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العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي
صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

»أيسوب«

أن تنال احلكمة عن طريق

 مصائب اآلخرين أفضل من أن تنالها 

عن طريق مصائبك أنت

ص4أوبامـا بـال جـديد جتـاه »داعـش«

التوغل الرتكي بداية التقسيم
»انسحاب مفبرك« ينتهي بالتكذيب.. وواشنطن ترعى مخطط عزل االنبار ونينوى لتشكيل »اإلقليم السني«

      المستقبل العراقي/عادل الالمي

لم يكن انس�حاباً  كما »أش�يع » مؤخ�راً , بل هو أعادة 
انتش�ار  للق�وات المتواجدة ف�ي الموصل, وبهذا تس�تمر 
األزم�ة بي�ن  أنقرة – وبغ�داد اث�ر توغل الق�وات التركية 
باألرضي العراقية, حتى أنها وصلت لتصعيد غير مس�بوق 

بتأكيد األتراك, عدم سحب قواتهم.  
بغ�داد وبعد يوم واحد من خبر »االنس�حاب« المفبرك, 
أكدت استمرارها بتقديم شكواها لدى مجلس األمن الدولي 
ض�د أنقرة,كما ج�ددت مطالبته�ا لجارتها باالنس�حاب, 

تفادياً للتوتر والتصعيد .       
وف�ي خضم التعن�ت التركي,والرف�ض العراقي لتوغل 
قوات أجنبية في أراضيه, تحدثت تقارير  عن »س�يناريو« 
أمريكي, لعزل نينوى واالنبار عن العراق من خالل التدخل 
التركي, بينما أكدت واشنطن بقاء تلك القوات في الموصل 
وق�ال س�عد الحديث�ي المتحدث باس�م مكتب  حاليا .   
العب�ادي، إن »الق�وات التركي�ة المتواج�دة في بعش�يقة 

انسحبت جزئيا من المعسكر ولم تنسحب بشكل كامل من 
االراضي العراقية«، مشيرا الى ان »الحكومة العراقية كان 
طلبها واضحا بانس�حاب جميع القوات التركية من وليس 

اعادة انتشارها«.
السياس�ي  الع�راق  »موق�ف  أن  الحديث�ي،  وأض�اف 
والدبلوماس�ي مستمر، والش�كوى التي قدمتها الحكومة 
ال�ى مجل�س األمن مازالت قائمة«، مش�يرا ال�ى ان »طلب 
الع�راق لعق�د اجتماع ط�ارئ ل�وزراء خارجي�ة الجامعة 

العربية مازال قائما ايضا«.
من جانبه, أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، 
ان ب�الده اعادت انتش�ار قواتها ف�ي العراق، مش�يرا الى 
انها لم تنس�حب بش�كل كامل من البالد.وأضاف اوغلو أن 
“تركيا تعيد نش�ر قواتها في حال وجود تهديد، حيث انها 
تنفذ دائما ما يعد ضرورة عسكرية”، الفتا الى انه “بالنظر 
إلى حالة التهديد العس�كري فقد اتخذنا الخطوات الالزمة 

إلعادة االنتشار”. 
التفاصيل ص3

وصول وجبةجديدة
 من املـدرعــات الروسيـة

إلـى الـعـراق

»داعش« يعتقل 100 شاب 
يف املوصل بتهمة »خمالفة 

تـعـلـيـمـاتـه«

املالية الربملانية
تـتـوقـع إقـرار املـوازنـة

2الــيــوم  2 2

      المستقبل العراقي/وكاالت

قال متحدث باسم األمم المتحدة إن وقفا 
إلط�الق النار ب�دأ في اليمن , أم�س الثاالثاء,  
م�ع ب�دء األط�راف اليمنية محادثات س�الم 
برعاية المنظمة الدولية في سويس�را إلنهاء 
أش�هر من القتال أس�فرت ع�ن مقتل 6 آالف 

شخص تقريبا.
وقال أحم�د فوزي المتحدث باس�م األمم 
المتحدة ,ب�ان بدء وقف إط�الق النار باليمن 
يعتب�ر خط�وة أولى تج�اه بناء س�الم دائم 
في البالد, داعيا األط�راف على الحرص على 

االلتزام الكامل بوقف إطالق النار.
وكانت جولة س�ابقة من المحادثات غير 

المباش�رة ج�رت برعاية األم�م المتحدة في 
جنيف في ش�هر حزي�ران وانته�ت من دون 

التوصل إلى اتفاق مع تبادل االتهامات.
وعل�ى العك�س م�ن الج�والت الس�ابقة 
افتتح�ت الجول�ة الحالي�ة بالموافق�ة عل�ى 
جدول األعمال ولقاء كب�ار المبعوثين وجها 

لوجه وبعيدا عن الكاميرات.

اليمن يبدأ حمادثات السالم يف جنيف
مع سريان وقف إطالق النار

ص4تـظـاهـرات حــاشـدة فـي نـيـجـيـريــا رفـضــا لـ »الـوحـشـيـة« تــجــاه الـزكـزاكـي
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مجلـس الــوزراء يــقــر السيــاسـة الـوطـنـيـة 
إلدارة ملــف النــازحيــن 

رجــع خطــك ... واحصــل على 
80,000 دينار رصيد مجاني

69

االنبار تقايض رشكة اتصاالت متورطة بتمويل » داعش«
       المستقبل العراقي/نهاد فالح

تتحرك عشائر انبارية, لرفع دعوى 
قضائية ضد شركة اتصاالت وصفتها 
ب�«العمالقة«, لدعمها وتمويلها تنظيم 
»داع�ش« بالمحافظ�ة, داعي�ة إياه�ا 
إلى »التوق�ف« عن هذه الممارس�ات 
التي جلبت الوي�الت والدمار والخراب 

للمدن.      
وج�اءت هذه التح�ركات متزامنة 
م�ع التق�دم العس�كري ال�ذي تحرزه 
الش�عبي  والحش�د  األمني�ة  الق�وات 
والعشائري خالل عمليات تطهير مدن 

االنب�ار من اإلرهابيي�ن وفي مقدمتها 
مدينة الرمادي, مركز االنبار. 

س�فيان العيثاوي، المتحدث باسم 
مكتب شؤون عشائر محافظة األنبار، 
كش�ف, أم�س الثالثاء, ع�ن معلومات 
تفيد بأن شركة اتصاالت تقوم بتمويل 
تنظيم »داعش« ف�ي المحافظة، مبيناً 
أن عش�ائر المحافظة س�ترفع دعوى 

قضائية ضد هذه الشركة.
»هن�اك  إن   ، العيث�اوي  وق�ال 
معلومات مؤكدة بأن ش�ركة اتصاالت 
عمالقة تعم�ل بمحافظة االنبار تقوم 
بتموي�ل تنظي�م داعش مادي�اً«، داعياً 

تلك الش�ركة ال�ى »التوقف ف�وراً عن 
تموي�ل داع�ش«. وأض�اف العيثاوي، 
أن »حكوم�ة االنبار المحلي�ة ماضية 
بقط�ع ط�رق ام�داد داعش عس�كرياً 
أن  ال�ى  مش�يراً  ومعنوي�اً«،  ومادي�اً 
»عشائر االنبار سترفع دعوى قضائية 
ضد هذه الش�ركة لقطع امداد داعش 
كون المحافظة عانت الويالت من هذا 
التنظيم«. ويس�يطر تنظي�م »داعش« 
عل�ى مناط�ق بمحافظ�ة االنب�ار منذ 
نهاي�ة ع�ام 2013، ويف�رض حصاراً 

على االسر داخل تلك المناطق.
التفاصيل ص3

مـديـر سـد الـمـوصـل:
 وضع السد مطمئن واحلديث عن اهنياره

مـجـرد »ثـرثـرة«

أمــريـكـا قـتـلـت
»30« مليـون إنسـان منذ احلـرب 

العـامليـة الثـانيـة

كــالـيـفـورنيـا:
»اقتل املسلمني« أكثر العبارات 

استخدامًا عىل غوغل

ص4
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انكسار عناصر التنظيم بالرمادي

البحرينيون
يتـحـدون السـلـطـة: 

»يسقط محد«

»داعش« يقلـد النازيـة بإعـدام »املعـاقيـن« يف صفوفـه

ص4ص4

ارسنال ومانشستر سيتي 
يتصارعان لضم ايسكو

لطيفة تفتح النار على حلمي بكر وفلة؟
وتتحدى هيفاء وهبي؟ 
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      بغداد / المستقبل العراقي

 أعرب رئيس المجلس األعلى اإلسلامي العراقي 
عملار الحكيلم، امس الثاثلاء، عن قلقه ملن تبعات 
قلرار إخضاع الحلوزات الدينيلة في دوللة البحرين 
تحلت سللطة وتوجيهلات الحكومة، مؤكلدا دعمه 
لموقلف علماء الديلن فيها الرافض لقلرار الحكومة 
البحرينية.وقال الحكيم في صفحته الشخصية على 
موقلع التواصل االجتماعي )فيس بوك( ,إن “األمور 
باتت تتجه باتجاهات مقلقة، وآخرها قرار الحكومة 
البحرينيلة بإخضلاع الحلوزات الدينيلة لسللطتها 
وتوجيههلا، وهلو أملر ليلس معهلودا فلي أنظمة 
الحكم في الدول اإلسلامية”، مؤكدا على “اهتمامه 
البالغ بتطورات الحراك السللمي فلي دولة البحرين، 
وموقف سللطاتها منه”. وشلدد بالقول “إننا ندعم 
موقلف علماء الديلن األفاضل فلي البحرين الرافض 
لهذا القلرار”، داعيا “حكومة البحريلن الى التراجع 
عنه، والعمل على ما يشيع المحبة والوئام بين أبناء 

الوطن الواحد”.
اخضلاع  قلررت  البحرينيلة  الحكوملة  وكانلت 
الحوزات الدينية لسلطتها وتوجيهاتها ، ما ولد ردود 
افعال غاضبة في الشلارع البحريني المساند لعلماء 
الدين ، فيما اعرب كبلار علماء البحرين عن رفضهم 

لهذا القرار والتأكيد على استقال الحوزة.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت لجنة حقوق اإلنسان النيابية، امس الثاثاء، عن رفض 
السلطات الفنلندية تسلليم المتهمين بقضية سبايكر للسلطات 

العراقية لعدم وجود إتفاقية أمنية بين البلدين.
وقلال رئيلس اللجنلة النائلب ارشلد الصالحلي فلي مؤتمر 
صحفي مشلترك ملع النائبة اشلواق الجلاف إن “لجنة حقوق 
االنسلان النيابية تتابع هلذه األيام ملفات مهمة سلاخنة منها 
قضية المتهمين المعتقلين بشلأن قضية سبايكر في السلطات 

الفنلندية”.
واضلاف انه “عنلد اتصالنلا بالسلفارة العراقية فلي فنلندا 
اوضحلوا لنلا انهلم قدملوا المذكلرة اللى الخارجيلة الفنلندية 
بخصوص تسليم السلطات الفنلندية للمتهمين بقضية سبايكر، 
وكان رد الخارجيلة الفنلنديلة انله ال توجلد إتفاقيلة أمنية مع 

السلطات العراقية بخصوص تسليم المتهمين او المجرمين”.
واوضح ان “لجنة حقوق االنسان طالبت الخارجية العراقية 
بتشلكيل فريلق خاص في دائلرة أوربا ودائرة حقوق االنسلان 
لمتابعة هذا االمر بخصوص ماحقة المتهمين”، مبيناً اننا “في 

متابعة مستمرة لماحقة المجرمين”.
وحول ما اثيلر عن معتقلي الرزازة بيلن الصالحي انه “كان 
هنلاك اتصاالت ملع القيادات االمنيلة ونحن فلي لجنة حقوق 

االنسان نصر على التعاون معنا في هذا االطار.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشلف مصدر في محافظة نينوى، امس الثاثاء، بان تنظيم 
“داعلش” أقدم على اعتقل أكثر من 100 شلاب من أهالي مدينة 

الموصل، بتهمة “مخالفة تعليمات” التنظيم.
وقال المصدر ، إن “عناصر ما يسلمى بديوان الحسبة التابع 
لتنظيلم “داعش” نفذوا، حمللة اعتقاالت فلي المناطق العامة 
واألسلواق في مدينة الموصل شملت أكثر من 100 شاب بتهمة 
مخالفة تعليمات التنظيلم”. وأضاف المصدر ، أن “التنظيم قام 
أيضا بمصادرة المستمسكات الثبوتية وهويات األحوال المدينة 
لعشرات آخرين لغرض مراجعتهم للديوان لمعاقبتهم”، مبينا أن 
“المعتقلين ستتراوح عقوباتهم بين الجلد والغرامة والحبس”.

يذكلر أن تنظيم “داعش” قد اسلتولى عللى مدينة الموصل، 
مركلز محافظلة نينلوى، فلي )العاشلر ملن حزيلران 2014 
المنصلرم(، قبل أن يمد نشلاطه اإلرهابي لمناطق أخرى عديدة 
ملن العلراق، ويرتكب فيهلا “انتهلاكات” كثيلرة عدتها جهات 

محلية وعالمية “جرائم ضد اإلنسانية وإبادة جماعية.

      بغداد / المستقبل العراقي

توقعلت اللجنة المالية في مجللس النواب، املس الثاثاء، إقرار 
الموازنلة العاملة اليلوم، وأكلدت اسلتقطاع 3 بالمئلة ملن رواتب 
الموظفيلن والمتقاعديلن، فيملا كشلفت علن رفع موازنة الحشلد 
الشلعبي الى 3 ترليونلات دينلار عراقي.وقال عضو اللجنلة المالية 
مسلعود حيلدر ، إن “اللجنلة أضافت علدداً من المواد إلى مشلروع 
الموازنة المالية لعام 2016”، مبيناً أن “اإلضافات شلملت استقطاع 
3بالمئلة ملن رواتب الموظفيلن والمتقاعدين وتخصيصها للحشلد 
الشلعبي والنازحين، وتخصيص 50بالمئة من إيرادات منافذ الحدود 
لتلك المحافظات التي تقع فيها تلك المنافذ وإلزام الحكومة بمراجعة 

عقود التراخيص بما يتناسب وسعر النفط اليوم”.
وأضلاف حيلدر، أن مبللغ “1.2 ترليون دينار أضيلف إلى موازنة 
الحشلد الشلعبي لتصبح ثاثة ترليونات دينار”، مؤكداً “إضافة 1.2 

ترليون لموازنة النازحين لتصبح 1.8 ترليون”.
وأشلار عضو اللجنلة المالية إلى “وجود قبول ملن ممثلي الكتل 
السياسلية بتلك التعديلات”، متوقعاً “إقرار قانلون الموازنة العامة 

غداً األربعاء لكونه غير قابل للنقاش”.

السلطات الفنلندية ترفض تسليم املتورطني 
بجريمة سبايكر

»داعش« يعتقل 100 شاب يف املوصل بتهمة 
»خمالفة تعليامته«

املالية الربملانية تتوقع إقرار
 املوازنة اليوم 

احلكيم يعرب عن قلقه
 من قرار البحرين بإخضاع احلوزات 

الدينية لسلطاهتا

واشـنـطـن تـرحب!.. ومجتهد سعودي يعتبره استعراض عضالت

السعودية تشكل »حتالف« ملحاربة  »داعش«.. وبغداد ترفض: انتم من دعم اإلرهاب

مدير سد املوصل: وضع السد مطمئن واحلديث
 عن اهنياره جمرد »ثرثرة«

وصول وجبة جديدة من املدرعات الروسية إىل العراق

      بغداد / المستقبل العراقي

املس  الموصلل،  سلد  مديريلة  اعتبلرت 
الثاثاء، التصريحات بشلأن انهيار السد بأنها 
“ثرثرة تهدف لخلق اإلرباك” لدى المواطنين، 
فيملا أكلدت أن وضع السلد مطمئلن وتحت 
المراقبة على مدار 24 ساعة. وقال مديرالسد 
رياض عز الدين علي ، إن “وضع سد الموصل 
جيد جدا ومطمئن وال توجد أية مشلكلة تثير 
القللق في الوقت الحاضلر”، مبينا ان “أعمال 
التحشية مستمرة على مدار الساعة والنتائج 
إيجابية من ناحية األسلس وجسلم السد، وال 
توجلد فيها أية تصدعات أو تشلققات إطاقا 

ولحد اآلن”. وأضاف علي أن “مراقبتنا للسلد 
مسلتمرة على مدار 24 سلاعة، وهنلاك أكثر 
من 1500 جهاز وخلية تعمل لمراقبة السلد”، 
مشيرا الى ان “جميع هذه األجهزة ال تشير إلى 
أية مشكلة أو خلل في جسم السد أو أسسه”. 
وتابع علي أن “بعض التصريحات التي نشرت 
مؤخرا بأن سد الموصل على وشك االنهيار ال 
يسلتند إلى الواقع الحقيقي والوقائع العلمية 
للسلد”، معتبرا انها “ثرثرة يراد بها خلق نوع 

من اإلرباك لدى المواطنين”.
وتابع علي، أن “األمريكيين زاروا المشروع 
مؤخرا بشلكل تام عليله، وقدملوا الدعم من 
خال نصب أجهزة متطورة جدا لإلنذار المبكر 

لمراقبة سامة السد”، موضحا أنه “حاليا يتم 
قراءة تلك البيانات بشلكل متواصلل، كما أنه 
يتم متابعتها من قبل الخبراء والمستشلارين 
األمريكيين وتعمل هلذه األجهزة عبر األقمار 
الصناعية”. وكان باحث متخصص في مجال 
البيئلة حلذر، امس ، ملن امكانية انهيار سلد 
الموصلل في حال علدم الحرص عللى تدعيم 
أساساته، واعتبر أن انهياره يشكل أكبر كارثة 
في تاريخ العراق الحديث، فيما توقع أن يغرق 
الطوفلان الناجم عن االنهيلار مدينة الموصل 
بأسرها ويقتل مئات اآلالف من سكانها، وان 
المحافظات الجنوبية ومنها البصرة لن تكون 

بمنأى عن مخاطر جسيمة.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت لجنلة األمن والدفلاع النيابية، امس 
الثاثلاء، ان روسليا زودت العلراق بأسللحة 
خفيفة وذخيرة متوسلطة مجانا. وقال رئيس 
اللجنلة النائلب حاكلم الزامللي، ان “روسليا 

قامت بتزويد العراق باسللحة خفيفة وذخيرة 
متوسلطة”، مبينا ان “هذه االسللحة مجانية 
وملن دون مقابل”. واضاف الزاملي ان “تزويد 
تالك االسلحة جاء من خال الغرفة االستخبارية 
الرباعية بين روسيا والعراق وسوريا وايران”. 
وحل العراق في المركز الثاني ضمن إحصائية 

ترتيب مستوردي الساح والعتاد العسكري من 
روسليا، وذلك بعد الهند، فيما أكد مدير شركة 
تصدير األسللحة الروسلية أناتولي إيسايكين، 
في 13 نيسلان 2015(، أن العلراق وقع عقودا 
لشلراء منظومات دفاع جوي وطائرات سيتم 

تسليمها دون تعثر.

جملس الوزراء يقر السياسة الوطنية إلدارة ملف النازحني 

اليابان تدرس افتتاح قنصلية بالبرصة 

      بغداد / المستقبل العراقي

وافلق مجلس اللوزراء، املس الثاثاء، على 
إقرار السياسلة الوطنيلة إلدارة ملف النازحين 
في العلراق، فيما خول وزيلر التربية صاحية 
تعيين معاون مدير ثالث في المدارس االبتدائية 
التلي يزيد عدد تاميذها علن 600 تلميذ، لحين 
تعديل نظام الملدارس االبتدائية النافذ وإقراره 
ملن الجهلات المختصة.وقلال مكتلب رئيلس 
اللوزراء حيلدر العبلادي في بيلان صحفي، إن 
“مجللس اللوزراء وافلق خلال جلسلته التي 
عقلدت، اليلوم، على إقلرار السياسلة الوطنية 
إلدارة ملف النازحين فلي العراق الوارد بكتاب 
وزارة الهجلرة والمهجريلن ذي العلدد 10398 
أن  إللى  الفتلا   ،”6/9/2015 فلي  والملؤرخ 
“المجلس وافق أيضا على تكليف وزير الهجرة 
والمهجرين برئاسة اللجنة العليا إلغاثة وإيواء 

النازحين جراء العمليات اإلرهابية”.
وأضلاف البيلان أن “مجللس اللوزراء قرر 
السماح بإدخال األسمدة الكيماوية المستوردة 

لحسلاب وزارة الزراعلة حصلرا، عبلر المنفذ 
الحلدودي برويزخلان فلي محافظلة دياللى، 
والمنافذ الحدودية المعتمدة في إقليم كردستان 
العراق من اجل تسلهيل إيصالهلا إلى المناطق 

اآلمنة في محافظتي نينوى وكركوك”.
وأوضح أن “المجلس وافق كذلك على تخويل 
وزير التربية صاحية تعيين معاون مدير ثالث 
فلي المدارس االبتدائية التي يزيد عدد تاميذها 
علن 600 تلميذ، لحيلن تعديل نظلام المدارس 
االبتدائية النافذ وإقراره من الجهات المختصة”.

وتابع البيان أنه تمت “الموافقة على قيام وزارة 
الخارجية بالتنسليق مع وزارة المالية بتوجيه 
رسالة تتضمن موافقة الحكومة العراقية على 
تمديد ملدة صاحية القرض، عللى أن يتم ذلك 
وفقا للسياقات الدستورية والقانونية المحددة 
بقانون عقد المعاهدات رقم 35 لسلنة 2015”.

ويشلهد العلراق اكبر موجة نلزوح في تاريخه 
وذلك بعد سيطرة عناصر تنظيم “داعش” على 
عدد من الملدن واألقضيلة والنواحي في غرب 

وشمال العراق.

      بغداد / المستقبل العراقي

فلي  اليابانيلة  السلفارة  أعلنلت 
العلراق، املس الثاثاء، انهلا تدرس 
طلباً ملن وزارة الخارجيلة العراقية 
بافتتلاح قنصليلة في البصلرة، فيما 
المحافظلة  مجللس  رئاسلة  أبلدت 
الشلركات  نشلاط  بزيلادة  رغبتهلا 
اليابانية، وأشلادت بمواقلف اليابان 

في دعم العراق.
وقال السفير الياباني الجديد لدى 
بغلداد فيوملو اواي عقلب اجتماعه 

مع رئيس مجللس محافظة البصرة 
صباح البزوني فلي مكتب األخير إن 
“الحكوملة اليابانية تلقلت طلباً من 
وزيلر الخارجيلة العراقلي إبراهيلم 
فلي  قنصليلة  بافتتلاح  الجعفلري 
البصلرة، وهلذا الملف قيد الدراسلة 
حاليلاً”، مبينلاً أن “اليابلان حريصة 
على تعزيز عاقاتها مع العراق ودعم 
تعهلدت  فقلد  العراقيلة،  الحكوملة 
اليابانيلة خلال مؤتملر  الحكوملة 
مدريد للمانحين الدوليين المنعقد في 
علام 2003 بتقديم خمسلة مليارات 

دوالر للعراق كمنح وقروض ميسرة، 
ولكن اليابان قدمت أكثر مما تعهدت 
بله، حيلث قدملت لغاية اآلن سلبعة 

مليارات و200 مليون دوالر”.
ولفت السلفير الذي يزور البصرة 
للملرة األولى الى أن “العلراق يتمتع 
وثلروات طبيعيلة  بشلرية  بملوارد 
كبيلرة، وإذا نجحلت حكومة رئيس 
اللوزراء حيلدر العبلادي فلي اجراء 
اصاحلات إداريلة وماليلة فسلوف 
تتحقلق تنميلة اقتصادية مسلتدامة 
“دور  أن  مضيفلاً  العلراق”،  فلي 

اليابان يقتصر على مساعدة العراق، 
والقروض المالية تعد وسليلة مهمة 

من وسائل الدعم”.
ملن جانبه، قلال رئيلس مجلس 
إن   ، البزونلي  صبلاح  المحافظلة 
“مجلس المحافظة يتطلع الى زيادة 
نشاط الشركات اليابانية في البصرة، 
كملا يطملح اللى افتتلاح قنصليلة 
يابانية فلي المحافظة”، موضحاً أن 
“اليابلان سلاهمت من خلال قرض 
ميسلر للعراق بتمويلل مرحلتين من 
مشلروع )ماء البصلرة الكبير( الذي 

هو قيلد التنفيذ منذ أعلوام ويتكون 
ملن أربلع مراحلل، إال أن الحكوملة 
العراقيلة تعثرت في تخصيص أموال 

للمرحلتين المتبقيتين”.
وأشلار البزوني الى أن “السلفير 
اليابانلي تطلرق خلال اللقلاء اللى 
شلركة  مسلتحقات  صلرف  تأخلر 
)ميتسوبيشي( المساهمة في شركة 
غاز البصرة، وأبلغنلاه بأن الحكومة 
العراقية قطعت على نفسلها مؤخراً 
تعهلدات باعطاء الشلركات النفطية 

األجنبية مستحقاتها المالية”.

      بغداد / المستقبل العراقي

والدفلاع  األملن  لجنلة  رفضلت 
النيابية ، أمس الثاثاء، بشكل قاطع 
مشلاركة “التحالف السلعودي” في 
حرب العراق ضد عصابات “داعش”  
بغلداد  رفلض  ويأتلي  اإلرهابيلة. 
المتاكهلا أدلة ووثائق تكشلف عن 
الدعم السلعودي لإلرهلاب بالعراق, 
األمر الذي أعطى صورة مشوهة عن 
هذه التحالف الذي وصفه برلمانيون 

بل”الطائفي”.   
وقال عضو اللجنة ماجد الغراوي 
، ان”الحكوملة المركزيلة ومجلس 
النواب اجمعوا على رفض مشلاركة 
التحالف السعودي العراق بحربه ضد 
داعلش االرهابي،” مبينلا ان” اغلب 
اعضلاء التحالف مرتبطلون بداعش 
االرهابلي واليمتلكلون الجديلة في 
محاربتله”. واضلاف ان “ تلك الدول 
التي قامت بتشكيل تحالف لمحاربة 
داعلش االرهابي لوكانلت تريد فعا 
دعم العلراق للخاص ملن االرهاب 
االسلتخبارية  بالمعلومات  لزودتله 
التلي تمكلن القلوات االمنيلة ملن 
القضلاء على داعلش، باالضافة الى 

ضبط حدودها مع العراق”.
بلدوره, وصف رئيس لجنة األمن 
والدفلاع حاكلم الزامللي، التحاللف 
مؤخلرا  السلعودية  شلكلته  اللذي 
بل”الطائفلي”، وفيملا بيلن انه “ال 
يمثلل االسلام”، اشلار اللى ان هذا 

التحالف لم يوجه ضد اسرائيل.
“التحاللف  ان  الزامللي  وقلال 
االسلامي الذي شلكلته السلعودية 
طائفلي وال يمثل االسلام”، معربا 
عن اسلتغرابه “من شمول فلسطين 

بهذا التحالف”.
وأضلاف الزامللي ان “التحاللف 
للم يوجه ضلد اسلرائيل وضلد من 
يغتصلب االراضي العربيلة من أالف 
السنين التي لم نرى اي رد منها على 
ذلك”، مشيرا الى ان “التحالف يرعى 
الدواعلش واإلرهلاب ولديله اجندة 
معينة تخلدم اسلرائيل وامريكا وال 
تخدم مصلحة العرب والمسلمين”. 

وبهلذا الصلدد, وصفلت النائبلة 
عن ائتلاف دولة القانلون فردوس 
السلعودية  أعلنتله  ملا  العلوادي، 
بتشلكيل تحالف إسلامي عسكري 
ملن 34 دوللة لمحاربلة “اإلرهاب” 
بل”البدعة”، مشليرة اللى ان انتهاء 
“االرهلاب” مقلرون بلان يكلف آل 

سعود شّرهم عن الناس.
وأبدت العوادي استغرابها من ان 
“تشرك السلعودية بعض الدول التي 
تتعلرض لارهاب في هلذا التحالف 
وال تدافع عنها، مثل فلسلطين التي 
يتعرض شعبها لارهاب الصهيوني 
والسعودية ال تحرك ساكنا تجاه هذا 
االرهلاب، بلل بالعكلس تتعامل في 
العلن من الكيان الصهيوني وتعتبره 
دوللة صديقة”. وتسلاءلت العوادي 
التحاللف  إرهلاب سليبدأ هلذا  “اي 

المزعلوم بمحاربته؟ هل هو إرهاب 
داعلش اللذي يذبح األطفلال ويهتك 
النساء ويبقر البطون ويأكل القلوب 
واالكباد ويتاجر باألعضاء البشرية؟ 
ام هلو ارهلاب القاعلدة؟ ام إرهاب 
بوكوحرام فلي نيجيريا؟ وهي التي 

انشأته ومولته”.
“انتهلاء  ان  العلوادي،  وتابعلت 

االرهاب مقرون بان يكف آل سلعود 
شّرهم عن الناس”.

أملس   , السلعودية  واعلنلت 
الثاثاء,  عن تشكيل تحالف إسامي 
عسلكري لمحاربة اإلرهلاب مكون 
ملن 34 دولة إسلامية، يكون مقره 
العاصملة السلعودية الرياض. وفي 
تعليق له بشلأن التحالف السلعودي 

يلرى مجتهد سلعودي بانله حركة 
اسلتعراضية بائسة تعكس استماتة 
محمدبن سلمان في إثبات أنه األقدر 
على إرضاء الغرب في االنتصار على 
اإلرهاب. وبحسلب المجتهد فأن بن 
سللمان وبهذا اإلعان يريد ان يبعث 
رسالة الى أمريكا والغرب بانه قادر 

على االنتصار على االرهاب.

وكانلت وكالة األنباء السلعودية 
الرسلمية، اعلنت بأن التحالف يضم 
34 دولة من بينها مصر وباكسلتان 
والسلنغال، فيما أوضح وزير الدفاع 
السلعودي محملد بلن سللمان، أن 
الريلاض ستنسلق العملل فلي إطار 
هلذا التحاللف ملع اللدول الكبلرى 
والمنظملات الدولية وسلتحارب أي 

منظمة إرهابية تظهر أمامه.
ائتلاف  دعلا  متوقلع,  وكملا 
متحلدون لإلصلاح، الحكوملة إلى 
للتحاللف  الفلوري”  “االنضملام 
العسلكري اإلسلامي كلون العراق 
معني به أكثر ملن غيره، فيما اعتبر 
هلذا التحاللف بأنله رد إيجابي على 
“اسلتفحال اإلرهلاب وتشلويه قيم 

اإلسام”.
وكانلت كتللة اتحاد القلوى في 
البرلملان طالبلت، ايضلا الحكوملة 
التحاللف  اللى  العلراق  بانضملام 
االسلامي، فيملا اشلار اللى ان هذا 
التحالف يمثلل الضمانة االساسلية 
للقضاء على االرهاب نهائياً وتحقيق 

االمن واالستقرار في المنطقة.
في الغضون, رحلب وزير الدفاع 
األميركلي اشلتون كارتر، بتشلكيل 
التحالف اإلسلامي الذي أعلنت عنه 
السلعودية، مشليرا إلى أن التحالف 
واشلنطن  دعلوات  ملع  يتماشلى 
لل”دور سلني أكبر” بمحاربة تنظيم 
“داعلش”. وقال كارتلر للصحفيين 
في إنجيرليك بتركيا ردا على سلؤال 
بشأن المبادرة التي أعلنتها السعودية 
“نتطلع إلى معرفة المزيد عما يدور 
في ذهلن السلعودية بخصوص هذا 
التحاللف”. وأضاف “لكنه يتماشلى 
بشلكل عام على ما يبدو مع ما نحث 
عليه منذ فتلرة وهو اضطاع الدول 
العربية السلنية بدور أكبر في حملة 

محاربة داعش”.
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن جه�از مكافحة االره�اب فتح باب التطوع في�ه بصفة ضابط. وذك�ر بيان لوزارة 
الدف�اع ان الدع�وة »تش�مل خريجي الكليات الهندس�ية والعلمية واإلنس�انية م�ن الراغبين 
بالتط�وع على صنف الجهاز بصف�ة ضابط على ان يقدموا طلباتهم اعتباراً من يوم 20 - 12 
- 2015 لغاية 20 - 1 - 2015 في ساحة عباس ابن فرناس في الساعة الثامنة صباحاً ضمن 
الفترة المحددة أعاله«. وأوضح البيان ان شروط التقديم هي ان »يكون المتقدم حاصل على 
ش�هادة البكالوريوس من الجامع�ات أو الكليات المعترف بها من قب�ل وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي، وإن يكون عراقي الجنسية من أب وأم عراقيين، وإن يكون من مواليد 1990 
فما فوق بالنسبة للمدنيين و 1988 فما فوق بالنسبة للعسكريين«. وأضاف ان يكون »حسن 
األخالق والس�معة والس�لوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ولم ينتمي 
إلى إي منظمة إرهابية، وإن يكون مستوفياً لشرط اللياقة البدنية والسالمة الصحية، وإن ال 

يكون قد سبق وان قبل في احد الكليات العسكرية وفصل منها ألي سبب كان«.

جهاز مكافحة االرهاب يفتح باب التطوع بصفة ضابط

      المستقبل العراقي/عادل الالمي

لم يك�ن انس�حاباً  كما »أش�يع » 
مؤخراً , بل هو أعادة انتش�ار  للقوات 
المتواجدة في الموصل, وبهذا تستمر 
األزمة بي�ن  أنقرة – وبغداد اثر توغل 
الق�وات التركية باألرض�ي العراقية, 
حتى أنها وصلت لتصعيد غير مسبوق 

بتأكيد األتراك, عدم سحب قواتهم.  
م�ن  واح�د  ي�وم  وبع�د  بغ�داد 
أكدت  المفب�رك,  خب�ر »االنس�حاب« 
اس�تمرارها بتقدي�م ش�كواها ل�دى 
مجل�س األمن الدولي ض�د أنقرة,كما 
جددت مطالبتها لجارتها باالنسحاب, 

تفادياً للتوتر والتصعيد .       
التعن�ت  خض�م  وف�ي 
لتوغ�ل  العراق�ي  التركي,والرف�ض 
ق�وات أجنبي�ة ف�ي أراضي�ه, تحدثت 
تقارير  عن »سيناريو« أمريكي, لعزل 
نين�وى واالنبار ع�ن العراق من خالل 
التدخل التركي, بينما أكدت واش�نطن 
بقاء تلك القوات في الموصل حاليا .   

وقال س�عد الحديثي المتحدث باس�م 
مكت�ب العبادي، إن »الق�وات التركية 
المتواج�دة ف�ي بعش�يقة انس�حبت 
جزئي�ا م�ن المعس�كر ولم تنس�حب 
بش�كل كامل من االراضي العراقية«، 
مش�يرا ال�ى ان »الحكوم�ة العراقية 
كان طلبها واضحا بانس�حاب جميع 
الق�وات التركي�ة م�ن ولي�س اع�ادة 

انتشارها«.
»موق�ف  أن  الحديث�ي،  وأض�اف 
والدبلوماس�ي  السياس�ي  الع�راق 
قدمته�ا  الت�ي  والش�كوى  مس�تمر، 
الحكوم�ة الى مجلس األم�ن مازالت 
قائمة«، مش�يرا الى ان »طلب العراق 
لعقد اجتماع ط�ارئ لوزراء خارجية 

الجامعة العربية مازال قائما ايضا«.
م�ن جانب�ه, أك�د رئيس ال�وزراء 
الترك�ي أحم�د داود أوغل�و، ان بالده 
اع�ادت انتش�ار قواته�ا ف�ي العراق، 
مش�يرا ال�ى انها لم تنس�حب بش�كل 

كامل من البالد.
وأض�اف اوغل�و أن “تركي�ا تعي�د 
نش�ر قواتها ف�ي حال وج�ود تهديد، 
حيث انها تنفذ دائم�ا ما يعد ضرورة 

عس�كرية”، الفتا الى انه “بالنظر إلى 
حالة التهديد العس�كري فق�د اتخذنا 

الخطوات الالزمة إلعادة االنتشار”. 
وكانت وكال�ة األناض�ول التركية قد 
االثني�ن، ع�ن  األول  أم�س  كش�فت، 
انس�حاب قس�م من الق�وات التركية 
المتواجدة في مدينة الموصل، وفيما 
أكدت أن تلك الق�وات ترافقها دبابات 
وآليات، أشارت إلى أنها توجهت نحو 

الش�مال.ويقدر عدد الق�وات التركية 
المتواج�دة حالي�ا ف�ي الموص�ل,  ب� 
1000 مقاتل بكام�ل العدة والدبابات 

والدعم اللوجتسي.
وعن تفاصيل تحرك القوة التركية, 
تحدث�ت مصادر أمريكي�ة بالقول, ان 
» رت�ال عس�كريا م�ن داخ�ل القاعدة 
التركي�ة في العراق تح�رك نحو جهة 
أخرى, لكن وس�ائل اإلع�الم تناولتها  

عل�ى أنها انس�حاب للق�وات التركية 
م�ن العراق وعودة ال�ى داخل الحدود 
التركي�ة, مبينة, نقال عن مس�ؤولين 
ات�راك, ان التحرك االخي�ر للقطاعات 
التركية لي�س انس�حابا, وانما اعادة 
نش�ر للقوات التركية في معس�كرات 

اخرى في داخل كردستان.
في الغضون, يرى ش�يوخ عشائر 
ف�ي  المنطق�ة الغربي�ة, أن أمري�كا 

وتركي�ا تح�اوالن ع�زل محافظت�ي 
نينوى واالنبار عن سيطرة الحكومة 
االتحادي�ة في بغداد تمهيدا لتش�كيل 

»اإلقليم السني«.
ع�ن  صحفي�ة,  مص�ادر  ونقل�ت 
الش�يخ إبراهيم العيس�اوي وهو أحد 
شيوخ محافظة األنبار إن »األمريكان 
يعمل�ون عل�ى جم�ع أكب�ر ع�دد من 
ش�يوخ المحافظة ليكون�وا ممهدين 

لمش�روع اإلقلي�م الس�ني الممتد من 
األراض�ي الس�عودية جنوب�ا وحت�ى 
تركيا شماال وهنالك موازنة مفتوحة 
لهذا المشروع الذي بدأ لألسف الكثير 
المحافظ�ة  عل�ى  المحس�وبين  م�ن 
بالترحيب به عل�ى أمل الحصول على 
ميزات وعد بها األمريكان لمن يوافق 

على المشروع«.
وأضاف العيساوي ،إن »الكثير من 
شيوخ المحافظة يدركون مدى خبث 
المشروع لكن بالمقابل هنالك الكثير 

من الشيوخ مسلمين له«.
وتابع العيساوي ،أن دخول »قوات 
تركي�ة ال�ى نين�وى ووض�ع بع�ض 
المراكز األمنية لألمريكان في نينوى 
واألنبار تحت مسمى المستشارين ما 
هو إال تمهيد لتوسيع قاعدة المشروع 

من خالل دعم الموالين له«.
وتعليق�ا على هذا الموضوع ،يرى 
محلل�ون سياس�يون، إن »تركي�ا لها 
أطم�اع معروف�ة ف�ي ش�مال العراق 
وتحديدا مدينة الموصل ومدن أخرى 
تابعة لمحافظة نينوى كما لها أطماع 

مشابهة في شمال سورية«.
وأضاف�وا ،أن »األطم�اع التركي�ة 
ته�دف الى ض�م العديد م�ن األراضي 
الدول�ة  ال�ى  والس�ورية  العراقي�ة 
التركي�ة اذ أن الرئي�س التركي رجب 
طيب أردوغ�ان ال يزال يفك�ر بإعادة 
الدولة العثمانية وهو يس�تغل أزمات 
البلدين العراق وسورية للحصول على 
ما يري�د بضوء أخضر من واش�نطن 
تركي�ا  حصل�ت  إن  يعنيه�ا  ال  الت�ي 
عل�ى ه�ذه األراضي أو حص�ل عليها 
داعش بقدر م�ا يعنيها أن تكون هذه 
األراضي بمنأى عن س�لطة الحكومة 

العراقية«.

واشنطن ترعى مخطط عزل االنبار ونينوى لتشكيل »اإلقليم السني«  

انكسار عناصر التنظيم بالرمادي

       المستقبل العراقي/نهاد فالح

تتح�رك عش�ائر انباري�ة, لرف�ع دع�وى 
وصفته�ا  اتص�االت  ش�ركة  ض�د  قضائي�ة 
تنظي�م  وتمويله�ا  لدعمه�ا  ب�«العمالق�ة«, 
إل�ى  إياه�ا  داعي�ة  بالمحافظ�ة,  »داع�ش« 
»التوقف« ع�ن هذه الممارس�ات التي جلبت 

الويالت والدمار والخراب للمدن.      
وج�اءت ه�ذه التح�ركات متزامن�ة م�ع 
التقدم العسكري الذي تحرزه القوات األمنية 
والحش�د الشعبي والعش�ائري خالل عمليات 
تطهي�ر م�دن االنب�ار م�ن اإلرهابيي�ن وفي 

مقدمتها مدينة الرمادي, مركز االنبار. 
س�فيان العيثاوي، المتحدث باسم مكتب 
ش�ؤون عش�ائر محافظ�ة األنب�ار، كش�ف, 
أمس الثالثاء, عن معلومات تفيد بأن ش�ركة 
اتص�االت تق�وم بتموي�ل تنظي�م »داع�ش« 
ف�ي المحافظ�ة، مبيناً أن عش�ائر المحافظة 

سترفع دعوى قضائية ضد هذه الشركة.
وق�ال العيث�اوي ، إن »هن�اك معلوم�ات 
مؤكدة ب�أن ش�ركة اتصاالت عمالق�ة تعمل 
بمحافظ�ة االنبار تقوم بتمويل تنظيم داعش 
مادياً«، داعياً تلك الش�ركة الى »التوقف فوراً 
ع�ن تموي�ل داع�ش«. وأضاف العيث�اوي، أن 
»حكومة االنبار المحلية ماضية بقطع طرق 
ام�داد داع�ش عس�كرياً ومادي�اً ومعنوي�اً«، 
مشيراً الى أن »عش�ائر االنبار سترفع دعوى 
قضائي�ة ض�د ه�ذه الش�ركة لقط�ع ام�داد 
داع�ش ك�ون المحافظ�ة عان�ت الويالت من 
ه�ذا التنظي�م«. ويس�يطر تنظي�م »داع�ش« 
على مناط�ق بمحافظة االنبار منذ نهاية عام 
2013، ويفرض حصاراً على االسر داخل تلك 
المناط�ق، فيما تنفذ الق�وات األمنية عمليات 
تل�ك  عل�ى  الس�يطرة  الس�تعادة  عس�كرية 
المناطق. وعن أخر التطورات األمنية,  تحدث 
رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة االنبار 
عل�ي داود، عن صد هج�وم عنيف ل�«داعش« 
عل�ى تل مش�هيدة ش�رق الرم�ادي، فيما اكد 
تدمير أربعة مركبات مفخخة وإلحاق عناصر 

التنظيم خسائر فادحة.
ش�ن،  داع�ش  »تنظي�م  ان   ، داود  وق�ال 
هجوم�ا عنيف�ا بواس�طة مركب�ات مدرع�ة 
مفخخة يقودها انتحاريون وعناصر للتنظيم 
على تل مش�هيدة قرب منطقة حصيبة )7كم 
ش�رق الرمادي(«. وأضاف داود، ان »الطيران 
الحرب�ي والقوات األمني�ة تمكنت من تفجير 
المركبات المفخخة وقتل االنتحاريين والحاق 
عناص�ر التنظي�م خس�ائر مادي�ة وبش�رية 
كبي�رة«، موك�دا ان »الق�وات األمنية تفرض 

سيطرتها على تل مشهيدة شرق الرمادي«.
وتس�يطر الق�وات األمني�ة عل�ى مدين�ة 
الخالدي�ة ش�رق الرم�ادي، فيم�ا تواصل تلك 
القوات عملياتها العس�كرية التي انطلقت من 
المدين�ة لتحرير الرمادي غربيه�ا من تنظيم 

»داعش« واستعادة السيطرة عليها.
مجل�س  رئي�س  كش�ف  يومي�ن,  وقب�ل 
محافظة االنبار صب�اح كرحوت، عن حدوث 
هروب جماعي لعناصر »داعش« من الرمادي 
عب�ر نهر الف�رات بالزوارق والس�باحة، فيما 
عزا س�بب هروبهم الى انكس�ار التنظيم في 
المدينة. وقال كرح�وت , أمس األول االثنين, 
إن »أس�باب اله�روب ج�اءت بع�د انكس�ار 
تنظي�م داع�ش ف�ي الرم�ادي بع�د الضربات 
الموجع�ة للقوات األمني�ة والطيران العراقي 
عل�ى التنظيم داخل المدينة«. وتش�هد مدينة 
الرم�ادي عملي�ات عس�كرية انطلق�ت من�ذ 
»داع�ش«  تنظي�م  لتحريره�ا م�ن  ش�هرين 
واس�تعادة السيطرة عليها. في الغضون, قال 
قائ�د عمليات األنب�ار اللواء الركن اس�ماعيل 
المح�الوي، إن »خمس�ة أف�واج م�ن مقاتلي 
العشائر في الحشد الشعبي بقيادة قائد حشد 
شمال الرمادي اللواء طارق العسل وصلت الى 
مقر تواجد القوات التابعة لعمليات األنبار في 
المحور الش�مالي لمدينة الرمادي«. وأضاف 
المح�الوي، أن »وصول األفواج يأتي من أجل 
المش�اركة بتحرير مناطق جزيرة الرمادي«، 
مبيناً أن »جميع عناصر هذه األفواج هم من 

أبناء عشائر جزيرة الرمادي«.

