليها.
3- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافئاتهم.

4- معالجة العجز املرتاكم من االحتياطات املتوفرة.
راج�ني م�ن الس�ادة املس�اهمني الحض�ور يف املوع�د وامل�كان 
املذكوري�ن او تخويل من ينوب عنهم بموجب وكالة مصدقة من 
كات�ب عدل او صك انابة يمكن الحص�ول عليه من ادارة الركة 
مس�تصحبني معهم شهادة االسهم مراعاة الحكام املادة 91 من 
قان�ون الركات وعند ع�دم اكتمال النص�اب القانوني يف املوعد 
املح�دد يؤجل االجتماع يف يوم الخميس الذي يليه املوافق 19 / 3 

/ 2015 ويف نفس الزمان واملكان.

اعالن
اجتامع اهليئة العامة لرشكة فندق فلسطني الدويل

املسامهة املختلطة

رئيس مجلس االدارة
الكابتن سعد مهدي سعيد الخفاجي
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يقرتب التش�ييل مانوي�ل بيليجريني املدير الفني 
ملانشس�رت س�يتي اإلنجليزي من إنهاء موس�مه 
الج�اري بدون أي�ة بطوالت، لكن�ه ال يزال أمامه 
12 مب�اراة مصريية متبقية إلثب�ات عكس ذلك، 
ولتوجي�ه رس�الة إلدارة نادي�ه تفيد بأن�ه قادر 
ع�ى حصد البطوالت.مانشس�رت س�يتي تعرض 
النتاكس�ة قوي�ة يف املراحل األخرية من املوس�م 
بعد ابتعاده من املنافسة عى لقب الدوري عقب 

هزيم�ة ليفرب�ول األخ�رية، فضالً ع�ن خروجه 
من مس�ابقتي " كأس االتح�اد، وكابيتال وان"، 
ومؤخ�رًا هزيمت�ه ع�ى أرضه بنتيج�ة 2-1 من 
برش�لونة يف ذه�اب دور ال16 م�ن دوري أبطال 
تثب�ت بحس�ب تقري�ر  الظ�روف  أوروبا.ه�ذه 
لصحيفة "دييل ميل" الربيطانية أن التغيري قادم 
ال محال�ة، وأن املدرب املخ�رم أمامه فقط 11 
مباراة يف الدوري، ولقاء العودة أمام برشلونة يف 
دوري أبطال أوروبا قبل الجلوس مع إدارة النادي 
لفس�خ التعاقد.املدرب صاحب ال61 عاًما عاش 

نفس الوضع من قبل واس�تطاع أن يتغلب عليه، 
فه�و أمام�ه مباريات س�هلة نس�بًيا يف الدوري 
لتقليص النقاط مع املتصدر تش�يليس، لكنه من 
املتوقع أن يخرج خايل الوفاض، وهو ما سيجيب 
بالطبع عى مس�ألة استمراره عى رأس الجهاز 
الفني.الس�يتي من الناحي�ة الفنية قدم بتوصية 
من بيليجرين�ي مباريات كارثية أم�ام ليفربول 
و برش�لونة، حيث أنه خ�اض املواجهتني بخطة 
4-4-2، وظه�ر ع�دم وجود خط وس�ط مدافع 

ع�ى الرغم من وجود أس�ماء كبرية، وهو 

م�ا علق عليه املحلل جيمي كاريجار الذي أوضح 
أن امل�درب ال يتعلم من أخط�اء املايض أمام ذات 
املنافسني.ال شك أن السيتي عرب األعوام املاضية 
حقق تقدًما ملموًسا يف "تشامبينز ليج" ووصل 
تحت قي�ادة مدربه إىل مراح�ل تاريخية للنادي، 
لكن�ه بالنظر إىل قائمة العبيه فقد أخطأ كثريًا يف 
سياسة تعاقداته عى الرغم من أنه ليس املسؤول 
الوحي�د عن ذلك، ويعد أب�رز أخطاءه التخيل عن 
ألفارو نيجريدو يف الصيف وعدم تعويضه إال من 
خالل املريكاتو الش�توي املايض بعد ضم 

ويلفريد بوني.السيتي أصبح يعيبه بشكل 
كب�ري عدم وج�ود الرشاس�ة والحماس�ة 
الكب�رية املطلوبة عى غرار املواس�م األوىل 
من ثورة النادي، كما أنه ال يزال بعيًدا عن 

امتالك الشخصية التي ترفض الهزيمة 
مهم�ا كانت الظ�روف وخاصة عى 

ملعب " االتحاد" الذي شهد فقدان 
العديد من النق�اط يف املباريات 

الحاسمة.

المستقبل العراقي/ وكاالت

باسم قاسم: تسمية املدربني يف العراق 
غري خاضعة للمعايري الفنية

افاد املدرب الوطني الس�ابق باس�م قاس�م ان تس�مية املدربني يف 
العراق غري خاضعة للمعايري الفنية املتعارف عليها.

واك�د قاس�م: "ان العالقات الش�خصية تلع�ب دورا مهما جدا يف 
تسمية املدربني داخل اروقة االتحاد العراقي لكرة القدم".

مشريا اىل ان "ما تقوله لجنة املدربني واللجنة الفنية لدى االتحاد العراقي 
حول وجود ضوابط او اس�س او معاييري لتس�مية مدربي املنتخبات الوطنية 

غري واقعي وال يعدو كونه مجرد كالم".
وبني قاسم "كان يفرتض باالتحاد الحايل لكرة القدم دراسة وتدقيق السرية 
الذاتية للمدربني ط�وال العقد املايض وما حققه هوالء املدربني من انجازات 
محلي�ة او خارجي�ة بغي�ة تس�مية املدربني وف�ق املعايري الفني�ة املتعارف 

عليها"
ولف�ت الحائز عى لقب ال�دوري العراقي مع نادي دهوك قبل عدة مواس�م 
اىل ان " تجرب�ة املدربني الش�باب نجحت اىل حد كب�ري يف معظم دول العالم، 
فلماذا ال يتم استنس�اخ هذه التجربة يف الع�راق طاملا انها ناجحة وتجلب 

نتائج ايجابية".
كاش�فا عن ان "البعض من املدربني العراقيني اثبت�وا علو كعبهم وارتفاع 
اس�همهم يف قطاع التدريب من خالل تحقيقهم النجاح مع االندية املحلية 
ومن قبيل ثائر جس�ام وثائر احمد وايوب اوديش�و وعدنان درجال اال ان 

االتحاد أنكر حقهم بالعمل مع املنتخبات الوطنية".
وش�دد العب املنتخب الوطني العراقي يف نهائيات كاس العالم باملكسيك 
1986 عى ان "تسمية املدربني من قبل االتحاد العراقي لكرة القدم وفق 
هذه املعايري يصي�ب املدربني الناجحني باالحباط النفيس واالنكس�ار 

املعنوي".
وكان االتح�اد العراقي لكرة القدم قد س�مى االس�بوع املايض اكرم 
احم�د س�لمان مدرب�ا للمنتخ�ب الوطن�ي العراقي خلف�ا للمدرب 

املستقيل رايض شنيشل.

المستقبل العراقي/ متابعة

اجلزيرة األردين يكشف عن موعد وصول الرشطة العراقي

12 مباراة حاسمة إلنقاذ سمعة مدرب مانشيسرت سيتي بيليجريني

جوارديوال يتعرض حلادث مروري

تعرض اإلس�باني بيب جوارديوال مدرب نادي 
بايرن ميونخ األملاني لكرة القدم األحد 
لحادث مروري طفيف لم يسفر عن 
تعرض�ه ألي إصاب�ات خطرية، 
بحس�ب ما ذكرت�ه صحيفة 

)بيلد( األملانية اليوم.

وكش�فت الصحيف�ة، الت�ي نقل�ت األمر عن 
"ش�هود عيان"، عن ح�ادث جوارديوال تحت 
عنوان "هل تأخر مدرب بايرن يف الضغط عى 

املكابح".
وأوضحت أن الش�اهد س�مع صوت اصطدام 
صب�اح األح�د وعندما نظ�ر من الناف�ذة رأى 
جواردي�وال وه�و يرتج�ل من س�يارته، وهي 
واح�دة من ط�رازات رشك�ة "أودي" األملانية 

إحدى الرعاة الرس�ميني لبايرن، لكي يتحدث 
مع س�ائق الس�يارة األخرى، وه�و من طراز 

"بولو".
وأضافت أن "جوارديوال أعطى الس�ائق اآلخر 
ورقة"، لم يعرف محتواه�ا، بينما "لم يظهر 

أي رشطي" بمنطقة الحادث.
وبعدها سمح املدرب للس�ائق اآلخر بالتقاط 

صورة "سيلفي" معه ثم مىض يف طريقه.

»أنباء« عن تدخالت حكومية الستبعاد سلامن!