االنبار تقايض رشكة اتصاالت متورطة بتمويل » داعش« .. وحتركات »عشائرية«  لقطع طرق دعم اإلرهاب

األزمة مع تركيا .. »انسحاب مفربك« ينتهي بالتكذيب.. و »سيناريو للتقسيم » وراء التوغل
 العراق جيدد رفضه للتواجد األجنبي .. ويؤكد مواصلة الشكوى ضد أنقرة بمجلس األمن

»حتوير« السيارات وثقب األنابيب أهم طرق مهريب املشتقات النفطية
       المستقبل العراقي/ مروان الفتالوي

تق�ف محافظتا باب�ل والنج�ف كنقاط 
بالمش�تقات  للمتاجري�ن  مهم�ة  ضب�ط 
المدينتي�ن تقع�ان عل�ى  النفطي�ة، ك�ون 
خطوط رابطة بين جنوبي البالد وشماليها، 
وأك�دت محاكم تحقي�ق م�ن المحافظتين 
إحالة دعاوى عديدة للتهريب على المحكمة 

الكمركية الوسطى في بغداد.
 وفيما حّذر قض�اة تحقيق من خطورة 
ه�ذه الجرائم عل�ى االقتص�اد الوطني، لم 
يخف�وا قلقهم م�ن أن تدخل أم�وال تهريب 

النفط في تمويل اإلرهاب.
وقال قاضي التحقي�ق علي عبد الهادي 
من محكمة المناذرة في النجف في تصريح 
صحف�ي نقل�ه, المرك�ز الخب�ري لمجلس 
القض�اء األعلى,  إن »دع�اوى عديدة تخص 
تهري�ب المش�تقات النفطي�ة أحلناها على 
المحكمة الكمركية الوسطى في بغداد بعد 

اكتمال التحقيق فيها«.
»عملي�ات  أن  اله�ادي,  عب�د  وأض�اف 
التهريب تتم عبر السيارات الحوضية، حيث 
يخال�ف المهرب�ون التعليم�ات الموضوعة 

حسب سعة السيارة ونوعها وموديلها«.
يقوم�ون  »المهربي�ن  أن  إل�ى  ولف�ت 
الحوضي�ة  الس�يارات  خزان�ات  بتوس�يع 
لتحتمل كمية أكبر من المحددة بواقع 500-

600 لت�ر أو أكثر«، مش�يرا  إل�ى أن »ضبط 
هذه السيارات غالبا ما يتم في االختصاص 
المكان�ي لمحكمتنا ألنها منطقة عبور بين 
المحافظات ولوجود ش�ركة نفط الوس�ط 
بالقرب منها«. وأوضح أن »لجنة خماسية 

من القض�اء والم�رور والكمارك وش�ركة 
والش�رطة  النفطي�ة  المنتج�ات  توزي�ع 
تتول�ى فح�ص الس�يارة«. وتعريج�اً على 
مفهوم التهريب يذكر قاض�ي التحقيق إنه 
ال يرتب�ط دائماً بخ�روج المنتجات إلى دول 
أخرى، إنما يمك�ن إطالق هذه الصفة على 
النق�ل غي�ر الش�رعي للمش�تقات النفطية 
بي�ن محافظات البلد الواح�د«، الفتا إلى أن 
»هذا المفهوم يتوس�ع ليشمل حتى بائعي 
غاز الطبخ في الش�ارع إذا ت�م ذلك بصورة 

مخالفة للقوانين«.
مرتض�ى  التحقي�ق  قاض�ي  ويتف�ق 
الغريباوي مع عب�د الهادي، معتبراً إن أكثر 
الحاالت ش�يوعاً لتهريب النفط ومشتقاته 
هي »تحوير« خزانات الس�يارات الحوضية 

لتحمل سعة أكبر.
»الس�يارات  إن  الغريب�اوي  وق�ال 
المضبوط�ة يتم عرضها على خبير فني في 
دائ�رة توزيع المش�تقات النفطي�ة ليتولى 
فحصه�ا ويقدم لن�ا تقريرا حت�ى نعتمده 

ضمن التحقيق«.
وأفاد القاضي المتخصص بنظر الجرائم 
المنظم�ة في باب�ل بأن »المش�رع العراقي 
النف�ط  مهرب�ي  عقوب�ات  ضم�ن  وض�ع 

مصادرة هذه السيارة إذا ثبت ذلك«.
وأك�د أن هن�اك »مب�دأ ع�ام يمنع حمل 
النفط ومش�تقاته بأية وسيلة إال بتصريح 
رسمي من وزارة النفط أو الجهة المخولة«، 
مضيف�ا »إننا في العادة نطلب المس�تندات 
لنتأكد من الجهة الص�ادرة منها وفي كثير 
من األحيان يت�م تزوير هذه األوراق لتمّرر 
المنتج�ات عبر الس�يطرات«، الفت�ا إلى أن 

»لجان�ا ومف�ارز ش�كلت م�ن المختصي�ن 
في الش�رطة واألمن الوطن�ي لضبط هذه 

الحاالت«.
وتعتب�ر محافظ�ة باب�ل نقط�ة م�رور 
مهم�ة ألنها تقع في قل�ب العراق لذلك فأن 
العجالت التي تأتي من البصرة إلى الش�مال 
أو بالعكس يتم ضبطها في المحافظة، كما 
يؤك�د الغريباوي أن »أكثر ح�االت التهريب 
تخص الس�يارات القادمة من المستودعات 
الجنوبية«. وفيما أشار إلى أن »دوافع هذه 
الجريم�ة مالي�ة بحت�ة«، أب�دى الغريباوي 
قلقه م�ن أن »تكون عائدات ه�ذه الجرائم 

لدعم اإلرهاب«.
وال يس�تبعد قاض�ي التحقي�ق أن »يتم 
تهري�ب المنتج�ات النفطية خ�ارج العراق 
السيما عبر المناطق التي تقع تحت سيطرة 

تنظيم داعش اإلرهابي«.
وفيم�ا إذا كان�ت هن�اك ط�رق أخ�رى 
للتهريب ذكر قاض�ي التحقيق أن »التجاوز 
عل�ى األنابي�ب الناقل�ة للنف�ط ه�ي إحدى 

الطرق التي يتبعها المهربون أيضاً«.
ويلخ�ص إحدى الدع�اوى التي واجهته 
ان »أصح�اب س�يارات حوضي�ة  بالق�ول 
يتجمع�ون ف�ي اس�تراحة لهم ف�ي إحدى 
نواحي بابل«، الفتا إلى أن »هذه االستراحة 
كان�ت عبارة عن تعبئة غير ش�رعية للنفط 
م�ن أح�د األنابي�ب الم�ارة بالمنطق�ة بعد 
القي�ام بثقب�ه«. وأقر الغريب�اوي بصعوبة 
كش�ف ه�ذه الح�االت بالنس�بة لألنابي�ب 
الممت�دة عل�ى مس�افات شاس�عة إذا ل�م 

تستخدم تقنيات حديثة.
وبين أن »نوعي�ة هذه الجريمة ال بد أن 

تحتم�ل أكثر م�ن متهم، فهناك م�ن يتولى 
تزوي�ر المس�تندات وهناك م�ن يتعامل له 
ف�ي البي�ع او الش�راء«، الفتا إل�ى أن »أكثر 
الم�واد الت�ي يتم تهريبه�ا هي زي�ت الغاز 
)الَكاز( والبنزين التي تستعمل غالبا كوقود 

للسيارات والمولدات والمكائن«.
ويش�يد القاض�ي الغريب�اوي بتش�ريع 
قانون تهريب المش�تقات النفطية رقم 41 
لس�نة 2008 ألنه »اعتبر هذه الجريمة من 
الجرائ�م الخطيرة الت�ي ال تقل عن خطورة 

اإلرهاب«.
وأفاد بأن »المش�رع العراقي اقتضى أن 
المتهم ال يطلق س�راحه ف�ي دور التحقيق، 
وال تس�مح العقوبة بكفال�ة إال بعد صدور 

قرار نهائي بعدم وجود جريمة«.
ويعاقب »المدان« بالحبس أو الس�جن، 
والغرامة بخمس�ة أضع�اف المادة المهربة 
)...( س�واء كان فاعال أصليا أم شريكا في 
الجريمة، بحس�ب هذا القان�ون الذي نصت 
فقرة أخرى منه على أنه »يعد ظرفاً مشدداً 
ارت�كاب الجريم�ة في ظ�روف الح�رب أو 
النفي�ر أو في حالة الط�وارئ أو في أزمات 

الوقود«.
وق�ال الغريباوي إن »المش�رع العراقي 
حفز المخب�ر بالحصول عل�ى جائزة تصل 
إل�ى 30 بالمئة م�ن قيمة الم�ادة المهربة، 

لخطورة الجريمة«.
وتمن�ى الغريباوي اس�تخدام الوس�ائل 
التقني�ة الحديث�ة للح�د من ه�ذه الجريمة 
وخاصة في مس�ألة التجاوز على ش�بكات 
األنابي�ب النفطية لما تس�ببه م�ن مخاطر 

بيئية واقتصادية.

قضاة تحقيق: بابل والنجف نقاط ضبط مرتكبي الجرائم 



كارتر يتوجه إلى الشرق األوسط

أك�د الرئيس األميركي ب�اراك أوباما عقب 
اجتماع�ه مع كبار مس�ؤولي مجل�س األمن 
القوم�ي من مقر البنتاغون، أنه يجب تحقيق 
تقدم أس�رع ف�ي مكافحة تنظي�م “داعش”، 
مس�اهماتهم  زي�ادة  إل�ى  الحلف�اء  داعي�اً 
العس�كرية بجه�ود التحالف من أج�ل تدمير 

التنظيم في العراق وسوريا.
وج�دد الرئي�س االميركي تصمي�م بالده 
بالقض�اء عل�ى تنظي�م “داع�ش”، متعه�داً 
باس�تعادة االراض�ي التي يس�يطر عليها في 

الشرق االوسط وقتل قادته.
وق�ال أوبام�ا، خ�الل كلم�ة ثاني�ة صرح 
به�ا في أعق�اب الهجوم الذي وقع في س�ان 
المتح�دة وال�ذي  الوالي�ات  برناردين�و ف�ي 
يعتق�د ان منفذيه من أنصار “داعش”: “نحن 

نضربهم بقوة أشد من اي وقت مضى”.
وذك�ر الرئيس قائمة م�ن اإلنجازات التي 
حققته�ا الوالي�ات المتح�دة وحلفاؤها ضد 
“داع�ش” وقال إن التنظيم خس�ر مس�احات 
كبيرة م�ن األراضي التي كان يس�يطر عليها 
في الس�ابق في العراق وس�وريا وإنه يجري 

استهداف زعمائه واحداً تلو اآلخر.
وأطلق تحذيراً قوياً، قائالً: “ال يمكن لقادة 
داعش ان يختبئوا”.. رسالتنا التالية بسيطة: 

“ستكونون انتم الهدف التالي”.
وكم�ا كان الح�ال ف�ي خطابه األس�بوع 
الماض�ي ف�ي المكت�ب البيضاوي، ل�م يقدم 
الرئيس األميركي أي تغيير في السياس�ة، اال 
أنه أقر: “نحن ندرك أن التقدم يجب أن يحدث 

بشكل أسرع”.
وقال أوباما للصحافيين في وزارة الدفاع 
األميركي�ة البنتاغ�ون إن�ه طل�ب م�ن وزير 
الدفاع أش�تون كارتر الذهاب للشرق األوسط 
للحصول على مزيد من الدعم العس�كري من 
الدول المش�اركة ف�ي الحرب عل�ى التنظيم. 
وأضاف “ال تزال هذه معركة صعبة. نحن نقر 
بأن التقدم ينبغي أن يتواصل بوتيرة أسرع”.

ش�احنات  أيض�اً  التحال�ف  ويس�تهدف 
النفط واآلبار والمصافي الخاضعة لس�يطرة 

“داعش”.
وتعرض أوباما )الديموقراطي( النتقادات 

م�ن الجمهوريي�ن الذين يتهمون�ه بعدم فعل 
م�ا يكف�ي للتص�دي ل�”داع�ش”، ال س�يما 
من�ذ هجمات 13 تش�رين الثاني ف�ي باريس 
والتي قتل فيها 130 ش�خصاً، وأعلن التنظيم 

مس�ؤوليته عنها ومنذ الهج�وم بإطالق النار 
في سان برناردينو في كاليفورنيا.

وأظهرت االستطالعات أن اكثر من 60 في 
المئة من األميركيين ال يوافقون على طريقة 

تعامل أوبام�ا مع تنظيم “داع�ش” والتهديد 
اإلرهابي بشكل أوسع.

وسعى البيت األبيض لتفنيد تلك االنتقادات 
بتوضي�ح التق�دم ال�ذي تحقق من�ذ الصعود 

الس�ريع ل�”داعش” في العراق وس�وريا قبل 
أكثر من عام.

م�ن جهة ثانية، يرغ�ب الرئيس االميركي 
بزي�ارة كوب�ا قبل نهاي�ة واليته ف�ي كانون 
الثان�ي 2017، لكنه يعتبر ان هذه الزيارة غير 
ممكنة، اال في حال تس�جيل تق�دم فعلي في 

مجال الحريات الفردية في كوبا.
وقال أوباما بعد س�نة من إعالن التقارب 
التاريخي بين العدوين الس�ابقين إبان الحرب 
الباردة، “اود فعال الذهاب الى كوبا لكن يجب 

ان تتوافر الشروط” المطلوبة.
وأضاف أوباما “ما قلته للحكومة الكوبية 
هو: اذا رأينا بوضوح تقدما في ش�أن حريات 
الكوبيين العاديين، س�أكون س�عيداً بالتوجه 
الى كوبا لتس�ليط الضوء على ه�ذا التقدم”، 
مؤك�داً ان�ه ال يهم�ه “مج�رد التصدي�ق على 

الوضع القائم”.
وتابع: “ان توجهت الى هناك من الواضع 
ان�ه يجب أن أتمكن من التحدث الى الجميع”، 
مش�يراً الى انه سيراقب بانتباه تطور الوضع 

في المكان خالل االشهر المقبلة.
وعندم�ا س�ئل عن رأي�ه بنظي�ره الكوبي 
راوول كاسترو، أشار أوباما الى “برغماتيته” 
واعتبر أنه لي�س “عقائدياً”. وقال “اعتقد ان 
راوول كاسترو مدرك ان ثمة حاجة للتغيير”.

وسبق أن تحدث البيت األبيض مرات عدة عن 
زيارة رئاس�ية محتملة الى كوب�ا، لكنه بقي 

غامضاً في شأن موعدها.
وق�د زار وزي�ر الخارجي�ة ج�ون كي�ري 
كوب�ا ف�ي آب الماضي، العادة فتح الس�فارة 
األميركي�ة ف�ي هافانا.وق�د بدأت واش�نطن 
وهافانا تقاربهما في 17 كانون األول 2014. 
وبعد اعادة العالقات الديبلوماس�ية في تموز 
الماض�ي، اطلق البل�دان سلس�لة مفاوضات 
ح�ول الهجرة وحق�وق اإلنس�ان والخالفات 
المالي�ة وكذل�ك مكافحة تهري�ب المخدرات.

وف�ي خطوة رمزية هامة أعلنا الجمعة اعادة 
اتصاالتهم�ا البريدية المباش�رة التي قطعت 

قبل اكثر من نصف قرن.

أوباما بال جديد جتاه »داعش«
   بغداد / المستقبل العراقي

البحرينيون يتحدون 
السلطة: »يسقط محد«

   بغداد / المستقبل العراقي

تواصل�ت التظاه�رات ف�ي 
البحرين تمهي�داً إلحياء ذكرى 
عيد الش�هداء الذي ُيصادف في 

17 ديسمبر.
ونق�ل ناش�طون محلي�ون 
بأّن االس�تعدادات الشعبية هذا 
العام أخذت “وتيرة متصاعدة” 
من جانب األهالي، كما أشاروا 
النظ�ام اس�تبق ه�ذه  أن  إل�ى 
االس�تعدادات لموج�ة متجددة 
واالنته�اكات،  القم�ع  م�ن 
بالتوازي مع محاوالت رسمية 
الش�عبي  الوع�ي  ل”تفخي�خ” 
الحدي�ث  إش�اعة  خ�الل  م�ن 
ع�ن “تس�ويات” بي�ن النظ�ام 
تعبي�ر  بحس�ب  والمعارض�ة، 

ناشطين
أك�د  الس�ياق،  ه�ذا  وف�ي 
المعارض�ة  ف�ي  القي�ادي 
الش�هابي،  س�عيد  البحراني�ة، 
بأّن البحرانيين لن “يستجدوا” 
م�ن آل خليف�ة أية “تس�وية”، 
“التس�وية”  أن  عل�ى  مش�ددا 
الت�ي المقبولة هي “التي تنص 
على إنهاء قبض�ة )الخليفيين( 
الدموية على الوطن والشعب”، 
معتب�را أن أّي حديث سياس�ّي 
غير ذلك س�ُيعّد “تفريطاً بدماء 

الشهداء”.
وتمّن�ى الش�هابي على مْن 
وصفه�م ب”المتعبي�ن” بعدم 
ب�أن  مؤك�دا  “االستس�الم”، 
“دم�اء الش�هداء أكب�ر منه�م، 
ولن تس�مح له�م بالتخلي عن 
مطلب التغيير الجذري”، مذكراً 
بفش�ل التجرب�ة الس�ابقة في 
التعاط�ي مع النظ�ام الخليفي 

والمصالحة معه.
إلى ذلك، عِمد المواطنون إلى 
توس�يع فعالية “طباعة” اسم 
الحاك�م الخليفّي حمد عيس�ى 
الخليفة في الشوارع مع عبارة 
“يس�قط حمد”، لتكون مداساً 
الوقت  للم�ارة والعربات، ف�ي 
الذي حاولت الق�وات الخليفية 
مالحقة ه�ذه الفعالي�ة بمحو 
اس�م حمد، كما أكد ناش�طون 
ب�أّن بعض العناصر األمنية من 
إلى  الخليفية لجأت  المليشيات 
التمركز ف�ي مناطق قريبة من 
البلدات لترّصد المواطنين الذي 
يطبعون اسم حمد في الشوارع 

وداخل الطرقات.

كاليفورنيا: »اقتل املسلمني« أكثر العبارات 
استخدامًا عىل غوغل

تظاهرات حاشدة يف نيجرييا رفضًا لـ»الوحشية« 
جتاه الزكزاكي

قائد احلرس الثوري: امريكا يزيد العرص

أمريكا قتلت »30« مليون إنسان منذ احلرب 
العاملية الثانية

   بغداد / المستقبل العراقي

احتلت عب�ارة “اقتل المس�لمين” 
قائمة أكثر العبارات المس�تخدمة في 
البحث ع�ن “المس�لمين” ف�ي والية 
كاليفورني�ا األميركي�ة عل�ى مح�رك 
البحث غوغ�ل خالل األس�بوع التالي 

لمذبحة سان برناندينو.
وبحسب تحليل صادر عن صحيفة 
“نيوي�ورك تايم�ز” األميركي�ة حول 
بياناتها األسبوعية الصادرة فيما بين 
عامي 2004 و2013، فإن هناك عالقة 
مباش�رة بي�ن البح�ث ع�ن العبارات 
المناهضة للمسلمين وجرائم كراهية 

اإلس�الم، وف�ق م�ا ذكرت�ه صحيفة 
اإلندبندنت البريطانية

عملي�ات البحث على محرك غوغل 
تكون ع�ادة منحازة ف�ي االختيارات 
نظ�راً ألنه�ا ال تمثل عينة عش�وائية، 
لكنه�ا قد تس�اعد في التنب�ؤ بجرائم 
الكراهية.سوزان فليك، عالمة النفس 
برينس�تون،  بجامع�ة  االجتماع�ي 
تتنب�أ  أن  يمك�ن  كي�ف  أوضح�ت 
عمليات البحث بجرائ�م الكراهية في 

المستقبل.
وذكرت قائلة “إذا ما رغب شخص 
م�ا ف�ي أن يق�ول: إنن�ي أكرهه�م أو 
أن  نع�رف  فإنن�ا  يكرهونن�ي،  إنه�م 

تل�ك المش�اعر تك�ون بمثابة مؤش�ر 
للتنبؤ بالس�لوكيات مثله�ا مثل النية 

الفعلية”.
وتابعت “إذا ما أجرى األش�خاص 
عملي�ات بحث معبرة عن المس�لمين، 
فمن األرجح أن ترتبط بجرائم كراهية 

المسلمين”.
وف�ي بريطاني�ا، تفاقم�ت جرائم 
الكراهية ذات الدافع الديني في أعقاب 
هجمات باريس اإلرهابية، بينما وجد 
االقتراع ال�ذي أجرته صحيفة التايمز 
تراجع�اً كبيراً في الدع�م الجماهيري 
بش�أن الس�ماح لالجئين باالستقرار 

في بريطانيا.

   بغداد / المستقبل العراقي

ش�مالي  كان�و  مدين�ة  ش�هدت   
نيجيري�ا تظاه�رة حاش�دة احتجاجا 
على االعتداءات الوحش�ية والمجزرة 
التي ارتكب�ت وراح ضحيته�ا المئات 
المتظاهرون  زاريا.ون�دد  في مدين�ة 
بالوحشية واالستخدام المفرط للقوة 
م�ن قبل قوات عس�كرية، مؤكدين أن 

هذه االعتداءات لن َتثنيهم عن الس�ير 
ف�ي طريق الح�ق، وج�ددوا وقوفهم 
خلف زعيم الحركِة االس�المية الشيخ 
ش�هدت  الزكزاكي.كم�ا  ابراهي�م 
وقف�ة  لن�دن  البريطاني�ة  العاصم�ة 
احتجاجي�ة أمام الس�فارة النيجيرية 
باإلعت�داءات عل�ى المدنيي�ن  تندي�داً 
ف�ي مدينة زاري�ا.وكان س�قط مئات 
الضحايا والجرحى في مجزرة اتهمت 

قوات الجيش خالل هجوم شنته على 
منزل زعيم الحركة االسالمية الشيخ 
ابراهيم الزكزاكي وحسينية بقية الله 
الخاصة بأتباع اهل البيت )س�الم الله 
عليه�م(، وقام�ت بتدميرهما بش�كل 
كامل، واعتقلت زعيم الحركة الش�يخ 
الزكزاك�ي، وكان م�ن بي�ن الضحايا 
مس�اعد الش�يخ الزكزاك�ي وطبيب�ه 

الخاص.

   بغداد / المستقبل العراقي

للح�رس  الع�ام  القائ�د  اعل�ن 
الثوري الل�واء محمد علي جعفري 
ان امي�ركا والكيان الصهيوني وآل 
س�عود وداع�ش يمارس�ون اليوم 
دور يزي�د العص�ر به�دف ح�رف 
االس�الم المحمدي االصيل ونش�ر 
ال�دول  ف�ي  الش�يطانية  االف�كار 

االسالمية .
وفي رس�الة وجهها الى اس�رة 
الش�هيد حبي�ب روح�ي جوكامي 

الذي س�قط شهيدا دفاعا عن حرم 
اه�ل البي�ت عليه�م الس�الم، خلد 
اللواء جعفري ذكرى الشهداء وحيا 

مقاتلي جبهة خط المقاومة.
كما حي�ا الل�واء جعف�ري اباء 
وذوي  وابن�اء  وازواج  وامه�ات 
الش�هداء وقال ان درج�ة ومكانة 
ذوي الش�هداء والمضحين االعزاء 
حسب تعبير قائد الثورة االسالمية 
الش�هداء  درج�ة  خل�ف  تات�ي 

مباشرة. 
واش�ار القائ�د الع�ام للح�رس 

الث�وري ال�ى ان امي�ركا والكي�ان 
وداع�ش  وال س�عود  الصهيون�ي 
يمارس�ون الي�وم دور يزيد العصر 
به�دف ح�رف االس�الم المحمدي 
االصيل ونش�ر االفكار الشيطانية 
ف�ي الدول االس�المية .وق�ال، لقد 
تمكنتم حقيقة من تلبية نداء لبيك 
يا حس�ين )ع( عبر الدفاع عن دين 
الله ببذل دمائكم الطاهرة وتضييق 
الطري�ق امام ه�ؤالء الجالدين من 
خ�الل تش�كيل جي�ش ح�زب الله 

العالمي في البلدان االسالمية.

   بغداد / المستقبل العراقي

“جلوب�ال  موق�ع  كش�ف 
ريس�رش” الكندي أن أميركا قتلت 
نح�و 30 مليون إنس�ان منذ انتهاء 
الح�رب العالمية الثاني�ة، الفتاً إلى 
أن ال��”30 ملي�ون قتل�وا فقط ما 
بعد انتهاء الح�رب العالمية الثانية 
وضم�ن الح�روب الت�ي خاضته�ا 
أمري�كا على م�دار تلك الس�نوات, 
داعياً إلى وق�ف الدعم ألمريكا في 
حروبها التي تش�نها ح�ول العالم 
تحت حج�ة مكافح�ة الجرائم ضد 
اإلنس�انية. وأش�ار الموقع إلى أن 

أمري�كا تس�تمر في إرس�ال قوات 
إلى الدول الضعيفة مثل أفغانستان 
جن�دي،   9800 به�ا  يوج�د  الت�ي 
والع�راق، الت�ي يوج�د به�ا 3500 
جن�دي، فيما يدعو نواب مثل جون 
20 أل�ف مقات�ل  ماكي�ن إلرس�ال 
إلنه�اء الحرب الس�ورية، لكن هذا 
الدعم العس�كري التي تعمل أمريكا 
على توفيره على م�ر تاريخها بعد 
الحرب العالمية الثانية، كان كارثيا 

للشعوب األخرى.
وتاب�ع الموق�ع أن فك�رة إنزال 
ق�وات أمريكية ف�ي دولة ما أصبح 
مثي�را للقلق لدى ش�عبها، مش�يرا 

إل�ى أن الواليات المتح�دة قد قتلت 
من البش�ر في فترة ما بعد الحرب 
العالمي�ة الثانية، أكثر ما قتل خالل 
أخر 240 عاما من قبل دول أخرى.

وأوضح أن أمريكا قتلت وحدها 
أكثر م�ن 30 مليون ش�خص حول 
العال�م، 90 % منه�م مدنيون، كما 
أنها كانت الدولة المبادرة في 201 
ن�زاع حدث عل�ى الك�رة األرضية، 
م�ن أص�ل 240 صراعا من�ذ انتهاء 
الح�رب العالمية حت�ى عام 2001، 
حيث قتلت بين هذين التاريخين 27 
مليون ش�خص، وذلك قب�ل حربي 

أفغانستان والعراق.

»داعش« يقّلد النازية بإعدام »املعاقني« يف صفوفه
   بغداد / المستقبل العراقي

 تناقل�ت وس�ائل اإلع�الم أنب�اء مفادها أن 
إج�رام عناص�ر “داعش” وصل به�م إلى إعدام 
38 طف�ال معاق�ا ولدته�م لهم س�باياهم ومن 
ملكت أيمانهم من اإلماء والجواري في سوريا 

والعراق.
وتناقل�ت وس�ائل إعالم ومواق�ع التواصل 
“المحكومي�ن”  األطف�ال  أن   ” االجتماع�ي 
باإلعدام عل�ى أيدي الدواعش في معظمهم من 
المصابين بمرض الباله�ة المنغولية)متالزمة 
داون(، وأن األطف�ال الذين تصنفهم البش�رية 
ف�ي خان�ة ذوي االحتياج�ات الخاص�ة لق�وا 
حتفه�م ب�“أح�كام” نفذت بموج�ب “فتوى” 
صادرة عن “قاض شرعي”س�عودي الجنسية، 

خنقا أو بحقنهم بعقاقير خاصة.
والملفت في هذه اإلعدامات حسب المصدر، 
أن معظ�م المش�مولين به�ا ول�دوا لمس�لحي 

“داع�ش“، وأن أكبره�م س�نا لم يدخل ش�هره 
الرابع، فيما أع�دم أصغر“المحكومين” قبل أن 

يبلغ أسبوعه الثاني من العمر.
الخب�راء، وم�ن عل�ى أدن�ى دراي�ة بتاريخ 
النازي�ة ونش�وئها، ووصول هتلر إل�ى الحكم 
ف�ي ألمانيا ال�ذي تمخض عنه نش�وب الحرب 
العالمي�ة الثانية وويالتها، س�ارعوا، محقين، 
إلى الربط بين ممارسات “داعش” هذه وتعاليم 

هتلر والنازية لتنقية األعراق.
فهتلر، فضال عن معسكرات التطهير العرقي 
الت�ي أقامه�ا في أوروب�ا وعلى أراض�ي الدول 
الت�ي غزته�ا جحافل جيوش�ه الج�رارة، طبق 
“برنامج�ا” لتنقية العروق البش�رية تمثل في 
اإلبقاء على األش�داء واألصح�اء بدنيا وعقليا، 
كم�ا أمعنت فرق متعددة م�ن “أطباء وعلماء” 
النازية في إجراء التجارب على البشر وحقنهم 
بمختل�ف العقاقير وانتظار النتائج، إضافة إلى 
تجريب األسلحة الجرثومية والكيميائية عليهم 

الكتش�اف أثره�ا، وتعريضه�م لعملي�ات زرع 
األعضاء أو استئصالها دون تخدير!

اإلنس�ان في عرف هتلر وأتباعه تحول إلى 
فأر مخب�ري. “فبحوث” هتل�ر اقتصرت بادئ 
األمر على اليهود، ومن ثم س�رت على ش�رائح 
من األس�رى الس�وفيت، وأخيرا انسحبت على 
اآلريين أنفس�هم، وخصي مئ�ات آالف الرجال 
األلم�ان كي ال تلد لهم ذرية “تعكر” أو تش�وب 

نقاوة العرق “المتفوق“.
وبعد العودة إلى هذه الصفحة المظلمة من 
تاريخ أوروبا والبش�رية، يتضح أن فكر الظالم 
قد استنس�خ ولكن عل�ى أيدي أش�خاص ربما 
ولدوا مس�لمين، ومن ثم تحولوا إلى متزمتين، 
وبعدها صاروا متشددين حتى أمسوا في نهاية 
المطاف إرهابيين وس�فاحين ووحوش�ا تتلذذ 
بقتل النفس البشرية، استنادا إلى “فقه” واحد 
منهم يس�مي نفس�ه “قاضيا ش�رعيا” وينزل 
أحكام�ا نازية تصاغ بش�رع هتل�ر وأعرافه، ال 

بشرع األديان والخالق.
ومنه، فإن مبدأ إعادة التاريخ نفسه يتجلى 
هذه المرة على أرض س�وريا والعراق، فيما أن 
األه�م في هذا األم�ر أن الدول التي س�عت منذ 
البداي�ة إلى دع�م اإلرهابيين ت�ارة، والتغاضي 
عنه�م ت�ارة أخ�رى، لتنقلب اآلي�ة بأيديهم في 
س�وريا، إنم�ا تعي�د الك�رة متجاهل�ة التاريخ 

ودروسه.
فال�دول الغربي�ة الكب�رى وف�ي مقدمته�ا 
الوالي�ات المتحدة في أعقاب الح�رب العالمية 
األولى كانت تتغاضى عن النازيين ونش�اطهم 
الس�ري تارة، وتمد لهم يد الع�ون تارة أخرى، 
حت�ى وصل�وا بزعامة هتل�ر إلى الس�لطة في 
ألمانيا. وبعد أن ترس�خت النازية هناك وقامت 
دولة جبارة على عظام البش�ر، اس�تمرت هذه 
الدول، وبينها األوروبية في تجاهل ممارسات 
النازيي�ن ف�ي ألماني�ا، ب�ل راح�ت تس�اندهم 
معنويا وسياس�يا حتى اس�تولوا بالكامل على 

زمام األمر والنه�ي. وكل ذلك من أجل إضعاف 
االتحاد السوفيتي أو ضربه بيد النازيين، الذين 
ضربت أيديهم أوروبا أوال، قبل أن تطال االتحاد 
السوفيتي، ودمرت مدنها وعاثت بها فسادا، لم 
يخطر على بال جند التت�ر والمغول ولم يدركه 

فرعون ونيرون.
وعليه، ألم يحن الوقت للعواصم التي ترعى 
اإلرهاب أن تتمعن، أو تفقه حقيقة أن التاريخ 
يعيد نفس�ه، وماذا إذا وصل “داعش“، والزمر 
المنبثق�ة عن�ه تحت مس�ميات مختلف�ة يؤكد 
الرعاة أنها “معتدلة” ويحاججون ببرائتها من 
اإلره�اب، إلى الحكم في دول�ة أو أخرى؟ وهل 
أن العواص�م التي أمعنت ف�ي تربية األفاعي ال 
تزال تؤمن بأنها بمنأى عن اللدغ وأن رجاالتها 
لن تخصى، ومتى ستذعن هذه العواصم للواقع 
وتلتح�ق بتحال�ف فعل�ي وحقيقي تدع�و إليه 
روس�يا للقضاء على اإلرهاب في جحره، أم أن 

األوان لم يحن بعد، وقتل المعاقين مباح؟
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      المستقبل العراقي / وكاالت

أجرى وزي�ر الخارجية األمريكي جون كريي , أمس 
الثالثاء, يف موس�كو محادثات مع نظريه س�ريغي 
الفروف والرئي�س فالديمري بوت�ن لبحث إمكانات 
حص�ول عملي�ة انتق�ال س�يايس يف س�وريا، قب�ل 
اجتم�اع دويل يرّج�ح عق�ده الجمع�ة يف نيويورك.

وع�ر وزي�ر الخارجية االمريكي ع�ن امله يف ايجاد 
"توافق" مع الروس قب�ل عقد اجتماع دويل متوقع 
الجمعة يف نيويورك لبحث عملية انتقال س�يايس يف 
س�وريا. وبدأ ك�ريي محادثاته م�ع نظريه الرويس 
س�ريغي الفروف عىل ان يلتق�ي بعد الظهر الرئيس 
الرويس فالديمري بوتن.وواش�نطن وموس�كو هما 
املحركان الرئيسيان لعملية دبلوماسية دولية ترمي 
النه�اء النزاع يف س�وريا، وذلك يف اط�ار "املجموعة 
الدولية لدعم سوريا".وقال كريي "من املفيد للعالم 
ب�ارسه ح�ن تك�ون دولتان قويت�ان لهم�ا تاريخ 

طويل مش�رك، قادرتن عىل ايج�اد توافق بينهما. 
آم�ل اليوم ان نك�ون قادري�ن عىل ايج�اد توافق".

وتاب�ع وزي�ر الخارجي�ة االمريكية "حت�ى لو كان 
هن�اك خالف�ات بيننا، لق�د كنا قادرين ع�ىل العمل 
بفاعلية عىل مشاكل محددة" مشيدا بدور موسكو 
يف املفاوضات التي افضت اىل اتفاق نووي مع إيران.

ويتباين موقفا الواليات املتحدة وروسيا بشأن الدور 
الذي ينبغي للرئيس السوري بشار االسد االضطالع 
به يف العملية السياس�ية. فبينما تريد واشنطن من 
الرئيس االسد ان يتنحى، ترى موسكو ان ذلك شأن 
ينبغ�ي أن يق�رره الش�عب الس�وري.  وأعلن وزير 
الخارجي�ة ال�رويس يف لقائ�ه م�ع ك�ريي أن مهمة 
مكافحة اإلرهاب أوسع من األزمة السورية، مشريًا 
إىل أن "داع�ش" يمارس نش�اطه بالع�راق واليمن 
وأفغانس�تان.وقال الفروف, "هناك مس�ائل عالقة 
يف مج�ال مكافح�ة اإلره�اب، خاصة يف م�ا يتعلق 
بعمل مجموعة دعم س�وريا".  وأضاف, "التسوية 

الس�ورية ذاتها تتطلب اهتمامنا الدائم يف إطار تلك 
املهام واالتفاقات التي تم التوصل إليها يف فيينا خالل 
اجتماع�ن لهذه املجموعة".  وق�ال الوزير الرويس 
إن�ه يأم�ل أن يناقش خ�الل املباحثات م�ع نظريه 
األمريكي مكافحة اإلرهاب، وكذلك تس�وية الرصاع 
الفلس�طيني اإلرسائي�ي، مؤك�ًدا أيًضا اس�تعداده 
ملناقش�ة أي قضايا يف مجال العالقات الثنائية يرى 
ك�ريي بحثه�ا مطلوًباويفرض أن تعلن واش�نطن 
وموسكو رس�ميا عن اجتماع لهذه املجموعة التي 
تض�م  17 دول�ة بينها م�ن يدعم النظام الس�وري 
وم�ن يدعم املعارضة، وثالث منظمات يف 18 كانون 
األول املقب�ل يف نيوي�ورك برعاية األم�م املتحدة.ويف 
واشنطن, أعلن املتحدث باسم الخارجية االمريكية 
ج�ون ك�ريي ان "وزي�ر الخارجية ع�ىل عجلة من 
ام�ره كي يبح�ث مع املس�ؤولن ال�روس مرشوع 
االجتم�اع املقبل للمجموع�ة الدولية لدعم س�وريا 
املتحدث�ة باس�م  الجمعة".وانتق�دت  نيوي�ورك  يف 

الخارجي�ة الروس�ية ماري�ا زخاروف�ا , امس االول 
االثن�ن, "اإلرادة األمريكي�ة يف تصني�ف اإلرهابين 
بن صالحن وأرشار" يف س�وريا.وقالت ان موسكو 
ستستمر يف مطالبة واشنطن بمراجعة سياستها يف 
الرشق األوسط والتي ال تحرم دائما القانون الدويل. 
ويندرج اجتم�اع نيويورك يف اطار العملية املعروفة 
بعملي�ة فيين�ا التي توصلت فيه�ا 17 دولة ضمنها 
الحليفان الرويس واإليراني للرئيس الس�وري بشار 
االسد اىل اتفاق يف شهر ترشين الثاني املايض، حول 
خارطة طريق سياسية لسوريا.وتنص عملية فيينا 
ع�ىل عقد لقاء مطلع كانون الثاني ملمثي املعارضة 
الس�ورية والنظ�ام وتش�كيل حكوم�ة انتقالية يف 
غضون س�تة اش�هر وتنظيم انتخابات يف خالل 18 
ش�هرا.وقال مصدر دبلومايس فرنيس "نريد امليض 
برسع�ة اىل املفاوض�ات وتحديد اطاره�ا من خالل 
ق�رار ملجلس االمن الدويل" يمك�ن عرضه يف اعقاب 

اجتماع الجمعة.

موسكو حتتضن حمادثات »أمريكية- روسية« بشأن األزمة السورية
قبيل االجتماع الدولي المقرر عقده في نيويورك الجمعة المقبل

تعل�ن مديري�ة بلديات كربالء املقدس�ة / لجن�ة البيع وااليجار  عن تاج�ري    العقارات   
املدرج�ة  اوصاف�ه يف ادناه  والعائدة اىل مديرية بلدية الهندية يف املزايدة العلنية     فعىل 
الراغب�ن باالش�راك  الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف الس�اعة الع�ارشة صباحا بعد 
مرور )30( ثالثون يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش  مستصحبن معهم وصل التامينات 
القانونية البالغة 30% من القيمة التقديرية ونسخة من هوية االحوال املدينة ويتحمل 

من ترسو عليه  املزايدة اجور النرش واالعالن واملصاريف االخرى.

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 1466 / 2015 

اس�م املحكمة : محكم�ة قوى االمن 
الداخي الخامسة بالبرصة

اسم املتهم ورتبته ووحدته: الرشطي 
احمد املصطفى كاظم حس�ن زاير / 

مديرية رشطة محافظة البرصة .
رق�م الدع�وى وتاريخه�ا : 1371 / 

2015
 : الجريم�ة  ارت�كاب  تاري�خ 

2014/6/21
تاريخ الحكم : 27/ 2015/7

امل�ادة القانونية : 5 / ق.ع.د رقم 14 
لسنة 2008 

خالصة الحكم 
حكمت محكمة ق�وى االمن الداخي 
الخامسة عىل املدان الغائب )الرشطي 
احم�د املصطفى كاظم حس�ن زاير( 

غيابيا   بما يي :
1 � بالحب�س البس�يط مل�دة )س�تة 
اش�هر( وفق املادة 5/ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008 بداللة املادتن 61/اوال 
و 69 /اوال من ق. أ.د رقم 17 لس�نة 
2008 لغياب�ه ع�ن مق�ر عمل�ه من 

تاريخ 2014/6/21 ولحد االن.
2 � اخراج�ه م�ن الخدم�ة اس�تنادا 
 14 رق�م  ق.ع.د  أوال   /  42 للم�ادة 

لسنة 2008.
العمومي�ن  املوظف�ن  اعط�اء   �  3
صالحي�ة القب�ض عليه اينم�ا وجد 
لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا 

الحكام املادة 69 / ثانيا من ق.أ.د  
ع�ن  االخب�ار  املواطن�ن  ال�زام   �  4
محل اختفاء املحكوم أعاله اس�تنادا 
ألحكام املادة 69 / ثالثا من ق.أ.د   .