فالنسيا يسعى حلامية العبه من ريال مدريد

ذك�رت مص�ادر خاص�ة ب�أن هن�اك تدخ�الت 
حكومي�ة واس�عة س�تتدخل خ�الل ال��)48( 
س�اعة القادمة، بش�أن اس�تبعاد املدرب أكرم 
أحم�د س�لمان ع�ن تدري�ب املنتخ�ب الوطني 
خالل الف�رتة املقبلة .وقال مصدر خاص رفض 
الكش�ف عن أس�مه: هن�اك تدخ�الت حكومية 

واس�عة"من بينه�ا وزارة الش�باب والرياضة" 
س�تتدخل باليومني املقبلني للضغط عى إتحاد 
الك�رة املرك�زي بالرتاجع عن تس�مية س�لمان 
مدرب�اً للمنتخب الوطني وذل�ك نزوالً عند رغبة 
الجماهري واإلع�الم الريايض والذي يرفض تويل 
سلمان تدريب أس�ود الرافدين وألسباب عديدة 
.وتابع املصدر: أن يوم اإلربعاء ستش�هد التخيل 
عن سلمان وبشكل رسمي، وقبل أن يأتي املدرب 

إىل بغداد لتسلم املهمة، وسيحدث ذلك باجتماع 
إتحاد الكرة والذي هو األخر عازم عى الرتاجع 

عن هذه التسمية واالس�تعانة بمدرب محيل 
أخر يحظ�ى بمقبولي�ة الجميع!!.

يذك�ر ان اتحاد الكرة كان قد 
سمى اكرم سلمان مدربا 

ملنتخب العراق يف اجتماع 
الثالثاء املايض.

أكد أماديو سالفو الرئيس التنفيذي لنادي 
فالنس�يا اإلس�باني، عى أن النادي يرغب 
بتمدي�د عق�د خ�ويس لويس غاي�ا خالل 
الفرتة املقبلة.أماديو سالفو رصح إلذاعة 
نادي فالنس�يا الرسمية قائالً: "نحن نبذل 
جه�داً كبرياً م�ع غاي�ا، ألننا نش�عر بأنه 
يس�تحق ذلك، إنه العب له مستقبل رائع، 
كال الجانبني س�عيد ويرغب يف التوصل إىل 

هذا االتفاق."وأضاف: "عندما يطرق ريال 
مدري�د بابك كل يوم لنفس الس�بب، فإنه 
الوقت لك�ي تضع عالمة، غاي�ا فتى رائع 
ونحن نرغب يف بقائه."وتابع: "لقد ذكرنا 
قبل ذلك بأننا نتفاوض مع جميع الالعبني 
الذين تنتهي عقوده�م يف عام 2016، لقد 
فاوضنا جميع الالعبني وجلسنا عى مائدة 
املفاوض�ات م�ع بعضهم."وأنهى حديثه 
قائالً: "نحن نسري بشكل جيد، مع بعض 
النتائج الرائعة، يمكننا أن نعكس أهدافنا 

بنهاية املوس�م الحايل، بطولة الدوري 
اإلسباني لن تكون قادرة عى النمو ما 

لم يكن هناك بيع جماعي لحقوق البث 
التليفزيوني."
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بدأ فريق الجزيرة امس الثالثاء تدريباته 
ملواجه�ة  اس�تعداداً  املكثف�ة  اليومي�ة 
العراقي  ضيفه الرشطة 
ي��وم "10" أذار/
م�ارس الح��ايل 
وتجمعهما عى 
است�اد املل��ك 
عبدالله الثاني 
يس�مة  لقو با
ثان�����ي  يف 
لقاءاتهم���ا 
ملجموع���ة  با
لبطولة  الثاني�ة 
اإلتح���اد  كأس 
اآلس�يوي لك��رة 

القدم.

وكان فري�ق الجزي�رة ق�د تع�ادل م�ع 
مضيفه وادي النيص الفلسطيني "1-1" 
يف أول ظهور له بكأس اإلتحاد اآلس�يوي 
لريفع رصي�ده إىل نقطة ويتس�اوى مع 
الرشطة العراق�ي والحد البحريني اللذان 

تعادال بنتيجة "2-2".
وب�دأت إدارة ن�ادي الجزي�رة وفق�اً مل�ا 
كش�ف عنه عام�ر عدس املدي�ر اإلداري: 
فري�ق  بعث�ة  إلس�تضافة  اس�تعداداتها 
الرشطة العراقي التي س�تصل العاصمة 
األردني�ة عم�ان الجمع�ة املقب�ل حي�ث 

ستقيم البعثة بفندق الريجنيس.
وس�يقام لق�اء ال�رد ب�ني الفريق�ني يف 
العاصمة القطرية الدوحة حيث اختارها 
الرشط�ة العراق�ي إلحتض�ان مباريات�ه 

البيتية يف كأس اإلتحاد اآلسيوي.
ويس�عى فريق الجزيرة إىل الذهاب بعيداً 
يف ه�ذه البطولة التي يش�ارك فيها ألول 
م�رة بتاري�خ مس�ريته الكروي�ة، حيث 
يمتل�ك املؤه�الت بتحقي�ق طموحاته يف 
ظل املستويات املتميزة التي يقدمها وهو 
حقق مؤخراً انتص�اره الرابع عى التوايل 
بمرحل�ة إي�اب دوري املحرتف�ني ليصبح 

ثالث�اً برصيد "28" نقط�ة وبفارق "3" 
نق�اط فقط عن صاح�ب املرك�ز الثاني 
فري�ق الرمث�ا و "6" نقاط ع�ن املتصدر 
فريق الوح�دات.إىل ذلك ينتظ�ر أن يقوم 
نج�م فري�ق الجزي�رة رائ�د النواط�ري يف 
الساعات املقبلة بتشخيص إصابته التي 
تعرض لها مؤخ�راً يف مباراة فريقه أمام 
املنشية من خالل الخضوع لصورة الرنني 
املغناطييس وعى أثرها ستتحدد امكانية 
مشاركته لفريقه أمام الرشطة العراقي، 
فيما سيواصل الجزيرة افتقاده ملهاجمه 
صال�ح الجوه�ري الذي ما ي�زال يخضع 
للعالج�ات التأهيلي�ة للعالج م�ن إصابة 
تع�رض له�ا بداية املوس�م الح�ايل خالل 
مشاركته يف مباراة فريقه أمام الوحدات 
الجزيرة  املحرتفني.ويق�ود فريق  بدوري 
املدير الفني الوطني عيىس الرتك ويمتلك 
عنارص متميزة من الالعبني القادرين عى 
تحقيق اإلنتصارات يربز منهم الس�وري 
جهاد الباع�ور والربازي�يل فرانكو ورائد 
النواطري ولؤي عمران وأحمد سمري وعبد 
الهادي املحارمة إىل جانب حارس املرمى 

الدويل أحمد عبد الستار.

احلكم مهند قاسم يقود مباراة خلويا 
القطري والنرص السعودي بأبطال أسيا

س�يقود الحك�م ال�دويل مهند قاس�م 
الس�عودي  الن�ر  فريق�ا  مب�اراة 
ولخوي�ا القطري ضم�ن مباريات 
أبط�ال  ل�دوري  الثاني�ة  الجول�ة 
أسيا لحس�اب املجموعة األوىل يف 
املباراة التي ستلعب يف قطر عى 
ملعب إستاد عبد الله بن خليفة 

بن�ادي لخوي�ا.
وق�ال الحك�م مهند قاس�م: 
بأنه س�يقود مباراة النر 
السعودي ولخويا القطري 
كحكماً للساحة يساعده 
كل م�ن ل�ؤي صبح�ي 

ومؤي�د محم�د عيل فيم�ا س�يكون الحكم 
الراب�ع واث�ق محمد، مؤك�دا بأن�ه يتطلع 
لقيادة املباراة اىل بر األمان وأنجاحها بدون 

أخطاء تذكر
وب�ني قاس�م : س�عيد ج�داً به�ذه املهمة 
، والت�ي اس�عى م�ن خالله�ا  الخارجي�ة 
قيادة املباريات الك�ربى عى الصعيد الدويل 
والقاري ، وأثب�ات أحقية وجدارة الصافرة 
العراقي�ة التي ضلمت ب�دون وجه حق ولم 

تكن حارضة بنهائيات اسيا 2015 .
وه�ذه هي املب�اراة الثاني�ة لحكمنا الدويل 
قاسم بدوري أبطال أس�يا لهذا املوسم بعد 
أن ق�اد بالجول�ة األوىل مب�اراة جوانج�زو 
س�يئول  يس  وإف  الصين�ي  إيفرجران�د 

الكوري الجنوبي.
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امليزان

التوتر يسبب القرحة

عصري البطيخ ..خمدر طبيعي

؟؟هل تعلم
يف خلية النحل ملكة واح�دة وملك واحد ، 

واملاليني الباقية من النحل هم األوالد 
هناك حوايل 8000 ن�وع من النمل وتنمو 

النملة وهي يف طور الريقة فقط 
رسطان الرمل األسرتايل يتنفس من خالل 

أرجله عندما ينتقل عىل أرض جافه 
الديناصور كان اك�ر الحيوانات يف العالم 
وقد مات وانقرض بسبب مرض الكساح 

الحل�زون ال يت�زوج إال م�رة واحدة خالل 
حيات�ه . وأن عملي�ة التجاوز ت�دوم اثنتا 

عرشة ساعة 
لحرشة املعروفة باس�م ) بعوضة أيار ( ال 
تعيش إال عدة ساعات فقط بعد ان تفقس 

من بيضتها 
اك�ر املخلوق�ات عىل االرض ه�و الحوت 
األزرق وهو يبلغ من الطول اكثر من 108 

أقدام

التوت�ر  أن  جدي�دة  دراس�ة  كش�فت 
والضغط النفيس عام�ل كاٍف لإلصابة 
بقرح�ة املع�دة دون الحاج�ة إىل باقي 