وغ�ري  املنقول�ة  اموال�ه  حج�ز   �  5
املنقولة اس�تنادا ألحكام املادة 69 / 

رابعا من ق.ا.د       .
6 � تحديد اتع�اب محاماة للمحامي 
املنتدب جبار عات�ي جر مبلغ قدره 
ثالث�ون ال�ف دين�ار ترصف ل�ه بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء 
قاب�ال لالع�راض اس�تنادا الح�كام 
امل�ادة 61/اوال من ق.أ.د  وافهم علنا 

يف   /   /2015م

فقدان
فق�دت هوية الطالب )راش�د خضري 
احمد ( الص�ادرة من  معهد التدريب 
النفطي برصة اختص�اص التصفيه 
تشغيل وسيطرة عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

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

االتحادية
العدد: 2142/ب/2014   

التاريخ: 14 / 12 / 2015 

اعالن
املدعي / طه ياس�ن ع�ي / وكياله 
املحامي�ان جاس�م الش�غانه واحمد 

جاسم الشغانه
املدع�ى عليه�م / 1 � ع�ي وفخرية 
ومنرية وفاطمة وزهراء ومريم اوالد  

ياسن عي
3 �  حسنه عي محيسن

3 � مروه وزينب بنات محمد ياسن  
4 � الشخص الثالث ساهرة مصطفى 

جواد 
تبي�ع محكمة بداءة الب�رصة العقار 
تسلسل 2 / 350 الخليلية   مساحته 
203/84م يقع يف منطق�ة الخليلية 
م�ن  بالق�رب  فرع�ي  ش�ارع  ع�ىل 
محطة وق�ود عز الدين مش�يد عليه 
غرف�ة  مج�از  تحت�وي  س�كن  دار 
اس�تقبال وهول داخي وغرفتي نوم 
ومطب�خ وحمام ومرف�ق صحي مع 
باح�ة مكش�وفة تطل عليه�ا غرفة 
ن�وم واحد الدار مبني�ة من  الطابوق 
مبلط�ة  )بالش�يلمان(  مس�قفة 
باالسمنت درجة عمران الدار قديمة 
مش�غوله من قبل املدعي عي ياسن 
والذي يرغب بالبقاء كمس�تأجر بعد 
البي�ع     فم�ن ل�ه الرغب�ة  بالرشاء 
مراجع�ة   املحكمة ودف�ع التامينات 
القانوني�ة بنس�بة 10% م�ن القيمة 
املقدرة للعقار البالغة مائتان واثنان 
وتسعون مليون وثمنمائة الف دينار       
وبصك مص�دق المر  ه�ذه املحكمة     
وس�تجري املزاي�دة الس�اعة الثانية 
عرش من ظهر  اليوم   الثالثن    التايل  

للنرش  واجور املناداة عىل املشري.

القايض ليث جرب محزة

اعالن
تسجيل لقب

م�ن  املقام�ة  الدع�وة  ع�ىل  بن�اء 
قب�ل املدع�ي )ع�الء اي�وب صالح( 
الذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعله 
)الش�مري( بدال من )الفراغ(   فمن 
لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاه�ا س�بعة اي�ام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعوى وفق احكام املادة 14 من 
قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 

1972 املعدل.
العقيد
عامر هادي عبد االمارة
مدير شؤون احوال واسط

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد: 1434 / ب / 2015 
التاريخ: 15 / 12 / 2015 

اىل/املدع�ى علي�ه   /  هيث�م هادي 
جفات 

اصدرت هذه املحكمة  قرار الحكم     
وامل�ؤرخ    1434/ب/2015  املرق�م 
2015/10/22   املتضم�ن الحك�م 
بال�زام املدع�ى علي�ه هيث�م هادي 
جفات بتاديته للمدعي اس�عد سيد 
حس�ن مبل�غ عرب�ون بي�ع العقار 
الرب�اط   3358/259 تسلس�ل  
الكبري مبلغ مقداره مائة وخمس�ة 
وس�بعون ملي�ون دين�ار   ولتع�ذر 

تبليغك وملجهولية 
  مح�ل اقامتك  حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واملجل�س البلدي ملنطقة 
ح�ي االس�اتذه عليه تق�رر تبليغك 
محليت�ن  بصحيفت�ن  اعالن�ا   
االع�راض   ح�ق  ول�ك  يوميت�ن 
واالس�تئناف والتمييز  خ�الل املدة 
القانونية   وبعكسه  سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية
القايض
ليث جرب محزة

مجلس القضاء االعىل
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ ابي الخصيب

العدد 264 /2015
التاريخ 2015/12/14

اعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ اب�ي الخصي�ب 
مقاطع�ة_5   217 املرق�م  العق�ار 
الحمزة يف قضاء ابي الخصيب والعائد 
واملسجل باس�م العراقي املتويف نارص 
عبد الله الس�ويدان من حصة اس�هم 
مورثه املدين عبد العزيز عبد الله نارص 
بموج�ب القس�ام الرشع�ي الص�ادر 
م�ن محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
يف  2022/ث/2015  املرق�م  الب�رصة 
2015/11/12 لقاء طلب الدائن مفيد 
 150,000,000 البال�غ  محم�د  الزم 
مائ�ة وخمس�ون  مليون دين�ار بدون 
رسم التحصيل الذي بذمة املدين اعاله 
واملبينة اوصافه ادن�اه فعىل الراغبن 
بالرشاء الحضور اىل مقر هذه املديرية 
يف تمام الساعة الثانية عرش  من ظهر 
الي�وم الثالث�ن لليوم الت�ايل لنرش هذا 
االعالن مس�تصحبن معهم التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة 
املقدرة وشهادة الجنس�ية العراقية .. 

املنفذ العدل
قيص فاخر طاهر

املواصفات :
1 � موقع العقار : قضاء ابي الخصيب 

املرقم 217 م 50 الحمزة الفوق
2 � جنس�ه ونوعه : بس�اتن تس�قى 

سيحا بمياه  املد ملك رصف
3 � ح�دوده واوصافه / كما مؤرش يف 

صورة القيد والخارطة
4 � املش�تمالت : العق�ار عب�ارة ع�ن  
بس�تان يقع داخل حدود القرية وعىل 
طري�ق تراب�ي خ�ايل م�ن املزروع�ات  
واملغروس�ات واملش�يدات ومقطوع�ة 
عنه الحصة املائية ومتخذ ساحة لكرة 

القدم
5 � درجة العمران : دون املتوسط

6 �  مساحة العقار  1 دونم و17 اولك
7 � الشاغل : ال يوجد

8 � القيم�ة املق�درة : 126,000,000 
مائة وس�تة وع�رشون ملي�ون دينار 

عراقي قيمة العقار الكلية 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املعقل
رقم االضبارة: 356 / 2015 

التاريخ :2015/12/8
اىل املنفذ عليه/ )عطوان درجال عجز(

لقد تحق�ق لهذه املديري�ة من   كتاب 
املجل�س البل�دي ملنطق�ة االل�ه االوىل    
بان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس 
لك موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مختار 
يمك�ن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا 
للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة 
تنفيذ املعقل    خالل خمسة عرش يوما 
تبدأ من الي�وم التايل للن�رش ومبارشة 
ويف  بحض�ورك  التنفيذي�ة  املعام�الت 
حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجري    
 اوصاف املحرر

ق�رار محكم�ة ب�داءة املعق�ل بالعدد    
553/ب/2014

بمبل�غ ق�درة )18500000( ثماني�ة 
عرش مليون وخمسمائة الف دينار

املنفذ العدل

دائرة التسجيل العقاري يف غماس 
طلب تسجيل عقار مجدد

بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة 
لتس�جيل   )2014/7/21( بتاري�خ 
تم�ام العقار تسلس�ل )1589( محلة 
)الغرب( بأسم ) مديرية بلدية غماس 
( مجددا بأعتبار حائزا لها بصفة املالك 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام 
قانون التس�جيل العق�اري رقم )43( 
لسنة )1971( قررنا اعالن هذا الطلب 
فعىل كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة او 
حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار تقديم 
مالدية من بينات اىل هذه الدائرة خالل 
مدة )30( يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لنرش ه�ذا االعالن وكذل�ك الحضور يف 
الع�ارشة  الس�اعه  العق�ار يف  موق�ع 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف 
الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض

مالحظ التسجيل العقاري يف غامس
مطرش نعيم صرب

مجلس القضاء االعىل
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد:1974//ب/2015
التاريخ:14 /2015/12

اعالن
اىل املدعى عليه/  فهد سليم القطراني / 
مدير رشكة القطراني لتجارة السيارات 

اضافة لوظيفته
اق�ام املدع�ي   كرار ضياء عبد الحس�ن  
الدع�وى      البدائي�ة   املرقم�ة 1974/

ب/2015   وال�ذي يطل�ب فيه�ا مبل�غ 
ق�دره خمس�ة مالي�ن وس�تمائة الف 
دينار عن بدل رشاء السيارة التي وقعت 
ببيعها له ول�م تقم بتس�ليمها والحكم  
بالزام�ك بارج�اع املبلغ  اع�اله ولتعذر 
تبليغ�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي 
العباس�ية  ملنطق�ة   البل�دي  واملجل�س 
عليه تق�رر تبليغك اعالنا      بصحيفتن  
محليتن يوميت�ن بالحضور امام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم املرافع�ة املوافق 
2015/12/21 وعن�د عدم  حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك  قانونا س�تجري 
وف�ق  وعلن�ا  غياب�ا  بحق�ك  املرافع�ة 

االصول.   
القايض
ليث جرب محزة

مجلس القضاء االعىل
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

التاريخ: 15 / 12 / 2015  
العدد: 2679 / ش / 2015 

اعالن للمدعى عليه   /  حاتم ذيبان عبد  
بتاري�خ  املحكم�ة      ه�ذه  اص�درت 
بحق�ك  غيابي�ا  حكم�ا   2015/12/1
بتضم�ن الحك�م بالتفري�ق القضائ�ي 
للهجر  بينك وب�ن املدعيه ارساء عباس 
عبود وملجهولية محل اقامتك  حس�بما 
ورد برشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البل�دي البل�دي ملنطق�ة دور املط�ار لذا 
قرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتن محليتن 
يوميتن  ولك ح�ق االعراض خالل املدة 
القانوني�ة عرشة ايام م�ن تاريخ النرش 
وبعكسه سوف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية  وفق القانون    

القايض
غازي داود سلامن

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة 

االتحادية
محكمة اس�تئناف البرصة بصفتها 

االصلية
العدد :511/س/2015

التاريخ /2015/12/15

اعالن
تبليغ /املس�تأنف عليه  � سالم بدر 

عباس
استأنف املدعن )خالد وزياد ووداد 
اوالد ودي�ع ميخ�ا  جب�وري( ق�رار 
الحكم الص�ادر من محكم�ة بداءة 
/ب/2014   208 بالع�دد  املدين�ة 
بالدعوى االستئنافية املرقمة 511/

س/2015 لتع�ذر تبليغك بالحضور 
وملجهولي�ة  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
يوميت�ن  محليت�ن  بصحيفت�ن 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم 2015/12/21 او م�ن ين�وب 
عنك ويف حالة عدم حضورك س�وف 
تجري املرافعة بحقك حضورا وعلنا 

وفق القانون.
القايض
عبد اخلالق مزعل

رقم اإلخطار   639 / 2015

إعالن
م�ن / محكمة قوى األم�ن الداخي 

الخامسة بالبرصة
إىل / املته�م اله�ارب )ش.م قي�رص 
رايض ش�اكر  ( املنسوب إىل مديرية 
رشط�ة محافظة الب�رصة  ملا كنت 
متهم�ا وفق امل�ادة/ 5 م�ن ق.ع.د 
رق�م 14 لس�نة 2008  لغياب�ك عن 
مقر عملك من تاريخ 2014/6/18 

ولحد االن   
وبم�ا إن مح�ل اختفائ�ك مجه�ول 
اقت�ى تبليغ�ك به�ذا اإلع�الن عىل 
ق�وى  محكم�ة  أم�ام  تح�ر  إن 
األم�ن الداخي للمنطقة الخامس�ة 
بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من 
تاري�خ تعلي�ق هذا اإلع�الن يف محل 
إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحجز 
املنقول�ة  املنقول�ة والغ�ري  أموال�ك 
ويطل�ب م�ن املوظف�ن العمومين 
إلق�اء القب�ض عليك أينم�ا وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام األهلين الذين يعلمون بمحل 
اختفائك بإخب�ار الجهات املختصة 
اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثاني�ا 
وثالث�ا ورابع�ا م�ن قان�ون أصول 
املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى األمن 

الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

إعالن ختفيض رأسامل رشكة 
قدم�ت الينا رشك�ة تويوت�ا العراق 
لتجارة وخدمات املركبات املحدودة 
 2015/10/11 يف  امل�ؤرخ  قراره�ا 
واملتضم�ن تخفيض راس�مالها من 
ملي�ار  ثالث�ون   )30000000000(
دين�ار اىل )24000000000(اربع�ة 
وع�رشون مليار دين�ار وذلك بالغاء 
اس�هم مقداره�ا )6000000000( 
ليصب�ح  س�هم  ملي�ارات  س�تة 

منطوقها كاالتي :
اني مس�جل الرشكات صادقت عىل 
الق�رار اعاله عىل ان يحق لكل دائن 
او صاح�ب ح�ق ع�ىل الرشكة حق 
االعراض ع�ىل القرار املذكور خالل 
)30( يوم�ا من تاري�خ نرش االعالن 
ع�ىل ان يت�م ن�رش الق�رار املذكور 
وفق املادة 59/ثالث�ا/3 من قانون 
 1997 لس�نة   21 رق�م  ال�رشكات 

املعدل 
كتب ببغداد يف اليوم الثاني من شهر 

ربيع االول لسنة 1436ه�
املوافق لليوم الثالث عرش من ش�هر 

ك1 لسنة 2015 م�
فريال اكرم عبد اهلل 
مسجل الرشكات وكالة 

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من 
كلي�ة بغ�داد / العل�وم االقتصادية 
بأس�م / امري حيدر نعيم فمن يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

فقدان
فقدت هوية الطالب ) سعيد سعيد 
حافظ( الصدارة من املعهد التقني 
ع�ىل  االلكرون�ي  قس�م  الب�رصة 
م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار 

فقدان
فق�دت هوي�ة الطال�ب مصطف�ى 

حيدر مليح 
املعه�د التقني قس�م االلكرونيات 
ع�ىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار 

فقدان
فقدت ش�هادة تكييل الصدارة من 
رشك�ة توزيع املنتوج�ات النفطية 
للس�يارة ن�وع مرس�يدس املرقمة 
)62717 اربي�ل ( وبأس�م )غزوان 
فيصل خر( عىل من   يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار 

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

الدين االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الضلوعية 
التاريخ/2015/12/13 

العدد/حجر وقيمومة/2015 
اىل / محمود عبد الله فارس خلف 

اعالن 
قدم�ت زوجت�ك املدع�وة )نض�ال 
اىل  طلب�ا  س�لمان(  حس�ن  ع�ي 
هذه املحكم�ة تطلب في�ه نصبها 
بتاري�خ  لفقدان�ك  علي�ك  قيم�ة 
اىل  واس�تنادا   2014/12/21
احكام املادة 87 م�ن قانون رعاية 
القارصين تقرر تبليغك بصحيفتن 
محليتن ويف حال عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك سوف تنصب 

زوجتك قيمة عليك وفق القانون 

القايض 

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من 
 / بأس�م  التقن�ي  الطب�ي  املعه�د 
زينب حيدر زغ�ري فمن يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة االصدار .

اعالن دعوة دائنني
اني املصفية ايناس امن عبد العزيز 
لرشكة كن�وز الجن�وب للمقاوالت 
العام�ة املح�دودة ادع�و كل من له 
حق او دي�ن عىل الرشكة مراجعتي 
عىل العنوان التايل – العراق – بغداد 
الحارثي�ة مقاب�ل مع�رض بغ�داد 

الدويل.
املصفية
ايناس امني عبد العزيز

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واسط 

االتحادية 
محكمة بداءة الزبيدية 
العدد/709/ب/2013 

التاريخ/2015/12/15 

اعالن 
اىل املدعى عليه حكمت رايض حامد 
اقام املدعي ع�الء فالح مارد ضدك 
املرقم�ة 709/ البدائي�ة  الدع�وى 

مطالبت�ك  املتضمن�ة  ب/2015 
بتمليك س�هامك يف القطعة املرقمة 
االوس�ط  الطوي�ل  165/7م11 
بموج�ب مقاولة البي�ع الخارجية 
بمبل�غ   2015/6/7 يف  املؤرخ�ة 
ثالثة وع�رشون مليون دينار وهي 
عبارة ع�ن نصف قطع�ة 150مر 
وقد قام املدعي بتش�ييد دار س�كن 
عليها ونظرا ملجهولية محل اقامتك 
وحسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املختار ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة 
يوميت�ن  محليت�ن  صحيفت�ن 
لغ�رض حض�ورك او حض�ور من 
ينوب عن�ك ويف حال غيابك س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا 
للقانون علم�ا ان موعد املرافعة يف 

 2015/12/24

القايض 
غازي رحيم التميمي

وزارة االعامر واالسكان البلديات العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات كربالء املقدسة
اعـالنجلنة البيع واالجيار

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

القيمة التقديرية رقمامدة االيجارالمساحةرقم العقارالتفاصيلت

)1600000( مليون وستمائة الف ثالث سنوات450م135/12قطعة صناعية1
دينار سنويا   

 )1250000 ( مليون ومائتان ثالث سنوات200م34/12قطعة صناعية2
وخمسون الف دينار سنويا   

)1250000 ( مليون ومائتان ثالث سنوات200م2 154/1قطعة صناعية3
وخمسون الف دينار سنويا   

)1150000 (  مليون ومائة وخمسون ثالث سنوات31,97م2  22/62قطعة صناعية4
الف دينار سنويا   

)1150000 (  مليون ومائة وخمسون ثالث سنوات31,97م23/622قطعة صناعية5
الف دينار سنويا   

)1100000( مليون ومائة الف دينار ثالث سنوات31,78م24/622قطعة صناعية6
سنويا



  بغداد/المستقبل العراقي

العم�ل  وزارة  أعلن�ت 
والش�ؤون االجتماعي�ة، امس 
الثالث�اء، ع�ن إص�دار البطاقة 
الذكي�ة ألكث�ر من ثالث�ة آالف 
بإعان�ة  للش�مول  متقدم�ة 
م�ن  االجتماعي�ة  الحماي�ة 
المس�جالت في قاعدة بياناتها 
الحماي�ة  دائ�رة  مق�ر  ف�ي 
االجتماعي�ة والمراك�ز التابعة 

لها في بغداد والمحافظات.
وقال�ت مدي�ر ع�ام دائ�رة 
الحماي�ة االجتماعي�ة للم�رأة 
س�وريا عبد الكاظم ف�ي بيان 
تلقته”المس�تقبل  صحف�ي, 
العراق�ي”, إن “الدائرة أصدرت 
ل��)3361(  الذكي�ة  البطاق�ة 
مس�تفيدة من المس�جالت في 
قاع�دة بياناتها ممن اس�تلمن 
بطاق�ة المراجع�ة من�ذ ع�ام 
 )54( عدده�ن  البال�غ   2014
الف امرأة”.ودعت عبد الكاظم 
المس�تفيدات المشموالت، الى 
الحماية  دائ�رة  “مراجعة مقر 
االجتماعي�ة للمرأة واالقس�ام 

ف�ي  له�ا  التابع�ة  والمراك�ز 
بغداد والمحافظ�ات، لكي يتم 
إدخال معلوماته�ن في قاعدة 

بيانات الدائ�رة لمنحهن الرقم 
وإص�دار  الخ�اص  الحكوم�ي 

البطاقة الذكية لهن”.

واضاف�ت ان “الدائرة تزود 
الباح�ث االجتماع�ي ببيان�ات 
وعناونين المستفيدات اللواتي 

الذكي�ة  البطاق�ة  اس�تلمن 
ليتس�نى له زيارة المستفيدات 
احواله�ن  ومعرف�ة  ميداني�اً 

لالعانات  إس�تحقاقهن  ومدى 
ش�مولهن  بغي�ة  االجتماعي�ة 
الحماي�ة  قان�ون  حس�ب 

االجتماعية الجديد”.
“ال�وزارة  ان  واوضح�ت 
تس�عى الى االسراع في عملية 
إصدار البطاق�ة الذكية لجميع 
والمس�تفيدات  المس�تفيدين 
باالعان�ة  المش�مولين  م�ن 
الفقراء ممن  االجتماعية م�ن 
ه�م دون خ�ط الفق�ر، فض�اًل 
ع�ن تبس�يط إج�راءات إنجاز 
عن�د  المواطني�ن  معام�الت 
الحماي�ة  لدوائ�ر  مراجعته�م 
تجاوزاً  واقسامها  االجتماعية 

للروتين وإختزاالً للوقت”.
العم�ل  وزارة  ان  يذك�ر 
والش�ؤون االجتماعي�ة قررت 
منح مديري االقسام في دائرة 
الحماي�ة االجتماعية في بغداد 
والمحافظات صالحيات اطالق 
وااليق�اف  االعان�ات  ص�رف 
االحت�رازي في خط�وة تهدف 
ال�ى تبس�يط اإلج�راءات على 
المواطنين والفئات المستهدفة 

لديها.

 العمل تؤكد: نسعى لتبسيط إجراءات شمول الفقراء

   بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن صن�دوق النقد الدول�ي، امس 
الثالثاء، عن توقي�ع اتفاقية مع العراق 
خ�الل االي�ام القادم�ة ح�ول برنام�ج 
لمراقب�ة اقتصاده والتأس�يس لس�جل 
متابع�ة ل�أداء اإلداري الفع�ال للبل�د، 
فيم�ا اكد ان البرنامج يهدف الى خفض 
لترس�يخ  العج�ز  وتقلي�ص  االنف�اق 
برنام�ج مالي يت�م االتفاق علي�ه العام 

المقبل 2016.

وقال مدير مكتب الش�رق االوس�ط 
ف�ي  احم�د  النق�د مس�عود  لصن�دوق 
تصري�ح عل�ى هامش مؤتم�ر عقد في 
دبي إن “صندوق النقد الدولي يسعى الى 
توقيع اتفاقية مع العراق حول برنامج 
مراقبة ألقتص�اده” .وأض�اف احمد أن 
“هذا البرنامج سيؤسس لسجل متابعة 
ومراقبة لأداء الفعال للسلطات المالية 
العراقي�ة وال�ذي س�يؤدي الس�تحداث 
برنام�ج مالي يت�م االتفاق علي�ه العام 
المقب�ل 2016”.يش�ار ال�ى ان الع�راق 

كان ق�د واف�ق الش�هر الماض�ي عل�ى 
قيام صندوق النقد بمراقبة السياس�ات 
االقتصادية لبغداد حيث يهدف البرنامج 
الى خف�ض االنفاق وتقليص العجز في 
الميزانية العراقية .وكان صندوق النقد 
الدولي توقع، ي�وم األربعاء ال�)19 من 
آب 2015(، أن يش�هد االقتصاد العراقي 
“تحس�ناً متواضعاً” خ�الل العام 2015 
الحالي بنس�بة 0.5 بالمئة نتيجة زيادة 
اإلنتاج النفطي، مع حدوث انكماش أكثر 
في قطاع النش�اط غير النفطي، وفيما 

عد أن توقعات مع�دل النمو على المدى 
المتوس�ط، ما تزال ايجابي�ة برغم أنها 
أقل من المعدالت المطلوبة قبل األزمة، 
أكد أن النمو سيحدده االرتفاع المنشود 
بمعدالت اإلنتاج النفطي وانتعاش النمو 
في باقي القطاعات فضالً عن التحس�ن 
وتنفي�ذ  األمن�ي  بالوض�ع  المتوق�ع 
اإلصالح�ات البنيوية.يذك�ر أن الع�راق 
يشكو من ضعف إيراداته المالية بسبب 
تراجع أسعار النفط وزيادة مصروفاته 
التي جاء الجانب العسكري على رأسها، 

مما جع�ل الحكومة تلجأ إلى التقش�ف 
كأح�د الحل�ول التي اتخذته�ا لمواجهة 
للبالد.وصن�دوق  االقتص�ادي  الوض�ع 
النق�د الدول�ي، وكال�ة متخصص�ة من 
منظوم�ة بريت�ون وودز تابع�ة لأم�م 
المتحدة، أنش�ئ بموجب معاهدة دولية 
في عام 1945، للعمل على تعزيز سالمة 
االقتصاد العالمي، ويقع مقر الصندوق 
في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه 
الذي�ن يش�ملون جمي�ع بل�دان العال�م 

تقريباً بعددهم البالغ 188 بلدا.

   بغداد/المستقبل العراقي

 أعل�ن مدي�ر ع�ام دائرة صح�ة بغ�داد/ الكرخ جاس�ب لطيف 
الحجام�ي، ام�س الثالث�اء، ع�ن تش�كيل فري�ق طب�ي بمختل�ف 
االختصاص�ات الطبية والتمريضية واإلدارية والخدمية وإرس�اله 
إلى مستش�فى الش�هيد محم�د الماجد ف�ي مدينة س�امراء لدعم 
الحش�د.وأكد الحجام�ي ف�ي بي�ان صحف�ي ض�رورة “االهتمام 
بجرحى القوات األمنية والحشد الش�عبي وتقديم أفضل الخدمات 
الطبي�ة والصحية لهم، م�ن خالل االطالع عل�ى احتياجاتهم”.من 
جهت�ه, قال المتحدث الرس�مي باس�م الدائرة احم�د الحيدري، إن 
“فريقاً طبي�اً مكوناً من االختصاصات في مج�ال جراحة العظام 
والكس�ور والمفاصل، والجراحة عام، وجراح�ة الوجه والفكين، 
وجراح�ة الص�در واألوعي�ة الدموي�ة، وجراحة الجمل�ة العصبية 
والباطنية، وجراحة المجاري البولية، والتخدير وأش�عة وسونار، 
ومالكات تمريضية وصحي، إضافة إلى المالكات الفنية واالدارية 
والخدمية، ارس�ل الى س�امراء لتقديم الخدمات الطبية والصحية 
والعالجية لجرحى القوات المس�لحة والحش�د الشعبي”، مبينا أن 
“الفريق س�يقدم خدماته في المستشفى على مدار الساعة ولمدة 
أس�بوعين”.وزاد أن “الدائرة أرس�لت وفي وقتا س�ابق العديد من 
المفارز الطبية وفي مختلف االختصاصات خالل الشهور الماضية 
للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية إلى قواتنا المسلحة والحشد 

الشعبي باإلضافة إلى إرسال العديد من سيارات اإلسعاف”.

صحة الكرخ ترسل فريقا طبيا
إىل سامراء لدعم احلشد الشعبي إصدار البطاقة الذكية ألكثر من ثالثة آالف مستفيدة من احلامية االجتامعية

صندوق النقد الدويل يوقع اتفاقية ملراقبة االقتصاد العراقي

يف بغداد.. انجاز مدينة »سندباد الند« بكلفة 50 مليار دينار
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمان�ة بغداد، ام�س الثالثاء، 
عن انجاز مدينة “س�ندباد الند” بكلفة 
50 ملي�ار دين�ار، مبينة انها س�تعتمد 
تقنية جديدة ف�ي المدينة تتمثل بنظام 

البطاقة االلكترونية للدفع.
وقال�ت األمانة في بيان صحفي، إن 
“مدينة العاب س�ندباد الن�د في موقع 
مدين�ة الع�اب الرصاف�ة س�ابقا قد تم 
انجازها بالتعاون مع ش�ركات ايطالية 
 50 وبكلف�ة  متخصص�ة  وبريطاني�ة 
مليار دينار”، مش�يرًة ال�ى أن “المدينة 
س�يتم افتتاحه�ا رس�ميا خ�الل االيام 

القليلة المقبلة”. 
وأض�اف البي�ان، أن “المدينة تعتبر 
م�ن اكبر م�دن االلع�اب ف�ي العاصمة 

بغداد وبمس�احة 100 الف متر”، مبيناً 
أن “الق�درة االس�تيعابية للموقع تبلغ 

25 الف شخص يومياً”.
وأوض�ح، أن “المش�روع ال�ذي تم 
تنفيذه عل�ى مرحلتين يضم )٣٠( لعبة 
)١٥( منها للكبار و )١٥( لعبة لأعمار 
جان�ب  ال�ى  والصغي�رة  المتوس�طة 
االلع�اب المائية ومول الس�ندباد الذي 
يمث�ل الطاب�ع التراثي للعاصم�ة بغداد 
م�ع اضاف�ة لمس�ات م�ن الحداثة في 
مج�ال األل�وان والتصامي�م المعمارية 
التي تم أعدادها بالتنسيق مع شركتين 
بريطاني�ة وإيطالي�ة متختص�ة بم�دن 
المناط�ق  احي�اء  وإع�ادة  االلع�اب 

الخضراء”.
ولف�ت ال�ى، أن “البحي�رة الواقع�ة 
البالغ�ة مس�احتها  المش�روع  ضم�ن 

)٢٥٠( الف متر مربع سيتم استثمارها 
للعوائ�ل  س�ياحية  ج�والت  لتنظي�م 
البغدادية بواس�طة القوارب”، مبيناً أن 
“المش�روع يتضمن أيضاً سلس�لة من 
المطاع�م والمقاهي ال�ى جانب وجود 
موق�ف خاص للس�يارات يتس�ع ألكثر 

من )١٠٠٠( سيارة”.
الترفيهي�ة  “المدين�ة  أن  وتاب�ع، 
س�تعتمد تقني�ة جدي�دة تتمث�ل بنظام 
البطاق�ة االلكترونية للدف�ع مما يعني 
ان الزبون لن يستعمل العملة النقدية”.

يذكر أن مدينة ألعاب الرصافة أُنشأت 
عام 1964 من قبل ش�ركة )مس�اهمة 
خاصة( وانتهى عقدها عام 1999 وآلت 
ملكيته�ا إلى أمانة بغداد وتم غلقها في 
شهر تشرين األول عام 2007، ومن ثم 

عرضها على االستثمار.

www.almustakbalpaper.net
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اإلعامر تتعاقد مع رشكة نمساوية لتجهيز 
اجلسور احلديدية يف املناطق املحررة

الزراعة توافق عىل دعم املترضرين 
من مريب األغنام واملاشية

   بغداد/ المستقبل العراقي

 أعلنت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة، امس الثالثاء، 
عن توقيع عقد تجهيز جس�ور حديدية س�ريعة النص�ب بين دائرة 
الطرق والجس�ور احدى تش�كيالت الوزارة وش�ركة نمساوية في 
العاصمة األردنية عمان.وقال�ت الوزارة في بيان صحفي، ان “هذا 
العقد ممول من القرض الطارئ إلعادة إعمار المناطق المحررة من 
اإلره�اب ضمن خطة الوزارة لتأمين خزين من الجس�ور الحديدية 
س�ريعة النصب لتأمين البدائل السريعة للجس�ور المتضررة لحين 
إس�تكمال إجراءات إعادة اإلعمار”.واضافت ان�ه “تم توقيع العقد 
بحض�ور مدير عام الدائ�رة المالي�ة والتجارية ف�ي وزارة االعمار 
واالس�كان والبلدي�ات العام�ة والوف�د المراف�ق له ف�ي العاصمة 
االردني�ة عمان.واوضحت ال�وزارة، انها “مس�تعدة للتعاقد مع اي 

جهة تساهم في اعمار العراق وتقديم افضل الخدمات للمواطن”

   ديالى/المستقبل العراقي

أعلن�ت لجنة الزراعة في مجلس محافظة ديالى، امس الثالثاء، 
ع�ن موافق�ة وزارة الزراع�ة عل�ى دع�م المتضرري�ن م�ن مربي 
االغنام والماش�ية من اهالي قزانية شمال شرق بعقوبة باالعالف 

المدعمة.
وق�ال رئيس اللجنة حقي الجبوري ، إن “وزارة الزراعة وافقت 
بش�كل رس�مي على دعم مربي االغنام والماشية من اهالي ناحية 
قزانية المتضررين باالعالف المدعومة”.وأضاف، أن “قرار الوزارة 
ج�اء للتخفي�ف من وط�أة معان�اة مربي االغن�ام والماش�ية بعد 
تكبدهم خس�ائر فادحة بسبب السيول التي غمرت مناطق واسعة 
من االراضي الزراعية باالس�ابيع الماضية”.وتس�ببت السيول في 
القرى الحدودية داخل قزانية بنفوق اكثر من الف رأس من االغنام 

والماشية وتضرر مساحات شاسعة من االراضي الزراعية.

   بغداد/المستقبل العراقي

أكدت الش�ركة العامة لتج�ارة الحبوب ف�ي وزارة التجارة، ان 
الكمي�ات المس�وقة من محصول الش�لب بلغ�ت 17,000 طن في 
المواق�ع المفتوح�ة ف�ي محافظات النج�ف والديواني�ة والمثنى 
وبواق�ع خم�س مراكز في محافظت�ي النج�ف والديوانية ومركز 
واحد في المثنى.وقال مدير عام الشركة هيثم جميل الخشالي في 
بيان صحفي، ان “خطة تس�ويق مادة الش�لب وضعت على اسس 
توفر مادة الرز في جميع مخازن الش�ركة وبكميات تتناس�ب مع 
حاجة كل محافظة”.واض�اف انه “من المتوقع ان تتصاعد عملية 
التس�ويق في الفت�رة القادمة من خالل الجه�ود المبذولة من قبل 
الكوادر العاملين في الشركة وبالتنسيق مع مجالس المحافظات”.

وتابع ان “ش�ركته مس�تمرة في توفير مادة الرز وبنوعيات جيدة 
ومطابقة للمواصفات المعتمدة لدى وزارة التجارة وبالشكل الذي 

يلبي ذوق المواطن العراقي لغرض الوصول الى اداء امثل”

تسويق 17 إلف طن من حمصول 
الشلب يف ثالث حمافظات

   كربالء/المستقبل العراقي

اإلماراتي�ة  الش�ركة  أعرب�ت 
الباكس�تانية المنفذة لمش�روع فندق 
الب�ارون في كرب�الء، ام�س الثالثاء، 
ع�ن أمله�ا بافتتاح�ه منتص�ف العام 
2016 المقب�ل، وفيما عد مس�ؤولون 
محلي�ون أنه س�يكون أش�به بمنتجع 
يحدث نقلة نوعية بالواقع الس�ياحي 
في المحافظة، أك�دوا الحاجة للمزيد 
من الفنادق التي تناسب أهمية كربالء 

وخصوصيتها.
وق�ال ممث�ل ش�ركة )دريش�اك( 
المش�تركة  الباكس�تانية  اإلماراتي�ة 
إلدارة الفن�ادق، صالح عبد الحس�ين، 
إن “العم�ل يتواص�ل بمش�روع فندق 
محافظ�ة  ف�ي  الس�ياحي  الب�ارون 
م�ن  “الفن�دق  أن  مبين�اً  كرب�الء”، 
فئ�ة الخمس نج�وم ويتأل�ف من 20 
طابق�اً تض�م 273 غرف�ة، وقاع�ات 
اجتماعات ومناسبات وأجنحة لسكن 
الش�خصيات المهم�ة، ويعلوه مهبط 

للطائرات المروحية”.
وأضاف عبد الحسين، أن “المشروع 
حاصل على إجازة من هيئة اس�تثمار 
كربالء، ويقام على مس�احة أكثر من 
27 ألف مت�ر مربع”، معرب�اً عن أمله 
“افتت�اح الفندق منتصف العام المقبل 

.”2016
وأوضح ممثل الشركة، أن “الفندق 
يضم أيضاً ستة مطاعم وبناية خاصة 
تحتوي على مس�بح مغلق وحمامات 

موق�ف  ع�ن  فض�اًل  طبيع�ي  ع�الج 
للسيارات من أربعة طوابق”.

رئي�س هيئ�ة  م�ن جانب�ه, ق�ال 
إن  ماه�ل،  أحم�د  كرب�الء  اس�تثمار 
“مشروع فندق البارون أشبه بمنتجع 
يحدث نقلة نوعية بالواقع الس�ياحي 
ل���666  يتس�ع  حي�ث  للمحافظ�ة، 
58 ملي�ون  ش�خصاً، وينف�ذ بكلف�ة 
دوالر”، مضيف�ًا أن “أرض المش�روع 
خاصة بالمس�تثمر لكن الهيئة منحته 
الحكومية  إجازة لتس�هيل اإلجراءات 
ودخ�ول العمال�ة األجنبي�ة والم�واد 

الخاصة بتنفيذه”.
بدوره قال رئيس لجنة االس�تثمار 
في مجلس محافظة كربالء زهير أبو 
دك�ة، إن “س�عة الفنادق ف�ي كربالء 
حالياً تقل عن 400 ألف سرير، ال تكفي 
الوافدي�ن للمحافظة من خارج البالد، 
الذي�ن يبحثون ع�ن خدم�ات فندقية 
ذات ج�ودة عالية”، مبين�اً أن “كربالء 
بحاج�ة إل�ى نش�اط فندق�ي واس�ع 
يتناسب مع أهميتها وخصوصيتها”.

وكانت هيئة اس�تثمار كربالء، قد 
اعلن�ت في )ال��28 من كان�ون الثاني 
)دريش�اك(  ش�ركة  من�ح   ،)2014
اإلماراتية الباكس�تانية، إج�ازة لبناء 
فندق من فئة خمس نجوم بارتفاع 20 
طابقاً على مس�احة عش�رة دونمات، 
تق�ع ف�ي منطقة ب�اب بغداد، وس�ط 
مدينة كربالء، مبين�ة أن كلفة الفندق 
أكثر من 42 مليون دوالر وينجز خالل 

ثالث سنوات.

كربالء تعتزم افتتاح منتجع 
يعزز واقعها السياحي

اعلن�ت ش�ركة زي�ن الع�راق اح�دى 
الرائ�دة ف�ي  ش�ركات مجموع�ة زي�ن 
خدمات االتص�االت والبيان�ات المتنقلة 
ف�ي منطقة الش�رق االوس�ط وش�مال 
افريقي�ا، ع�ن ع�رض جديد ممي�ز يتيح 
الدف�ع  اس�تعادة خط�وط  لمش�تركيها 
المسبق الغير مستخدمة والتي كان اخر 
اتصال او اس�تخدام لها م�ا بين 1 كانون 
الثاني 2015 و 1 ايلول من العام نفس�ة. 
كما تمنح زين العراق مش�تركيها فرصة 
الحصول على رصيد مجاني عند استعادة 
الخ�ط الغير مس�تخدم وتعبئت�ه بكارت 
بقيم�ه 5000 دين�ار او اكث�ر. تأتي هذه 
الخدمة من زين العراق حرصا منها على 
استمرارية العالقة مع المشترك العراقي 
يحتاجونه�ا  الت�ي  الخدم�ات  وتقدي�م 

بأسعار تناسب ظروفهم الحياتية.
يتيح ه�ذا العرض الجديد للمش�ترك 
العراقي إمكانيه استعادة كافه بيانته عند 
تفعيل خطه الغير مستخدم بكل سهولة 
فق�ط عن�د التعبئة بأي فئة م�ن كارتات 
الش�حن 5000 دين�ار او اكث�ر. ويمن�ح 
الع�رض ل�كل من س�يعيد تفعي�ل خطه 
خيارات واسعه من العروض والخدمات 
واالنترنت األس�رع من السريع، ويمكن 
اس�تخدام الرصيد المجان�ي لالتصال او 

ارسال الرسائل ضمن شبكه الزين.
وتعليق�ا على ه�ذا الع�رض الجديد 
اكدت الش�ركة في اعالنه�ا عن العرض 
تحقي�ق  عل�ى  تح�رص  الش�ركة  ان 

االس�تمرارية م�ع زبائنها، االم�ر الذي 
يحق�ق تواص�ال فع�اال يمن�ح الش�ركة 
فرص�ه لتقديم ع�روض وخدمات تعود 
بالفائ�دة على المش�ترك، وهذا العرض 
هو نتيجة لفهم المش�ترك عير التواصل 
مع�ه لمعرفه احتياجات�ه، فالعرض هو 
فرصة جديده للتواصل س�نحرص على 

ان تكون قيمة ومفيدة وتمكن المشترك 
م�ن التواصل من جديد كم�ا يطمح من 

خط زين.
واضاف�ت الش�ركة ان قس�م خدمة 
الزبائن وكل نقاط البيع موجودة لخدمة 
المش�ترك لش�رح تفاصيل هذا العرض 

واإلجابة على اي سؤال أو استفسار.

رجع خطك ... واحصل عىل 80,000 دينار 
رصيد جماين
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هيلين كالرك

زيدون النبهاني

ِمن البديهي أن يس�تثمر مس�عود بارزاني حادثة أس�قاط 
تركي�ا للمقاتل�ة الروس�ية "س�وخوي-٢٤"، والتصعي�د 
الروسي تجاه أنقرة، ما أدى إلى خسارتها المادية في مجال 
السياحة، وتعطيل إنشاء المفاعل النووي، إضافة للضربة 
الكبرى متمثلًة بقطع الغ�از، كونه معروٌف بالتحالف مع 

الشيطان، في سبيل تنفيذ مصالحه الشخصية.
عائل�ة بارزان�ي الت�ي بات�ت ُتع�رف، بالتج�ارة أكث�ر من 
السياسة، كونها ُتسيطر على كل موارد أقليم كوردستان، 
الطبيعية وغيرها المصدر م�ن الحكومة المركزية، وهي 
بتحكمها باألموال تفرض على الشعب الكردي، ما يخالف 

طموحاته السياسية.
زيارة مس�عود األخيرة لتركيا؛ لَم تكن بريئة كس�ابقاتها، 
فهو يس�تثمر خالفات تركيا األخيرة مع روس�يا، ليطرح 

نفس�ُه بديالً ف�ي وقت ال يمك�ن ألنقرة رفض مس�اعيه، 
كونها ال تحاول فت�ح جبهة داخلية مع أكراد تركيا، الذين 
يؤثر فيهم بارزاني بصورة أو أخرى.بعد سنوات ِمن غسيل 
األم�وال؛ تتجه عائلتي بارزان�ي وأردوغان؛ لفتح خطوط 
غس�يل البترول، خصوصاً وأن التقارير الروس�ية األخيرة 
أثبتت س�طوة بالل نجل أردوغ�ان على النفط المصدر من 
قب�ل داعش، ونش�رت مجموعة صور تجم�ع االبن االكبر 
للرئي�س التركي، مع قي�ادات متنفذه ف�ي داعش، مرفقة 
بص�ور لش�احنات البت�رول المتدفق م�ن المناط�ق، التي 
يسيطر عليها التنظيم في العراق.الملفت للنظر هو عرض 
بارزاني للوساطة بين حكومتي بغداد وأنقرة بعد التوترات 
األخيرة نتيجة الغزو التركي للموصل، وكأن بارزاني قائد 
لدول�ة محاي�دة، أو بالدق�ة أن األقليم ال يعت�رف بمواقف 

بغداد التصعيدية، وال نعرف منذ متى أصبح لكاكا مسعود 
عالق�ة طيبة مع األتراك؟! فهما على خالٍف دائم، يمكن أن 

نختصره بوقوف تركيا، ضد مشروع الدولة الكردية.
إسرائيل صديقة الطرفين وصاحبة التأثير في قراراتهما؛  
هي من ق�ّرب وجهات النظر، وأسس�ت لش�راكة تجارية 
دائم�ة، بي�ن العائلتي�ن )مس�عود و أوردوغ�ان(، كونها 
المس�تفيد الوحي�د من غس�يل البترول العراق�ي؛ حيُث ال 
يتعدى س�عر البرمي�ل الواح�د، نصف الس�عر المعروض 
في "أوبك".تصريحات السياس�ي الك�ردي البارز محمود 
عثم�ان حول العالق�ة بين بارزان�ي وإس�رائيل ُتدلل على 
إنها ليس�ت ولي�دة اللحظة؛ فق�د أكد عثمان عل�ى زيارته 
إلس�رائيل مرتي�ن بصحبة م�ال مصطفى، )والد مس�عود 
البرزان�ي(، فيم�ا أعترف بزيارة مس�عود لت�ل أبيب ثالث 

مرات، أما مس�رور نجل مس�عود األكبر، فهو كثير السفر 
ألسرائيل؛ كما صرح عثمان.هذه الزيارات مع عالقة أنقرة 
المعروفة مع اإلحت�الل الصهيوني؛ توحي بأزدهار قريب 
لس�وق النفط المهرب، خصوصاً إذا ما طرحت كردستان 
طريقاً أخر لتهريب النفط؛ غير الطرق التي سيطرت عليها 

الطائرات الروسية؛ والتي كانت تركيا تستخدمها سابقاً.
زي�ارة بارزاني ه�ي محاولة للقف�ز بأي�رادات العائلتين؛ 
وتبدي�ل الصنعة القديمة )غس�ل األموال(، إلى ما هو أكبر 
وأكثر نفعاً )غس�يل البترول(، بعد نجاح العائلتين بادخال 
داعش إلى العراق، واإلخالل بس�يطرة الحكومة المركزية 
عل�ى صادرات النفط، مضافة إلى نف�ط األقليم وكركوك، 
ستجد ش�راكة "العائلتين" منفذاً ألعتبارهما، أكبر ُمصدر 

للنفط في العالم.