ه�ذه العوام�ل.
ع�ىل  الدنماركي�ة  الدراس�ة  وأجري�ت 
مدى س�نوات طويلة وتابعت ما يقرب 
م�ن 3379 م�ن البالغ�ني يف الدنم�ارك 
الذي�ن ول�دوا يف أع�وام 1922 و1932 
و1942 و1952 وال يعان�ون من قرحة 
املعدة، وت�م تحليل بياناتهم النفس�ية 
والطبي�ة  والس�لوكية  واالجتماعي�ة 
كعين�ات ال�دم بداية من ع�ام 1982، 

وتم جم�ع البيانات م�ن الباقني منهم 
ع�ىل قي�د الحي�اة م�رة أخ�رى أعوام 
املصاب�ني  وتش�خيص  و1994   1987
منه�م بالقرح�ة باس�تخدام املنظ�ار، 
طبق�اً ملا ذكرت�ه وكال�ة “أنباء الرشق 

األوس�ط”.
متابع�ة مجموع�ة م�ن  وم�ن خ�الل 
ملعرف�ة  س�نوات  م�دى  ع�ىل  األف�راد 
إصابتهم بقرحة املعدة، فقد اكتش�فت 
الدراس�ة أن أع�ىل معدالت م�ن التوتر 
باإلصاب�ة  ترتب�ط  النف�يس  والضغ�ط 

بقرح�ة املع�دة.

مهنيا:اصحاب ب�رج الحمل اليوم الجدية 
لتحقي�ق  عمل�ك  ىف  ج�دا  مطل�وب  ام�ر 
ماتري�د عاطفيا:ق�د تقىض وق�ت جميل 
مع الحبيب هذا املس�اء حاول ان تستغله 

فيم�ا يح�ب 

مهنيا:اصحا برج الثور اليوم الداعى للخوض 
ىف مغام�رات هذا اليوم فقد تقع ىف العديد من 

االزمات و املشاكل
عاطفيا:الداع�ى للعصبية ع�ىل حبيبك لكن 
ايضا عليك التفكري جيدا ان يكون بينكم الثقة 

الكاملة

مهنيا:أصحاب برج الجوزاء اليوم تعيش فرتة 
رائع�ة ىف عملك والجميع يش�هد ل�ك بالكفأة 

العالية لكن التجعل الغرور يسيطر عليك
عاطفيا:افت�ح قلبك للحب مرة اخرى فالحب 

هو الغاية االسمى للحياة
الرسطان

مهنيا:اصحاب برج الرسطان اليوم قد يتواجد 
بع�ض االم�ور التى تؤثر علي�ك ىف عملك لكن 

التقلق
عاطفيا:حبيبك يق�ف بجانبك ويدعمك بقوة 

فال تستهن باعماله تجاهك بل شجعه عليها

مهنيا:أصح�اب ب�رج االس�د اليوم ق�د تقوم 
بعمل اتفاق مفى عملك لكن عليك الحذر فهو 

مطلوب للغاية
عاطفيا:الحبيب يعمل ع�ىل راحتك فال تنكر 
فضلهف�ي ذل�ك وح�اول ان تبادل�ه نف�س 

التضحيات

مهنيا:اصح�اب ب�رج الع�ذراء اليوم يش�عر 
بالحيوية اليوم لكن قد تحدث بعض االشياء 
ىف عملك التى تجعل تنفعل عليك التفكري جيدا 
قب�ل الدخول ىف صفق�ات او توقعات حتى ال 

تتورط
عاطفيا:تشعر بعدم الراحة ىف بيتك

مهنيا:أصحاب برج امليزان اليوم االجتهاد 
هو الس�بيل االمثل لتحقيق ماتريد

عاطفيا:ق�د تدخ�ل ىف عالق�ات عاطفية 
جدي�دة ق�د تغ�ري مج�رى حيات�ك نح�و 

االفض�ل

مهنيا:أصحاب برج العقرب اليوم لديك حماس 
وتش�عر بالقوة لديك العديد من االعمال التى 
تحتاج مجهود كبري لذلك عليك االستعاد جيدا 
عاطفيا:قد تفك�ر ىف التعبري عن حبك اىل احد 

االشخاص لكن عليك انتظر الوقت املناسب
القوس

مهنيا:اصح�اب برج القوس الي�وم قد تفكر 
ىف مش�اريع جديدة اليوم وس�يتم حل بعض 
املسائل العالقة ىف عملك التى كنت تبحث لحل 

لهذة املسائل
عاطفيا:الحكمة افض�ل طريقة للتعامل مع 

الحبيب اليوم

مهنيا:اصح�اب ب�رج الج�دى علي�ك الي�وم 
ايض�ا مث�ل االيام الس�ابقة اع�ادة نظرة عىل 
املستوى املادى و وضع خطة جيدة خصوصا 
بع�د التغ�ريات الس�ابقة ىف االي�ام املاضي�ة 
عاطفيا:دائم�ا اصحاب برج الجدى يفضلون 

العمل عىل العاطفة

مهنيا:اصح�اب ب�رج الدلو الي�وم الداعى ان 
توجه�ة اصاب�ع االته�ام اىل احد ب�دون دليل 
قاط�ع عاطفيا:ق�د تعيش ف�رتة صعبة مع 

الحبيب خصوصا انك عصبى اليوم جدا

مهنيا:اصح�اب ب�رج الح�وت الي�وم تش�عر 
بالكسل حاول ان تأخذ اجازة ىف عملك ويمكنك 
الس�فر حت�ى تع�ود اكث�ر نش�اطا ىف عملك 
عاطفيا:الداعى للعصبية او الكالم الجارح اىل 

الحبيب فهو حساس جدا

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

صم�م علم�اء جامع�ة نيجن�ي 
نس�خة  الروس�ية،  نوفغ�ورود 
بواس�طة  »اف�رتايض«  إلنس�ان 
الكمبيوتر، استخدموا خاللها 50 

مليون مؤرش.
يق�ول مدي�ر معه�د تكنولوجي�ا 
املعلومات والرياضيات وامليكانيك 
التابع للجامعة، فيكتور غريغيل 
»لق�د تم صن�ع إنس�ان افرتايض 
بواس�طة الكمبيوت�ر تظهر فيه 
كافة األوعية، وقد اس�تخدمنا يف 

العملية 50 مليون مؤرش«.
ويضيف غريغيل، أن هذا اإلنسان 

»االف�رتايض« سيس�اعد األطباء، 
بواس�طته  س�يتمكنون  حي�ث 
وضع تصميم طرق مثالية لعالج 
األطب�اء  س�يتمكن  أي  امل�رىض. 
م�ن دون إجراء عملي�ة جراحية 
الخ�ارج  الجس�م م�ن  »دراس�ة 
وعندم�ا يتطل�ب األم�ر، يمكنهم 
الداخلية للجسم  دراسة األعضاء 

بصورة مفصلة«.
إضاف�ة لهذا يتمك�ن العلماء من 
تغيري مقاس�ات وش�كل اإلنسان 
»االفرتايض« ليطابق خصوصيات 

وفيزيولوجيا جسم أي مريض.

من جانب�ه يضيف رئيس قس�م 
يف  والكيرنيت�ك  الرياضي�ات 
اوس�يبوف،  غريغوري  الجامعة، 
»كما سيتمكن األطباء باستخدام 
الطرق  الكمبيوت�ر م�ن اختي�ار 
املث�ىل لع�الج املري�ض، ألن عمل 
مثلها عىل إنس�ان ح�ي أمر غري 

مسموح به«.
اس�تخدم العلم�اء يف ه�ذا العمل 
سوبر كمبيوتر »لوباتشيفسكي« 
العم�الق الذي تص�ل إنتاجيته إىل 
600 تريافلوب )واحد تريافلوب = 

تريليون عملية يف الثانية(.

روسيا..مساجد متحركة
قرر املس�لمون يف موس�كو إيجاد حل رسيع 
ملش�كلة كبرية وه�ي قلة املس�اجد، بتصميم 
مس�اجد متحرك�ة لتفي بالغ�رض املطلوب، 

وه�و الص�الة.
والجدي�ر بالذكر أن أصح�اب تلك الفكرة هم 
م�ن ابتك�روا من قبل فك�رة تطبي�ق معرفة 

املس�اجد وعناوينها يف “موس�كو”،
 فق�رروا ابت�كار مس�اجد متحرك�ة للصالة.

وقال أح�د مبتكري امل�رشوع: إن الهدف من 
الفك�رة هو ازدحام »موس�كو«، وقلة وجود 
املساجد، وال يجد املسلمون فرصة للصالة يف 
املسجد؛ لذلك قرر الفريق القائم عىل املرشوع 
تصميم عدة مساجد يف أماكن كثرية متفرقة 

للص�الة     به�ا.

وق�ال املتح�دث باس�م امل�رشوع: إن املرشوع 
يحت�اج ملي�ون روب�ل لبن�اء أماك�ن متحركة 

للصالة.
وسيتم وضع املسجد عىل عربة كبرية بها قاعة 
للصالة وأيضاً مكان للوضوء، ووضع ماكينات 
خدم�ات؛ مث�ل املرشوب�ات م�ن أج�ل صيانة 

السيارة أو وضع بنزين لها، ولنظافة املسجد.
وم�ن املمكن أن يتصل بع�ض املصلني الذين ال 
يجدون مكاًنا للصالة بسيارة املسجد ليصلون 
بها.ويقول القائمون عىل املرشوع: سوف يكون 
هناك مس�جدان متحركان يف الشوارع، ويوجد 
6 ثابت�ة يف الش�وارع الحيوي�ة يف »موس�كو«، 
والجدي�ر بالذك�ر أن »موس�كو« يوج�د بها 2 