رأى سياس�ي أس�ترالي س�ابق، معروف بموقفه المناهض 
الستخدام السالح، أنه ينبغي على وزارة الشؤون الخارجية 
والتجارة تحديث التحذير من الس�فر الخاص بها، وأن تحذر 
األس�تراليين من الس�فر إل�ى كاليفورنيا. وهو يش�كك في 
ج�دوى التحال�ف بين الوالي�ات المتحدة وأس�تراليا برمته. 
ورغ�م ذل�ك، فإن »تيم فيش�ر« لي�س مؤيداً لح�زب الخضر 
وال ينتمي إلى اليس�ار. فقد كان نائ�ب رئيس الوزراء خالل 
حقبة الرمز األس�ترالي للمحافظين »جون هوارد« وزعيماً 
لحزب المواطنين، وهو الحزب الريفي المحافظ الذي غالباً 
م�ا يحكم بالتحالف م�ع الح�زب الليبرالي. ودائم�اً ما كان 

»هوارد« يجعل تحالف أس�تراليا مع الواليات المتحدة جزءاً 
أساس�ياً من سياس�ته الخارجية. ورغم ذل�ك، وبعد مذبحة 
ب�ورت آرثر مطلع عام 1996 التي أودت بحياة 35 ش�خصاً، 
اتخذ كل من فيش�ر وهوارد موقفاً مناهضاً للسالح وقاموا 

باستعادة 650 ألف قطعة سالح سبق أن تم بيعها.
ورغم ذلك، فالس�ؤال المه�م هو: »ما ال�ذي فعلته الواليات 
المتح�دة لن�ا في اآلون�ة األخي�رة؟«، وهو س�ؤال كثيراً ما 
ردده المحافظون بصورة تقليدية أكثر منها ودية للمصالح 
األميركية أكثر مما يفعل اليس�ار. ووفقاً لما يقوله فيش�ر، 
»لق�د حان الوقت للصراخ في وج�ه الواليات المتحدة.. لقد 

س�ئمت وتعبت من قيام الواليات المتح�دة برمي كرات اليد 
لنا، وبداخلها نصائح بعدم الس�فر إلى س�يدني ألنها ليست 
آمن�ة«، وذل�ك بعد حدوث هجم�ات باريس. ومضى فيش�ر 
يق�ول: إن التحال�ف أصبح »من طرف واح�د إلى حد كبير«، 
وذكر أن الوالي�ات المتحدة »ال تحدث تعزي�زات على جبهة 
إص�الح السياس�ة العام�ة«، وأن الرابطة الوطني�ة للبنادق 

لديها سلطات أكثر من الالزم.
وم�ن جانبه، أحدث رئيس الوزراء »مالكولم تيرنبول« جلبة 
مشابهة فيما يتعلق بالتحالف في الماضي. ورغم ذلك، فإن 
أغل�ب ه�ذه الجلبة اقتصر عل�ى الخطاب في ه�ذه المرحلة 

المبكرة من فترة واليته.
وهناك »مالكولم« آخر شعر بالقلق بشأن ما رأى أنه تحالف 
خط�ر، وأل�ف كتاب�اً حول ه�ذا األمر ف�ي ع�ام 2014، قبل 
فترة ليس�ت طويلة من وفاته. وه�ذا بالطبع هو »مالكولم 
فريزر«، رئيس الوزراء األس�بق الذي كان يعتقد أن أستراليا 
بحاجة ألن تكون أكثر تش�ككاً إزاء الواليات المتحدة وأكثر 
اس�تقاللية. وكان ه�ذا أيض�اً أح�د دعائ�م سياس�ة الحزب 
الذي أسس�ه باسم »تجديد أس�تراليا«، حيث كان يريد رؤية 
أس�تراليا غير المنحازة أكثر من أستراليا التي تشارك بعمق 
ف�ي منطقته�ا وفي آس�يا.ال ش�يء من ذل�ك يبل�غ مرحلة 

ظه�ور األم�واج أو تقلب البحر، بيد أن�ه كان هناك قليل من 
األس�ئلة بش�أن التحالف مع الواليات المتحدة والتي أثارها 
المحافظون األس�تراليون في السنوات األخيرة، حتى بينما 
اس�تمر أولئك الذين هم على الجانب األيمن من حزب العمل، 
مثل الزعيم »بيل ش�ورتين« في وضع الواليات المتحدة في 
مكان�ة بارزة. فهل تريد أس�تراليا، باعتبارها أفضل صديق، 
أن تصدر تحذيرات من الس�فر إليها، بينما ترفض النظر إلى 
م�ا يعتق�ده الكثيرون )ومنه�م الرئيس( أنه س�يكون مثاال 
جي�داً جداً عندم�ا يتعلق األم�ر بالحد من ح�وادث الوفيات 

نتيجة إطالق النار؟

اسرتاليا وأمريكا: سجال األسلحة

سيادة املواطن

أردوغان وبارزاين.. غسيل األموال والبرتول!

تالح�م  مص�ادر  م�ن  األزم�ات  ُتع�د 
الش�عوب، وسبب إلس�تنهاض الوازع 
الوطن�ي، وحينم�ا حدث�ت تفجي�رات 
باريس، أو إسقطت الطائرة الروسية، 
وروس  فرنس�يون  الش�عبين  ف�كان 
إص�الء؛ إالّ ف�ي الع�راق ف�أن األزمات 
وتناب�ز،  ومزاي�دات  فرق�ة  مص�در 

وإتهامات بالخيانة وإدعاء الوطنية؟!
أش�اع الساس�ة تعمي�م الفس�اد حتى 
وتعوي�م  معه�م،  المجتم�ع  إتهم�وا 
اإلصالحات حتى فقدان الثقة بالطبقة 
السياس�ية، وتضيع الدولة الى فقدان 

السيادة؟!
أصبح�ت القضايا الش�ائكة في العراق 

محل مزاي�دة مخالف�ة للواق�ع، وعن 
أي س�يادة يتحدث الساس�ة وش�باب 
الوط�ن يذهب�ون لإلنتح�ار بالهجرة، 
والتسليم الى سماسرة يبيعون أعضاء 

جسدهم.
إنفجرت ف�ي العراق ما يقارب 65 ألف 
س�يارة مفخخة من ع�ام 2003م الى 
الي�وم، و400 أل�ف مع�اق و500 أل�ف 
ش�هيد، وماليين من األرامل واأليتام، 
ومليوني نازح، وعشرات اآلالف سبايا 
بيد الدواعش، و%18 تحت خط الفقر، 
وال يأم�ن مواط�ن نفس�ه م�ن القتل 
واإلختطاف واإلبتزاز؛ فعن أي س�يادة 
يتح�دث الساس�ة، وم�اذا أبق�وا م�ن 

كرامة شعبهم؟!
يتحدث�ون ع�ن إنته�اك تركيا لس�يادة 
الع�راق، وإهانت�ه لش�عبهم وهي تجر 
عرباتها في بلد مزقه اإلرهاب والفساد 
وتصدع�ت جهته الداخلي�ة فأختلفوا؛ 
منه�م م�ن ع�ارض ومن طالب بش�ن 
الحرب، وآخر سكت وبعض قليل مؤيد 
لدخول األتراك وحتى اليهود؛ إذا ضمن 

موطيء قدم في السلطة؟!.
مس�تائيين  العراقيي�ن  م�ن  كثي�رون 
لم�ا يح�دث، وخيب�ة األم�ل تالحقهم 
بفعل ساس�ة ل�م ينجح�وا بتدويل أي 
قضية؛ لم يش�تكوا للعال�م أن اإلرهاب 
بفتك بالنس�ل العراقي، ولم يقولوا أن 

أش�الء أطفالنا ممزقة ف�ي الطرقات، 
وصارعته�م نفوس�هم الضعيفة على 
إلغت�راف ونه�ب الم�ال العال�م وثلث 
ش�عبهم جائ�ع، كيف يس�تطيعون أن 
يش�تكوا أو يس�تعينوا بالعال�م، وهم 
يتاجرون بدم�اء وقضايا دمرت تاريخ 
ش�عب كام�ل؟! وه�ل س�جلوا دعوى 
أممي�ة؛ أم أن ال�كالم مج�رد خطابات 

للشارع العراقي؟!
إن السياس�ة الناجحة أن تملك الحجج 
والبراهي�ن واألدلة، وتركيا أس�قطت 
طائرة دولة عظمى بإختراق 17 ثانية، 
ه�ل ُيقبل له�ا أن تجوب م�دن العراق 
بدباباته�ا؟! وه�ل يس�تثمر الساس�ة 

األوراق،  لترتي�ب  المناس�ب  الوق�ت 
النتائج  المواق�ف وحس�اب  وتوحي�د 
التي  اإلس�تراتيجية، وس�ؤال ألمريكا 
تقود تحالفاً ضد داعش، وحلف الناتو؛ 
هل أنهم ج�ادون في محاربة اإلرهاب 
وتركيا عضو ف�ي هذا التحالف؟! وهل 
وصل�ت ال�ى تركي�ا رس�الة صريحة؛ 
أن الع�راق بالفع�ل قادر عل�ى الضغط 

اإلقتصادي وطرد الشركات التركية؟!
م�ن الجي�د أن ينتظم العراقي�ون على 
وإس�تثمار  المطال�ب،  عال�ي  س�قف 
الع�دوان،  ورف�ض  الش�ارع  تحش�يد 
آخ�رى كخط�وة  بأح�الف  والتلوي�ح 

أخيرة للِصدام.

الحكوم�ة تعان�ي من مش�اكل ملفات 
وتراكم أزمات؛ من المرحلة الس�ابقة 
الى عرقلة الحالية، وتدخالت خارجية 
للق�وى  س�بيل  وال  داخل�ي،  لتص�دع 
العراقية إالّ دعم موقف حكومي يتدرج 
للتصاعد، وأّي تالعب بمشاعر الشعب 
الغاضب، وإس�تغالل مفهوم الس�يادة 
إلش�اعة الفوضى؛ يعني ح�رق أوراق 
الدول�ة، وبالنتيج�ة ال تختل�ف ق�وى 
تتبرقع بثوب الوطنية للصعود لمنافع 
شخصية؛ عن تلك الدول التي لها مهام 
عدواني�ة؟! وأن الس�يادة عندما يكون 
المواطن س�يد في وطن�ه، ال أن يكون 

بضاعة رخيصة بال قيمة إنسانية؟!

واثق الجابري

أميركا تنش�ر ق�وات خاصة عل�ى األرض العراقي�ة بوظيفة 
استخبارية واستشارية لكنها في الحقيقة ليست كذلك فقط!، 
كم�ا انها تقت�رح على حلفائها إرس�ال ق�وات عربية وتركية 
للمساهمة في تحرير األراضي التي تحتلها داعش في العراق. 
الحكوم�ة العراقي�ة منقس�مة كعادتها حول ه�ذا الموضوع 
فالبعض س�بق وان طال�ب وال يزال يطال�ب الحكومة بتدخل 
جوي روس�ي والمعارضون لهذه الفك�رة يبدو هم المؤيدون 
الي�وم للتدخل األميركي بكل أش�كاله والمرحبون جدا بفكرة 

إرسال قوات عربية وتركية.
ولك�ن أال تب�دو فك�رة المطالبي�ن بالغ�ارات الروس�ية أكثر 
موضوعية وبالتالي مصداقية حيث أن روس�يا تس�ير بشكل 
فعل�ي للقض�اء على داعش ف�ي س�وريا وان تاري�خ العالقة 
بين الع�راق وروس�يا ليس تاري�خ صراع دم�وي ومؤامرات 

وتدمي�ر فيم�ا إذا ق�ورن بالموق�ف األميرك�ي وحلفائ�ه من 
الع�رب واألت�راك الذين قاموا ه�م أصال بصناع�ة داعش ولم 
تثب�ت لهم أية مصداقية ف�ي قتالها بل هم حتى اآلن يزودوها 
بالرصاصة والمعلوم�ة التي تقتل المواطن والجندي العراقي 
ل�ذا فالمؤي�دون والمطالب�ون بتدخ�ل أميرك�ي – عرب�ي هم 
مخطئ�ون جدا.. فضال عن أن هذا التدخل ه�و البداية الفعلية 

لتقسيم العراق.
 زيارة السيد بارزاني للسعودية مؤشر ملفت لتدخل عربي أو 
في األقل إلدامة التنسيق معه لملئ الفراغ الذي ستتركه داعش 
أم�ا بعض ممثل�ي المناطق المحتلة من داع�ش في الحكومة 
العراقية فيبدو أنهم مجرد ناطق إعالمي للس�عودية أو تركيا 
وانهم منفصلون تماما ع�ن أهلهم المنكوبين. األمر برمته ال 
يمكن فصله عن س�وريا التي سينالها نصيب من هذه القوات 

خصوصا بعد أن أس�تغل الروس حادثة اسقاط طائرتهم على 
أحس�ن وجه واحكموا قبضته�م أكثر على س�وريا ووضعوا 
تركيا أم�ام أصابع االته�ام والعقوبات مما حدا بالس�عودية 
الى أن تلعب دورا أكثر في دعم »المعارضة الس�ورية » وتقدم 

أرضها كبديل الجتماع ممثلي هذه المعارضة. 
أمي�ركا بدروه�ا س�تضغط أكثر في غ�رب العراق وس�تعزز 
نفوذها بما يجعله يترس�خ في شرق سوريا بعد القضاء على 
داعش. وفي الوقت الذي ترف�ض فيه الحكومة العراقية على 
لس�ان رئيس وزرائها دخول أية ق�وات أجنبية، كانت القوات 
األميركي�ة تتدف�ق على األرض فض�ال عن ق�وات تركية على 
أطراف الموصل ولألتراك أطماع معروفة في الموصل! إال انه 
- و بوجهة نظر ش�خصية – سيكون الموقف الرسمي العراق 
أمام خيارين رئيسين: أما السماح بتدخل الروس وقلب ميزان 

الق�وى مع داع�ش وطردها بجي�ش عراقي أو القب�ول جبرا 
بدخ�ول قوات عربي�ة – تركية تزج معها ق�وات من المناطق 
المح�ررة أو قد يحل�ق الدواعش لحاهم وينضم�ون لها وتبدأ 
مرحلة صراع ومواجهة عس�كرية تكلمن�ا عنها قبل أكثر من 
س�نة لتأس�يس كيان س�ني في غرب العراق وآخر في ش�رق 
س�وريا وعندها تكون بغداد قد ك�ررت ارتكاب خطأ حكومة 
عبد الكريم قاس�م في عدم تلبية الطلب الروسي فدفعت ثمنا 

غاليا جدا في الثامن من شباط من عام
 .1963 

وعندها أيضا قد يجد الس�يد بارزاني نفسه بمواجهة حلفائه 
العرب الس�نة حول الكثير من المناطق التي ضمها لكردستان 
وقد تلجأ روسيا - في احد ردودها - إلى انشاء كيان سياسي 
كردي عل�ى الح�دود التركية الس�ورية لتحقيق الت�وازن مع 

الكيان�ات الجديدة وقط�ع الطريق الجيوسياس�ي بينها وبين 
حليفتها تركيا والحيلولة دون استخدامها كممرات اقتصادية 

إلى تركيا وأوروبا.
 وفي الوقت ذاته س�وف تستمر إيران في تحالفها مع الروس 
ودعمه�ا لبغ�داد بكل ق�وة وستنش�ط المخابرات الروس�ية 
وس�تنضم له�ا اإليرانية في دع�م حزب العمال الكردس�تاني 
بما يتسبب بمش�اكل اخطر لتركيا وحتى لحكومة كردستان 
العراق وستحاول المخابرات األميركية ومعها الخليجية إيجاد 
حلفاء فاعلين داخل بغداد في أقرب فرصة حتى وان كان ذلك 
عبر االنتخابات. ويبقى واردا احتمال حدوث تصادم عسكري 
بين القوى العظمى على الساحتين العراقية والسورية اللتين 
س�بق وأن جمعتا صداما باردا بينهما ألكثر من أربعين س�نة 

في القرن الماضي!.

العراق.. فوهة العالـم الساخنة
نشوان محمد حسين

ش�هدت نهاية األس�بوع الماضي انعقاد ثالثة مؤتمرات للمعارضة 
الس�ورية، ُعقد أهمه�ا في الري�اض برعاية س�عودية، والثاني في 
الحس�كة برعاي�ة حزب العم�ال الكردس�تاني، والثالث في دمش�ق 
تح�ت أنظ�ار الدولة الس�ورية. في الري�اض اتف�ق المجتمعون في 
الرياض على تش�كيل هيئة عليا للمفاوضات، ما يش�ي بعدم القدرة 
على تش�كيل الوفد المفاوض، لكنهم اش�ترطوا ترك بش�ار األس�د 
س�دة الحكم مع بداية المرحلة االنتقالية، وحل الكيانات السياسية 
المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد، وفي حين انسحبت 
حركة أحرار الش�ام اإلس�المية م�ن المؤتمر احتجاج�اً على حجم 
تمثيله�ا، فإن المجتمعين أعربوا عن إيمانهم بمدنية الدولة، ووحدة 
األراضي على أس�اس الالمركزية اإلدارية، وأكدوا على الديمقراطية 
م�ن خالل نظام تعددي يمثل جميع أطياف الش�عب، وعدم اإلقصاء 
على أس�اس ديني أو طائف�ي أو عرقي، ويركز عل�ى مبادئ احترام 
حقوق اإلنس�ان والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون، وأن هدف 
التس�وية السياسية، هو تأسيس نظام سياسي دون أن يكون لألسد 

ومؤيديه مكان فيه.
أم�ا مؤتمر ش�يراتون دمش�ق ال�ذي ضم حوال�ي 17 تي�اراً وحزباً، 
وتميز بالفوضى والمشاجرات بين الحاضرين، فقد اعتبره كثيرون 
مج�رد تظاهرة إعالمية لن تقدم ولن تؤخ�ر، ورغم قناعة منظميه 
بأن�ه مؤتم�ر المعارضة الحقيق�ي، فإنه ال أحد ف�ي النظام أو رعاة 
التفاوض يتعامل بجدية معه، وبالتزامن شهدت الحسكة ورداً على 
عدم دع�وة الكرد إلى الرياض، انعقاد مؤتمر س�وريا الديمقراطية، 
بهدف بلورة رؤية سياس�ية، وتش�كيل جس�م سياس�ي ق�ادر على 
تمثيل الشعب السوري بجميع مكوناته، فيما رأى البعض أنه يشكل 
تكام�اًل مع ما س�يحدث ف�ي العاصمة الس�عودية، والذي س�يكون 
م�ن أهم إفرازات�ه المحاصصة الطائفية والعرقي�ة، خصوصاً وهو 
يس�عى إلنتاج هيئة سياسية على ش�كل حكومة فيدرالية لألراضي 
التي يس�يطر عليها حزب االتح�اد الديمقراطي، ويعتبرها جزءاً من 
أرض كردس�تان. في أول رد من دمش�ق أكد الرئيس السوري رفض 
التعام�ل م�ع المجموعات المس�لّحة ككيانات سياس�ية، ُمعتبراً أن 
الخطوة األولى للقضاء على التنظيمات اإلرهابية في سوريا، تكمن 
في وقف تدّفق اإلرهابيين من تركيا واألموال من الس�عودية، ورأى 
أن واش�نطن وّفرت الغطاء السياس�ي لإلرهاب وهي غير جادة في 
محاربته، وأكد اس�تعداده للش�روع في المفاوضات مع المعارضة، 
عندم�ا تكون مس�تعدة لتغيير منهجها والتخلّي عن س�الحها، وأنه 
ُيمك�ن إش�راك تركيا ف�ي ايجاد حل لألزمة في س�وريا ح�ال تخلّي 
أردوغ�ان عن موقفه بدعم اإلرهابيين، ورفض األس�د ُمجدداً فكرة 
مغادرته سوريا كشرط للتوّصل إلى تسوية سياسية نهائية، معتمداً 

على التأييد الشعبي لقيادته.
ثمة اختالفات جذرية بين مخرجات الرياض والحسكة تتعلق بشكل 
الدولة السورية المأمول، فالمؤتمرون في الرياض يؤكدون تمسكهم 
بوحدة األراضي السورية، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة، 
وإعادة هيكلة األجهزة األمنية والعسكرية، وأن حل األزمة السورية 
سياسي بالدرجة األولى، استناداً لقرارات مؤتمر جنيف، والقرارات 
الدولي�ة كمرجعية للتفاوض، وبرعاية وضم�ان األمم المتحدة، أما 
مؤتمر الحس�كة فقد دعا إليقاف الحرب وأبدى استعداده للتفاوض 
لتحقيق هدف الوصول إلى نظام سياسي تعددي المركزي، من دون 
أن يحدد ش�كل ه�ذه الالمركزية، مع تأكيد مطل�ب الكرد بأن تكون 
س�وريا  اتحادية تعجلت السعودية بعقد مؤتمر المعارضة السورية 
دون التفات إلى أهداف المدعوين المتناقضة وارتباطاتهم الخارجية 
المستندة إلى والءات سياسية ومالية وإيديولوجية، فقد كان المهم 
عندها خروجهم بموقف ترضى عنه ويمنحها ورقة في المفاوضات 
المقبلة قافزة بذلك على قرارات فيينا التي كلّفت األردن بوضع قائمة 
بالتنظيم�ات المعتدلة الممكن التعاطي معه�ا في المرحلة المقبلة، 
وإذا كانت قوى المعارضة الس�ورية حاولت وأخفقت أكثر من مرة 
ف�ي توحيد مواقفها على برنامج عمل مش�ترك، بس�بب تش�رذمها 
وارتباطاته�ا الخارجي�ة التي تش�دها لمصال�ح متباين�ة، فإن ذلك 
من�ع القوى الدولية من إيجاد تعريف موح�د لتلك المعارضة، وكان 
المستفيد من هذا الواقع البائس تنظيم داعش وغيره من الجماعات 
اإلرهابية، م�ا دفع العديد من القوى الدولي�ة للتراجع عن مواقفها 
المتش�ددة من النظ�ام الس�وري، ومغازلته من جدي�د، حيث بدا أن 
المعارض�ة المعتدلة غير موجودة، وأن كل ما يحصل هو حرب بين 
الجماعات اإلرهابية والنظام السياس�ي. بعد ه�ذا الحراك المتزامن 
م�ع تصعيد عس�كري ناجم عن التدخ�ل األجنبي، تق�ف المعارضة 
أمام عرض المفاوضات دون ش�روط مس�بقة، وبات عليها حساب 
خطواته�ا خش�ية اضمحاللها، وبات عل�ى النظام اغتن�ام الفرصة 
دون وهم تحقيق انتصار عس�كري، مع ض�رورة وعي الطرفين أن 
المس�ألة لم تعد محص�ورة في ما يريدان، فقرار الس�الم مثلما هو 
قرار الحرب لم يكن بيدهما والتس�وية التي تسعى األطراف الدولية 
لفرضها لن تك�ون مرضية للطرفين، لكنهما مضطران لقبولها ألن 
رفضه�ا يعني اس�تمرار األزمة، التي تس�بب فقدان الح�وار بينهما 
لحله�ا بمنح القوى اإلقليمية والدولية فرصة عمل ما تراه مناس�با 
لمصالحها، دون اكتراث بمصالح الش�عب الس�وري، والمؤس�ف أن 
بيان الرياض يفيد بأن السعودية اختارت استمرار الحرب الستنزاف 
السوريين وحلفائهم باشتراطه مغادرة األسد وأركان رموز حكمه 
س�دة الحكم مع بداية المرحل�ة االنتقالية، في قفزة واس�عة وغير 

موفقة على ما تم تجاوزه أصالً في فيينا.

مؤمتر الرياض.. دعوة 
الستمرار احلرب

حازم مبيضين



ش�ّكل طالق الفنانة السورية نظلي الرواس من 
زوجه�ا الفنان جالل ش�موط صدم�ة لجمهور 
الفنانين في الوط�ن العربي بعدما كان معروفاً 
عن الزوجين عالقتهما الهادئة والحياة السعيدة 
التي يعيش�انها برفقة ابنتيهم�ا تيا وليا )8 و 6 
سنوات(. خبر الطالق هذا سبقه أكثر من إعالن 
ع�ن انفص�ال بين نج�وم أزواج أو بي�ن فنانات 
وأزواجهن بعدم�ا نجحن في الدراما الس�ورية 
ولم ينجحن ألس�باب مختلفة في االستمرار في 

الحياة الزوجية.
 

جيني إسبر األولى... 
كانت الفنانة جيني إسبر أولى الفنانات اللواتي 
انفصلن عن أزواجهن أخيراً، حيث انفصلت عن 
زوجه�ا المنت�ج عم�اد ضحية بعد س�نوات من 
الزواج أثم�رت عن طفلتهما الوحيدة س�اندي، 
التي تعيش حالياً مع والدتها، حيث أكدت جيني 
أن انفصالهم�ا كان بس�بب اخت�الف المفاهيم 

وهذا أمر طبيعي.
وفي األيام األخيرة، انتشرت شائعات كثيرة عن 
ع�ودة جيني المحتملة إلى طليقها، إال أن جيني 
نف�ت األمر، مؤكدًة ل� »له�ا«، »أن عماد صديق، 
وأك�ّن ل�ه كل االحت�رام والتقدير، وه�و كذلك. 
أما بالنس�بة إلى خبر عودتنا فال أس�اس له من 

الصحة«.
وع�ن تفكيرها بال�زواج ثاني�ًة، أضافت جيني: 
»ال�زواج قس�مة ونصيب... وال أفك�ر حالياً به، 
وعندم�ا يأتي النصيب ويخف�ق القلب فال مانع 
لدي، فاإلنس�ان ال يس�تطيع العيش بدون حب، 

ولكنني أهتم حالياً بعملي وبابنتي ساندي«.

انفصال أمل عرفة وعبدالمنعم عمايري... 

ش�هد هذا العام أيضاً انفصال الفنانة أمل عرفة 
ع�ن زوجها الفن�ان عبدالمنعم عماي�ري، وهو 
االنفص�ال الثاني لهم�ا في أقل م�ن عام، حيث 
ح�دث الط�الق األول بينهم�ا لفت�رة قصي�رة، 
س�رعان ما ع�ادا بعدها ال�ى بعضهم�ا بعضاً، 

لينفصال في المرة األخيرة انفصاالً نهائياً.
أم�ل التي تعي�ش م�ع ابنتيهما س�لمى ومريم، 
أك�دت في أكث�ر من مناس�بة احترامه�ا الكبير 
لزوجه�ا الس�ابق ووالد ابنتيها وأنها ال تس�مح 

ألحد بأن يتكلم عنه بالسوء.
تعامل�ت أمل مع مس�ألة انفصاله�ا عن زوجها 
جمهوره�ا  وع�دت  وكم�ا  طبيع�ي.  بش�كل 
باس�تعدادها للمش�اركة في عم�ل جديد، وفت 

بوعده�ا حيث أنهت قب�ل مدة قصي�رة تصوير 
ثالثي�ة »موطن�ي« ضم�ن مسلس�ل »مدرس�ة 
الحب«. وكانت أمل قد قصت شريط مشاركتها 
في الموسم المقبل برفقة طليقها في المسلسل 
نفس�ه م�ن خ�الل ثالثي�ة تحم�ل عن�وان »بعد 

الفراق«.

انفصال نظلي وجالل مستمر 
أحدث خبر انفص�ال نظلي وجالل صدمة كبيرة 
لدى كثر، خصوصاً في ظل ندرة المعلومات عن 
سبب الطالق ورفض الزوجين السابقين اإلدالء 
بأي تصريحات لإلعالم عن الس�بب ومكوث كل 

منهما في منزل مستقل عن اآلخر.
ووف�ق المعلومات الت�ي حصلت عليه�ا »لها«، 
فرغ�م تدخ�ل أصدق�اء الفناني�ن المنفصلي�ن 
إلص�الح ذات البين بينهما، إال أن األمور ليس�ت 
عل�ى ما يرام ول�م تنجح مس�اعي الصلح حتى 

اآلن.
رواد علي�و أعلن�ت طالقه�ا بع�د والدة طفلتها 

الثانية
انضم�ت الممثل�ة الس�ورية رواد علي�و ال�ى 

زميالتها الممث�الت المطلّقات، بعد إعالن 
خب�ر طالقه�ا إث�ر والدة طفلتها 

الثاني�ة بأق�ل م�ن ش�هر، علماً 
أنها متزوج�ة من خارج 
وق�د  الفن�ي.  الوس�ط 
غاب�ت رواد الش�هيرة ب� 
مسلس�ل  في  »عفوفة« 
»ضيع�ة ضايع�ة« ع�ن 
س�نتين  لم�دة  الدرام�ا 
طفلتها  لتربي�ة  لتتفرغ 
»ل�ور« قب�ل أن تعود في 

وتحل  الماض�ي  الموس�م 
ضيفة على الجزء الثاني من 

مسلسل »دنيا«.

حاالت سابقة... انفصال سالفة معمار وديمة 
بياعة وقمر خلف

ل�م تقتصر ح�االت الط�الق بين نج�وم الدراما 
الس�ورية ونجماتها على الحاالت األخيرة، فقد 
س�بقها طالق النجمة سالفة معمار من زوجها 
المخرج سيف الدين سبيعي بعد سنوات عدة من 
الزواج أثم�رت عن طفلتهم�ا الوحيدة »دهب«. 
وتتس�م العالقة بين الزوجين السابقين بالكثير 
م�ن ال�ود واالحت�رام، مما دف�ع الكثيري�ن الى 
إطالق الش�ائعات حول عودتهم�ا الى بعضهما 
بعض�اً، خصوص�اً ان س�الفة انتهت أخي�راً من 
تصوير مسلس�ل »نبتدي مني�ن الحكاية«، وهو 

من إخراج زوجها السابق.

وكان العامان الماضيان قد شهدا طالق الفنانة 
ديمة الجندي من زوجها المخرج فراس دهني، 
وكذل�ك طالق الفنان�ة ديمة بياعة م�ن زوجها 
النجم تيم حس�ن، حيث إن تبعات هذا الطالق ال 
تزال حتى اليوم في أروقة المحاكم، وخصوصاً 
مع اته�ام ديمة للفنانة نس�رين طاف�ش بأنها 

سبب الطالق.

 ونذكر أيضاً طالق الفنانة قمر خلف من زوجها 
السابق الفنان مهند قطيش، الذي تزوج بالفنانة 
ريم زينو، بينما تزوج�ت قمر من الفنان مهيار 

خضور...

انتهت الفنانة والممثلة الشابة مروة 
جمال من تصوي�ر دورها في فيلم 
"ص�اروخ ورق" والذي ش�اركت 
فيه الى جانب نهال عنبر ولطفي 
وم�ن  الغيط�ى  ومي�ار  لبي�ب 
أحمد عالء.واس�تغرق  إخراج 
تصوير الفيلم عدة شهور ما 
بي�ن التصوي�ر وتوقفه من 
حي�ن ألخر وج�ارى حاليا 
إج�راء عملي�ة المونت�اج 
موع�د  تحدي�د  ليت�م 

عرضه�ا بعدها.يذكر انه يعرض لم�روة االن اغنيتها جديدة "مفيش 
مستحيل" على قناة Free TV المملوكة للمنتج نصر محروس والتي 
ال ق�ات نجاحا كبيرا مع عرضها والتي احتل�ت قائمة أفضل األغاني 
عل�ى تطبيق انغامي ألس�ابيع والتي قام�ت بتصويرها في لبنان مع 
المخ�رج محمد يونس على م�دار يومين، والتي م�ن كلمات والحان 
مودي س�عيد وتوزيع محمد ش�فيق وهندس�ة صوت خالد رؤوف.

الكليب يعد أولى أغاني البومها الجديد "مفيش غيري" والذي توقف 
ألكث�ر من مرة بس�بب انش�غالها في التمثي�ل في الج�زء الثاني من 
مسلس�ل "س�رايا عابدين" والتي جسدت فيه ش�خصية فتاة اسمها 
"نادية" والتي كانت س�ببا في الخالفات بين الوالدة باشا والخديوي 

وولي العهد.

أكد مصدر خاص في شركة غولدن الين لإلنتاج 
الفني إن إدارة الشركة تؤيد ما ورد في تصريح 
الممثل�ة نس�رين طافش حول س�بب اعتذارها 
عن المش�اركة ف�ي مسلس�ل " خاتون".وقال 
المصدر في تصريح�ات خاصة لموقع "الفن" 
إن الش�ركة تؤك�د تمام�ا أن اعت�ذار نس�رين 
طافش ع�ن أداء دور البطولة في العمل البيئي 
الش�امي س�ببه األول واألخي�ر ه�و ارتباطها 
بمواعيد أخرى س�تحدث تضاربا لديها بين تلك 
المواعي�د وخاتون.وأض�اف المصدر:"وهذا ما 

أكدته نسرين في تصريحات صحفية، وبالتالي 
فإن أي س�بب آخر يرد في أية وس�يلة إعالمية 

سيكون باطال وغير صحيح بالمطلق".
وبّين المصدر أن الشركة تعتبر نسرين طافش 
دلّوع�ة الش�ركة وبأن مكانه�ا محجوز في أي 
مسلس�ل تنتجه غول�دن الين ما ل�م يكن لديها 
ارتباط�ات أخ�رى في أعم�ال داخ�ل أو خارج 
س�ورية.وختم المصدر:" التعاون مع نس�رين 
قائ�م ومس�تمر وهن�اك مش�اريع مس�تقبلية 
سيكون لنسرين حضور قوي وفعال فيها ومن 

إنتاج غولدن الين".
يشار إلى أن نسرين طافش كانت 

دور  ألداء  بق�وة  مطروح�ة 
خاتون في المسلسل الذي 

يؤرخ لمرحلة من حقبة 
الفرنسي  االستعمار 

لس�ورية وم�ا زال 
البحث ع�ن بديلة 

له�ا جاريا حتى 
اللحظة.

�

خالل مداخلة في برنامج "البيت بيتك"، نفت النجمة 
المصري�ة أنغام، األخبار التي انتش�رت عن تعرضها 
لحال�ة تس�مم خالل مش�اركتها ف�ي إحي�اء البرايم 

التاسع من برنامج “ستار أكاديمي11” في بيروت.
وقال�ت أنغ�ام: “أن�ا ال أعان�ي م�ن التس�مم ولكنى 
أصب�ت ببرد ق�وي ج�ًدا، وأعاني من حساس�ية في 
الجيوب األنفي�ة، واحتباس في الص�وت، وتعرضت 
لهذه الوعكة بس�بب تغيير الج�و واالنخفاض الكبير 
في درج�ات الح�رارة ما أثر عل�ى جه�از المناعة”. 
وكانت أنغام قد نش�رت على حسابها على انستغرام 
ص�ورة لمجموع�ة من األدوي�ة علقت عليه�ا قائلة: 
“كن�ا هنروح في داهية لكن ربنا س�تر”، ما اثار قلق 

الجمهور.

تعاق�د الفن�ان محمد س�عد م�ع المنتج 
ص�ادق الصباح، لتقديم عم�ال فنيا جديدا 
س�يتم عرضه بشكل مختلف خالل مطلع 
 mbc الع�ام الجدي�د 2016، على شاش�ة

مصر. 
حي�ث تت�م حاليا جلس�ات عم�ل مكثفة 
للوق�وف عل�ي الش�كل النهائ�ي للعم�ل، 
والذي س�يقدم علي خشبة احد المسارح 

بوسط القاهرة.
 فيم�ا لم يت�م االس�تقرار بش�كل نهائي 
حتي األن علي اس�م العمل، والذي يتولي 

إخراجه سامح عبدالعزيز.

ميريام فارس تزين ش�جرة الكريسماس في منزل الزوجية ميريام فارس تزين شجرة "الكريسماس" 
في منزل الزوجيةاحتفلت الفنانة اللبنانية "ميريام فارس" على طريقتها الخاصة بعيد "الكريسماس" 
في بيتها.ونش�رت ميريام علي صفحتة الش�خصية بموقع الصور والفيديوهات الش�هير "انستجرام" 
صورة لها مع ش�جرة الكريس�ماس معلقة عليها "اس�تمتعوا ليلة األحد تزين ش�جرة الكرسماس مع 
العائلة".الجدي�ر بالذكر أن المكتب اإلعالمي للفنانة ميريام فارس أصدر بيانا، نص فيه بتوقف الفنانة 

لمدة ثالثة أشهر بسبب حملها. 

على الرغم من التجهيزات التي قامت بها كل من النجمتين ليلى علوي و منة شلبي، من أجل المنافسة 
ف�ي الدراما الرمضانية المقبلة، خرج الثنائي من المنافس�ة هذا الع�ام باكراً.فمنة التي تعاقدت مع 
العدل جروب من أجل مسلس�ل "واحة الغروب"، الذي حصلت على بطولته بعد اعتذار النجمة نيللي 
كريم، قّررت والش�ركة المنتج�ة تأجيل العمل لرمض�ان 2017، وذلك لرغبتها ف�ي التحضير للعمل 
بطريقة أفضل، إاّل أّن الس�بب اآلخر هو انش�غال منة أيضاً بتصوير دورها في فيلم "الماء والخضرة 

والوجه الحسن".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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" بصمت  العامل  مشتت  املغرتب  " املخرج 
وجدت�ه في كافتريا المس�رح الوطن�ي ذات يوم 
جالس�ا لوحده ... ووقتها كن�ت اروم اجراء لقاء 
صحف�ي مع�ه .. اال ان مجموع�ة م�ن الفناني�ن 
والفنانات تجمهروا عليه ... فراح يحدثهم وكأنه 
يهم�س له�م ... وفي تل�ك اللحظ�ة احترمت تلك 
الخل�وة  على ام�ل ان التقي معه  م�رة اخرى ... 
ولك�ن ظروفا قاهرة  حال�ت دون اجراء اي لقاء 
مع�ه ... حت�ى علمت مؤخ�را ان فيلم�ه )صمت 

الراع�ي( ق�د ف�از كأفض�ل فيل�م ف�ي مهرجان 
االسكندرية  مناصفة مع الفيلم السوري )رسائل 
الك�رز ( للمخرج�ة س�والف فواخرج�ي ..ان�ه 
المخرج العراقي المغترب )رعد مش�تت( العامل 
بصمت وبال بهرجة او ضوضاء فارغة .. والدليل 
ان�ه حينما عاد للع�راق كان يحمل معه ش�جونا 
عدي�دة تج�اه الس�ينما العراقي�ة برفق�ة فيلمه 
العراق�ي  )صمت الراعي( ... ومن تلك الش�جون 

العدي�دة بأن الس�ينما العراقي�ة اثبت�ت ان لديها 
الق�درة على العودة الى المنافس�ة ف�ي المحافل 
الفنية الدولية مستندة على خبرات متراكمة  لدى 
مخرجينا وممثلينا ... وكل الكادر الفني المسهم 

في الصناعة السينمائية.
وبمعنى ان في مقدمة هواجس المخرج المغترب  
رعد مش�تت ان تلك العودة تتطلب  ديمومة ادارة 
عجل�ة االنت�اج .. ولي�س هناك ف�ن ابداعي عانى 

من القطيعات المس�تمرة  مثل الس�ينما بس�بب 
الحروب والحصار ... وم�ن ثم تعثرت انطالقتها 
بق�وة  من جديد بع�د التغيير ... تل�ك المعرقالت 
الت�ي امتدت لعق�ود اذا ما نظرن�ا  بنظر االعتبار 

التطور المتسارع في تقنيات االنتاج عالميا ..
والمنافس�ات  الدولي�ة الكبي�رة ... وتزاي�د عدد 
المهرجان�ات ف�ي انحاء العال�م المختلفة ..وعن 
قصة )صمت الراعي( ذكر المخرج المغترب ومن 

بين ما ذكر هو ذلك الصمت  والخوف ازاء كش�ف 
حقائق رهيبة ... حيث يميط الفيلم اللثام عن انه 
حان لالنس�ان ان يطرح الصمت ويقول الحقيقة 
... وبعب�ارة اخرى ان الفيلم تصفية حس�اب مع 
مخلفات الحقبة المظلمة ما بين )1968 � 2003( 
والدع�وة لتش�ييد بنى تحتيه وعل�ى طريق انتاج 
موارد اقتصادية جديدة لتش�غيل طاقات شعبية 

معطلة وعلى طريق بناء المستقبل الزاهر .

الطالق يالحق نجامت الدراما السورية
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ل�م يجد حرج�اً ف�ي أن يعلن من خ�الل أغنية أنه 
تجاوز الخمس�ين، ويؤكد أن�ه ليس مصاباً بعقدة 

العمر، وأنه يصر على التواصل مع كل األجيال.
المط�رب اللبناني وليد توفي�ق يتكلم عن ظاهرة 
س�عد لمجرد، ويدافع عن ملحم بركات، ويرفض 
المزايدة على فضل شاكر، وبعيداً من الفن يتحدث 
ع�ن زوجته ملك�ة جمال الكون، وه�ل كان وراء 

إبعادها عن األضواء؟
•- ما الذي حّمسك على تقديم أغنية جديدة لمصر 

بعنوان »مصر يا أم العجايب«؟
هي ليست أغنيتي األولى التي أقدمها لمصر، فمن 
قبل قدمت أغني�ات كثيرة، منها »حبيبة يا مصر« 
و »رغم البعد عن�ك«. غنائي لمصر ليس مجاملة، 
فأنا ليس لي في السياسة، لكنني مطرب وملحن، 

ودوري هو أن أغني ما أشعر به.
فحينما انطلقت االنتفاضة الفلس�طينية، طرحت 
أغني�ة ه�زت الوط�ن العرب�ي بعن�وان »ص�وت 
الحجر«، وحينما أُسر الرئيس الفلسطيني الراحل 

ياسر عرفات، قدمت أغنية »الصبر يا ياسر«.
واآلن م�ع األحداث التي نمر بها، غنيت لس�ورية 
»شامي سمري«، فالوجع الذي نمر به في الوطن 
العرب�ي ليس وجع دول�ة واحدة إنم�ا وجع أمة، 
علين�ا كفناني�ن أن نفعل مثلم�ا كان يفعل الجيل 
الذي سبقنا، فلم يكن هذا الجيل يغني فقط للحب 
والرومانس�ية، إنما تغّنوا للوطن وبالوطن فغنوا 
مث�اًل: »ع�ّدى النهار« و»خلّي الس�الح صاحي« و 

»وطني حبيبي« و »يا حبيبتي يا مصر«.

• لم�اذا ابتعدت عن ط�رح ألبومات غنائية جديدة 
منذ عام 2010؟

الس�وق الغنائي العربي ُدّم�ر، واألمر يتلخص في 
أننا كعرب، وبالتحديد دول شمال إفريقيا والشام، 

ليست لدينا حقوق فكرية وأدبية.
ف�أول م�ا تط�رح ألبومك ف�ي األس�واق يتعّرض 
للقرصن�ة، عل�ى عك�س دول الخليج التي تس�ّن 

قوانين صارمة لحماية الحقوق. 
ومن األسباب أيضاً التي أضّرت بالصناعة، تنافس 
الش�ركات اإلنتاجية على القنوات الفضائية، فإذا 
لم تكن نجماً من نجوم تلك الش�ركة، لن يكون لك 
مكان في تلك القنوات، وبالتالي لن يرى الجمهور 

أعمالك الجديدة.

• صرحت في أكثر من مناس�بة عن تحضير ألبوم 
بعنوان »أغاني أحببتها«، أين هو؟

األلب�وم ت�م تنفي�ذه فعلي�اً، وللعلم 
ه�و م�ن أجم�ل األلبومات 

س�جلتها،  الت�ي 
يتضمن  ألن�ه 

األغان�ي 

القديمة التي أحببتها للموس�يقار الراحل العظيم 
بلي�غ حمدي، لك�ن العم�ل تعرض ألزم�ة قوية، 
فبعدم�ا تعاق�دت م�ع المنتج محس�ن جابر على 
توزيع�ه، وقف�ت الرقابة على المصنف�ات الفنية 
عائقاً أمام طرح�ه، وطلبت مبلغ�اً مالياً ضخماً، 
فتوق�ف توزيع�ه في األس�واق، لك�ن األلبوم في 
حوزتي وأوزع�ه هدية ألصدقائي ولكل من يحب 

أن يسمع صوتي.

• ه�ل معن�ى ذلك أن�ك اعتزل�ت ط�رح األلبومات 
الغنائية؟

ال، أن�ا حالي�اً أجه�ز أللب�وم غنائ�ي جديد 
م�ن المقرر أن يطرح م�ع بداية العام 
المقب�ل، وس�يتضمن 12 أغني�ة، 
المصرية  باللهجتين  وسيكون 
واللبنانية، تعاونت في أربع 
أغنيات منها مع الش�اعر 
عبدالكري�م،  هان�ي 
كم�ا أتع�اون مع 
الكبي�ر  الش�اعر 
ر  ا ن�ز

فرنسيس.

•إلى أين وصل 
عك  و مش�ر

الفني مع جورج وسوف وعاصي الحالني؟
جورج وس�وف هو أخي وصدي�ق عمري، فنحن 
من جي�ل غنائي واح�د، وقدمت له لحن�اً بعنوان 
»دار الزمان«. أما عاصي الحالني فهو جاري الذي 
أحبه كثيراً، والعمل بيننا جاء بالصدفة، حيث كنا 
في »جلس�ة صفا« وندندن على العود، فاس�تمعا 
إلى األلحان وقررا تنفيذها، وإن ش�اء الله س�يتم 

طرح العملين بداية العام المقبل.

• م�ا رأي�ك ف�ي اإلحصاي�ة الت�ي قدمته�ا إحدى 
الش�ركات بتص�ّدر وائل جس�ار قائم�ة الفنانين 

اللبنانيين في مصر؟
س�عيد للغاي�ة، وأصّف�ق ل�ه عل�ى قدرت�ه في أن 
يك�ون الرقم واحداً في مصر، فوائل من األصوات 
الجميلة والرائعة ودخل قلوب المصريين بأغنياته 

التي قدمها عبر مسيرته،.

•ما رأيك في ظاهرة سعد لمجرد؟
س�عد صديقي، وهو إنس�ان موهوب فعالً، ربما 
أغني�ة »أنت معلم« هي التي حققت له النجاح في 
الفترة الحالية، لكنن�ي أفّضل أغنيته األولى »إنت 
باغي�ة واح�د«، وبالتحديد اللحن، فقد اس�تمعت 
لس�عد في جلس�ة خاصة وهو يع�زف على العود 
ووجدته رائعاً، ولديه إمكانيات واعدة وبالتحديد 

مع اللهجة المصرية.
• كي�ف ت�رى حالي�اً وض�ع الفنان فضل ش�اكر 

ورغبته في العودة الى الفن؟

فضل ش�اكر فنان جميل، وكان في استطاعته أن 
يخرج ويعلن عن موقفه السياس�ي على المأل أياً 
كان، لكن س�اعة واحدة انجرف فيها إلى الطريق 
الخط�أ ووض�ع نفس�ه ف�ي موقف ال يس�تطيع 
أي إنس�ان الدف�اع عن�ه، وأصبح في ي�د القانون 
والمحكمة، وكل ما أس�تطيعه هو الدعاء له، ألننا 

في النهاية كلنا معرضون للخطأ.

•هل تاريخ وليد توفيق يساعده على البقاء حالياً 
في الساحة الغنائية رغم كثرة المتنافسين؟

ب�كل تأكي�د، خاصة تاريخ�ي الس�ينمائي. ورغم 
أنن�ي لم أقدم س�وى 12 فيلم�اً، إال أن تلك األفالم 
لها تأثي�ر كبير في نجاحي وش�هرتي في الوطن 

العربي.

• لماذا ابتعدت عن السينما 20 عاماً؟
أنا إنس�ان مزاجي، إضافة إلى أن أحوال الس�ينما 
قد تده�ورت بعد حرب الع�راق وانخفض اإلنتاج 
وظه�رت أف�الم المق�اوالت، وأن�ا أرف�ض تل�ك 
األعمال، فحين قررت الدخول إلى عالم الس�ينما، 
كانت ل�ديَّ خطة واس�تطعت تنفيذه�ا، وهي أن 
ترتقي الس�ينما باس�م وليد توفي�ق، والحمد لله 
تمكن�ت من ذلك حت�ى آخر فيلم قدمت�ه مع رانيا 

فريد شوقي عام 1995 »وداعاً للعزوبية«.
برنام�ج  ف�ي   1974 ع�ام  تخرج�ت   •
»اس�تديو الف�ن«، فبَم تختل�ف برام�ج المواهب 

الماضية عنها اليوم؟
ال توج�د مقارن�ة بين برام�ج الماض�ي واليوم، 
لس�بب بسيط هو أن برامج المواهب في الماضي 
تخض�ع لتلفزي�ون الدول�ة ولي�س لتلفزيون�ات 
خاصة، أي الدولة هي التي تنظمها، كما أن هناك 
فترة زمنية تفصل بين المواس�م وتصل إلى أربع 
س�نوات، إضاف�ة إلى أن أعض�اء لج�ان التحكيم 
الخاصة بالبرامج لم يكونوا نجوماً معروفين، بل 

متخصصين في الغناء.
- واألصوات اللبنانية التي تحب أن تستمع إليها؟

ملحم زين ووائل جسار ومعين شريف.

- ه�ل أث�ر الف�ن ف�ي حيات�ك الخاص�ة وعالقتك 
بزوجتك جورجينا رزق؟

الحم�د لله بيتي بعيد عن الف�ن، ورغم أن زوجتي 
ملك�ة جم�ال الكون، لكنن�ا دخلنا الف�ن بمحض 
الصدف�ة، فل�م يكن أي من�ا يخط�ط لحياته التي 
وص�ل إليها اليوم، فأنا كنت مقاول كهرباء وكان 
لي عملي وكنت ناجحاً في�ه، لكن الغناء خطفني 
حينما أصر حس�ن اإلمام على اختي�اري للتمثيل 

في فيلم مصري.
واألم�ر نفس�ه ينطبق عل�ى جورجين�ا، فربما ال 
يع�رف الكثي�رون أن أخ�ت جورجين�ا ه�ي التي 
كانت س�تتقدم إلى مس�ابقة ملكة جم�ال لبنان، 
لك�ن حينم�ا ذهب�ت جورجين�ا معه�ا اختاروها 
هي، فأصبحت ملكة جم�ال لبنان ثم ملكة جمال 
الكون، وحين ق�ررت االبتعاد عن الفن كان قراراً 

نابعاً من شخصيتها.

- ه�ل كنت س�تعارض ل�و أكمل�ت جورجينا في 
الفن؟

أن�ا في بيت�ي مثل الرج�ل الصعي�دي، أي ابن بلد، 
م�ن بلدة طرابل�س، أحب زوجتي وهي أم وس�ت 
بيت، ونحن نرى المش�اكل الت�ي تحدث دائماً بين 

الفنانين المتزوجين، وال نحب أن تنتقل إلينا.

وليد توفيق: زوجتي أصبحت ملكة مجال الكون بالصدفة وأنا صعيدي يف منزيل

فتحت النجمة التونس�ية لطيف�ة النار على 
المطرب�ة الجزائري�ة فل�ة بس�بب هج�وم 
األخيرة عليها خالل الفترة الماضية، بعد أن 

اتهمتها بخطف مدير أعمالها.
قالت لطيف�ة خالل مقابلتها م�ع اإلعالمية 
راغدة ش�لهوب ببرنامج 100 س�ؤال:" ربنا 
يه�دي فل�ة، أنا لم اعت�د أن أخط�ئ في حق 
أي ش�خص، أما ع�ن حكاية خطف�ي لمدير 
أعماله�ا، فأنا معروف عنى أنني لم اس�تعن 
ف�ي يوما م�ا بمدي�ر أعم�ال، فأن�ا ادير كل 

شئوني بنفسي".
أضافت:" فلة تقول أنها جارتي في القاهرة 
ولكن�ي ل�م أتقابل معه�ا يوما م�ا، فوجئت 
ف�ي يوما م�ا بأنها تتصل ب�ي وتعرض علي 
اغني�ة لكي تلحنها ل�ي، فوقعت من الضحك 
متس�ائلة كي�ف لك�ي ان تهاجمين�ي واآلن 

تتصلي بي لكي تعرضي علي أعمال".
تابعت:" قابلت فلة مرتين تقريبا في حياتي، 
منهم�ا م�رة طالبت أن تلتق�ط معي صورة 
فرحب�ت، فجلس�ت معي ونش�رت الصورة، 

وهذه الجلسة كان حاضر بها طونى سمعان 
وخالد اغا".

 وعن مش�كلتها مع حلمي بكر الذى قال أن 
موس�يقار األجي�ال محمد عب�د الوهاب لم 
يتذكر اس�مها وكان يصفها بأنها " أم رجل 
حل�وة"، ردت عليه قائل�ة :" اعلق أقول ايه، 
رجل كبي�ر وله أغان�ي أحبها، ب�س أنا بنت 
ن�اس متربي�ة كان يجب عل�ي أن افعل مثل 
اصالة وارد عليه ولكني لم أتعلم منذ صغري 

ان اغلط في الناس اللي اكبر مني سنا".
أضاف�ت:" بعيدا عن لطيف�ة، عيب أنك تغلط 
ف�ي عبد الوهاب الهرم ال�ذي قدم أجيال في 
الموس�يقي، عي�ب واحترم نفس�ك واحترم 

عبد الوهاب".
وح�ول التحدي الذي عرضت�ه هيفاء وهبي 
عن إقامة حفلتين في وقت واحد مع لطيفة 
لكي يرى الن�اس من هي صاحبة الش�عبية 
األكب�ر، ردت لطيف�ة:" لم اس�مع ع�ن هذا 
التح�دي من قبل، وانا ارح�ب به، جمهوري 
غير جمه�ور هيفا، وال يمكنن�ي تحديد من 

هي صاحبة الشعبية األكبر.
وارس�لت لطيفة رس�الة الى 

المطرب�ة أح�الم قال�ت فيها:" 
ادع�و الل�ه ان يزي�د أحالم في 

الغنى والمجوهرات، ولكني 
كنت أتمنى منها ان تقدم 

أغني�ة يردده�ا كاف�ة 
ارجاء الوطن العربي 
ب�دل م�ن أن يك�ون 
الحدي�ث عنها فقط 

في المجوهرات".
أضاف�ت:" أن�ا أحب 

ولكني  أحالم،  صوت 
اتباه�ى  حينم�ا 
بنفسي سيكون ذلك 

من خالل اعمالي، 
جيدا  اعلم  ألنني 
ب�أن هناك ناس 
القي�ه  م�ش 

تأكل".

ملاذا خرجت منة شلبي وليىل علوي من 
رمضان املقبل؟

مروة مجال تنتهي من 
فيلم "صاروخ ورق"

نرسين طافش تعتذر عن "خاتون" 

لطيفة تفتح النار عىل حلمي بكر 
وفلة؟ وتتحدى هيفاء وهبي؟ 

إلى جانب حفالته ونشاطاته المتعددة يواظب السوبر ستار راغب عالمة على االستماع إلى أغنيات 
جديدة فضالً عن إنهائه تسجيل أربع أغنيات منذ فترة سوف يطرح إحداها بعد رأس السنة.

وبعد أن كان من المقّرر أن يقّدم منذ أشهر عديدة ديو غنائياً مع النجمة نانسي عجرم بعنوان "إنت 
مغرورة" من تأليف الش�اعر والملح�ن طوني أبي كرم قبل أن يواجه ه�ذا العمل بعض الصعوبات 

التي أعاقت والدته، علمنا من مصادرنا الخاصة أّن راغب ما زال يرغب في طرح هذا الديو.
وف�ي الفترة الماضية جرى ت�داول العديد من األخبار حول هذا الديو خاصة بعدما عرض الس�وبر 
س�تار راغب عالمة على الفنانة ش�مس الكويتية تقديم ديو غنائي مشترك وجاء عرضه عبر تويتر 
بع�د أن تبادال تعليق�ات وإطراءات أحدهما لآلخر حيث مَدح حينها عالمة إطاللة ش�مس في حلقة 
م�ن برنامج "المتهم".لك�ن مصادرنا تؤّكد أّن راغ�ب متحمس جداً لطرح هذا العم�ل الغنائي لكن 
حتى الس�اعة لم يقّرر هوية الفنانة التي ستشاركه في غنائه.وبما أّن راغب سبق أن صّرح بمطلع 
هذا الديو وفكرة موضوعه نجد أّن هذا العمل يشبه شخصية نانسي المرحة ولونها الغنائي البلدي 

الذي تقّدمه، 

مرييام فارس تزين شجرة "الكريسامس" يف 
منزل الزوجية

إلتقطت كامي�رات الباباراتزي مجموعة صور لدوق�ة كامبريدج كيت ميدلتون، بدت 
فيه�ا مرهق�ة وم�ن دون ماكي�اج وكأنها امرأة مس�نة، االم�ر الذي أث�ار الكثير من 

االنتقادات.
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الصور التي ظهرت فيها للمرة األولى من دون 
ماكياج على اإلطالق، وبشعر مرفوع ومبعثر، وذلك خالل نزهة تقوم فيها بالتسوق 
قب�ل عيد الميالد.وانتقدت الصحيفة االرهاق الذي بدا واضحاً على عيون كيت وكأنها 
ل�م تنم طوال اللي�ل، موضحين أن تعب وجهه�ا لم يمنع التركيز عل�ى اناقتها، حيث 

ارتدت معطف أنيق مع حذاء أسود طويل ومشت الى جانب مرافقها الشخصي.
وأث�ارت الص�ور موجة من التعليقات عل�ى موقع "تويتر"، حيث انقس�م الناس بين 
معترض على ظهورها هكذا في الش�ارع ومؤكد انها كأي شخص يحق لها ان تكون 
على طبيعتها.ومن المنتظر أن تقوم النجمة العالمية اديل باحياء حفل "ملكي" خالل 

عيد ميالد ميدلتون ال�34 فى كانون الثاني المقبل.

يص�ور الفن�ان الش�اب محمد إم�ام فيلم�ه الجديد 
»كايرو كاتي ك�وت« بإدارة المخ�رج معتز التوني، 
الذي اختار أن يصور أغلب مشاهد الفيلم في الهند.

الفيل�م من تأليف مصطفى صقر ومحمد عّز وإنتاج 
زي�ن الك�ردي، ويش�ارك إم�ام البطول�ة، ياس�مين 
صبري، أحمد فتحي، بيومي فؤاد وعدد من الوجوه 

الجديدة.
هذا وج�اء اختيار الهن�د للتصوير ألنه�ا واحدة من 
الدول العالمية الكبرى في صناعة الس�ينما ومدينة 
»بولي�وود« تنت�ج ع�دداً ضخم�اً م�ن األف�الم، بعد 
»هولي�وود«، ويش�هد الفيلم تعاوناً مصري�اً هندياً، 

حيث يشارك ممثلون من الهند فيه أيضاً.
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ما إن تفّكر في األس�واق الشعرية العربية حتى 
يتبادر إلى ذهنك ذلك المشهد المكرر في الدراما 
التاريخي�ة العربية المعاصرة: طاغية يقف على 
مرتفع م�ن األرض يحيط به جم�ع من الناس، 
يتوس�طهم ش�اعر يصدح بمديح ذل�ك الطاغية 
الذي يهز رأس�ه ويمسد شعر لحيته إعجابا، وال 
يلبث المش�هد أن ينتهي بتل�ك النهاية المخجلة، 
حين يرمي له كيسا من الدراهم التي ال بّد لها أن 
تصدر صوتا واضحا حين يتلقفها الشاعر بيديه 
مبتهجا بثمن قصيدته التي يتناقلها الرواة بيانا 

بالغيا يعّضده ذلك الرضا المبارك.
ذلك يعن�ي أن هناك مناطق حس�ية لدى الطغاة 
يمكن مغازلتها بالش�عر، مثلما يعني أن التاريخ 
يحف�ل بأس�ماء كثي�ر م�ن الطغاة الذي�ن كانت 
ذائقته�م النقدي�ة رفيع�ة إلى درج�ة أن جعلت 
اآلخرين يحفلون بآرائهم في الش�عر والشعراء، 
مثلما حدث مع الشاعر العظيم أوفيد، في السنة 
الثامن�ة بعد ميالد المس�يح، عندم�ا قام قيصر 
روما آنذاك أوغس�طينوس بنفيه إلى جزيرة ألبا 

عقاب�ا له على خط�أ ارتكبه ف�ي كتابة قصيدة، 
ومثل�ه جرير، الش�اعر الفحل حينم�ا دخل على 
عبدالمل�ك ب�ن م�روان وأنش�ده قصيدت�ه التي 

افتتحها بقوله:
"أتصحو أم فؤادك غير صاٍح/ عشّية همَّ صحبك 

بالرواح"

فم�ا كان م�ن عبدالمل�ك إال أن ق�ال ل�ه: بل هو 
فؤادك يا ابن الفاعلة، ولعّل عوامل البيئة وعالقة 
األف�راد باللغة وضرورة أن يك�ون الحاكم على 
ق�در معين م�ن البالغة وكون الش�عر جزءا من 
التاريخ الش�فاهي والمكت�وب لألمم جعلت من 
أولئك الطغاة يحفلون بالش�عر، األمر الذي جعل 
كثيرا منهم يكتبون الشعر، وال يخلو التاريخ من 
طغاة كتبوا قصائد تعتبر من عيون الشعر، مثل 

يزيد بن معاوية والحجاج ونيرون وستالين.
أولئك الطغاة الذين تفننوا في إراقة الدماء مثلما 
أبدعوا في تسطير الشعر كانوا نتاج بيئات تضج 
بالمقوم�ات الت�ي جعلتهم يمس�كون بزمامه، 
يقابلهم طغاة عيونهم على الش�عر رغم فقرهم 
المعرفي وعدم إدراكهم للوس�ائل التي تمكنهم 
م�ن تمييز الغث من الس�مين في ما اقترفوا من 
قصائد، إّنه طغيان من ن�وع آخر كذلك، فال أحد 
يمكن�ه أن يقول لهم “أغلق�وا أفواهكم”، بل إن 
ش�رذمة من النقاد يتبارون ف�ي إيضاح مواطن 
الجم�ال في قصائ�د الطغ�اة وتبي�ان المقاصد 

الس�امية من معانيها، وقد ينبري الفاشلون من 
المغنين في الترنم بها أسوة برفاقهم المطبلين. 
ذل�ك التهافت على الش�عر ال�ذي يتزعمه هؤالء 
الطغ�اة لي�س س�وى معادل نفس�ي له�م حين 
ال يج�دون في حياتهم س�وى ما يقل�ق نومهم 
ويتكف�ل بنفيه�م ع�ن الحي�اة الت�ي يغبط�ون 
اآلخرين عليها، الطاغية يبحث دائما عما يجعله 
جميال في مرايا ذاته، والش�عر إحدى الوس�ائل 
الت�ي يلج�أ إليه�ا كفعل س�ام متفق علي�ه عبر 
العصور، وهذا الفعل مرتبط دوما برقة الحاشية 
والرق�ي العاطفي واالرتباط بالوع�ي والثقافة 
بش�كل كبي�ر، وتلك لعمري صف�ات يفتقر إليها 
طغاتنا نحن الذين ال نملك س�وى الشعر وسيلة 
نلوذ بها حي�ن يحتل الطغاة أوطاننا ويغرقونها 
بال�دم والقصائ�د الرديئ�ة وليس لنا س�وى أن 
نتمث�ل بقصي�دة الش�اعر األميرك�ي البريطاني 
أودن “ش�اهدة قبر الطاغية”، إذ يقول “كان إذا 
ضحك/ يغرق السيناتورات المبجلون بالضحك/ 
وإذا بكى يموت األطفال الصغار في الشوارع”.

أزمنة يف املزاد العلني الطاغية شاعرا
فاطمة �شاوتي

حين يخونك الحب في غضاريف النسيان. 
وتنحث العبث ذاكرة في قالل مخرومة ال 

أصبع يشير إلى جبة الشيطان. ...
غطى فضائح ضد العميان ....

رهنوا أعينهم عند باعة األوهام. ..
وراحوا يتلصصون على كاميرا ...

مزروعة في أعين الحيتان. ..
مر البرق هازما ثورة البنفسج ...
مرتديا برنس الطين على إسفلت ..

عار من ختم المرور. ...
ليدور في حلقة الدراويش ....

فنانا ينسج الغثيان. ..
ألبيركامي صافح سارتر في الغياب. ..

هو اآلخر ألغانا. .. ؟
هو اآلخر نفانا. ...؟

يا سيمون دي بو فوار. .!
هو الطاعون أذاب اإلنسان. ...

في أسيد العصيان. ..؟
وكنت أنت قناع المرآة. ...
ال أرى فيها إال وجهك ....
يحمل إستغاثة الذوبان. ..

لمست مرجانا في شعاب. ..
يسكنها قرش حرب. . ..

توج بطال في ساحة ماي. ..
انهزمت األواني وأشارت األمهات. ...

إلى حصان يلهو بذيل حصان. ..

عندها شدت الفوضى ذيولها. ...

ومسحت الكآبة عن السنديان. ...
في رحلة المكان. . .

وغرزت سوطا بمكر اللغة ...
ليبدو المديح قديحا ...

وتسقط عن الشمس أكوانها. ..
هاتف يرن عند الجيران. ...

إقتلعت من ساعة الحائط المنكوبة. ...
منبها يعبث بعقاربه على أناملي. ...

فأهتف ما عاش مكر وما شاع قناع. ..!
في أزمنة تهرب وجوهها إلى األمام. ..
وتصرخ دانتي خانني في الجحيم. ...!

عبود الجابري

قصة قصيرة

نزيف الربتقال

الجِل ان نوقَف هذه الحرب
وابعدها عن ارضي
ماليين الدموع..

رعيُت وردَة النهِر
ورميَت البندقيَة

ما عدت اميُز اعقاب السكائر
من رؤوس القتلى فهم في الحالتين  على 

شكٍل واحد
يشتعُل الراس ويبقى الجسُد  يهذي

الناُس البسطاء يحتفلون كل يوٍم بيوٍم جديد
اقصد بجرح جديد

فعندما التجَد الحريَة /كل شيٍء منهٍك 
ووضيع

الناُس البسطاُء
)كما البصطيات(
الممتدة بالشوارع
ال يمر بها احُد

كم من الوقِت نحتاُج لنمسَح التلوث من 
نافذة القمر

ونتجمُل كما كنا قبل بوصلٍة ونيف
كم من الوقَت نحتاج لنهمَس في اذن 

الموسيقى
ان ابتعدي ايتها الجنائز المكررة 

بالخيبات...؟
التراب ال يسد فم الشمس

ستبقى تتكلم هذه الشمس حتى لو باإلشارة
ألجل ان اوقف هذه الحرب
سأحمل وردة بقميص الليل
فاحموا العالَم بأصابعكم

ايها الحكام االغبياء
احموا العالم من هذا الهتك

فاإلعصار قادم
االعصار قادم
االعصار قادم

المجانين سيصدقونني حتما
المجانين وحدهم

من يمسك العصا من الخلف
ليشيروا لتفاهة هذا العالم
كم من المجانين نحتاج

كي يستقر السالم
على شجرة السالم....؟!

حيدر حا�شو�ش العقابي 

....القاص/أدهام نمر حريز .

ثالث�ون عاما مض�ت من عمره�ا  , كانت تجلس 
فيه  كل  يوم  تراقب من سيجلس على  المسطبة  

في الحديقة  ؟!.
باألمس  شاهدت فتاة اصغر منها بالعمر , تجلس 
م�ع حبيبه�ا , عزف�وا في�ه لحن من االحس�اس 
اطربت له الحديقة  , وصوت ضحكاتها و رأسها 
الذي اس�ندته’ على صدر الحبيب أخجل  الورود  , 
حتى  الفراش�ات كانت تطير ب�كل اتجاه  تحتفل  

بهذا الحب العذري .
غيرته�ا حرك�ت ذاكرته�ا , وهي تتذك�ر زميلها  
الش�اب االنيق ال�ذي يحدثه�ا دائما ع�ن اعجابه 
به�ا . ذات مره طلب منها موع�دا للقاء  في هذه 

الحديقة .
وافق�ت بع�د ان  طلب منه�ا مرات عدي�ده و الح 

عليها .

 منعها الخوف  ال�ذي كان يلتف حولها و يقيدها 
بأثق�ال جعل اقدامها تخطوا بخطى متثاقله نحو 

المكان .
ولك�ن في داخله�ا رغب�ة جعلته�ا تحطم بعض 
القيود ,  وهي تس�ير لتحقق  الحلم الذي راودها 

منذ زمن طويل .
جلس�ت وهي تنتظ�ر و الخجل يكتم انفاس�ها و 
يثي�ر قلقها , وبصرها يتنقل  بارتباك  في المكان 

تنظر  للساعة في كل مرة .
وف�ي كل لحظة يقترب الموعد ,  كانت انفاس�ها 
تضي�ق و جبينه�ا يع�رق و قلبه�ا ينب�ض كقرع 
الطب�ول  ليع�زف م�ع زقزق�ة العصافي�ر  لح�ن 
االنتظ�ار المزع�ج  تتمن�ى ف�ي نفس�ها انها ما 
وافق�ت عل�ى الموع�د , و تمنت انه�ا لو ركضت 
هارب�ه بأقصى س�رعتها ,  س�اد الحديقة هدوء 

موحش قاطعت�ه صوت خطوات اق�دام  اقتربت 
منها .

رفعت رأسها بس�رعة , كانت مشاعرها تخبرها 
انها االن امام القدر , وصورته وهو يقترب منها 

-مرحبا يا منال .
صافحها ويده تش�تعل نار , وابتسامته ارتسمت 

في بريق عينها , فجلس على المسطبة .
اهت�زت المس�طبة لجلوس�ه وهو يتح�رك يمينا 
و يس�ارا ليبعد بي�ده  اغصان ال�ورود التي كانت 

حولها .
-اسف اذا تأخرت عليك , فلقد كنت اجلس بالجهة 
المقابل�ة وان�ا انظر اليك من بعيد , فلقد س�بقت 
الموع�د بالحضور , ولكني كان�ت كالثمل و غير 
متمالك نفسي , ماذا كنت سأقول لك ؟! ... نسيت 

كل شيء .

ابتسمت بوجه .
–البأس كنت قلقة عليك فقط , فطريقك طويل و 

صعب الوصول  .
-اطمئن�ي ان�ا بخير عزيزت�ي , المه�م انت كيف 

حالك .
-أجابت ورسها ينزل لألرض خجال , ان بخير .

ساد بعدها الصمت لتتحدث العيون لغتها , فنظر 
اليها  وهي تحرك جدائلها السوداء .

كانت كلمات العي�ون أعمق  من كل كلماتها التي 
كانت ستقولها لو تكلمت , وهو مستسلم يسمع 
لنظراته�ا و يحاوره�ا . كانت تتمن�ى ان ترتمي 
بأحضانه كأنها طفلة , و تسند رأسها على صدره 

و تسمع نبضات قلبه وهو يقول لها
–أحبك .

ابتس�م ف�ي وجهه�ا , كان�ه يع�رف م�اذا تريد , 

فس�تدار بوجهه لها , كان�ه يدعوها الى احضانه 
و يستقبلها .

كانت ستستس�لم لهذه اللحظة , وتدفع بنفسها 
نحو االمام حيث الحواجز فتكسرها بيدها .

أغمضت عينيها للحظة  , تخيلت كيف سيقبلها و 
يحتضنها , ولكنها افاقت كالمرعوبة من كابوس 

.
أمسكت نفسها عن االندفاع وهي تسند يدها على 

كتفها , و فتحت عينها بعد ان كانت اغمضتها .
-اعذرني , ال استطيع ذلك .

-ماذا ؟! .
-سمعتني , ال استطيع ان أحبك , فانا عاجزة عن 

الحب , وال استطيع ان اكسر الحواجز بيننا  . 
رفعت حقيبتها من المس�طبة و لملمت اغراضها 

و اسرعت بالرحيل .

ُيحاك�ي الكاتب فهد بن عفيرا الفالس�ي ف�ي مجموعته 
القصصية الجديدة »قلوب تائهة« )الدار العربية للعلوم- 
ناش�رون( الواق�ع المعي�ش، يتك�ئ فيه�ا عل�ى قصص 
إنس�انية واجتماعي�ة تخرج م�ن صميم البيئ�ة العربية 
التقليدية. تقّدم القصص عبر شخصياتها الرئيسة نماذج 
م�ن حياتنا اليومية. ففي القص�ة التي تحمل المجموعة 
عنوانه�ا »قل�وب تائهة«، ثمة ثالث فتي�ات مقبالت على 
ال�زواج بالت�وازي مع مالم�ح ثالثة رج�ال مقبلين على 
ال�زواج أيضاً، فحدد الكاتب لكل ش�خصية دورها وألقى 
الضوء على عالمها الداخلي، كاشفاً عن طباعها النفسية 
وعالقته�ا باآلخرين. فجاءت ش�خوصه كأنها هي الذات 
والموض�وع في الوقت عينه.تض�م المجموعة 16 قصة 
قصي�رة، منها: »االنق�الب الناعم«، »لعب�ة الحب«، »بعد 
فوات األوان«، »العشاء األخير«، »أشباح الغيرة«، »مدينة 

الحّظ« وغيرها.

ع�ن دار ضفاف صدرت مؤخ�را للروائيةالجزائرية  ربيع�ة الجلطي رواية حنين 
بالنعن�اع .تعتبر الكاتب�ة أّن الواقع العربي يحتاج الى ق�راءة ثالثية األبعاد لكي 
يتمك�ن الروائي من أن يعكس في أدبه ما يدور على أرض الواقع. فهي اعتادت 
أن تم�زج التاري�خ بالواق�ع فقدمت رواي�ات يختل�ط فيها العام م�ع الخاص 
بأس�لوب أدبي جميل. وهذا ما نجده م�رة أخرى في روايتها »حنين بالنعناع« 
الصادرة حديثاً عن منش�ورات ضفاف واالختالف. تأتي هذه الرواية الجديدة 
بعد روايات متتالية هي: »الذروة«، »نادي الصنوبر«، »عرش معش�ق«، علماً 
أّن ربيع�ة ُعرفت في الوس�ط الثقاف�ي الجزائري والعربي كش�اعرة وليس 
روائية. فهل هجرت جلطي الش�عر نهائياً لمصلحة العمل الروائي األوس�ع 
انتش�اراً عربي�اً؟ عن هذا الس�ؤال ُتجيب جلطي: »الش�عر ف�ي جوهره هو 

الهالة الخفية التي تطّوقني وتمنحني حاس�ة سادس�ة قوية للنفاذ إلى األعماق 
والتأم�ل. أم�ا الرواية فتريثت عش�رين عاماُ قبل نش�رها، حتى امتألُت برغبة تفصيل القول الس�ارد، 

والشخصيات، والحيوات، والمكان، والزمان، وربط العقد وتفكيكها. الشعر خدمني كروائية أيضاً، بحيث ساعدني على 
نبذ المط والتكرار والحشو والعمل على اقتصاد اللغة«.

اصدارات

»قلوب تائهة«»حنني بالنعناع«

تحتشد الس�احة الش�عرية في البصرة بالشعراء 
والقاصي�ن والكت�اب، فه�ي مدين�ة جبل�ت على 
اإلب�داع، ويتمي�ز إب�داع معظ�م ش�عراء المدينة 
بالعالق�ة مع ص�وت اآلخر المحروم م�ن الحياة 

في زاوية الكريم�ة والمهم�ش 
 ، ن لنس�يا ا

ا  به�ذ و

المعن�ى ج�اءت قصائ�د الش�عراء بلغة بس�يطة 
كسرت قواعد البالغة المعروفة بمجازات وصور 
ورموز مس�تقاة م�ن واق�ع الحي�اة المعاصرة، 
والش�اعر العراق�ي كري�م جخي�ور يص�وغ ف�ي 
مجموعته الش�عرية الموس�ومة ب�”ربما يحدق 
الجميع”، الصادرة حديثا، في طبعة ثانية، عن دار 
“تموز للنش�ر” موضوعات ش�عرية متنوعة بين 
الغزل ورث�اء األحبة، ويرس�م معاناة الواقع 
بصور مؤثرة ومواضي�ع أخرى كالخيانة 

والفراق واالنتظار.

هنا ال مشرق لجنوني وهنا أفاع 
وقطارات عاطلة

تمث�ل تجرب�ة الش�اعر العراق�ي كري�م 
جخيور فض�اء منفتحا على جروح اآلخر 
وآالمه من منطق وجهة نظر ترى اآلخر من 
موقعه، فالشاعر ينتمي إلى الفئات الفقيرة 
التي تسكن المناطق الشعبية حامال اسم أبيه 

مجردا خالف العديد من الش�عراء الذين يفضلون 
التقن�ع بألقاب العش�يرة أو المدينة تفضيال على 

أسماء آبائهم.
وقد كتب الش�اعر كاظم الحجاج عن هذا المعنى 
قائ�ال “أنا اآلن أخجل م�ن التدّخل في ثبات كريم، 
ثباته الصلب والمبدئي، وهو يعرف قبلي أن الكثير 
يحاربونه باسم أبيه نكاية وخبثا وحتى في شعر 
كريم، تكتش�ف أنَّ�ه ال ُيعنى برنين األس�ماء، إنَّه 
يتحدَّث في إحدى قصائده عن الروزنامة، التي ُكنَّا 
ننتزع أوراق أيامها الثالثمئة وخمس�ة وس�تين، 
ورقة ورقة كلَّ صباح، ال يذكر اس�مها، بل يعنون 

قصيدته بأوراقها الثالثمئة وخمس وستين”.
ج�ّل قصائ�د “ربما يح�ّدق الجميع” ج�اءت بلغة 
واضحة وبس�يطة هذه اللغة نتعرف عليها ابتداء 
م�ن رائد الحداثة الش�عرية الس�ياب وامتدادا إلى 
ش�عراء األجيال الوارثة لتجارب الحداثة الشعرية 
عبداللطي�ف  وحس�ين  الحج�اج  كاظ�م  أمث�ال 
وعبدالكريم كاصد ومصطف�ى عبدالله وغيرهم، 
ول�م تك�ن قصي�دة النث�ر الت�ي يكتبه�ا ش�عراء 
بصريون حاضرون في المشهد الراهن بعيدة عن 
ه�ذا المنحى في االتجاه إل�ى عالم اآلخر والبحث 
في ش�ؤونه وقضاي�اه، حين يتخلى الش�اعر عن 
صوته باس�تبدال خطابه الخاص )خطاب الداخل 
– المونولوجي( بخطاب الخارج ) الديالوجي( أو 
محاولة دمج الخطابين في صوت الشاعر حامال 

همومه وهموم اآلخرين.

خارج السواد
ربم�ا كان�ت تجرب�ة الح�رب العراقي�ة اإليرانية 
ق�د ترك�ت ندوبا عميق�ة في أعماق�ه حين عاش 
أحداثه�ا طيل�ة عش�ر س�نوات، وس�ط خ�راب، 
وصم�ت ووح�دة، وربم�ا وضعت�ه ه�ذه الحرب 
خارج أس�وارها، مس�تثمرا الس�يرة الش�فاهية 
الش�عبية نحو عالم العدالة عالم البياض الناصع، 
برموز وصور وحكم مس�تنبطة من حياة الناس 
البس�طاء، رم�وز وصور بس�يطة ومألوفة تتخذ 
من الثنائيات المتعاكس�ة مجاال لها، ضمن تثبيت 
اسم السواد طلبا للبياض واسم الليل قصد مناداة 
النهار، وفيها تتوالى أسماء: الغربان والوطاويط 
واألفاع�ي والعناكب بهدف اس�تحضار األس�ماء 

الغائب�ة الت�ي تعدل وتني�ر “ال هدهد ف�ي يميني 
والظمأ س�يد يش�ايعه الس�راب/ هنا ال مش�رق 
لجنوني وهنا أفاع وقطارات عاطلة”. لكنه يعود 
إل�ى مناج�اة مدينته الت�ي خربتها الح�رب طالبا 
عطاءها وعذوبة مياهها “اس�تديري إلّي بمآذنك 
تتفرقد خيوال وس�كينة/ بشطك يمّد في خاصرة 

الملح لسانه العذب”.
ربم�ا كانت تجرب�ة الحرب العراقي�ة اإليرانية قد 
تركت ندوبا عميقة في أعماق الشاعر حين عاش 

أحداثها طيلة عشر سنوات 
في ديوان�ه الثالث “ربما يح�دق الجميع” يتخلى 
الش�اعر في معظ�م قصائ�د الديوان ع�ن صوته 
لصال�ح ص�وت اآلخ�ر ال�ذي يتجلى في س�يادة 
الضمائ�ر الدال�ة علي�ه عب�ر ح�وار مع�ه ول�ه، 
الرم�وز والحك�م واألخب�ار  وباس�تثمار نف�س 
والتاريخ الشفاهي، يتضح ذلك في قصائد ثانية: 
يترجل المارينز، ربما يحدق الجميع، أسئلة رأس 

السنة، نحيب ال ينقطع وقصائد أخرى.
في قصيدة “يترجل المارينز” يتناوب في الس�رد 
صوتان، صوت األم وهي تس�رد ترج�ل المارينز 
القصي�رة،  وس�راويلهم  وقبعاته�م  بمدافعه�م 
وآالت تصوي�ر  تواب�ل  يحمل�ون  ترجل�وا وه�م 
وخنازير معلبة قبل تس�عين عام�ا. وفي قصيدة 
“ربم�ا يحدق الجمي�ع” دعوة صريح�ة للتحديق 
في ه�ذه الخس�ائر اليومية التي يلخصها س�ؤال 

الزوجة المكرر عن ميزان الحق.

وحي�ن ال تج�د جواب�ا فإنه�ا توجه نظره�ا إلى 
حركة الخارج لتكش�ف خ�واء حياتنا دون ميزان 
الحق فتكرر أس�ئلتها للجنود الفارين، وس�يارات 
اإلس�عاف، وثالجات حفظ الموتى، تسأل الباعة 
المتجولين وأس�راب الجراد نوع تورنادو، تس�أل 
أهل�ة العيد وه�ي تمّر دون أن تط�رق بابها لعلها 
في أس�ئلتها تجد م�ن اآلخرين انتباه�ا يدعوهم 
إل�ى التغيي�ر، غي�ر أن القصيدة تنته�ي بمفارقة 
س�اخرة على لس�ان الزوج “اش�تريت لها ميزانا 
أنيقا فقال�ت: وأين الحق؟ فرحت أدلها على بنات 

آوى”.
وف�ي قصي�دة “نحي�ب ال ينقطع” يعدد الش�اعر 
أوج�اع الن�اس ومحنه�م الدائمة ف�ي البحث عن 

حياة الئقة، باس�تبدال بؤس الباحثين عن الحياة 
الالئقة بجماليات الصورة الش�عرية معززة بواو 
الجماع�ة ليكون�وا كت�ال متحركة كالس�يل نحو 

المجهول.

وصايا اإلرث النبيل
المغلف�ة  الوصي�ة  الش�اعر جمالي�ات  يس�تثمر 
بالحكمة الشعبية، إلدامة العالقة باآلخر وترصيع 
الجم�ل الش�عرية بط�راوة نكهته�ا وطرافته�ا، 
مس�تثمرا ضمي�ر األنا الجمعي�ة وضمائر الغائب 
الجمع�ي أيضا إضافة إل�ى ضمائر الخطاب. وفي 
رثاء صاحب الس�ؤدد يبتلع الليل المكان كصورة 
لسيادة السواد وهو الرمز األليف لطغيان العسف 
عند الش�اعر وهو ال يكتفي بكلمة الليل لإلش�ارة 
إلى الس�واد بل يراكم صورا مبتكرة تشي بسيادة 

السواد على أفق القصيدة.
وف�ي قصيدة “وحيدا ي�زدرد الحكاي�ة / مرثاة” 
يستثمر الشاعر ضمير المخاطب في بوح وأسئلة 
إلنش�اء مرثاة تحمل أش�كاال من اإلطراء المبطن 
بصيغة الشخص القريب األليف الذي يتنامى عبر 
األسئلة واالس�تجواب وتفاصيل معروفة كألواح 
الطي�ن والجنائن المعلقة والثي�ران المجنحة إلى 
كائن جمعي معرف بإنجازاته عبر التاريخ، ويبدو 
إنجاز الش�اعر بالص�ور الش�عرية المبتكرة التي 
تجمع بين األسئلة التي تشكل المرثية مع أجوبة 

تتضمنها األسئلة لتكون جوابا عبر العصور.
وحين ال يجد استجابة يكتفي باألسئلة التي تفتح 
أفق�ا لذل�ك الماضي الحاف�ل: بالجن�ود والتيجان 
والعرب�ات الملكي�ة والثيران المجنحة وعش�تار 
الملك�ة، كل ه�ذه األس�ماء ق�د ضاع�ت وأصبح 
االس�م العل�م ف�ي نهاي�ة القصيدة وحيدا يش�به 
رجال الحاضر وهم يتحسرون، أي أن الشاعر يبدأ 
بالتشخيص ليتنامى الشخص فيصبح كيانا كبيرا 
ث�م يعود بعد أن ينتهي ليعود فردا متوحدا يجلس 

على قارعة الطريق.
تب�دو تجرب�ة الش�اعر كري�م جخيور الش�عرية 
أنه�ا تضي�ف إلى قصي�دة النث�ر العراقي�ة صوتا 
يتضامن فيه مع أصوات اآلخرين من المهمش�ين 
والمغلوبين على أمرهم بصور ومجازات مبتكرة 

تستفيد من إرث الناس ومن حكمتهم وأمثالهم.

شاعر عراقي يستنطق إرث أهله يف بالد الرافدين
جميل الشبيبي 

العاجزة .