مليون مسلم ويوجد بها 6 مساجد فقط.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – من أعمال فرقة كركال –
 2 – م�اء باألجنبي�ة – اإلس�م األول 

لزعيم صيني راحل –
 3 – ه�دأ املركب يف املرفأ – سلس�لة 

دبال أوروبية –
 4 – أس�م مركب�ة فضائي�ة – نص 

تيبت –

 5 – عملة أسيوية – حرف مكرر –
 6 – من بطاح السعودية – من طرق 

إنضاج الطعام -  عكسها شعور –
 7 – حبيب الشعراء – قلب عىل رأسه 

–
 8 – للندبة – يطيب –

 9 – أحد األديان السماوية – ظهر .

1 – الجب�ل ال�ذي كلّ�م الل�ه عليه 
موىس –

 2 – مدينة أمريكية –
 3 – ح�رب – األس�م األول ملطرب�ة 

لبنانية –
يب�ر   – ألي�ف  حي�وان   –  4  

»مجزومة« –

 5 – مدينة مقدسة –
 6 – عكسها يرنم –

 7 – كر وترعرع – رقد –
 8 – روائي وشاعر أسكتلندي –

يف  ش�هري  فرن�يس  ممث�ل   –  9  
الفروس�ية  بأف�الم  الخمس�ينات 

والسيف والرتس 

سـودوكـو

املكونات
خمرية - ملعقة صغرية

سكر - ملعقة صغرية
ماء دافئ - كوبان ونصف

دقيق - 3 أكواب ونصف
ملح - رشة

زيت نباتي للقيل - بحسب الحاجة
قطر - كوبان

نصائح
- يمكنك تزيني اللقيمات بالسكر الناعم.

طريقة العمل
1- ذّوب�ي الخم�رية يف القليل من امل�اء واتركي 

املزيج جانباً لحواىل 10 دقائق.
2- أخلط�ي الدقي�ق واملل�ح يف وع�اء كب�ري ث�ّم 
أضيف�ي املاء ومزيج الخمرية واعجني املكونات 

جّيداً بيديك حتى تشّكل عجينة لّينة.
حت�ى  لس�اعتني  جانب�اً  العجين�ة  أترك�ي   -3

تتخّمر.
4- حّم�ي مق�دار غزير م�ن الزي�ت يف قدٍر عىل 

النار.
5- ضعي قس�ماً م�ن العجينة بعده�ا يف كيس 

واربطيه.
6- قّص إحدى زواي�ا الكيس ثّم إضغطي قليالً 

حتى تخرج كرات العجني من الفتحة.
7- إمس�حي يدك بالقلي�ل من الزي�ت ثّم خذي 

كرات العجني وضعيها يف القدر.
8- إقيل اللقيمات حتى تصبح مقرمشة.

9- أسكبي القطر عىل اللقيمات ثّم قّدميها.

لقيامت بالكيس

فـوائـد اللبن )الزبادي(معلومات  عامة
نش�أ الزب�ادي يف أوروب�ا الرشقية ، وي�أكل الناس 
الزبادي يف جمي�ع أنحاء العالم يوميا . و باإلضافة 
اىل مذاق�ه الجي�د، ف�إن اللب�ن الزب�ادي ل�ه ق�وى 
عالجي�ة عدي�دة و فوائ�د صحية مذهل�ة . يحتوي 
الزب�ادي ع�ىل العن�ارص الغذائي�ة الصحي�ة وه�و 
امتص�اص  ، ويحس�ن  للكالس�يوم  مص�در غن�ي 
الجس�م للكالس�يوم. أيضا، اللبن الزب�ادي يحتوي 
عىل الروتني الذي هو س�هل الهضم. ويحتوي عىل 
م�واد مغذية أخرى مثل الريبوفالفني ، وفيتامينات 
اللبني�ك  وحم�ض   ، الفولي�ك  وحام�ض   ،  B
والبوتاس�يوم والفوس�فور واليود والزنك. الفوائد 

الصحي�ة للزبادي مث�رية لإلعجاب حت�ى أن الكثري 
من الناس األصح�اء يتناولوه  يوميا. تتوفر جميع 
أن�واع الزب�ادي يف الس�وق اليوم ، و اللب�ن الزبادي 
الذي يحت�وي عىل ن�وع البكترييا الجي�دة عادة ما 
يس�مى هذا النوع من اللبن الزبادي باس�م الزبادي 

بروبيوتي�ك .
1. يس�هل الهضم 

2. يع�زز جه�از املناع�ة 
3. يس�اعد عىل تخفيف الوزن 

4. يح�ارب ع�دوى الخم�رية املهبلي�ة 
5. يمن�ع ارتف�اع ضغ�ط ال�دم 

بريطاني�ة حديثة،  دراس�ة  أكدت 
أن عص�ري البطي�خ يمث�ل أفض�ل 
يف  العض�الت  آلالم  مس�كن 