ً



طال�ب عدد م�ن أهال�ي مدينة الحل�ة مركز 
محافظة بابل وزارة البيئة بالتحرك السريع، 
من اجل إنق�اذ نهر الحل�ة )المريض ( الذي 
يش�كل أكبر تل�وث داخل المحافظ�ة، وذلك 
بتفعيل الشرطة البيئية للحد من التجاوزات 
الحاصل�ة على مي�اه النهر وبالتال�ي تلوثه، 
فيم�ا اك�د مختصون بان ش�ط الحلة يعاني 
م�ن إهمال بيئ�ي يف�وق الوص�ف، لتجاوز 
بعض المواطنين واصحاب المحال التجارية 
والباع�ة المتجولين والعي�ادات الطبية على 
النه�ر، فيما كش�فت بيئ�ة باب�ل مواصلتها 
فرض الغرامات وزج المخالفين بالس�جن، 
مؤك�دة رص�د اكث�ر م�ن 100 مخالفة على 

النهر.      
وع�ن الموض�وع يقول بائع الخضر حس�ن 
احم�د : ان اغلب باعة الخضروات يغس�لون 
الفواكه والخضر بالقرب من النهر، وانا من 
الذين يغس�لون بالقرب من�ه، باإلضافة الى 

أنني اقوم برمي الفواكه التالفة داخل النهر، 
فالبد م�ن االعت�راف بأخطائنا. ويس�تدرك 
حس�ن بقول�ه : لق�د وعدتن�ا الحكوم�ات 
المحلي�ة الس�ابقة والحالية، ببناء اس�واق 
والخض�روات  باللح�وم  خاص�ة  نظامي�ة 
والفواك�ه، كما موجود ف�ي الدول االخرى، 
لك�ن هذه المش�اريع ل�م تنفذ لغاي�ة االن ، 
فهي حبر على ورق ، ويضيف احمد ، بسبب 
عدم وجود اماكن مخصصة لرمي النفايات 

وغسلها، نضطر الى رميها في النهر.
ويؤكد الش�اب سجاد جاسم عبيد بان عمال 
البلدي�ة يعملون من الس�اعة الثانية عش�رة 
ظه�را حت�ى الس�اعة  العاش�رة لي�ال داخل 
اسواق الحلة، لكن ال يتواجدون بالقرب من  
ش�ط الحلة، حي�ث ان اغلب الباع�ة يرمون 
نفاياته�م على ضفافه وهذا م�ا جعل النهر 
مكب�اً للنفاي�ات، ومرتع�ا للكالب الس�ائبة 
والقط�ط. وه�و يطالب الحكوم�ة المحلية 

بتوجي�ه عمال البلدية وكوادرها على توفير 
حاويات للنفايات، ومغاسل خاصة بتنظيف 
الخض�روات والفواك�ه لتف�ادي رميه�ا في 

شط الحلة.
وب�دوره يطال�ب الح�اج علي نعم�ة، وزارة 
البيئة بتفعي�ل دور الش�رطة البيئية، إلزالة 
التج�اوزات واحالة المخالفين الى ش�رطة 
باب�ل من اج�ل اتخ�اذ االج�راءات القانونية 

بحقهم. 
ويق�ول الح�اج نعم�ة : ان الش�رطة البيئية 
منذ عام 2003 وحت�ى االن لم تفعل عملها، 
وقد طالبنا أكثر من مرة باعادة الحياة اليها 
، الن نه�ر الحلة اصبح مكب�اً للنفايات الفتا 
ال�ى ان اهال�ي الحل�ة متخوفون م�ن مياه 
النهر، لوجود نفايات طبية ترميها العيادات 
الطبي�ة القريبة من النهر،ما يعني ان مياهه 

ناقلة لألمراض السرطانية.
وبنف�س الموض�وع يؤك�د مدير بيئ�ة بابل 

عب�اس خضي�ر عباس  ف�ي حديث ل�ه : ان 
دور الش�رطة البيئي�ة ف�ي الوق�ت الحاضر 
يقتص�ر على مرافق�ة الف�رق البيئية، واخذ 
التعه�دات فقط ولي�س لديهم أي صالحيات 
قانوني�ة بح�ق المخالفي�ن، وه�ذا يعد من 
معوقات العم�ل التي يتعرض�ون اليها رغم 
مطالباته�م، بمنحهم صالحيات اوس�ع في 
رفع المخالفات وتجنب الملوثات البيئية، اال 
ان عدم المصادقة على قانون فصل الشرطة 
البيئي�ة من وزارة الداخلي�ة وربطها بوزارة 
البيئي�ة يعطل عمله�ا، فضال ع�ن تكليفهم 
بواجب�ات اخرى فهم يعمل�ون ضمن كوادر 
الدف�اع المدن�ي، إضافة الى نق�ص الكوادر 
واالليات مما يجع�ل عملهم روتينياً بالوقت 
الحاضر.ويضي�ف مدير البيئ�ة في بابل بان 
الك�وادر البيئية رص�دت 100 مخالفة بيئية 
عل�ى نهر الف�رات وش�ط الحل�ة وجميعها 
موثقة داخل بياناتنا، حيث ان عملية الرصد 

مس�تمرة وتم فرض غرام�ات مالية تقدر 3 
ماليين عل�ى المخالفين، وحس�ب كل حالة 
وضم�ن القان�ون البيئ�ي المعم�ول به لدى 

وزارة البيئة.
من جانبه اكد رئيس مجلس بابل رعد حمزة 
الجبوري،  ب�ان الحكومة المحلية س�توقع 
عقد مش�روع تطوير شط الحلة، حيث تمت 
احالة المشروع الى شركة ماليزية، وسيتم 
التنفيذ خالل االيام المقبلة بعد التنسيق مع 
كافة الدوائ�ر ذات العالقة. اضاف الجبوري 
ان "المش�روع يعد م�ن المش�اريع المهمة 
والت�ي س�تحد م�ن حج�م التل�وث الحاصل 
داخ�ل نه�ر الحلة حي�ث ت�م تخصيص 100 
ملي�ار دينار لتنفيذه، حي�ث يبلغ طوله اكثر 
من 3 كم، و جوانب النهر س�تغلف بصفائح 
حديدي�ة تدع�ى ) الش�يت باي�ر( وس�تقام 
على جانب النهر س�احات خض�راء واماكن 

استراحة ومطاعم للعوائل".    
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مقرتحات .. إلسكان النازحني قبل تساقط 
األمطار

األمن�ي  االضط�راب  بس�بب 
داع�ش  تنظيم�ات  واس�تيالء 
اإلرهابية على بعض محافظات 
البلد ، م�ا أدى الى ن�زوح أعداد 
كبيرة من العوائل من مناطقهم 
الى مناطق  الس�اخنة والذهاب 
أخرى آمن�ة، وقد وصفت األمم 
بأكب�ر  الن�زوح  ه�ذا  المتح�دة 
كارث�ة إنس�انية، ول�م يح�دث 
مثيل لها اال في الحرب العالمية 
األولى والثانية، اذ اضطر هؤالء 
النازحون للس�كن في مخيمات 
مقوم�ات  بس�ط  ال  تفتق�ر 
العي�ش الكري�م، وبالرغ�م من 
الجهود المضنية من المنظمات 
والدولي�ة  المحلي�ة  اإلنس�انية 
المس�اعدات  بع�ض  لتوفي�ر 
اإلنس�انية له�م  لكنه�ا  تبق�ى 
وال  الطم�وح  مس�توى  دون 
االحتياج�ات  كاف�ة  يلب�ي 
األساس�ية لهم، واخي�را بادرت 
الحكوم�ة المركزية ف�ي بغداد 
و المحافظات األخرى بإنش�اء 
الع�دد  متواضع�ة  كرفان�ات 
عل�ى  ووزعته�ا  والتكوي�ن 
النازحين وه�ي خطوة مباركة 

تستحق الش�كر والتقدير، رغم 
ان أعداده�ا قليلة وال تكفي لكل 

النازحين. لذا نقترح: 
•زيادة أعداد الكرفانات وخاصة 
المنشأة من المواد الجيدة وقبل 
حل�ول موس�م االمط�ار نتيجة 
للحال�ة المأس�اوية التي مر بها 
النازحون بعد تس�اقط االمطار 

كردستان.•تخصيص  اقليم  في 
إلنش�اء الكرفانات قطعة ارض 
او مس�احة تع�ود ملكيتها الى 
الدول�ة وحاصلة عل�ى موافقة 
واألوق�اف  والمالي�ة  البلدي�ة 
والبيئ�ة والتخطي�ط العمران�ي 
الكرفان�ات  ه�ذه  اف�راز  ليت�م 
وتمليكها مس�تقبالً للس�اكنين 

بشكل سهل وبسيط.فتح الباب 
للمتطوعين لمساندة ومساعدة 
النازحي�ن ف�ي كاف�ة الخدمات 
لتذلي�ل الصعوبات التي تصادف 
له�م  المقدم�ة  المس�اعدات 
كالتب�رع باراضي ملكية خاصة 

وغيرها .  
لطيف كريم

حمدالله حمد الله

من 
ينصف 

المستقبل العراقي/متابعة 

منطق�ة الرش�اد عل�ى موعد قري�ب لسلس�لة انجازات 

خدمي�ة تعيد لها وجهه�ا الجميل بع�د ان غطاها الغبار 

وبلعه�ا النس�يان واصبحت تعان�ي االمرين م�ن تردي 

اوضاعها 

فهن�اك الش�وارع ومطباته�ا وحفره�ا وهن�اك طف�ح 

المجاري وهناك تكسر " الصوندات" وهناك " المنهوالت 

" ووضعيتها غير الس�ليمة وهناك صعوبه تنقل االوالد 

للمدارس هذة المشاكل وغيرها كانت عنوان هبة وتحرك 

صادق وعاج�ل من قبل ابناء المنطق�ة يتقدمهم الحاج 

محمد ق�ادر الدراجي رئي�س المجلس البل�دي لمنطقة 

الرشاد بمعية الوجيه السيد نعميم الموسوي والمواطن 

الغيور تيس�ير الالمي حيث حملوا س�لة هموم الرش�اد 

وطرحوا على طاولة السيدة امينة بغداد في لقاء مباشر 

االمر الذي اس�فر عن تفهم كامل لمعاناة ابناء المنطقة 

نتج عنه ثمار طيبة بالعمل حيث س�تبدا المباشرة قريبا 

باكس�اء الش�وارع اوال بالس�بيس وايجاد شارع خاص 

للمدارس كما س�يتم ردم المس�تنقعات ومعالجة طفح 

المجاري .

وبن�اء على ه�ذا التحرك الطيب واالس�تجابة الس�ريعة 

يتقدم اهالي المنطقة بالش�كر الجزيل لرئيس المجلس 

البلدي الحاج محمد قادر الدراجي والسيد نعيم الموسوي 

وتيسير الالمي لمبادرتهم 

عن االهالي السيد محمد السيد جبار

امل�شتقبل العراقي/متابعة

موظفو العقود يف واسط يتظاهرون 
للمطالبة برصف رواتبهم

تظاه�ر العش�رات من موظفي عق�ود تنمية االقالي�م في محافظة 
واس�ط، أم�س االثنين، أم�ام مبن�ى المحافظ�ة مطالبي�ن بصرف 
رواتبه�م المتوقفة منذ أش�هر عدة، فيما طالب�وا الحكومة المحلية 
بإيجاد الحلول المناس�بة لهم. وقال أحد المش�اركين في التظاهرة، 
عل�ي عبد الل�ه إن "موظفين م�ن عقود التنمية في واس�ط خرجوا 
الي�وم للتظاه�ر بش�كل س�لمي  للمطالب�ة بص�رف رواتبه�م التي 
توقف�ت منذ مطلع الع�ام الحالي"، مبيناً "انها ليس�ت المرة األولى 
الت�ي نتظاهر فيه�ا لكن في كل مرة ال نحصل عل�ى الحلول، وهكذا 
تمر األيام والش�هور ونحن من دون روات�ب". وأضاف عبد الله، أن 
"الهدف من التظاهرة هو أن يصل صوتنا الى الحكومة والى الس�يد 
رئيس الوزراء كي ينصف هذه الش�ريحة الواسعة بمنحها حقوقها 
البس�يطة وهو الراتب". في الس�ياق ذاته، دعا أحد المش�اركين في 
التظاه�رة، أحمد االم�ارة، الحكومة الى "اإلس�راع بإطالق رواتبنا 
المتوقف�ة من�ذ مدة طويلة وخصوص�اً نحن ال نزال نم�ارس عملنا 
لكن من دون مقابل منذ نحو عشرة أشهر"، محذراً من تسويف تلك 

المطالبات وعدم التعامل معها بجدية واهتمام".
ولف�ت االم�ارة، ال�ى أن "هن�اك وع�وداً كثي�رة س�معناها من قبل 
مس�ؤولي المحافظ�ة بإيجاد آلي�ة لصرف رواتب موظف�ي العقود 
ولكنه�ا ال تتع�دى اكث�ر من كونه�ا كالماً فق�ط"، مطالب�اً مجلس 
محافظة واس�ط ب�"ايج�اد الحلول ووض�ع المعالج�ات الحقيقية 
واإلج�راءات التصحيحي�ة بما تحتاج�ه في الجانبين التش�ريعي أم 

التنفيذي".

من اأجل اإنقاذ نهر مدينتهم من التلوث

يعان�ي س�كنة الح�ي العس�كري الغرب�ي ) المقابل 
لمنطقة حي الزراعيين ( التابع الى محافظة الديوانية 
من غي�اب الخدمات الرئيس�ية والمقدم�ة اليهم من 
قب�ل الجه�ات المعني�ة، وبخاص�ة تعبيد ش�وارعها 
الفرعية وكذلك الشارع الرئيسي المؤدي الى مدرسة 

الجمهورية االبتدائية،  حيث تكثر في الش�ارع اعاله 
التكسرات والتخسفات العديدة عالوة على غياب تام 
لالرصفة النظامية، وذلك لعدم اكس�ائه منذ سنوات 
عدة..كم�ا ادت هطول االمطار في الفت�رة الماضية 
الى تآكل مادة الزفت الخفيفة التي اطلي بها الشارع 

مم�ا زاد م�ن معان�اة الم�ارة والطالب بس�بب ذلك.
مواطن�و الحي يطالبون دائرة البلدية باعادة ترميمه 
واكس�ائه باعتب�اره الش�ارع الرئيس�ي االكثر زخما 
للس�يارات والمواطنين والس�يما ان موس�م الشتاء 

على االبواب.

الديوانية ..احلي العسكري الغريب بحاجة
اىل خدمات

س�ّجل ش�هر كان�ون األول الجاري زي�ادة كبيرة في أع�داد الالجئين 
الذين قرروا س�حب طلبات لجوئهم في الس�ويد، وذلك بعد التعديالت 
الجديدة التي أعلنت عنها حكومة س�توكهولم الشهر الماضي، والتي 
تن�ص على منح الالجئين تصاريح إقامة مؤقتة مدتها ثالث س�نوات 
بدال من اإلقام�ة الدائمة.ووفقاً للتقارير الص�ادرة عن دائرة الهجرة 
الس�ويدية، بلغ ع�دد الالجئين الذين تقدموا لس�حب طلبات لجوئهم 
إلى البالد هذا العام 3460 الجئاً، 1855 منهم قاموا بذلك هذا الش�هر 
وحده.وع�زت مس�ؤولة في دائ�رة الهجرة إلذاعة إيكوت الس�ويدية 
ف�ي تصريح صحفي، عزت هذه الزيادة إلى حال�ة اليأس التي انتابت 
الالجئي�ن عقب إع�الن الحكومة الس�ويدية حزمة م�ن المقترحات 
بشأن اتخاذ إجراءات وقرارات جديدة للحد من تدفق المزيد منهم عبر 
حدوده�ا، باإلضافة إلى طول فت�رة االنتظار التي يقضونها للبت في 

قضاياهم، وصعوبة الحصول على المسكن والعمل.

العراقيون بعد األلبانيني يتصدرون 
طلبات سحب جلوئهم من السويد
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أعل�ن وزي�ر التخطيط س�لمان الجميلي، ام�س االول 
االثني�ن، اج�راء مس�ح للوح�دات المتنقل�ة )الباع�ة 
المتجولي�ن( في العراق ألول مرة، فيما كش�ف رئيس 
الجه�از المرك�زي لالحصاء ف�ي الوزارة ضي�اء عواد 
كاظ�م أن العاصمة بغداد تحتل المرتبة االولى في عدد 
الباع�ة المتجولين في العراق وتليها محافظة البصرة. 
وق�ال الجميلي ف�ي كلمة له خالل حف�ل اطالق نتائج 
الوح�دات المتنقلة )الباع�ة المتجولين(، إنه ألول مرة 
يق�وم العراق بمس�ح لهذه الوح�دات المتنقلة س�عياً 
منه لتوفير احص�اءات اقتصادية تفيد الناتج القومي. 
وأوض�ح، أن الوحدات المتنقلة له�ا أهمية في التقليل 
من البطالة وتوفير بعض الدخل لالسر. من جانبه، ذكر 
رئيس الجه�از المركزي لالحصاء ضي�اء كاظم عواد، 
أن الجهاز المرك�زي لالحصاء التابع لوزارة التخطيط 
اجرى مس�حاً ش�مل كافة المحافظ�ات بضمنها اقليم 
كردس�تان م�ا ع�دا محافظ�ات نينوى وص�الح الدين 
واالنب�ار، للوح�دات المتنقل�ة )الباع�ة المتجولي�ن( ، 
مش�يرا الى ان العينة التي شملها المسح بلغت 37619 

وحدة.
واضاف عواد، أن المسح شمل كافة االنشطة التجارية 
له�ذه الوح�دات مث�ل المطاع�م والتعام�ل ب�االوراق 
التصوي�ر  للبضائ�ع وحت�ى  الب�ري  والنق�ل  المالي�ة 
الفوتوغراف�ي والحمالين وغيره�ا، مبيناً أن محافظة 
بغداد شكلت نس�بة 39,1 في المئة والبصرة 20,6 في 
المئة وكردس�تان 7,6 في المئة من نس�بة عدد الباعة 
المتجولي�ن في العراق.وتابع، أن اجمالي العاملين بلغ 
46041 بائع�ا متج�وال، فيما ش�كل العاملون من دون 
اجر نس�بة 93 في المئة النهم هم اصحاب )الجنابر( ، 
مشيرا الى ان نسبة العاملين من االناث ال تزيد عن 1في 
المئة على مس�توى جميع المحافظات. ولفت الى، أن 
قيمة رأس المال المس�تثمر في الوحدات المتنقلة بلغ 
73 ملي�ار دينار، كانت نس�بة بغداد منها 35 في المئة، 

ونسبة البصرة 25في المئة.

    بغداد االوىل يف عدد 
املتجولني" "الباعة 

الرشاد عىل موعد النجازات 
قريبة

المستقبل العراقي/متابعة



»أوبك« تاريخ من التعامل مع أسواق مضطربة
منذ تأسيس »أوبك« في بغداد عام 1960، 
تواجه المنظمة تحديات. فخالل الس�نين 
تنس�يق  اس�تطاعت  الماضي�ة،   55 ال�� 
السياس�ات والمصال�ح النفطي�ة للدول 
األعضاء، ما س�اعد في رفع سعر النفط 
في أوائل الس�بعينات من مستوى دوالر 
للبرمي�ل الذي س�اد من�ذ نهاي�ة الحرب 
العالمية الثاني�ة. وتواجه المنظمة حالياً 
المنافس�ة  أخ�رى، خصوص�اً  تحدي�ات 
على الحصص في األس�واق العالمية مع 
النف�وط غي�ر التقليدي�ة، األم�ر الذي قد 
ي�ؤدي إلى تغيي�رات جذرية ف�ي هيكلية 

صناعة النفط العالمية.
لذلك قررت المنظمة األس�بوع الماضي، 
تأجي�ل اتخ�اذ الق�رارات الصعب�ة للمرة 
الثالث�ة عل�ى التوال�ي، ف�ي ظل أس�واق 
مضطربة، يسودها ارتفاع في المخزون 
النفط�ي التجاري، وانخف�اض في النمو 
الصخ�ري  النف�ط  وتحدي�ات  الصين�ي، 
المص�درة  ال�دول  والرمل�ي، ومنافس�ة 
المنظم�ة  الكب�رى غي�ر األعض�اء ف�ي 
)روسيا والواليات المتحدة( على حصص 
المنظمة في األس�واق العالمية على رغم 
ارتف�اع تكالي�ف إنتاجها مقارن�ة بدول 
المنظم�ة، والخالف�ات الداخلية بين دول 
المنظم�ة نفس�ها خصوصاً ح�ول تبني 
نظام جديد للحصص، وب�روز الخالفات 
التقليدي�ة بي�ن المجموع�ات المختلف�ة 
ضمن المنظم�ة، والخالفات السياس�ية 

بين بعض الدول األعضاء.
ُعِق�د االجتماع الوزاري للمنظمة في ظل 
ترق�ب عودة الصادرات النفطية اإليرانية 
إل�ى طبيعته�ا خ�الل النص�ف األول من 
2016. وه�ذا س�يعني زي�ادة الصادرات 
اإليرانية بنحو نصف مليون برميل يومياً، 
لتت�راوح مجمل الصادرات اإليرانية حول 
مليوني برمي�ل يومياً. ه�ذه طبعاً أرقام 
تقديرية، تعتمد على إمكانية زيادة إيران 
إنتاجه�ا وصادراته�ا بالس�رعة الالزمة 
خالل النصف األول من 2016. وستواجه 
إي�ران صعوبات واجهت ال�دول النفطية 
األخ�رى الت�ي اس�تطاعت التخل�ص من 
العقوبات. فعودة الحقول إلى مستويات 
إنتاجه�ا القص�وى ال تحص�ل بس�هولة، 
وعل�ى رغ�م أن المفاوض�ات مس�تمرة 
بين إيران والش�ركات الدولية منذ فترة، 
تشير التجارب إلى إمكانية بروز عراقيل 
وحصول تأخير إلى أن تستطيع الشركات 
أداء عمله�ا بأنجع الط�رق. ويصح األمر 
نفسه بالنسبة إلى الصادرات، فستواجه 
إي�ران تخم�ة عالية ج�داً في األس�واق، 
األمر الذي قد يدفعها إلى تقديم حس�وم 

سعرية.
لذل�ك ف�إن أحد أس�باب تأجي�ل المنظمة 
اتخاذ قرارات حاس�مة، ه�و التعرف إلى 

مع�دالت اإلنتاج اإليراني�ة الفعلية. وهذا 
األم�ر له أبع�اد أخ�رى. فهناك منافس�ة 
تاريخية بين العراق وإيران حول موضوع 
حصة كل منهم�ا. والعراق يحاول جاهداً 
تثبيت إنتاجه في المدى القريب عند أربعة 
ماليي�ن برميل يومياً، وهذا ما س�تحاول 
إيران أن تفعله أيضاً، ليحصل البلدان على 
الحصة نفس�ها، أو على األقل لئال يحصل 
العراق على حص�ة أكبر من حصة إيران، 
علماً بأن الع�راق ينتج 3.8 مليون برميل 
يومياً، ويخطط لزيادة اإلنتاج بنحو 200 

ألف برميل يومياً إضافية خالل 2016.
الخ�الف الثاني ف�ي المنظمة يع�ود إلى 
س�بب هيكلي مزمن، رافق نمو المنظمة 
منذ تأسيس�ها. فالدول ذات االحتياطات 
النفطية العالية، أي السعودية واإلمارات 
والعراق وفنزويال وإي�ران، تبنى بعضها 
النف�ط ألط�ول  إطال�ة عص�ر  سياس�ة 
فت�رة ممكن�ة. وكان ُيفت�َرض أن تتبنى 
ال�دول األخرى في المجموعة السياس�ة 
نفس�ها للدف�اع ع�ن ثرواته�ا الوطنية. 
إل�ى  أدت  السياس�ية  الخالف�ات  لك�ن 

نش�وب صراعات في ما بين أعضاء هذه 
المجموعة.

وهن�اك مجموعة الدول ذات االحتياطات 
المتوس�طة أو القليل�ة. فمصلح�ة ه�ذه 
ال�دول تتمث�ل ف�ي زي�ادة األس�عار، أما 
الحف�اظ عل�ى اس�تمرار عص�ر النف�ط 
فه�و أمر ثان�وي لها. وتنش�ب الخالفات 
دائم�اً بي�ن المجموعتين بس�بب الفارق 
في أولوياتهما. وب�رزت أخيراً مجموعة 
ثالث�ة، تش�مل دوالً مأزوم�ة اقتصادي�اً، 
وتش�مل العراق وليبيا وفنزويال. وبرزت 
مجموعة رابعة هي ال�دول النفطية ذات 
االحتياط�ات الغازية العالية، التي تحاول 
إعطاء دور مس�تقبلي أهم للغاز كمصدر 
نظيف للطاقة. وتؤدي هذه المجموعات 
االجتماع�ات  أثن�اء  مختلف�ة  أدواراً 
الوزاري�ة. فهن�اك مصالح مش�تركة في 
بع�ض األم�ور، ومصال�ح مختلف�ة في 
أم�ور كثيرة. لك�ن الخالف�ات ال تنحصر 
بي�ن مجموعة وأخ�رى فقط، ب�ل تتعدد 
وتتض�ارب المصالح والمواقف حتى بين 

أعضاء المجموعة الواحدة.

وط�رأ أخي�راً تغي�ر مه�م ف�ي صناع�ة 
النف�ط العالمية إذ أخذت المنافس�ة بين 
ال�دول المنتجة للنف�وط غي�ر التقليدية 
ذات التكالي�ف العالي�ة، وه�ي دول غي�ر 
أعض�اء ف�ي »أوبك«، ته�دد حصص دول 
المنظم�ة. فتكلف�ة اإلنت�اج للبرميل في 
بع�ض دول المنظمة تت�راوح بين ثمانية 
و11  الكوي�ت  ف�ي  للبرمي�ل  دوالرات 
دوالراً في الع�راق، مقارنة بأكثر من 30 
دوالراً ف�ي ال�دول المنتج�ة للنفوط غير 
التقليدية. ونما ش�عور ق�وي لدى الدول 
المنتجة الكبرى في »أوبك« بأن ليس من 
مصلحتها ارتفاع األسعار إلى مستويات 
عالية جداً، لئال تستفيد الدول ذات تكاليف 
اإلنت�اج العالي�ة فتزيد إنتاجه�ا ومن ثم 
حصصها في األس�واق. وتس�اوي حصة 
دول المنظم�ة ف�ي األس�واق حالي�اً أقل 
م�ن 35 في المئة، مقارن�ة بثلثي اإلنتاج 
العالمي سابقاً. وهذا الحذر من الخسارة 
التقليدية لألس�واق لمصلح�ة الدول ذات 
التكلف�ة اإلنتاجي�ة العالية ه�و التحدي 

المهيمن على المنظمة حالياً.

هل تس�تطيع »أوبك« مواجهة منافسيها 
م�ن دول النفوط غي�ر التقليدية أو الدول 
الكب�رى غير األعض�اء م�ن دون احتواء 
الخالف�ات الداخلي�ة التي تعص�ف داخل 
المنظم�ة؟ ه�ذا صعب للغاية ف�ي األيام 
الصعب�ة نظ�راً إل�ى تع�ارض المصالح. 
هناك مصلحة واحدة يتفق عليها أعضاء 
»أوب�ك« وه�ي الحص�ول عل�ى أس�عار 

مناسبة. 
لكن الس�ؤال: ما هو الس�عر المناس�ب؟ 
فإذا كان عالياً جداً، فهذا سيس�اعد الدول 
ذات تكالي�ف اإلنتاج العالي�ة. أما إذا كان 
منخفض�اً جداً )أقل م�ن 40 دوالراً( كما 
هو اآلن، فسيلحق األذى بالدول النفطية 
ذات االقتص�ادات الضعيف�ة، وه�ذا م�ا 
نشاهده فعالً. استطاعت المنظمة تجاوز 
ع  صعوب�ات كثيرة ف�ي الماض�ي، وُيتوقَّ
تجاوز الصعوب�ات الحالي�ة. لكن أهمية 
هذه المرحلة تكمن في أن التحديات اآلن 
هيكلية تتطلب تغييرات في طريقة عمل 
المنظمة مع الدول المنتجة األخرى، وفي 

أوضاع سياسية صعبة ومتداخلة.
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تعك�س العم�الت أوض�اع االقتص�اد الت�ي تمثله�ا، فاالقتصاد 
ال�ذي ينمو بمعدالت مرتفع�ة ومعدالت البطال�ة فيه منخفضة 
نس�بياً، تك�ون عملت�ه قوية في مقاب�ل عمالت االقتص�اد الذي 
ينم�و بمعدالت ضعيفة وتك�ون فيه مع�دالت البطالة مرتفعة. 
فاالقتص�اد األميرك�ي )بقياس النات�ج المحل�ي اإلجمالي( نما 
بنس�بة 2.4 ف�ي المئة ف�ي 2014 ويقدر نموه ب�� 2.6 و2.8 في 
المئ�ة في 2015 و2016 على التوالي. أما اقتصاد منطقة اليورو 
فنم�ا بنس�بة أقل من واحد في المئة )0.9 ف�ي المئة( في 2014 
ويتوقع أن ينمو بنس�بة 1.5 و1.6 في المئ�ة في 2015 و2016 
عل�ى التوالي. وفي اليابان، انكمش االقتص�اد عام 2014 )0.1- 
ف�ي المئ�ة( ويقدر نم�وه بنح�و 0.6 و1.0 في المئ�ة في 2015 

و2016 على التوالي.
وانعكس�ت قوة االقتصاد األميركي مقارنة باالقتصاد األوروبي 
أو الياباني في ارتفاع سعر صرف الدوالر في مقابل اليورو والين 
اليابان�ي. والواقع أن س�عر صرف الدوالر مقاب�ل اليورو ارتفع 
بنحو 24 في المئة وفي مقابل الين بنحو 19 في المئة بين الربع 
الثان�ي م�ن 2014 والربع الثاني من 2015. كما أن س�عر صرف 
ال�دوالر ف�ي مقابل اليورو والي�ن عكس التباين في السياس�ات 
النقدي�ة األميركي�ة من جه�ة واألوروبي�ة والياباني�ة من جهة 
أخ�رى: في الواليات المتحدة أوقف مجلس االحتياط الفيديرالي 
)المركزي( في تش�رين األول )أكتوبر( 2014 برنامج التيس�ير 
الكمي )شراء أوراق مالية من المؤسسات المالية لرفع أسعارها 
وبالتالي خفض أس�عار الفائدة في المدى الطويل وضخ سيولة 
في االقتصاد لحفز النمو االقتصادي(، وفي المقابل بدأ المصرف 
المرك�زي األوروب�ي في آذار )م�ارس( 2015 برنامج التيس�ير 
الكمي األوروبي، فيما يواصل المصرف المركزي الياباني تنفيذ 

التيسير الكمي الذي بدأه في نيسان )أبريل( 2013.
يتمثل توجه السياسة النقدية األميركية في العودة إلى السياسة 
النقدية العادية بالبدء برفع سعر الفائدة المتوقع في كانون األول 
)ديس�مبر(. أما السياس�ة النقدية في منطقة الي�ورو أو اليابان 
فتوس�عية وغي�ر تقليدية، إذ يض�خ كل من المص�رف المركزي 
األوروبي والمصرف المركزي الياباني س�يولة في االقتصاد من 
خالل التيس�ير الكمي. ودعم اختالف النمو االقتصادي المتوقع 
والتباين في توجه السياسات النقدية، ارتفاع سعر صرف الدوالر 
ف�ي مقابل العمالت الرئيس�ة. أما العم�الت المربوطة بالدوالر، 
ومنها عم�الت دول الخلي�ج العربية باس�تثناء الكويت، )درهم 
اإلم�ارات والريال الس�عودي والريال العمان�ي والريال القطري 
والدين�ار البحريني(، فارتفعت في مقاب�ل العمالت األخرى غير 

المربوطة بالدوالر.
وتتجس�د آثار ارتفاع س�عر صرف ال�دوالر على اقتص�اد الدول 
المرتبط�ة عمالتها بالدوالر في انخف�اض تكاليف الواردات من 
اقتصاد ال�دول غير المرتبطة عمالتها بال�دوالر وهذا يؤدي إلى 
انخفاض معدالت التضخم، وتتجس�د آثار ارتفاع أس�عار صرف 
الدوالر أيضاً في ارتفاع تكاليف الصادرات من البلدان التي تربط 
عمالته�ا بالدوالر وبالتال�ي تنخفض الصادرات وترتفع نس�بة 

البطالة وتنخفض تنافسية االقتصاد.
ل�ذا على الدول التي تربط عمالتها بالدوالر أن تدرس آثار ارتفاع 
س�عر صرف الدوالر على مجمل النش�اط االقتصادي في ش�كل 
عام وعلى تنافس�ية الصادرات س�واء كانت سلعاً أو خدمات في 
ش�كل خاص. ونظراً إلى توقع استمرار تفوق النمو االقتصادي 
األميرك�ي على النم�و االقتص�ادي األوروب�ي واليابان�ي، وفق 
توقع�ات صندوق النقد الدولي ف�ي تقريره األخير بعنوان “آفاق 

االقتصاد العالمي”، سيظل الدوالر قوياً في المدى المنظور.

جتارب اقت�صادية 

الدوالر قوي... يف 
املدى املنظور

علي توفيق الصادق 

في زحمة البحث عن األفكار التنموية 
التي اهتمت بتحقيق التوازن التنموي 
بين اإلنس�ان والمكان وفق�ا لمعادلة 
تنظر إلى أهمية االس�تثمار الحقيقي 
مرك�ز  وجعله�ا  البش�رية  للق�درات 
االهتم�ام والتطوي�ر ث�م تس�خيرها 
لخدمة التنمية الوطنية بما يعود على 
المواط�ن والوطن بالخير المش�ترك, 
تأت�ي التجربة الس�نغافورية نموذجا 
يستحق االهتمام والدراسة واستنباط 
الدروس المستفادة منها لألخذ بها في 
س�عينا نحو تحقيق التنمية المتوازنة 

والمستدامة بين بناء اإلنسان 
وتنمية المكان.

س�نغافورة في األس�اس محط رحال 
الغ�زاة م�ن جمي�ع دول العال�م, فمن 
فرنس�ا إل�ى بريطانيا إل�ى اليابان ثم 
الصين ث�م بريطاني�ا, أرض ال يتوافر 
فيها أي ن�وع من المص�ادر الطبيعية 
الت�ي يمكن االعتماد عليها لتطويرها, 
كما أنها تضم خليطا س�كانيا متنافرا 
م�ن الرحالة من ال�دول المجاورة لها 
مث�ل الصي�ن وماليزيا والهن�د وعديد 
م�ن األقلي�ات اآلس�يوية واألوروبية. 
الس�مة الغالب�ة على س�كان الجزيرة 
أنهم أن�اس ال يملكون الطموح للقيام 
بأي عمل سواء خدمة الغزاة القادمين 
إليهم خالل مراح�ل الحياة التي كانوا 
يعيش�ونها, ثم إنهم يعاملون معاملة 
الس�كان م�ن الدرج�ة الثاني�ة داخ�ل 
وطنهم من قب�ل غزاتهم, هذه النظرة 
الفاق�دة األمل والتطوي�ر كانت عليها 
دولة س�نغافورة قبل أقل من 60 عاما 
عندما تح�رك أح�د أبنائه�ا نحو دعم 
اس�تقاللها ووض�ع الرؤي�ة التنموية 

المتكاملة التي يجب أن تكون 
عليه�ا الدول�ة للمنافس�ة م�ع الدول 
البش�رية  اإلمكان�ات  ذات  المتقدم�ة 

والمادية والطبيعية الكبيرة.
الحدي�ث  التغيي�ر  قائ�د   Lee ل�ي 

لسنغافورة استفاد من تجربة الدراسة 
في المملكة المتح�دة في إيجاد رؤية 
تدف�ع  اقتصادي�ة  إنس�انية  تنموي�ة 
ببل�ده المتخلف والمتأخ�ر والمتناحر 
م�ع اآلخري�ن من خ�الل إع�ادة روح 
اإليم�ان بال�ذات في أنفس أبن�اء بلده 
وبناته م�ن خالل دفعهم نح�و التعلم 
والعمل من أجل إيج�اد وطن يعتزون 
ب�ه جميعا بغض النظر عن انتماءاتهم 

الديني�ة أو العرقية أو الش�كلية, وتعد 
الخطوة األولى الت�ي انطلق منها هي 
إيجاد نظ�ام تعليمي متميز وقوي في 
مح�اوره المختلفة: المنه�ج, المعلم, 
المكان, األس�رة, اإلدارة, ث�م الطالب 
كمس�تفيد م�ن ه�ذا الرب�ط التعليمي 

المتميز والمتقن.
التعليم في وجهة نظر كل المسؤولين 
السنغافوريين كان المفتاح الحقيقي 

والمنافس�ة  األول  للعال�م  لالنتق�ال 
خ�الل  م�ن  العالمي�ة  االقتصادي�ة 
العنص�ر  ف�ي  الحقيق�ي  االس�تثمار 
مك�ن  بحي�ث  البش�رية,  الم�وارد  أو 
كب�رى  اس�تقطاب  م�ن  س�نغافورة 
الش�ركات العالمية للعم�ل فيها نظرا 
وانضب�اط  وتدري�ب  تعلي�م  لحس�ن 
ونس�اء,  رج�اال  الس�نغافوريين 
وانطالقه�م م�ن رؤية وطني�ة تجعل 

ح�ب الوط�ن األس�اس ف�ي العم�ل, 
وتأكي�د اس�تمرار ذلك م�ن خالل زرع 
ه�ذا اإلحس�اس الوطني ف�ي نفوس 
األجي�ال المقبل�ة, بحي�ث ال تضع�ف 

القدرة على االستمرار وحسن 
العطاء وتطويره.

الحديث مع أي مس�ؤول س�نغافوري 
أي مواط�ن,  أو م�ع  أو صغ�ر,  كب�ر 
تس�تطيع أن تفه�م ما ي�ود أن يقوله 

لك�ن  كالم�ه,  إل�ى  تس�تمع  أن  دون 
يكفي�ك أن تنظ�ر إل�ى حركة جس�مه 
من الي�د إلى العين إلى بقية حواس�ه, 
فه�و يعطي�ك الرس�الة الصادق�ة عن 
حبه لوطن�ه وإخالصه للعمل من أجل 
رفع�ة بل�ده, ولي�س حب لس�ان, كما 
نس�مع من بع�ض الش�عوب األخرى, 
أو ح�ب مصالح خاصة كم�ا نرى من 
بعضه�م اآلخر, لكنه حب لجعل وطنه 

س�نغافورة ف�ي مص�اف دول العال�م 
المتقدم, ويعلم أنه مهم في هذا العمل 
مهم�ا قلت مس�ؤوليته أو زادت فترى 
الجميع رجاال ونس�اء, كبارا وصغارا 
يعمل�ون على قلب رجل واحد بش�كل 
منتظم لم يحولهم إلى آالت كما يحدث 
في الياب�ان, أو إلى جامعي أموال كما 
يحدث في الغرب, لكنهم يعملون وفقا 
لقي�م اجتماعية واقتصادية وأس�رية 
ذات رؤي�ة مش�تركة تحق�ق التوازن 
بين المتطلبات المادي�ة واالجتماعية 

واألسرية. 
والمعاي�ش  والمتاب�ع  المطل�ع  إن 
مج�ال  ف�ي  الس�نغافورية  للتجرب�ة 
والش�املة  المتوازن�ة  التنمي�ة 
والمس�تدامة, يكتش�ف كي�ف حققوا 
ذل�ك بش�كل متكام�ل مع األخ�ذ بكل 
وسائل التقنية الحديثة وأسبابها دون 
االستغالل السيئ لها أو توظيفها فيما 
ال يخدم المصلحة العامة. وبالمناسبة 
خالل زيارة سنغافورة واالجتماع مع 
عديد من المس�ؤولين ف�ي القطاعين 
العام والخاص ل�م أالحظ أن أيا منهم 
يضع جواله أو جواالته أمامه, أو أنهم 
يقوم�ون في وس�ط االجتم�اع بالرد 
عل�ى الهواتف, وهذه ظاهرة نفتقدها 
وش�به  الرس�مية  اجتماعاتن�ا  ف�ي 

الرسمية.
السنغافورية تجربة تستحق  التجربة 
االس�تفادة منها واس�تنباط الدروس 
والمكاني�ة,  اإلنس�انية  التنموي�ة, 
عل�ى  والتركي�ز  أولوياته�ا  وتحدي�د 
تل�ك األولوي�ات الت�ي تبرز م�ن خالل 
التجرب�ة الس�نغافورية ف�ي وض�وح 
واإلدارة  اإلرادة  ووج�ود  الرؤي�ة 
القيادي�ة الحازمة لتحقي�ق األهداف, 
وقناعة الجميع بتلك الرؤية وأهدافها 
وقيادتها, وجعل التعليم بكل أش�كاله 
وأنواع�ه الوس�يلة األول�ى لإلص�الح 

وبناء الذات. والتطوير 

سنغافورة .. جتربة تستحق القراءة

زياد الدباس
ف�ي الظ�روف العادي�ة، س�واء السياس�ية أو 
يعتم�د  المالي�ة،  أو  األمني�ة  أو  االقتصادي�ة 
المستثمرون والمضاربون في اتخاذ قراراتهم 
االس�تثمارية، س�واء بالبي�ع أو الش�راء، على 
نوعين م�ن التحليل، األول األساس�ي والثاني 
الفني.والتحلي�ل األساس�ي هو ال�ذي يهتم به 
االس�تثمار المؤسس�ي واالس�تثمار الطوي�ل 
األجل وهو يتطلب درس وضع االقتصاد الكلي 
والمتغيرات االقتصادية التي يمكن أن تؤثر في 
أسعار األس�هم بهدف تحديد القيمة العادلة أو 
القيمة المنطقية والحقيقة ألس�عار أسهمها، 
إضاف�ة إل�ى درس بع�ض المؤش�رات المهمة 
التي تؤثر في هذه األس�عار، مثل سعر الفائدة 
االس�تهالكي  واإلنف�اق  التضخ�م  ومس�توى 
والضرائ�ب، إضاف�ة إل�ى المن�اخ االقتصادي 
واالس�تثماري وتوقعات نمو األرباح واألرباح 
الموزع�ة. ويتطل�ب التحليل األساس�ي درس 
حالة القطاع وأداء ش�ركاته وسيولتها المالية 

وقدرته�ا على تس�ديد ديونها ف�ي مواعيدها 
المحددة.ف�ي المقاب�ل، يعتم�د التحليل الفني، 
وه�و التحليل الذي يهتم ب�ه المضاربون، على 
تحركات األس�عار وحجم الت�داول واتجاهات 
الس�وق في الماضي من أجل توق�ع اتجاهات 
األسعار وحجم الطلب والعرض في المستقبل. 
وهذا التحليل يعتمد على األساليب اإلحصائية 
والرس�وم البيانية وهو ال يهتم بتحديد السعر 

العادل وال يعترف بالسوق الكفوءة.
وظهر أخي�راً التحليل السياس�ي ال�ذي تزامن 
مع الظروف السياس�ية واألمنية واالجتماعية 
االس�تثنائية التي مرت بها المنطقة وأدت إلى 
ارتف�اع األخط�ار ف�ي االس�تثمار ف�ي معظم 
أس�واق المنطق�ة، خصوصاً ف�ي دول الربيع 
العربي، نتيجة تراجع المؤش�رات االقتصادية 
والمالي�ة لهذه ال�دول وتراجع قيم�ة عمالتها 
وتراج�ع  االئتماني�ة  وتصنيفاته�ا  الوطني�ة 
االس�تثمار األجنبي المباش�ر وغير المباش�ر 
وتحوي�الت المغتربين. وأصبح المس�تثمرون 
يتابع�ون م�ا يحدث ف�ي المنطق�ة باعتبار أن 
األخط�ار السياس�ية واألمني�ة واالجتماعي�ة 

تس�تحوذ عل�ى م�ا نس�بته 50 ف�ي المئة من 
إجمالي األخطار التي يتعرض لها المستثمرون 

في األسواق المالية.
وتهت�م األس�واق المتقدم�ة منذ فت�رة زمنية 
طويل�ة بالجانب اإلنس�اني والحالة النفس�ية 
في حرك�ة الع�رض والطل�ب فاتخ�ذت، على 
س�بيل المث�ال، ق�رارات بإيق�اف البي�ع عل�ى 
المكشوف عام 2008، وهو عام األزمة المالية 
العالمية، باعتبار أن المكاس�ب م�ن هذا البيع 
مص�دره الرهان عل�ى تراجع األس�عار نتيجة 
البيع العش�وائي وليس على ارتفاعها. والبيع 

العشوائي غالباً ما يقوده صغار المضاربين.
والعوامل النفسية الس�لبية من أسباب تراجع 
قيم�ة التداوالت في األس�واق نتيجة س�يطرة 
ح�ال من القلق والخوف وعدم وضوح الرؤية. 
وهذا ما تمر به معظم أس�واق المنطقة خالل 
هذه الفترة إذ س�اهم التراجع الكبير في سعر 
النف�ط والتخوف م�ن تراجع أكب�ر خالل هذه 
الفترة في س�يطرة ح�ال من ع�دم الثقة على 
نتيج�ة  والمس�تثمرين  المضاربي�ن  ق�رارات 
توقعاتهم بتراجع مستوى اإلنفاق الحكومي، 

وانع�كاس ذل�ك عل�ى أداء االقتص�اد الوطني، 
االقتصادي�ة  القطاع�ات  أداء  وبالتال�ي عل�ى 
وأداء الش�ركات.وعندما تس�يطر حال نفسية 
متش�ائمة على قرارات المس�تثمرين من دون 
تواف�ر أس�باب موضوعي�ة، تقع عل�ى جميع 
األطراف المش�اركة في األس�واق مس�ؤولية 
البي�ع  المس�تثمرين لوق�ف  رف�ع معنوي�ات 
العش�وائي واس�تغالل فرص االس�تثمار التي 
توافرت في األس�واق بعد تراجع أسعار أسهم 
معظم الش�ركات المدرجة إل�ى ما دون قيمها 
العادل�ة، ألن لي�س م�ن مصلح�ة االقتصاد أو 
ثروة المساهمين أو المصارف حصول تراجع 
كبي�ر ف�ي القيم�ة الس�وقية ألس�عار أس�هم 
الش�ركات المدرجة.وبالتالي من حق الهيئات 
الناظم�ة خفض الح�د األعلى لنس�بة التراجع 
اليومي في أس�عار أسهم الش�ركات المدرجة، 
وعل�ى الش�ركات المس�اهمة المدرج�ة ف�ي 
األسواق مسؤولية اإلفصاح عن توقعات أدائها 
وتوزيعاتها، وعلى أصحاب القرار االقتصادي 
الح�كومي م��سؤولية اإلفصاح عن توقعاتهم 

ألداء االقتصاد واإلنفاق الحكومي.

مؤرشات غري موضوعية هتيمن عىل أسواق املال العربية

د. عبد العزيز بن عبد الله الخضيري
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كان “االتحاد القومي” أول محاولة 
م�ن عبد الناصر لبناء تنظيم سياس�ي 
للدولة ضمَّ كل الس�كان طبقاً لدستور 
1958. ث�م تح�ول “االتح�اد القومي” 
إل�ى “االتحاد االش�تراكي” و “منظمة 
الش�باب”، وكان كال التنظيمي�ن هما 
س�بيل الحراك االجتماعي والترقي في 
مصر. وفي الفترة حت�ى 1958، نجح 
عب�د الناصر وزكريا محي�ي الدين في 
إعادة بناء األجهزة األمنية بشكل أكثر 
قوة وتماسكاً وسيطرة على المجتمع 
مم�ا عرف ب�� “القلم السياس�ي” في 
عهد االستعمار، فقد عجز اإلنكليز عن 
تحقيق ذلك. وتحول الحقل األمني إلى 
االستقاللية الش�ديدة عن بقية أجهزة 
الدول�ة، بل إل�ى الهيمن�ة عليها وعلى 
المجتم�ع. وألس�باب عدي�دة، كان�ت 
“الداخلي�ة” ه�ي األقل حظ�اً في هذه 
الكتل�ة األمني�ة المهيمن�ة، فهي ظلت 
موصوم�ة بعبء تبعيتها لالس�تعمار 
اإلنكلي�زي، كم�ا بس�بب أن�ه ظهرت 
أجه�زة أكث�ر ق�وة وقرباً م�ن الحاكم 
توس�ع  الجدي�دة، وبس�بب  والنخب�ة 
اس�تدعى  م�ا  اإلقليم�ي،  مص�ر  دور 
أن تع�ود المهم�ة األكب�ر إل�ى جه�از 
“المخاب�رات العام�ة” )بقيادة صالح 
نص�ر الحق�اً(، وه�ي تول�ت حماي�ة 
“النظ�ام الجمهوري” م�ن أعدائه في 
الداخل والخارج. وهك�ذا انحصر دور 
الداخلي�ة المصرية ف�ي هيمنتها على 
جانب كبير من البيروقراطية اليومية 
والعمل الُشرطي. ولكن سرعان ما بدأ 
الحلم الناصري يضطرب. فبحلول عام 
1965 ب�دا واضحاً أن ثم�ة خلال كبيرا 
وعطبا كثيرا في الداخل. وبدت ماكينة 
الدول�ة الجديدة عاجزة عن تحمل هذه 
البيروقراطي�ة الضخم�ة والمترهل�ة، 
ث�م ج�اءت هزيم�ة اليم�ن، ولحقتها 
الهزيمة الكبرى ف�ي 1967، وظهر أن 
الدولة كآلة حرب وس�يطرة اجتماعية 
عاجزة عن خوض معركتها المركزية 
ض�د الع�دو األول في تل أبيب. س�قط 
مش�روع “دولة يوليو” إال أن ما أفرزه 
م�ن آلة كبيرة س�يمضي قدم�اً لعقود 
طويلة. لم تكن مصادفة أن ُيشَرع في 
بن�اء كل م�ن “معهد أمناء الش�رطة” 
و “األم�ن المرك�زي” ف�ي 1968، بعد 
س�نة واحدة من الهزيم�ة. كانت هذه 
للهزيم�ة  الفعلي�ة  االس�تجابة  ه�ي 
وتدش�يناً لمرحل�ة جديدة ف�ي الحكم 
من خ�الل الضبط الُش�رطي. ووقعت 
أولى المواجهات مع الطالب في العام 

نفسه، ومذاك لم يكف األمن المركزي 
عن الظهور المتكرر في الميادين.

لم َتخُل تلك الفت�رة من الصراعات 
الداخلي�ة ب�ل وحت�ى م�ن مح�اوالت 
االنقالب العسكري، إال أنها ظلت داخل 
الدول�ة ول�م تتحول لصراع�ات قادرة 
على االس�تحواذ على أجه�زة بأكملها 
أو تكوي�ن حلفاء من ق�وى اجتماعية 
خ�ارج جه�از الدول�ة. وه�و مختلف 
بالكلي�ة عما ح�دث في العق�د األخير 
من حكم حس�ني مب�ارك. وفي نهاية 
المط�اف، كان�ت الصيغ�ة األه�م في 
عالقة الدولة بالمجتم�ع في عهد عبد 
الناصر هي العدالة االجتماعية واألمن 

االجتماعي في مقابل الحرية.

امل�ؤ�س�سات وامل�س�ؤولية
ظل�ت الدول�ة محتفظ�ة بطابعها 
المس�ؤوليات  وجمل�ة  المؤسس�ي 
المركزية، مثل التعليم والصحة واألمن، 
أي أنها اس�تمرت تق�دم هذه الخدمات 
للمجتمع عبر مؤسس�اتها المباشرة، 
دون تحويلها إلى سلعة تقدمها الدولة 
للزب�ون المحتم�ل، ودون إس�ناد هذه 
المهم�ات لوكالء. وم�ع ترهل الدولة، 
تراخ�ت قبضته�ا في ف�رض القانون 
وبدأت مؤسس�اتها ف�ي االنزالق نحو 
مزيد من ع�دم الكفاءة ب�ل أحياناً من 

االنفت�اح االقتص�ادي  الغي�اب. ج�اء 
ف�ي 1976 ليعيد تش�كيل العالقة بين 
الدول�ة والمجتم�ع م�رة أخ�رى، مع 
الحفاظ عل�ى “دولة يولي�و” )هيمنة 
وغلب�ة األجهزة األمني�ة، غلق المجال 
العام، حظر السياس�ة كقاعدة، العداء 
إليه  للتنظيم، الطابع الذكوري مضافاً 
رجعية صريحة، االستحواذ والسيطرة 
على أدوات اإلنتاج المعرفي(، ولكن بال 
“مش�روع”، وهذه المرة بمسؤوليات 
أقل، وبمزيد من عدم الكفاءة، وتفشي 
الفس�اد ف�ي كل رك�ن م�ن أركانه�ا 
وعلى كل المس�تويات، م�ن الموظف 
إل�ى الوزي�ر: فس�اد هيكل�ي وبنيوي 
يعيد إنتاج نفس�ه وال تس�تقيم الحياة 
اليومي�ة بدونه. األخطر ف�ي األمر أن 
حقبة االنفتاح شهدت تحوالت جذرية 
داخ�ل المجتمع أدت الى تغيير معالمه 
المادية وبع�د ذلك المعنوي�ة، فتبدلت 
أهمية اإلنت�اج ومحاولة إيج�اد إنتاج 
وطني لمصلحة التركيز على التجارة. 
وأدى ذلك إلى صع�ود طبقات جديدة، 
وإلى تحالفات دولي�ة جديدة، وأنماط 
استهالك مختلفة بالكلية عما سبقها، 
باإلضافة الى إيقاع حياة وخطاب ولغة 
سياس�ية مختلف�ة، حي�ث اختفت من 
الخطاب السياس�ي مفردات ومفاهيم 
التحرر الوطني، المعركة، الصراع مع 

القوى اإلمبريالية، التقشف.. لمصلحة 
أحالم الرخاء واالستقرار واالستثمار.

خ�سخ�سة الأمن
إح�دى أخط�ر المراحل ف�ي حقبة 
االنفت�اح هي الش�روع في خصخصة 
جزء من األم�ن وتقديم ه�ذه الخدمة 
بطاب�ع مؤسس�ي خ�ارج ع�ن أجهزة 
الدول�ة الرس�مية. كان م�ن المتوق�ع 
ح�دوث مثل هذا األمر في ظل توس�ع 
شركات االس�تيراد والتصدير، وبعض 
التوس�ع العق�اري، وازده�ار أنم�اط 
جديدة م�ن التجارة وتوس�عها. إال أن 
أول ش�ركة أمن خاصة ج�اءت بطلب 
األميركي�ة  المتح�دة  الوالي�ات  م�ن 
لتأمي�ن س�فارتها بالقاه�رة، خاصة 
بع�د التظاه�رات المعادي�ة التفاقي�ة 
السالم مع إسرائيل. وتأسست شركة 
“كي�ر س�يرفيس” ف�ي 1979، أي بعد 
عامين م�ن انتفاضة 1977 وعام على 
اتفاقي�ة كامب دافي�د 1978. هذا يثير 
س�ؤال الس�يادة، حيث ُيعتَب�ر التأمين 
أمراً مركزي�اً من اختصاص الدولة. إال 
أن التدقيق في هذه المس�ألة يستدعي 
اس�تدراكات، فقد ش�هدت إنكلترا منذ 
بدايات القرن العشرين ظهور شركات 
األم�ن الخاص�ة، كم�ا تق�وم “ب�الك 
ووتر” بتأمين العديد من المؤسس�ات 

األميركية، ولم ينتقص ذلك من سيادة 
تل�ك ال�دول. الموضوع ه�و إذاً كيفية 
استجابة الدولة المصرية لهذا التغيير، 
فهي أصرت على إع�ادة إنتاج وتوزيع 
دورها بش�كل جديد، واستحدثت آلية 
ستتحول إلى نس�ق سيتكرر كثيراً في 
العق�ود الالحقة. أنش�أت الس�لطة إذاً 
ش�ركة “كير س�يرفيس”، واشترطت 
أن يك�ون مجل�س اإلدارة م�ن أعضاء 
األعض�اء  وكان  وأجان�ب.  مصريي�ن 
المصري�ون ه�م اللواء ع�ادل ابراهيم 
عم�ارة رئي�س مجل�س اإلدارة، الذي 
س�يصبح بعدها )وحت�ى اآلن( رئيس 
والبيئ�ة  الحراس�ة  ش�ركات  ش�عبة 
بالغرفة التجارية في القاهرة، أس�امة 
أحم�د زكي )عض�و منت�دب( وعمرو 
أحم�د زكي )عض�و مجل�س اإلدارة(، 
أبناء اللواء أركان حرب أحمد زكي عبد 
الحمي�د رئيس هيئ�ة التنظيم واإلدارة 
المس�لحة ورئي�س مجلس  بالق�وات 
إدارة ش�ركة “كير س�يرفيس” سابقا 
للغ�رف  المص�ري  االتح�اد  ورئي�س 
الس�ياحية س�ابقا. وكما ه�و واضح، 
فهؤالء رج�ال من القوات المس�لحة، 
أصح�اب رتب عالية، أو أبناؤهم. وهذا 
يضمن أمورا عدة: أوالً الس�يطرة على 
هذه المؤسس�ات من خ�الل رجال من 
الجيش، ضم�ان بروتوكول عمل يلزم 

هذه الجه�ات التنس�يق م�ع األجهزة 
والمخاب�رات  الجي�ش  )أي  الس�يادية 
الداخلي�ة،  والحربي�ة( وم�ع  العام�ة 
تحويل هذه المؤسس�ات إلى مكافآت 
نهاي�ة خدم�ة للضب�اط المقربين من 
نظام الحكم وأقاربهم. وهذا أمر شبيه 
جداً لم�ا يحدث في القض�اء، وخاصة 
داخ�ل  التوري�ث  وتي�رة  زي�ادة  م�ع 
المنظومة القضائية، حيث تتم مكافأة 
المستش�ارين بالتعيين في الش�ركات 
االقتصادية والمالية الكبرى. وتضمن 
الضب�اط  إدخ�ال  أيض�اً  اآللي�ة  ه�ذه 
المتقاعدين وضباط الشرطة )وخاصة 
م�ن فرع�ي أم�ن الدول�ة والمباح�ث 
العامة( إلى هذه الماكينة الجديدة التي 
نش�أت من التالقي بين الدولة والقوى 
الخارجية ورأس الم�ال. وفي المقابل 
ف�رأس المال ه�و اآلخ�ر ال يمانع وال 
يقاوم ه�ذه اآللية حي�ث إنها ضمانته 
األساسية لتجاوز عقبة البيروقراطية 
المعق�دة والفاس�دة، كما أن�ه يحتاج 
إل�ى الضباط إلدارة العدي�د من األمور 
التقنية في هذا المجال واالستفادة من 
خبراتهم الشرطية أو في عقد ما يلزم 

من صفقات للمعدات مع الجيش.
الثمانيني�ات،  نهاي�ة  بحل�ول 
توس�عت الدولة وفق ه�ذا االتجاه في 
عدة مج�االت، فأصبح هن�اك مصانع 
وش�ركات وتوكيالت عالمية ومحلية 
وعربي�ة و “م�والت” تس�ّوق ضخمة 
وف�ق هذه األس�س م�ن “الش�راكة”. 
وه�و ما أوجد فرصة لم تكن موجودة 
م�ن قبل لقيام الدولة بتفكيك نفس�ها 
في حيز ما، والتش�ظي في مس�احات 
أخ�رى عبر رجالها، وفرض نس�ق من 
التع�اون. كم�ا أن األم�ر تح�ول أيضاً 
إلى بيزن�س مربح للقض�اة والضباط 
ورجال التجارة واألعمال المقربين من 
السلطة، سواء بحكم النسب أو الوالء. 
وف�ي 1988، أنش�أ الجي�ش “ش�ركة 
النص�ر للخدمات والصيان�ة” )“كوين 
س�يرفس”( لتنافس ه�ي األخرى في 

السوق.

القادم�ن من الت�سعينيات
إال أن ازدهار هذا النس�ق المتجاوز 
للمج�ال األمني “الخ�اص” تحقق مع 
األلفية  النيوليبرالي�ة مطل�ع  اش�تداد 
الثالث�ة، وتحدي�داً بعد توس�ع البنوك، 
وتفريخ الم�دن الجديدة مثل “التجمع 
الخامس” و “الس�ادس م�ن أكتوبر”، 

وانتعاش “العاشر من رمضان”.

م�ن  القادم�ة  الق�وى  ه�ي  م�ن 
اآلن؟ ظه�ر  التس�عينيات والصاع�دة 
جمال مبارك كنجم في عالم السياسة 
وكالوريث المرتق�ب، وكانت الداخلية 
المصرية األقرب إلى مبارك ش�خصياً، 
بنص�ر م�ن  لتّوه�ا  الخارج�ة  وه�ي 
م�ا  اس�تمرت  اإلره�اب”  “معرك�ة 
يزي�د ع�ن عقدي�ن )بفضل م�ا أجرته 
المجموع�ات اإلس�المية الت�ي قتل�ت 
السادات وحملت السالح مما عرف ك� 
“مراجعات”، وبفضل سحق العديد من 
خاليا هذه المجموعات كذلك(. وشهد 
ه�ذا العقد إطالق ي�د الداخلية وجمال 
مب�ارك ورجاله والق�وى النيوليبرالية 
على كل المجتمع. خاصة أن الضغوط 
الخارجي�ة، متمثل�ة ف�ي مطالب�ة كل 
م�ن البن�ك وصن�دوق النق�د الدوليين 
والواليات المتحدة بتطبيق ما عرف ب� 
“التكّيف الهيكلي”، واش�تداد عمليات 
الخصخص�ة ف�ي التس�عينيات مهدت 
األرض لرج�ال األعم�ال. ال ش�ك ب�أن 
الجي�ش ه�و اآلخر ق�د اس�تفاد على 
المس�توى المادي من هذه التحوالت. 
إال أن س�ؤال الحكم والس�يطرة يبقى 
ه�و األمر المركزي ف�ي بلد مثل مصر 
ما زالت الدولة فيه تتحكم بآلية توزيع 
الثروة، وم�ا زالت هي ماكينة الهيمنة 
الس�نوات  البالد.حمل�ت  األول�ى ف�ي 
العش�ر من 2000 إل�ى 2010 تحوالت 
المصري�ة  الدول�ة  بني�ة  ف�ي  كبي�رة 
والمجتمع، وش�هدت صراع�اً مكتوماً 
بينالبيروقراطية القديمة والجيش من 
جه�ة، ورج�ال مب�ارك والنيوليبرالية 
والداخلي�ة من الجهة األخرى. وانتهى 
األم�ر باالنفج�ار الكبي�ر ف�ي 2011. 
حينها انكش�فت بعض مالمح الصراع 
داخل بنية الحكم في مصر، والتصدع، 
إال أنن�ا حت�ى ه�ذه اللحظ�ة ال نعل�م 
األساس�ي  الس�ؤال  القليل.يبق�ى  إال 
مطروحاً وإن عصي على اإلجابة: هل 
نجحت الدولة في إعادة توزيع أدوارها 
م�ن خ�الل ه�ذه النس�ق م�ن التفكك 
والتشظي إلى مجاالت أخرى وبأدوات 
االخت�راق و/أو المزاحمة، خاصة ألن 
هذه الدولة أعلنت بوضوح عن رغبتها 
في التخلي عن مسؤولياتها وأدوارها 
المركزي�ة تج�اه المجتم�ع. أم أن هذا 
الذي يجري ليس س�وى اس�تمرار في 
ان�زالق الدولة نح�و التحل�ل والتفكك 
فق�دت  بعدم�ا  خاص�ة  الكاملي�ن، 
قدرتها في التنش�ئة/التربية والضبط 

االجتماعي واإليديولوجي لألفراد؟

تشظي الدولة املرصية
       علي الرجال

ي�لي�” يف  “دولة  امل�سرية.جنحت  الدولة  على  حت�لت  من  اأخريًا  طراأ  ما  لفهم  ورمبا  ل��سف  �سعيًا  ا�ستخدمت  م�سطلحات  الط�ائف”..  مل�ك  “دولة  الرخ�ة”،  “الدولة  ال�سعيفة”،  “الدولة 
ال�ستينيات من القرن الفائت يف ال�ستح�اذ على اأدوات الإنتاج، والإيدي�ل�جيا، واأدوات القمع واآلة العنف وكل ما يتعلق بالأمن، ال�جدان، التخطيط )من الت�ظيف اإىل الإ�سكان(، الأج�ساد، 
الرم�ز، ال�سعارات، اخلطاب، والثقافة. وباخلال�سة، ما ي�سمى احتكار القرار وال�سيادة الكاملة عليه. واآنذاك، ت�ساعفت ق�تها يف ظل م�سروع ق�مي �سخم وق�سة كربى تتمح�ر ح�ل ال�ستقالل 
وال�سيادة والق�مية العربية. وحاولت تلك الدولة ا�ستيعاب اأكرب قدر من اجلمه�ر داخل جهازيها البريوقراطي والأمني، وت�سكلت حينها طبقة و�سطى جديدة ب�سريحة اأمن�قراطية وا�سعة اأثرت 

من عالقتها بالأمن اأو من عملها به.

    سعيد سلطان الهاشمي 

ال أعرف إلى أي مدى يحق لنا - في 
الخليج - أن نتعجب من عواقب تراجع 
أسعار النفط، أو بشكل أكثر وضوحاً: 
من انهيارها، وانهيار تمثالت وردية ال 
م�كان لها إال في أدمغتنا التي أصابتها 
“البطال�ة  و  االس�تهالكية،  الُتخم�ة 
إدوارد  بتعبي�ر  والت�ي،  الذهني�ة” 
س�عيد، ال تنتهي بن�ا إال إلى “تضاؤل” 
ف�ي الطموح�ات الفكري�ة، وتراج�ع 
ف�ي الخي�ال الباحث ع�ن بدائ�ل آمنة 

ومستدامة.
أُترانا نجتهد ونناضل بحق من أجل 
تحرير أنفس�نا من مقامرات شركات 
النفط الدولية وش�بكاتها االحتكارية، 
أم أننا ال نكترث ألي فكرة ما دامت آخر 

قطرة نفط لم تبارح جوف أراضينا؟
البدائ�ل ُمخيف�ة وُمرعبة  أليس�ت 
ألنظمة حك�م أدمنت التحكم واعتادت 
الس�يطرة؟ بدائ�ل كاقتص�اد المعرفة 
والطاق�ة البديلة، ُرغ�م وفرتها، وهي 
ُن�ُذر اس�تقالل لإلنس�ان، وتح�رر من 

االستغالل والرهن المركزي.
ألس�نا متواطئي�ن جماعي�اً، ع�ن 
قص�د أو عن تغافل، أو حتى عن ركون 
ُمفرط ألجل الس�المة الشخصية، عن 
حرق الزمن، وتأجيل مواجهة األسباب 
الجذري�ة له�ذه العواق�ب؟ أيكف�ي أن 
نعفي أنفسنا من كل ذلك ببعض َفورات 
عاطفية هنا، وتشنجات كالمية هناك. 
ونس�مح بأن تق�وم الفئة ذاته�ا التي 
تس�ببت في اإلش�كال باقت�راح حلول 
ُتخّدر االهتياج، وتطمئن  تس�طيحية، 
الجي�وب. ث�م نرك�ن لذل�ك ونن�ام. لَم 
والث�روة،  الدول�ة،  وأس�ئلة  العج�ب، 
والفرد ل�م تكن يوماً مطروحة ال على 
المستوى الوجودي، وال المركزي، وال 

الضروري في حياتنا؟
• هذا الفرد: هل ُيدرك قيمة وجوده 

ك�ذات مس�تقلة بمقدوره�ا التفكير، 
واالعت�راض،  والقب�ول،  والتفاع�ل، 
واتخ�اذ موق�ف واضح م�ن الطبقات 
السلطوية والعصبويات المحيطة به؟

وبالتال�ي ه�ل الف�رد عندن�ا قادر 
عل�ى، وراغ�ب ف�ي التعريف بنفس�ه 
ك�ذات مس�تقلة. ث�م هل يس�تطيع/ 
ُيطي�ق ُممارس�ة اس�تحقاقات رابطة 
ف�وق الدم والعرق والنس�ب والمذهب 
والطائف�ة، كرابط�ة المواطن�ة؟ ه�ل 
الجماع�ة الوطني�ة لديه ُتش�ّكل قيمة 
ذات وزن يش�عر به، ويراه، ويلمس�ه، 
والكف�اءة؟  المس�اواة  مي�زان  عل�ى 
مض�اف لذلك كله: س�ؤال وع�ي الفرد 
بامتالك ثروته الوطنية. هل يحس هذا 
الفرد بأنه مستقل، واثق بنفسه، ثري 
بقدراته الُمنتجة؟ أم أّنه شخص تابع، 
موظ�ف، ال حيل�ة له، فقي�ر، وال يملك 
شيئاً، في مقابل “حكومته” التي تملك 

كل شيء؟
• الثروة: ما دامت طبيعية، أليست 
ُملكاً للجميع؟ و “الجميع” هنا تشمل 

أهل اليوم وأهل الغد كذلك.
من�ذ اكتش�اف النفط، وم�ا أحدثه 
م�ن ف�رق ف�ي المعادل�ة السياس�ية 
ف�ي  واالقتصادي�ة  واالجتماعي�ة 
المنطق�ة، أنعتب�ره ملكن�ا بوض�وح، 
أم ه�و ُمل�ك الحكومة كم�ا تقوله لنا 
ذواكرنا العاكس�ة للتكوي�ن الجمعي؟ 
ه�ل ثمة قيم�ة ذات وزن ش�عبي على 
المي�دان ألطروح�ة “التوزي�ع العادل 
للثروة” في بالدنا؟ ألم يُكن النفط، وما 
يزل مل�كاً للحاكم الفرد ومؤسس�ته؟ 
أل�م تتطور تلك المؤسس�ة )الحاكمة( 
ف�ي كل ش�يء، وب�كل وس�يلة، عل�ى 
المس�توى الكم�ي والنوع�ي، وتتمدد 
رأس�ياً وأفقياً، ال لكي تبحث لإلنس�ان 
عن خيارات أوس�ع للعي�ش بثقة، وال 
لتستثمر في العقول التي ُتبدع معرفة 
وعلماً وثقافة ُحرة تجدُله بمساهمات 

بقي�ة األم�م العاملة والمش�تغلة على 
ر قدراتها  رف�اه اإلنس�انية.. بل لُتط�وِّ
وُتراق�ب وتتنصت عل�ى خصوصيات 
اإلنس�ان الف�رد، ولتحاص�ر اإلنس�ان 

الجماعة في فضاءات مجاله العام؟
تنش�أ  أن  ُيفت�رض  أال  الدول�ة:   •
كنتيج�ة تعاق�د اجتماع�ي بين بش�ر 
ُيفوِّض�ون بإرادته�م الح�رة ف�رداً أو 
جماع�ة لتدي�ر ش�ؤونهم العامة دون 

التدخل في حرياتهم الشخصية؟
ألم ُتختزل الدولة لدينا في مؤسسة 
تنفيذية، أمنية، رعوية؟ ألم ُيصِبح هذا 
الجهاز المدعو “الدولة” جهازاً ُمرعباً 
ال يح�ق للن�اس محاس�بته، وال نقده، 
وال التفكي�ر ف�ي تطويره. أل�م تتمكن 
الس�لطة من قل�ب معايي�ر الفهم لدى 
الن�اس، فغ�دا الواجب فض�اًل، وباتت 
الحق�وق زي�ادات تتكرم بها الس�لطة 

على “رعاياها”؟

م�ن أين ج�اء خط�اب الَم�ّن الذي 
يتبع�ه أذى إذاً؟ م�ن ُي�روج ل�ه، ومن 
يش�تغل علي�ه، وم�ن ينش�غل ب�ه ليل 
نه�ار. من يقوم بزي�ادة كثافة خطاب 
كهذا كلم�ا ذّكر )قلة( من أولئك الناس 
س�لطاتهم بض�رورة توفي�ر حق�وق 
أدائها  الجمي�ع األساس�ية وتحس�ين 
بكفاءة؟ وهنا لست متحدثاً عن حقوق 
سياس�ية ومدنية، أصبحت ُتثير التوتر 
أجهزتها  السلطة وأعاصير  وعواصف 
اإلعالمي�ة واألمنية، بل أعني بالتحديد 
واالقتصادي�ة  االجتماعي�ة  الحق�وق 
والثقافي�ة، م�ن تعليم وعمل وس�كن 
ر” الحقوق  وصح�ة وكالم. ليس “توفَّ
اتس�اعها  أي  “توافره�ا”،  ب�ل  هن�ا، 
ووفرته�ا. من عّط�ل الدائرة اإلنتاجية 
في حدودها الدنيا، بداعي كفالة الوالء 
اآلمن على حس�اب تناقضات التفاعل 
الضام�ن؟ العامل البس�يط الكادح في 

باب البحري�ن، والذي ل�م يكن يكترث 
ألي قرار سياس�ي يعقده أحد ش�يوخ 
تل�ك المنطقة، أين اختف�ى اآلن؟ مالك 
الس�فينة الكويتي ال�ذي كان يحرص 
على اس�تيعاب صراع�ات دول عظمى 
ف�ي محي�ط كبي�ر كالمحي�ط الهندي 
ليجنِّب البضائع الت�ي يحملها مركبه، 
ه�ل يس�تطيع الي�وم فهم م�ا يجري 
الصغي�رة  للعصبوي�ات  ص�راع  م�ن 
داخ�ل إمارته؟ الم�زارع الُعماني الذي 
وُيصّدره�ا  محاصيل�ه  ي�زرع  كان 
للهن�د والبص�رة وس�واحل أفريقي�ا، 
ويعق�د صفقاته ف�ي م�ا وراء البحار 
والمحيطات دون أن ُيلقي كثير اهتمام 
بأح�وال حكومت�ه المركزي�ة، هل له 

وجود وأثر في راهن الحياة اليومية؟
الي�وم ف�ي  الن�اس  العالق�ة بي�ن 
وال  بالعفوي�ة  تتص�ف  ال  المنطق�ة 
بالطبيعية. شبكة المصالح السلطوية 

قيمت�ك،  تح�دد ماهيت�ك،  الت�ي  ه�ي 
وبالتالي ش�كل المسار الذي سيمشيه 
االجتماع�ي  محيط�ه  ف�ي  ف�رد  كل 

وتفاعالته اإلنسانية.
والح�داد  الُعمان�ي،  الصي�اد  اب�ن 
البحرين�ي، والتاجر الكويتي، والراعي 
السعودي ال يشعرون بأنهم متساوون 
ف�ي الف�رص، وال ف�ي الخي�ارات مع 
نظرائهم الذين ألهله�م حظوة وقرب 
م�ن الس�لطة السياس�ية وش�ركائها 
ف�ي المؤسس�ة الديني�ة واالجتماعية 
واألمني�ة. التعليم تكفل�ه الدولة، لكن 
الجودة فيه يتيم�ة. الخدمات الصحية 
توفره�ا الدول�ة، لكن أمان�ة تنفيذها 
بعي�دة عن واقع الح�ال. وبالتالي فإن 
جميع الخدمات التي كان من المفترض 
أن ُتبس�ط للناس جميعاً، وبالمستوى 
والجودة نفس�ها، كالتعلي�م والِطبابة 
والرعاي�ة االجتماعي�ة.. كل ذل�ك ل�ن 
يتوفر بالدرجة ذاتها، وإن توفرت فلن 

تكون لهم في الوقت ذاته.
االس�تقالل االقتصادي ال�ذي كان 
يمارس�ه الف�رد ف�ي المنطق�ة، ف�ي 
ش�كله البدائ�ي على األق�ل، من خالل 
المهن البس�يطة التي تعتبر رأس�ماالً 
األرض،  م�ن  ومتج�ذراً  حقيقي�اً 
ونابع�اً م�ن الطبق�ات العامل�ة فيها، 
رغ�م ضآل�ة عوائ�ده، تم التن�ازل عنه 
في س�بيل تملُّ�ك الدولة )وه�ي فعلياً 
الحكوم�ة(. جميع عناص�ر اإلنتاج تم 
ترّكزه�ا وتش�غيلها واحتكاره�ا من 
ِقَبل الحكومة. ذه�ب الناس للمدارس 
والمعاه�د الفنية والجامع�ات وأنهوا 
المختلف�ة  التعليمي�ة  مس�توياتهم 
وانتظ�روا  والخ�ارج(  الداخ�ل  )ف�ي 
“مكرم�ات” توظيفه�م ف�ي وظائف 
وال  متج�ددة،  وغي�ر  منتج�ة،  غي�ر 
تش�كل قيم�ة مضافة، م�ن الحكومة 
أيضاً. ال�كل ينتظر روات�ب الحكومة، 
الجميع يش�تغل عند الحكومة. لذلك ال 

يح�ق ألحد أن ُيْش�غل الحكومة وال أْن 
ُيزعجها.

الص�ورة:  م�ن  اآلخ�ر  الجان�ب 
وّف�ر النفط تراكم�ات هائل�ة للثروة، 
تضخم�ت على إثره�ا فج�وة اإلنفاق 
)بي�ن المخطط له والفعل�ي(، ُصرفت 
أمواٌل طائلة على قطاعات غير منتجة، 
وعلى طبقات غير مبدعة. كل ذلك أدى 
وبس�رعة إلى “برجوازي�ة” حكومية، 
أنتج�ت بدوره�ا اقتصاد “رأس�مالية 
ال�زواج  عل�ى  القائ�م  المحاس�يب” 
الُمق�ّدس بي�ن التُّج�ار والمس�ؤولين 
في الحكومة، المتس�تر على المحاباة 
والفساد. هذا النوع من االقتصاد نسل 
مع مرور الزمن أُسراً مركزية ُمْخلصة 
بعضها لبعض، احتكرت معاش الناس 
وح�ددت خياراته�م. ه�ي م�ن ينتظر 
الجميع أن توفر فرص العمل، هي من 
ترعى المشروعات الصغيرة وهي من 
تس�حقها إْن أرادت، ه�ي م�ن تتحكم 
باألجور، وهي من تستخدم مؤسسات 
الدولة لُتّش�رع القواني�ن والنظم التي 

تحفظ مصالحها ألقصى ُمَدد.
علين�ا االعتراف، أم�ام ذواتنا، أوالً 
ب�أن الخل�ل بني�وي هيكلي: ف�ي بنية 
الذي  االجتماعي والسياس�ي  النظ�ام 
س�رنا إليه، وس�كتنا عنه. ومن ثم في 
الهي�كل االقتص�ادي الذي تم تش�ييده 
وأُحادي�ة  والمركزي�ة  التبعي�ة  عل�ى 

القرار، حتى اللحظة على األقل.
وقب�ل البحث عن حل�ول ال ُتحَترم، 
وال ُتق�ّدر، وتذهب مع رياح الوفورات 
المالية ونشوة زيادة المضاربات على 
األس�عار التي ال س�ند لها على الواقع، 
األوج�ب أن نتعلّ�م كي�ف نحف�ر ف�ي 
)وعن( الخلل بإش�اعة ثقافة األسئلة: 
أسئلة القيمة، وأسئلة اإلنتاج، وأسئلة 
اإلنس�ان. في األس�ئلة وحده�ا يكمن 
“النف�ط” الحقيق�ي، ال ف�ي عوائ�ده 

الُمتبّخرة.

يف األسئلة يكمن النفط



 
العراق�ي  دوري  قط�ار  يص�ل 
املمتاز بكرة القدم اليوم االربعاء 
الثانية من  والخمي�س ملحطت�ه 
بإقام�ة خمس  االي�اب  مرحل�ة 
مواجه�ات  ضم�ن  مباري�ات 
املجموع�ة االوىل لل�دوري املحيل 

بكرة القدم.
 وسيش�هد ملع�ب ن�ادي امان�ة 
بغداد اليوم االربعاء اقامة مباراة 
ن�ادي الطلبة الذي يحت�ل املركز 
الرابع )15 نقطة( بضيفه نادي 
الكهرباء الواقع باملركز الس�ابع 
)12 نقط�ة(، وتق�ام ذات اليوم 
عىل ملعب ن�ادي النف�ط مباراة 
نادي النف�ط الذي يحت�ل املركز 
الثالث )16 نقطة( بضيفه نادي 
نفط ميس�ان ال�ذي يجلس عند 

الرتتيب الخامس )14 نقطة(.
ويضيف ملعب الس�ماوة جنوب 
االرض  صاح�ب  لق�اء  الع�راق 
والجمه�ور نادي الس�ماوة الذي 
يحتل املرك�ز الثام�ن )8 نقاط( 
بضيفه الق�ادم من دهوك والذي 
يجلس يف الرتتيب التاسع ما قبل 
االخ�ر)7 نق�اط(، ويش�هد يوم 
الخمي�س اقام�ة مباراتني حيث 
املجموع�ة  يس�تضيف متص�در 
االوىل نادي ال�زوراء) 24 نقطة( 
ضيف�ه الق�ادم م�ن محافظ�ة 
البرصة نادي نفط الجنوب الذي 
 12 الس�ادس)  الرتتي�ب  يحت�ل 
نقط�ة( وكل امل�ؤرشات الفني�ة 
والنفس�ية والبدني�ة تؤك�د عىل 
البيض�اء  الن�وارس  ارساب  ان 
لن تس�قط يف ابار نفط الجنوب 

السوداء.
ويف اخ�ر مواجه�ات املجموع�ة 
االوىل يستضيف وصيف املجموعة 
نادي نفط ميس�ان )21 نقطة( 
متذيل املجموعة نادي الكرخ )5 
نقاط( ويبدو ان صاحب االرض 
والجمه�ور لن يواج�ه صعوبات 
كب�رة باجتياز حاج�ز الكناري 
الصفراء التي تعاني من مشاكل 

مالية كبرة جدا.
الثاني�ة  املجموع�ة  يف  ام�ا   
فس�يضطر متص�در املجموع�ة 
ن�ادي املين�اء )20 نقط�ة( يوم 
غدا الخمي�س اىل محافظة اربيل 
ملواجه�ة اه�ل الدار ن�ادي اربيل 
الذي يأت�ي باملركز الخامس) 14 

نقطة(، ويف ذات اليوم يستضيف 
نادي كرب�اء الذي يحت�ل املركز 
 9 االخ�ر)  قب�ل  م�ا  التاس�ع 
نق�اط( ن�ادي زاخو ال�ذي يأتي 
باملركز الثان�ي )17 نقطة(، اما 
نادي الحدود ال�ذي يأتي باملركز 
الثامن) 10 نقاط( فيقابل نادي 
النج�ف الذي يجلس عند الرتتيب 

الرابع )16 نقطة(.
ويشهد يوم الجمعة اقامة مباراة 
م�ن العيار الثقي�ل تجمع ما بني 
اهل ال�دار ن�ادي الق�وة الجوية 
ال�ذي يحت�ل املركز الثال�ث )16 
نقطة( بنادي امان�ة بغداد الذي 
يأتي سادس�ا برصيد 14 نقطة، 
ويبدو ان ن�ادي ارساب الصقور 

ال�زرق لن تكون بمأمن من ابناء 
الفريق العاصمي لكون انه يملك 

العبني ذوي قيمة فنية كبرة.
ويف آخر مواجه�ات الدور الثاني 
ل�دوري  الثاني�ة  املرحل�ة  م�ن 
فوك�س العراقي املمت�از يضّيف 
صاح�ب املركز الع�ارش واالخر 
نادي الصناع�ة )4 نقاط( نادي 
املتط�ور واملزدهر مع  الرشط�ة 
امل�درب الجدي�د قحط�ان جث�ر 
والذي يحتل املركز السابع برصيد 
)11 نقطة(. تجدر االشارة اىل ان 
نادي ال�زوراء يتزع�م املجموعة 
االوىل بينم�ا يتصدر ن�ادي امليناء 

البرصي املجموعة الثانية.

اليوم.. الزوراء يواجه اجلنوب
وامليناء يرحل إىل الشامل ملواجهة اربيل

ش�اهد جوزيه مورينيو مدرب 
تش�يليس فريق�ه يخ�ر 1-2 
أم�ام مضيف�ه ليس�رت س�يتي 
متص�در الرتتي�ب ث�م ق�ال إنه 
موق�ع  م�ن  بالخ�زي  يش�عر 
ال�دوري االنجليزي  الفري�ق يف 
املمت�از لكرة الق�دم وبالخيانة 

من العبيه.
وخر حامل اللقب االن تس�ع 
م�ن أول 16 مب�اراة يف الدوري 
ويتق�دم بنقط�ة واح�دة فقط 
ع�ىل منطقة الهب�وط يف املركز 
16 بعدم�ا ألحق هدف�ا جيمي 
فاردي ورياض محرز بالفريق 

الزائر هزيمة مؤملة جديدة.
مح�رز  ك�رة  ف�اردي  وح�ول 
العرضي�ة املتقن�ة إىل الش�باك 
يف الدقيق�ة 34 وتف�وق صانع 
اللع�ب الجزائ�ري عىل س�يزار 
ازبيليكويت�ا يف الجان�ب األيمن 
م�ن منطق�ة الج�زاء قب�ل أن 
يطل�ق تس�ديدة رائع�ة بقدمه 
الي�رى يف الزاوية البعيدة بعد 
ثاث دقائق من الشوط الثاني.

وقال مورينيو ملحطة )س�كاي 
التلفزيوني�ة:  س�بورتس( 
»اس�تقبلنا هدفني بش�كل غر 
أح�د  يل ألن  بالنس�بة  مقب�ول 
أفض�ل مميزات�ي ه�ي ق�راءة 
املباراة لاعب�ي فريقي.. قراءة 
املناف�س وتحديد كل التفاصيل 

حوله«.
وأض�اف: »تح�رك ف�اردي بني 
قلب�ي الدفاع والك�رة العرضية 
بالقدم اليرى ملحرز ثم محرز 

يف منطق�ة الج�زاء.. العب ضد 
أردت العب�ا ض�د  وأن�ا  الع�ب 
يغل�ق  أن  أردت  ألنن�ي  اثن�ني 
الع�ب الوس�ط الطري�ق أم�ام 
القدم األفضل )ملحرز(، هدفان 
تقبلهم�ا  ج�دا  الصع�ب  م�ن 
ألنني ش�عرت ب�أن عميل تمت 
خيانت�ه اذا كانت ه�ذه الكلمة 

املناسبة«.
واش�ار: »طيلة املوس�م املايض 
قمت بعمل اس�تثنائي ورفعت 
تش�يليس(  )العب�ي  مس�توى 
ملستوى ليس مستواهم.. أفضل 
من مس�تواهم الحقيق�ي.. أو 
هذا املوس�م نؤدي بشكل يسء 
جدا لدرجة أن الاعبني لس�بب 

م�ا - ال أقول كلهم بالطبع - ال 
أريد أن أضع بعضهم يف الس�لة 

نفسها«.
وأحي�ا مورينيو فريقه بارشاك 
لوي�ك ريم�ي ب�دال م�ن الع�ب 
الدقيق�ة  اوس�كار يف  الوس�ط 
65 وس�جل املهاج�م الفرنيس 
بع�د 12 دقيقة أخ�رى من كرة 
عرضية أرس�لها البدي�ل اآلخر 
بيدرو لكن تشيليس لم ينجح يف 

الوصول لهدف التعادل.
وترك�ت النتيجة حام�ل اللقب 
متأخ�را بف�ارق 14 نقطة عن 
املراك�ز املؤهلة ل�دوري أبطال 
اوروب�ا و20 نقطة عن ليس�رت 
أن  مج�ددا  موريني�و  ليؤك�د 

تش�يليس ل�ن يتأهل ملس�ابقة 
املس�توى األوىل يف الق�ارة ع�ن 

طريق مركزه يف الدوري.
وأبلغ هيئ�ة االذاعة الربيطانية 
أن  يمك�ن  »ال  )بي.ب�ي.يس(: 
األربع�ة  ب�ني  املوس�م  ننه�ي 
ي�زال  ال  لك�ن  األوائ�ل.. 
باس�تطاعتنا انهاء املوسم بني 
الس�تة األوائ�ل ألن العدي�د من 

الفرق تفقد نقاطا«.
يف  الربتغ�ايل  امل�درب  وأض�اف 
اللقاء:  بع�د  مؤتم�ر صحف�ي 
»لك�ن يف ه�ذه اللحظة نحن يف 
موقع أشعر فيه بالخزي. أتقبل 
وجودنا يف منطقة الهبوط لكني 

ال أتقبل أننا نصارع الهبوط«.

مورينيو يشعر باخليانة من العبي 
تشيليس!!
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اج�رت لجنة املس�ابقات التابع�ة لاتح�اد العراقي 
لكرة الق�دم يف مقر االتحاد بالعاصم�ة بغداد قرعة 
دور الثمانية لبطولة كأس العراق بكرة 

القدم.
 واكد رئيس لجنة املس�ابقات 

ع�يل جب�ار: ان القرع�ة اوقعت ن�ادي ال�زوراء مع 
نادي الحس�ني ونفط الجنوب البرصي بنادي امانة 
بغداد العاصمي يف حني س�ياقي ن�ادي دهوك نادي 
الخط�وط املغمور ,بينما ياعب ن�ادي القوة الجوية 

نادي الكرخ الريايض«.
 واش�ار جب�ار اىل ان »جولة الذهاب س�تقام ما بني 
يوم ال 19 وال  27 من ش�هر ديس�مرب / كانون اول 

الحايل«.
 وب�ني جب�ار ان »مباري�ات جول�ة االياب م�ن دور 
الثماني�ة لبطولة كاس العراق س�تقام يف ال 27 من 
شهر ديسمرب / كانون اول الحايل, عدا مباراة القوة 

الجوية والكرخ والتي تقرر تأجيلها ألشعار اخر«.
 يذكر ان ال�زوراء يحمل الرقم القي�ايس بعدد مرات 

التتويج بلقب بدولة كاس العراق بكرة القدم.