الجس�م،
 والت�ي قد تنتج عن كثرة األعمال 
سواء املنزلية اليومية، أو الحركة 

الكث�رية.
الس�يدات  الدراس�ة  وطالب�ت 
مس�كنات  أي  ع�ن  باالبتع�اد 
كيميائي�ة، واالعتماد املطلق   عىل 

عص�ري البطي�خ،

إنزيم�ات  ع�ىل  يحت�وي  ال�ذي   
تس�هم بش�كل فع�ال يف تس�كني 
مواض�ع األل�م يف خالي�ا وألي�اف 
العضالت بالجس�م، طبقاً ملا ورد 

بوكالة “أنباء الرشق األوس�ط”.
كما أوضحت الدراس�ة أنه يعتمد 
املخدرات  ع�ىل كمية كب�رية م�ن 
الطبيعي�ة الت�ي تهاج�م الخالي�ا 
الفاس�دة يف املع�دة، أي أنه يعمل 
الداخيل  كمطه�ر طبيعي للج�دار 

للمع�دة.

استنساخ انسان بالكومبيوتر
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ب��ع�د 24 ع��ام��ا.. ان��ت��ف�اض�ة ك�رب��الء م��س�ت�م�رة 

م��ن اج��رام�ي�ة ص�دام ال�ى وح�ش�ي��ة »داع��ش«

أس�تذكرت مدينة كربالء املقدس�ة انطالق رشارة 
االنتفاضة الش�عبانية التي قاده�ا أبطال املدينة قبل 
)24( عام�اً من خ�الل اقتحام مقرات ح�زب البعث 
ومهاجمة البعثيني وتطهري املدينة من زمر الصداميني 
الذين عاثوا بأمن املدينة واس�تقرارها وتطاولوا عىل 

مقدساتها.
ويستعيد العراق ذكرى االنتفاضة يف وقت يخوض 
فيه قت�االً ضد الزم�ر اإلرهابي�ة التي ولّده�ا البعث 
املقب�ور بع�د أن أبع�ده العراقي�ون، وخاّص�ة ابناء 
االنتفاضة، عن الحكم بعد أن عاث فيه فس�اداً، ويتّم 

ابناءه، ومارس طائفية مقيتة بحّق العراقيني.
ويش�ري ق�ادة االنتفاض�ة إىل أن رشارة االنتفاضة 
اندلع�ت يف كربالء حالها حال امل�دن العراقية األخرى 
وانترشت بشكل رسيع حيث كانت كربالء تضم آالف 
ال�زوار وخالل س�اعات اختلف الوض�ع يف املحافظة 
كلي�اً حيث تهاوت مؤسس�ات النظ�ام البائد وانتهى 
وجود البعثيني ومسؤويل األمن ولقي املجرمون منهم 

جزائهم العادل وتمتعت كربالء بأجواء االنتفاضة
وأضاف�وا إنه كلما تقدمت قوات البعث كان الثوار 
يتص�دون لهم بعملي�ات تعرضية جريئ�ة وكبدوهم 

خس�ائر فادح�ة، مبين�ني أن طائرات النظ�ام البائد 
قامت بعد ذلك بُقصف مرقدي اإلمام الحسني وأخيه 
أبي الفضل العباس )عليهما السالم( فرضبت القباب 
الذهبي�ة بالصواري�خ وقذائ�ف املدفعي�ة، مبينني أن 
كربالء تمكنت يف الخامس من آذار من تطهري املدينة 
بالكامل من براثن البعثيني لتكون املدينة الوحيدة يف 

العراق التي خلت من زمر النظام البائد.
وثّمة رابط كبري بني زمرة البعث الفاشية وتنظيم 
»داع�ش« اإلجرام�ي الذي س�عى إىل إلح�اق األرضار 
باملراقد املقدّس�ة يف س�امراء وكربالء والنجف، إال أن 

شجاعة أبطال االنتفاضة، املستمرين بحمل السالح 
حّتى تطهري العراق من كل ارهابيني، كانت وستكون 

حائالً أمام تمدد البعث وزبانيته يف أرض العراق.
وتأتي ذكرى االنتفاضة لتؤكد مجدداً أن العراقيني 
ل�م يتوقف�وا عن االنتف�اض من ذل�ك التاريخ وحّتى 
اليوم عىل الظلم والطغيان والفس�اد، وتؤكد ايضاً أن 
هؤالء الشجعان، الذي يضحون بأموالهم وأراواحهم، 
يقاتلون جيالً بعد آخر من دون كلل إلرس�اء القانون 
والعدالة واالجتماعية التي غّيبها البعث بحماقاته يف 

إدارة الدولة، وطغيانها عىل األعراف االنسانية.

ً