 

يعقد االتح�اد املركزي للماكمة 
مؤتم�را صحفيا يف مقر اللجنة 
األوملبية الوطنية العراقية يتم 
خاله توقيع عقد مع إحدى 
رشكات اإلنتاج السينمائي 
من أجل تجس�يد مس�رة 
الوطن�ي  املنتخ�ب 
باملاكمة إضافة إىل توثيق 
اس�تعدادات املنتخ�ب قبل 

الغ�ور يف بطول�ة اس�يا التي م�ن املؤمل 
انطاقها يف شهر آذار من العام املقبل.

وق�ال آمني رس االتحاد عب�د الرضا عيل: 
ان »االتح�اد املرك�زي للماكم�ة يعق�د 
مؤتمرا صحفيا يف مق�ر اللجنة األوملبية 
الوطني�ة العراقية يتم خاله توقيع عقد 
م�ع إح�دى رشكات اإلنتاج الس�ينمائي 
من أجل تجسيد مسرة املنتخب الوطني 

إىل  إضاف�ة  باملاكم�ة 
اس�تعدادات  توثيق 

قب�ل  املنتخ�ب 

الغ�ور يف بطول�ة اس�يا التي م�ن املؤمل 
انطاقها يف شهر آذار من العام املقبل«.

واض�اف انه�ا خط�وة مهم�ة خطاه�ا 
االتحاد من أجل توثيق مس�رة املنتخب 
الوطن�ي باملاكمة برغم الظ�روف الذي 
يم�ر به�ا بلدن�ا العزي�ز من قل�ة املوارد 
املالي�ة ومحارب�ة اإلره�اب األعمى الذي 
ط�ال وطنن�ا إال أن هذه األم�ور لم ولن 
تثن�ي عزيمتنا من أج�ل مواصلة الحياة 
ورف�ع راي وطنن�ا يف املحافل 

الدولية.

 
الوطن�ي  املنتخ�ب  الع�ب  رضب 
هم�ام  الجوي�ة  الق�وة  ون�ادي 

ط�ارق مث�ا رائع�ا يف االخ�اص 
والوف�اء ونكران ال�ذات عندما ترك 

مجل�س ع�زاء والده ال�ذي تويف قبل 
يوم واح�د من موعد مب�اراة ديربي 
العاصم�ة بغ�داد وال�ذي جمع بني 

الق�وة الجوي�ة والرشط�ة يف خت�ام 
مواجه�ات الجول�ة االوىل م�ن املرحلة 

الثانية ل�دوري »فوكس« العراقي املمتاز بكرة 
القدم وش�ارك العبا اساسيا مع االزرق الجوي. 
وف�ور نزوله اىل ارض ملعب نادي الصناعة الذي 
احتض�ن مب�اراة ديرب�ي العاصمة بغ�داد قوبل 
هم�ام ط�ارق بعاصفة كبرة م�ن التصفيق 
من قبل جماهر وانص�ار ومحبي االزرق 

الج�وي واالخرض الرشطاوي عىل اعتبار 
ان�ه غادر مجلس ع�زاء والده ومثل 
فريقه ال�ذي كان بحاجة ماس�ة 
لخدماته. يذك�ر ان مباراة القوة 
الجوية والرشطة انتهت بتعادل 

الفريق�ني بهدف واح�د، تقدم 
الرشطة ع�رب العبه عيل صاح 
وعادل الكفة للجوية العبه الشاب 

محمد حسن.

قرعة متوازنة لدور الثامنية يف بطولة الكأس

احتاد املالكمة يوقع عقدًا مع إحدى الرشكات
السينامئية

مهام طارق يمثل القوة 
اجلوية رغم وفاة والده

يس�عى ري�ال مدري�د اإلس�باني للحص�ول عىل 
خدمات يواكيم لوف املدير الفني للمنتخب األملاني 

األول لكرة القدم، بعد انتهاء منافسات كأس األمم 
األوروبية »يورو 2016«. وبحس�ب م�ا نرشته صحيفة 

)أوكديارو( اإلس�بانية، فإن منصب رافاييل بينيتيز كمدير 
فن�ي للفري�ق امللكي آمن م�ن اإلقالة حت�ى اآلن، ولكن يف حالة 

خس�ارة ال�دوري أو دوري أبطال أوروبا، س�يكون مه�ددا باالقالة. 
ويفض�ل فلورنتين�و بري�ز رئيس ريال مدري�د )بطل اوروب�ا 10 مرات( 

األس�لوب الذي يتبعه ل�وف يف التدريب، باإلضافة إىل قدرت�ه عىل التعامل مع 
النجوم. واستش�هدت الصحيفة بترصيحات سابقة للوف عرب خالها بحلمه 

يف التدريب بإسبانيا، حيث قال: »متأكد أني سأدرب يف إسبانيا يوم ما، فلسفتي 
يف اللعب قريبة منهم، حيث اللعب الهجومي والفني، الدوري هناك يثر اهتمامي«. 

ول�م تك�ن هذه امل�رة األوىل التي يفكر فيها بري�ز، يف التعاقد مع بط�ل كأس العالم 
2014، حي�ث دخل يف مفاوضات جادة مع املدرب األملان�ي عام 2013، حيث كان لوف 

أبرز املرشحني لخافة الربتغايل جوزيه مورينيو، الذي عاد إىل تدريب تشيليس االنجليزي. 
وفض�ل ل�وف القاء مدربا للماكين�ات االملانية من أجل بطولة كأس العال�م، والتي حققها يف 

النهاية بالفوز عىل األرجنتني بهدف نظيف سجله ماريو غوتزه بالشوط االضايف الثاني يف املباراة 
النهائية التي جمعتهما عىل االرايض الربازيلية.

ب�دأ نادي�ي مانشس�رت س�يتي وآرس�نال اإلنجليزيني 
خط�وات ج�ادة للغاي�ة إلتم�ام صفق�ة التعاق�د مع 
إيس�كو العب فريق ريال مدريد اإلسباني خال موسم 
االنتق�االت الصيفية يف يناير املقبل.وأش�ارت صحيفة 
»آس« اإلسبانية، إىل أن إيسكو يريد الرحيل عن صفوف 
النادي امللكي يف أقرب فرصة ممكنة، س�عياً لانضمام 
لقائمة منتخب باده التي س�تخوض منافسات كأس 
أمم أوروبا »يورو 2016« التي ستقام الصيف املقبل يف 

فرنس�ا.وأضافت أن إيس�كو خرج كثراً من حسابات 
رافائي�ل بينتيز املدير الفني لريال مدريد هذا املوس�م، 
حي�ث اعتمد عىل العبني آخرين مثل كاس�يمرو ولوكا 
مودريتش وكوفاس�فيتش وخي�يس رودريجيز وتوني 
كروس.وذكرت الصحيفة اإلس�بانية أن ناديي آرسنال 

ومانشسرت سيتي عىل اس�تعداد للتقدم بعرض 
م�ايل مغري قيمته 40 مليون يورو، إلقناع 

مس�ئويل الن�ادي امللكي ببيع إيس�كو 
وس�ط املوس�م الح�ايل يف مركاتو 

الشتاء.

 
قال بيرت كوتس رئيس ستوك 

س�يتي إن الن�ادي املنتمي 
للدوري اإلنجليزي املمتاز 
لكرة القدم يتطلع بجدية 
املهاجم  عق�دي  لتجديد 
أرنوتوفيت�ش  مارك�و 
بي�رتز. إيري�ك  واملداف�ع 
أرنوتوفيت�ش  وانض�م 

وبيرتز لستوك يف 2013 
أنه  تقارير  وذك�رت 

يتبقى 18 شهرا 
ع�ىل 

نهاية العقدين.وسجل أرنوتوفيتش 
5 أه�داف يف 15 مب�اراة بال�دوري 
منه�ا  املوس�م،  ه�ذا  اإلنجلي�زي 
ثنائية أمام مانشس�رت س�يتي يف 
الخام�س م�ن ديس�مرب/ كانون 
األول الح�ايل، بينما خاض بيرتز 
بال�دوري  كل مباري�ات س�توك 
املوسم.وقال كوتس لوسائل  هذا 
إعام بريطانية: »نعم نحن نعمل 

عىل تمديد العقدين يف الوقت الحايل، 
نحن ندرك م�ا علينا فعله ونحاول أن 

نحسم األمور يف الوقت املناسب«.ويحتل 
ستوك املركز 11 بعد 16 جولة وساهم املدافع 

بيرتز يف حفاظ الفريق عىل نظافة ش�باكه خمس 
مرات يف آخر ست مباريات بالدوري.

ارسنال ومانشسرت سيتي يتصارعان لضم ايسكو

ستوك سيتي يتطلع لتمديد عقدي 
ارنوتوفيتش وبيرتز

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ متابعة االملاين لوف البديل 
املفضل لبرييز

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة



أشجار الشوح خطر عىل الصحة
بينت نتائج دراسة علمية ان أشجار الشوح 
االصطناعيلة التلي تزيلن خلال احتفاالت 
عيدي املياد ورأس السلنة تشلكل خطورة 
عىل الصحلة، وخاصة عىل صحلة الرجال.
فقد أجلرى باحثلون من جامعة سليمون 
فريزر الكندية دراسلة لتحديد خطر أشجار 
الشلوح علىل الصحلة. وبينلت نتائج هذه 
الدراسلة ان امللادة املسلتخدمة يف صناعلة 

هذه األشجار مرضة جدا بالصحة.
فتصنلع اشلجار الشلوح االصطناعية من 
مادة البلويل فينيلل كلوريد  السلامة، التي 
ينبعلث منها غاز يسلبب هيجان كرة العني 

كما هو معروف. ولكن الباحثني اكتشفوا ما 
هو اخطر من هذا.يقول الربوفيسور بروس 
لينفيلار ملن الجامعلة »يحلاول املنتجون 
تخفيض احتمال نشلوب حريق فيها، لذلك 
يضيفون مادة فثاالت الرصاص والقصدير 
او الباريلوم لجعلها اكثر أمنا. كما ان هذه 
امللواد تجعلهلا لينة ومرنلة ومتينة. وهذه 
املواد بالذات خطرة عىل الصحة«.فالجسلم 
يمتص مادة الفثاالت من خال الجلد ومنه 
تنترش يف انحاء الجسلم وترتاكم يف األعضاء 
الكبلد واللكىل واألعضلاء  الداخليلة مثلل 

التناسلية والغدد والجهاز العصبي.

يعتقلد العلماء ان املشلاجرات بني الزوجني 
هي أحد اسباب البدانة.

وان التوتلر النفيس، حسلب رأي علماء من 
جامعلة كاليفورنيا يف سلان دييغلو،  يؤثر 
مبارشة يف ما تؤول إليه كتلة جسلم كل من 
الزوجني.وقد تابع هذا الفريق العلمي ودرس 
خلال فرتة طويلة دور تشلاجر الزوجني يف 
زيادة أو نقصان وزنهما. فاتضح لهم انه ال 
بد من اجراء تجلارب عىل مرحلتني للتوصل 
الباحثلون  املنشلودة.فطلب  النتيجلة  اىل 
يف املرحللة األوىل ملن املجموعلة املتطوعلة 
املتكونلة من عدة عائات مسلجلة رسلميا 

منذ سنوات تناوَل غذاء دسم، عىل ان يتخلله 
ما يسبب مشاعر سللبية لدى الزوجني. أما 
املرحللة الثانيلة فشلملت أخذ عينلات من 
لعاب الزوجني مبارشة بعد انتهاء املشاجرة 
حلول طاولة الغداء، وكذلك عينات من الدم.

فبينت النتائج ان املشاعر السلبية تسببت يف 
 »greeline« ارتفاع مستوى هرمون جريلني
يف الدم. وهذا الهرمون مسؤول عن الشعور 
الناتلج علن املشلاجرة.فقد كان  بالجلوع 
الزوجلان عادة بعلد كل مشلاجرة يتناوالن 
كمية معينة من الطعام، وهو ما كان يؤدي، 
حسب رأي العلماء، اىل زيادة وزن الزوجني.

الشجار من أسباب البدانة!!
www.almustakbalpaper.net
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امليزان

؟؟هل تعلم
هلل تعلم أن أول جبلل وضلع يف األرض جبل أبي 

قيس يف مكة.

هل تعلم أن أطول سور يف العالم يوجد يف الصني.

أن الغواصني الذين يتنفسون األو**جني الرصف 

قبلل الغلوص بنصف سلاعة قادرون عىل مسلك 

أنفاسهم تحت املاء ملدة 13دقيقة

أن مسلامري الحديلد ال تصللح يف تثبيلت خشلب 

البلوط وذلك بسلبب امللادة الكيماوية املوجودة يف 

الخشب والتي تتسبب يف صدأ املسامري

أن شجرة املانغروف ، وهي شجرة استوائية ، تعد 

واحدة ملن األنواع القليلة التلي يمكن أن تنمو يف 

املياه املالحة

أن أطلول فلرتة قضاها شلخص يف حاللة قبض 
لألمعاء » إمساك » كانت 102يوماً

أن النملر األمريكلي املرقط يصطاد فرائسله من 

األسماك بكفة ذي الرباثن

تكون مشحونا ً بطاقة من الحّيوية وُتثري 
بني زمائك نشلاطا ً ملحوظلا ً . تكون يف 
عطلٍش اىل معاودة إسلتكمال املشلاريع 
واملّهمات املهنية مهما كانت شلائكة . إذا 
نّظملت حولك فريق عملل ، تكون منتجا 

ً أكثر.

قد ُيعاكس بعض أعدائك مشاريع خاصة 
بك. حاِوْل أن ُتكمل وكأن شيئاً لم يكن ألن 
إرصارك ومثابرتلك هما األهلّم. عىل رغم 
هلذا ، إن كان صعبلاً َتجنُّلب الخافات يف 
العملل فمن املؤّكد أنه يمكن تطويق هذه 

الخافات عرب إيجاد حلول لها بهدوء.

البعض َسلُيعانون من عقدة نقص ألنهم 
فشلوا. هذا الشعور غري مربّر ألن الجميع 
ُعرضة للفشلل املهني ! إذن إرفع رأسلك 
لر تجربتلك الغنّية وَحرضرِّ ملسلتقبل  وَتذكَّ
أفضلل! عليلك أن تحلذر بشلكل خلاص 

األشخاص الثرثارين .

تميل بقوة إىل إكتساب املزيد من الخربات 
واملعلومات . املرحلة مناسبة لعقد عاقات 
مع أشلخاص أجانلب وللدراسلات العليا 
)فلسلفة ، دين ...( ولإلنخلراط يف مهمة 
تجارية أو ثقافية علىل عاقة بالخارج ) 

سفارة ، إسترياد ، تصدير...( .

مهملا كانلت مشلاريعك ، لديلك حظوظ 
لتقودها اىل النجاح . إالّ أن تأثريات كوكبية 
إيجابية تحكم مجالك املهني هذا األسبوع 
. أللم ننصحك بالصرب ؟ عاطفيلاً ، أفراح 

ورىض كبري عن عاقتك العاطفية. 

للن تكلون راضيا ً عن نتائلج عملك حتى 
اآلن . ال َتلَدْع اليلأس َيطُرق بابلك ، وثاِبْر 
بعلزم وإرصار علىل ما بلدأت بله . هذه 
املرحلة الصعبة للن تدوم كثرياً. إصرْب وال 

تكن متشائماً إزاء ما تحّقق . مالياً.

املواليد النشليطون يرون أن شلجاعتهم 
وعملهلم قوبا برتقيلات أو بمبالغ مالية 
ُمّهملة أو بهدايا تقديريلة ثمينة . فرص 
عملل جديدة ملن يطللب الوظيفة . صحياً 
الجهلاز  يف  ملشلاكل  التعلرّض  ُيخلى 

الهضمي .

َسُيفاجأ رؤساوك بنوعية عملك وطاقاتك 
املمتازة الافتة . ستدرس تفصيل وضعك 
وترى أن بعض النقاط غامضة فتنرصف 
اىل معالجتهلا حتى تتمّكن من السليطرة 

عىل املوقف تماماً.

ُتعلِم رؤسلائك بانطباعاتلك املختلفة عن 
أجواء العمل . ُتراقب بإنتباه إستثماراتك 
وتوظيفاتك وتشعر أنها يف املكان املناسب 
. ال تكن مسلتعجاً ومتهوراً لئا ُتخربط 
كل ما حققتله مهنياً . ُكلْن هادئاً لتعتاد 

التغريات والتجديدات التي تطرأ.

يجب إحرتام بعض اإلستحقاقات املهنية إن 
كنت تريد إتمام مشاريعك بنجاح . مزيد من 
الجهلود تبذلها لتكون بمسلتوى إلتزاماتك 
. أنلت علىل عتبة مّهملة يف حياتلك املهنّية 
والضغط عليك سليكرب أكثر. جو الثقة مع 

الرشيك َسُيهدىء من حزنك وهّمك

أنلَت يف علّز النشلاط واإلقلدام والحيّوية 
تنظيلم  اىل  كلّيلاً  اإلنطلاق  ويمكنلك 
مشاريعك الجديدة . تضطلع بمسؤوليات 
جديلدة بلكل إنضبلاط وتماُسلك. تتعّزز 

ثقتك بنفسك بفعل دعم رشكائك .

تغيريات محتملة يف فريق عملك ألن بعض 
أفلراده للم َيُعْد منتجلاً. إيداعاتلك املالية 
وعقلودك املاليلة سلتثمر هلذا األسلبوع 
. إتلكل دائملاً عىل حدسلك وعلىل تقّيدك 
بالتفاصيل فهلي الكفيلة بمنع وقوعك يف 

الخطأ. للعاشقني.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

1 رئيس دولة عربية
2 أحد األبوين o بلفور )مبعثرة(

 o 3 العملود اللذي يرفلع عليله العللم
مخلوق من نور

4 مفرد عوالم )معكوسة( o من أطراف 
الجسم معكوسة o من أسمى املشاعر

5 عرب o يمّسّ )مبعثرة(
تجسسلو   o مؤنلث  اسلم  و  نبلع   6

)معكوسة(
7 أحلد األبويلن o خطلوة باالنكليلزي 

)معكوسة(
8 طريق باالنكليزي )مكوسة( o أرشد 

إىل الطريق
9 فنانة سورية )زوجة ماهر صليبي(

 o 10 دوللة عربيلة مسلاحتها صغرية
دمر

1 مقلد املطربات )لبناني(
2 أحلد االتجاهات األربعة o حيوان 

بري وقطبي o للتعريف
........ للمطلرب  األول  األسلم   3

عياش o طريق
4 فصل من فصول السلنة o األسم 

األول ملمثل سوري ........ عقييل
5 الشليئ املفسلد ملا يصيبه o أّكد 

)معكوسة(
القهلوة   o ُطلُرق   o للتمنلي   6

املطحونة
7 اقذف بعيداً o حقل قمح

8 جمع التكسلري لل سلة o يقتلهم 
)مبعثرة(

9 الشعور املسبق
10 عكس صغري o أتى

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
بكيتني بسكوت اولكر كبري

علبتني قشطة بوك
5 ماعق كاكاو بودرة

ملعقة كبرية نسكافيه
3 ماعق سكر

3 ماعق زبدة مذابة
نصف كوب حليب سائل

ملعقة فانيا 
جوز هند اختاري للكور

طريقة تحضري ايزي كيك بقشطة بوك
1. نقوم بتكسلري البسلكوت القطعلة اربع 

اجزاء كل الكمية ونرتكه جانبا.
2. نخلط القشطة والسكر والزبدة باملرضب 
الكهربائلي مللدة دقيقتلني ثم نضيلف باقي 

املكونات ونخلطه مع البسكوت.
3. نحرض كيلس نايلون شلفاف او قصدير 
ونضع عىل الطرف مثل االنبوب ونرصه بيدينا 
جيداً ونلف النايلون ونعمل أنبوب كانك تلفي 

ساندويش وندخلها الفريزر ساعة.
4. بعدين تقطع حلقات وتقدم.

5. لعمل الكور نطحن البسكوت بني الخشن 
والناعلم ونخلطله بنفلس املقاديلر نرتكله 
بالتاجة سلاعة ثم نكوره ونضع معه جوز 

هند ويوضع بالفريزر ساعة ويقدم.

ايزي كيك بقشطة بوك

معلومات  عامة

فوائد البسباس
يحتوى البسلباس علىل الحديد اللذى تحتاج 
اليله امللرأة الحاملل طلول فلرتة حملها من 
اجلل صحتهلا وصحلة الجنلني لرفع نسلبة 
هيموجلوبلني اللدم ، كما يحتوى البسلباس 
عىل حمض الفوليك الذى يمنع تشلوه االجنه 
خاصلة ىف فلرتة الثلاث اشلهر االوىل ، كملا 
يساعد حمض الفوليك الجسم عىل امتصاص 
الحديلد ، كما يعمل البسلباس كمدر طبيعي 
للبن مما يجعله من اهم الخرضوات التى عىل 
األم املرضعة اضافته اىل طبق السللطة بشكل 

يومي .
فوائد البسباس للجهاز الهضمى 

يستخدم البسباس منذ قديم الزمان وخاصة 
ىف الطب الشعبي لعاج بعض مشاكل الجهاز 
، فهلو يعملل كمللني ىف حلاالت  الهضملى 
االمسلاك ويفيلد بشلكل قوى جلدا ىف حاالت 
االمسلاك املزمن ، كما يسلتخدم البسباس ىف 
لعاج مشكلة االنتفاخ ، كما يعمل عىل تقوية 
عضلات املعدة ، ويسلتخدم ايضا كمسلكن 

لتسنجات املعدة واملغص .

عمر بحر »خوارزم«

من هنا وهناكمن طرائف العرب

حسني الساعدي

 دخلل ابلن الجّصاص علىل ابن لله قد مات 
ولده ، فبكى ! وقال: كفالك الله يا بنّي محنة 
هلاروت وملاروت. فقيل لله: وملا هاروت 
وملاروت ؟ فقال: لعلن الله النسليان ، إنما 
أردت يأجلوج ومأجوج ! قيلل: وما يأجوج 
ومأجلوج ؟ قلال: فطالوت وجاللوت ! قيل 
لله: لعلك تريد منكراً ونكلريا ؟ قال: والله ما 

أردت غريهما...  كان أحد األمراء يصيل خلف 
إملام يطيل يف القلراءة, فنهلره األمري أمام 
النلاس, وقال له : ال تقلرأ يف الركعة الواحدة 
إال بآيلة واحدة . فصىل بهم املغرب, وبعد أن 
قلرأ الفاتحة قرأ قوله تعلاىل ) وقالوا ربنا إنا 
أطعنا سلادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيا (, 
وبعلد أن قلرأ الفاتحة يف الركعلة الثانية قرأ 
قوله تعلاىل ) ربنا ءاتهم ضعفني من العذاب 
والعنهم لعناً كبلريا ( , فقال له األمري يا هذا 

: طول ما شلئت واقرأ ما شلئت, غري هاتني 
اآليتلني.  كان الحجلاج بلن يوسلف الثقفي 
يسلتحم بالخليج العربي فأرشف عىل الغرق 
فأنقلذه أحلد املسللمني و عندملا حمله إىل 
الرب قال له الحجاج : أطلب ما تشلاء فطلبك 
مجاب فقال الرجل : ومن أنت حتى تجيب يل 
أي طللب ؟ قال: أنا الحجاج الثقفى قال له : 
طلبلي الوحيد أنني سلألتك بالله أن ال تخرب 

أحداً أنني أنقذتك.

أثبلت فريلق دويل ملن العلملاء أن عمر 
بحر خوارزم )آرال( الواقع يف جمهورية 
كازاخسلتان يزيلد علن 24 أللف عام.
أفلادت بذللك مجللة »عللم سليبرييا« 
الروسلية لسلان حلال فلرع سليبرييا 
ألكاديميلة العلوم الروسلية.وقد حصل 
العلملاء علىل معلومات علن عمر بحر 
خلوارزم )آرال( بناًء علىل نتائج تحليل 
الكربلون املشلع ، فأثبتلوا أن عمره ال 
يزيد عن 20 – 24 ألف عام.وقام العلماء 
بحفلر قعلر البحر ثلم درسلوا أصداف 
الرخويات وغريها من الرواسب املعدنية 

باسلتخدام مقياس األطيلاف الذي قدم 
معلوملات عن تغريات طلرأت عىل بحر 
خلوارزم )آرال( عىل ملدى آالف أعوام..

ويشلري العلملاء إىل أن املنطقة املحيطة 
بالبحلر هي منطقلة مرتبطة بنشلاط 
اإلنسلان منذ قديم الزملان يف ما يتعلق 
باستخدام املاء العذب..وقال العلماء أن 
بحر خوارزم كان يواجه مرتني عىل أقل 
تقدير شلح املياه عىل ملدى ألفي عام. 
وأثنلاء تلك الفرتة كان قلد تحول البحر 
إىل بحرية صغرية وحتى اختفى من عىل 

وجه األرض.

عـامـوي

افـقـي

بدون تعليق
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الرتفع عن الصغائر
ات امض���اء

حسين صالح

مس���احة لل���رأي

نحن ش�عب عظيم وقوم جبارون. ال نأب�ه بالصغائر واهتماماتنا 
عالية وراقية. نهزأ من الصغائر مثل التعليم والصحة واملواصالت، فهذه 
أمور تافهة ال تس�تحق اهتمام العظماء. العظماء عىل أكتافهم تقوم 
املدنيات والحضارات والسالم العاملي. معرفتنا أوسع وأعىل وأرقى. أي 
بائع خضار عندنا يعرف كيف جرت عملية تفجري برجي مركز التجارة 
العاملي يف نيويورك. اس�أله س�يحكي لك بنصف تركيز، إذ هو مشغول 
بلف كيلو الطماطم يف كيس، عن عالقة “األف بي آي” باإلرهابيني وعن 
إخ�راج املوظفني اليهود من املبنيني حتى ال يصابوا بأذى. املئات منهم 
سيقولون ذلك وقد يعطونك رقما محددا مثل مئتني أو اثنني وسبعني، 
إذا كنت محظوظا. أساس هذا هو ليس مجرد اإليمان باملؤامرات وبأن 
أم�ور العال�م تدبر بليل وهن�اك كيد دائم. األس�اس الحقيقي هو حب 
الظه�ور بمظهر العارف بش�ؤون كونية والرتفع ع�ن الصغائر. يعني 
أن بائع الخضار يدع األمور التافهة مثل س�بب ارتفاع سعر الطماطم 
الت�ي يبيعها، يدعها للتافهني بينما هو يعمل فكره يف أس�باب انهيار 
االتحاد الس�وفيتي. والتوصل إىل أن غورباتش�وف عميل لليس آي إيه. 
ويس�تطيع أن يروي لك كيف ُجند وكيف تسلق سلم الحزب الشيوعي 
السوفيتي ويف أي عام. املشكلة أن رفاقه وأصحابه يف السهر باملقاهي 
كلهم عىل ش�اكلته. تقرقر النرجيلة عىل وقع حديث عن تمويل حركة 
طالبان وكيف أنهم مدعومون من قبل القوى الغربية. واالستشهادات 
الت�ي يس�وقونها عجيب�ة. اكتش�فت أنهم يحب�ون التحلي�ل الجيو-

اس�رتاتيجي لك�ن أدوات التحليل تنتمي إىل س�وق الخض�ار ومكائده 
اليومية. املضحك هو علو ش�أن املوضوع وتدني أدوات معالجته. أذكر 
أن�ي وصل�ت إىل القاهرة ليل�ة انعقاد قمة رشم الش�يخ التخاذ موقف 
عربي موحد من غزو العراق الذي بات وشيكا يف مطلع مارس من عام 
2003. راح سائق التاكيس القاهري، كالعادة، يحدثني عن الغزو وعن 
املؤتم�ر واحتماالت الح�رب بلهجة الخبري العالم. س�ألته بلهفة “هل 
حرض العراق إىل االجتماع” فقال مرتددا “ال أظن فرشم الشيخ منطقة 
سياحية والعراق شعبي شوية بسبب الحصار، ربنا يعينهم”. الحكاية 
ال تحت�اج إىل تعليق لكنها تثبت ما أذهب إليه حول املوضوع واألدوات. 
أي بائع بطيخ عندنا يقول بلهجة املتحكم يف موضوعه “اس�مع مني” 
بيق�ني س�اطع ولهجة آمرة ال ت�دع مجاال للطعن يف صح�ة ما يقول. 
“اس�مع مني. أنا أخربك بما قال ريغن لغورباتشوف يف قمة ريَكفيك” 
ويميض ي�رد وقائع أكثر اجتماعات العالم رسي�ة وقتذاك. يعجبني 
اليقني الذي لديه. الحكومات واملس�ؤولون عندنا سعداء بهذا. الشعب 
املنش�غل باقتصاد الطاقة وبأس�باب انهي�ار اإلمرباطوريات وتراجع 
س�عر الني، ش�عب مريح وال يناكف الحكومة. رأيت بنفيس يف حارات 
عاصم�ة عربية طفح مجاري الرصف الصحي وأقرأ عن س�وء صيانة 
املنش�آت وعن تدهور التعليم ومدارس آيلة للس�قوط ومستش�فيات 
فيها جرذان سعيدة، بينما الشعب يتحلق كل ليلة يف مقهى ويستهجن 
جرائم الخمري الحمر يف كمبوديا. الحكومات سعيدة طبعا ألنها ليست 
مس�ؤولة عن جرائم الخمري الحمر. هي مسؤولة عن الرصف الصحي 

لكن الناس منشغلة بما هو أهم.

 ل�م تخ�رج وس�ائل االتصال ع�رب تاريخها ع�ن ثالثية املرس�ل 
والرسالة واملس�تقِبل، وكان املعنيون بالوسائل االتصالية أكثر رضا 
بالتأث�ري الذي ترتكه الصحيفة واملجلة والشاش�ة واملذياع يف نفوس 
املتلق�ني وكي�ف كان ينمو تأثري الرس�ائل تدريجيا يف ذه�ن املتلقي 
وكيف ينش�ئ موقفا ثم م�ا يلبث أن يجلس ذل�ك املتلقي إىل طاولته 
فيدّبج رس�الة رد موجهة إىل الوس�يلة االتصالية لينش�أ ذاك الحوار 

املتعلق باألفكار ويتطور.
هو إيقاع ميز شكل حياة بأكملها وطبع حياة األفراد واملجتمعات، 
وخل�ق أيضا ع�ادات يف التواصل مع امليديا، وأنش�أ أيضا وعيا كامال 
كان للمتلقي فيه مس�احة عريضة من التفكري يف الرسائل املتدفقة 

وأخذ موقف منها.
ربما كان هذا كله مما يمكن أن تجده يف املتحف واألرشيف أو يف 
مح�ركات البحث لتعرف ماذا قال الناس عن ذاك التاريخ الس�حري 
وهم يتطلعون إىل املس�تقبل: يا ترى ماذا س�يحصل يف العام 2000؟ 
أكيد أنها نهاية الكون بسبب التطور االتصايل الهائل، أما اليوم ونحن 
نشهد ما نشهد من تسارع قطعت فيه البرشية يف حقول امليديا خالل 
أق�ل من نصف ق�رن ما لم تقطعه خالل املئات من الس�نني، قفزات 
مذهل�ة أوصلتن�ا إىل م�ا رصنا نتداول�ه يوميا يف كل بقع�ة من بقاع 
األرض ع�ىل أنه وس�ائل التواصل االجتماعي التي أدمجت الش�عوب 
ووس�ائل اإلعالم والع�ادات واملف�ردات اليومية واألخب�ار وتحوالت 
املن�اخ والحب والكراهي�ة والرصاعات والخاص والعام والش�خيص 
والثقاف�ة والعلم والتجارة وكل يشء يف فضاء افرتايض واحد س�لب 
اإلنسان القدرة عىل اإلحاطة بالزمن املستنفد يف مالحقة ذلك التدفق 

الهائل للرسائل.
التدف�ق الهائل الذي تفتح بواباته وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
عىل اتس�اعها أنتج كائنا متلقيا س�يكون يف بع�ض األحيان مفرطا 
يف الس�لبية، لعجزه عن مالحقة ما يحيط به من رس�ائل، ثم عمدت 
ش�بكات ومواقع التواصل االجتماعي إىل ما هو أبعد، إىل كر رتابة 
التلقي التقليدي فأنتجت مناخا تفاعليا حّول حتى القارئ التقليدي 

إىل متابع.
الروائي�ون وس�ائر الكّتاب مثال صاروا أكثر قرب�ا من قرائهم بل 
ملتحمني بهم من خالل ش�بكات التواصل االجتماعي يسألونهم عن 
س�فراتهم وحياته�م االجتماعي�ة وآخر إنجازاته�م، ولكن من دون 
الخوض يف تفصيل ما يكتبونه ألن املحاورين صاروا متابعني وليسوا 
ق�راء متفكرين، وحتى أولئك الكّتاب وج�دوا أن اختصار الطريق إىل 
الق�ارئ يكم�ن يف الوصول إليه م�ن خالل تلك الش�بكات التواصلية 
فالق�ارئ س�يصدر حكما تفاعلي�ا رسيعا لن يحت�اج فيه إىل تفكري 
وتحلي�ل وربما س�تتدفق طلبات رسيع�ة باتجاه الكات�ب أن يكتب 
يف ه�ذا املوضوع أو تلك القضية وسيش�عر املتاب�ع -وليس القارئ- 
بالسعادة ويذهب راضيا إن اس�تجاب الكاتب للطلب، إنها ببساطة 
حياة التواصل االجتماعي التي ال حدود لها والتي ال تحتاج كثريا من 

طاقة التفكري بقدر ما تحتاج إىل استعداد ال نهاية له للتلقي.

طاهر علوان

تواصل اجتامعي مانع للتفكري

أتقدم بخالص العزاء واملواس�اة اىل الش�يخ( هدام موحان س�فاح ( شيخ عشائر البوشامة 
, وذل�ك لوف�اة عمه املغفور له الش�يخ )عبد الكريم س�فاح ال� كزار( س�ائالً املوىل عز وجل 
ان يتغمد الفقيد بواس�ع رحمته وان يس�كنه فسيح جنات����ه ويلهم أهله وذويه وأحبائه 

 فالح الشاميالصرب والسلوان.

تعزية

فاطمة الزهراء كريم الله  

رقصات الفروس�ية التي تش�تهر 
بني املغاربة باسم “التبوريدة” تشكل 
ج�زءا ال يتج�زأ م�ن ت�راث املغ�رب، 
ال�ذي يع�ود بالذاك�رة الش�عبية إىل 
مناس�بات عديدة ارتبطت بأذهانهم 
وبتقاليده�م، وه�ي رقص�ة ت�ؤدى 
مصحوب�ة بمجموع�ة م�ن األغاني 
املرافق�ة  والصيح�ات  واملواوي�ل 
لعروضه�ا والتي تحيل ع�ىل مواقف 
بطولية رسخت يف الذاكرة الجماعية 

للمجتمع املغربي.
ج�اء اس�م التبوري�دة نس�بة إىل 
الفرس�ان  ل�دى  املس�تعمل  الب�ارود 
املتباري�ن، كما تعد طقس�ا احتفاليا 
وفلكلوريا يعود إىل اآلالف من السنني، 
وتنترش هذه الرقصة يف جميع مناطق 
املغرب، العربية واألمازيغية والسهلية 
والجبلية، لذلك وضمن استعراضاتها 
“الخيال�ة”،  ف�رق  تس�تطيع  ال 
الت�ي تس�ّمى محلي�ا “البواردي�ة”، 
الرق�ص دون أن تصاحبه�ا أهازيج 
ش�عبية مثل “الطقطوق�ة” الجبلية 
ووصالت “النف�ار” وفرق “الطبالة” 
وهي  و”الكوامانجية”،  و”الغياطة” 
الحف�الت  كل  يف  متالزم�ة  عن�ارص 
واملهرجان�ات  واملواس�م  العمومي�ة 

الش�عبية. وتتع�دد املناس�بات الت�ي 
يحتف�ل به�ا املغاربة والت�ي تتخللها 
عروض من فن التبوريدة مثل حفالت 
األعراس واملواس�م الدينية والعقيقة 
الوص�الت  ه�ذه  وتمث�ل  والخت�ان. 
الفني�ة املغرق�ة يف الرمزي�ة اخت�زاال 
والفلكلورية  الكرنفالي�ة  للطق�وس 
املغربية التي ينس�جم فيه�ا اللباس 
والفروس�ية  والرق�ص  الغن�اء  م�ع 

واألضحية والنار يف سياق متناغم.
ويقول باحث�ون يف علم االجتماع 
إن فن التبوري�دة يقدم صفحات من 
الوطن�ي واملقاومة  الكف�اح  تاري�خ 
والجهاد ضد الغزاة، لذلك جرت العادة 
عن�د املغارب�ة يف كل مناس�بة وعي�د 
وطن�ي االحتف�ال بف�ن “الفنتازيا” 
به�ذا الطق�س املأخ�وذ اس�مه م�ن 
اس�م ب�ارود البنادق. وتجس�د فنون 
الفروسية املغربية التقليدية املواقف 
أغانيه�م  تثريه�ا  الت�ي  البطولي�ة 
املمّج�دة  وصيحاته�م  ومواويله�م 

للبندقية والبارود.
ويف حديث صحفي اعترب سليمان 
بن س�ليمان، أحد الفرس�ان وعضو 
جمعية الفروسية جنوب املغرب، “أن 
ثقافة الفروسية أو التبوريدة ضاربة 
يف وج�دان املغربي، وأن فن التبوريدة 
ه�و ف�ن قدي�م توارث�ه املغاربة من 

جي�ل إىل جيل، وهو يرمز إىل املقاومة 
وإىل  االس�تعمار  عه�د  يف  املغربي�ة 
احتفاالت املقاوم�ني، معتربا أنها فن 
م�ن فنون الح�رب، ما يؤكد تمس�ك 

املغاربة بإرثهم الثقايف والوجداني”.
ويضيف بن سليمان أن التبوريدة 
تق�وم عىل أرب�ع دق�ات “النارصية” 
و”الرشقاوي�ة”  و”الخياطي�ة” 
م�ن  أن  مؤك�دا،  و”الصحراوي�ة”، 

ي�ؤدي رقصة التبوريدة هم فرس�ان 
مرتجل�ون ينتظم�ون يف دوائر حول 
شيخ مسن وهو رئيس الفرقة، حيث 
يب�دأون ال�دوران ح�ول الحلقة وهم 
يرددون عبارات متنوعة تذكر بحركة 
الجهاد، ثم يطلقون نريان بنادقهم يف 
اتج�اه الس�ماء أو يف اتج�اه األرض 
تابعني يف ذلك إشارة شيخ التبوريدة.
وأوض�ح أن املغ�رب يتوف�ر ع�ىل 

15 أل�ف ف�ارس و160 ألف رأس من 
الخي�ول، وعىل 60 محطة لتحس�ني 
نس�لها، كما أن املغرب يتميز بوجود 
الحص�ان الربب�ري العرب�ي املعروف 
بقوت�ه وصربه ولطفه، مش�ريا عىل 
أن هن�اك خوفا م�ن انق�راض هذه 
الفصيلة م�ن الخيول الت�ي ترمز إىل 
النخ�وة والق�وة والجم�ال. وقال بن 
س�ليمان إن “العائ�الت الت�ي تمل�ك 

خي�وال مدرب�ة ع�ىل التبوري�دة ه�م 
عادة نخبة القبيلة، فأصحابها ينظر 
لهم باح�رتام ولديهم مرتبة هامة يف 
قبيلتهم”. ويرتدي الفرسان أبهى زي 
تقلي�دي متعارف علي�ه يف منطقتهم 
ويس�ّمى الجلب�اب املغرب�ي ويتكون 
م�ن قفطان أبي�ض من غ�ري حزام، 
يكون فوقه جلباب خفيف يظهر لون 
القفطان من تحت�ه ويلبس فوقهما 
“الحايك” وه�و رداء أبيض. وتتكون 
عدة الفارس من خنجر وسالح ناري 
يس�مونه “املكحلة” ويعني البندقية 
الت�ي تس�تعمل يف التبوري�دة وحذاء 
تقليدي يسمى “التماك”. أما الفرس 
“ال�رج”  يس�ّمى  ب�رداء  فيجه�ز 
يوضع فوق ظهره ويكون مزركش�ا 

بالنواقيس والخيوط الذهبية.
ويحتاج ف�ن التبوريدة إىل تدريب 
مس�تمر م�ن أج�ل تروي�ض الجواد 
ع�ىل طريقة دخ�ول املي�دان والعدو 
يف انس�جام تام م�ع باق�ي الخيول. 
ويك�ون “الع�الم”، وه�و املس�ؤول 
عن تنظيم الفرق�ة، عند خط البداية 
إلعطاء إش�ارة االنطالق أو الوقوف، 
وتك�ون اإلش�ارة النهائي�ة بإط�الق 
الرئي�س طلقة من بندقيته التقليدية 
يف الس�ماء، وبعد ذلك يعود الفرسان 
إىل نقط�ة االنطالق ليك�رروا العملية 

من جدي�د، ويس�تعرضوا مهاراتهم 
أمام الجمهور.

يتخ�وف  أخ�رى  جه�ة  وم�ن 
الكث�ريون م�ن انق�راض ه�ذا الفن 
الرتاثي ورقصته الفلكلورية، خاصة 
أن الفئ�ة التي مازالت متمس�كة به 
ومحافظة عليه تتكون من الفالحني 
البسطاء القاطنني يف الوسط الريفي 
والب�وادي يف ظ�ل غي�اب ت�ام لدع�م 
املؤسسات الرس�مية وعدم تقديمها 
املس�اعدة لهؤالء بغي�ة الحفاظ عىل 
للب�الد، خاص�ة يف  الرم�زي  ال�رتاث 
مواس�م الصي�ف الت�ي تتطل�ب من 
مث�ل  زائ�دة  مصاري�ف  “الب�اردي” 
التنقل إىل حلبات الس�باق يف املواسم 

واملهرجانات.
ويراهن عش�اق هذا الفن الرتاثي 
ومحرتفوه عىل إقبال األجيال الفتّية 
عليه للحفاظ عىل رمزي�ة التبوريدة 
التي توارثوها عن أجدادهم، من خالل 
السهر عىل جمع الفرسان وتدريبهم 
وتكوينهم وتحفيزهم عىل املش�اركة 
املخصص�ة  الس�نوية  اللق�اءات  يف 
يف  التبوري�دة  أن  كم�ا  للفروس�ية، 
الع�رص الحدي�ث ل�م تعد حك�را عىل 
الرج�ال، ب�ل ظه�رت فرق نس�ائية 
خاصة م�ن الخيالة ي�زداد عددها يف 

املهرجانات سنة بعد أخرى.

»التبوريدة« رقصة االنتصار ورمز املقاومة تواجه اإلمهال

وجدت رشكة بريطانية وس�يلة مبتكرة 
للحف�اظ ع�ىل الفاكه�ة طازج�ة ويف حلّ�ة 
ممت�ازة لعدة أيام، وفق م�ا ذكرت صحيفة 
»دييل ميل« عىل موقعها اإللكرتوني. وقالت 
الصحيف�ة إن قطعة ورقي�ة صغرية بحجم 
طاب�ع بريدي ق�ادرة عىل من�ع الفاكهة من 
التحلل، واصفة إياها بمثابة فلرت أو مرش�ح 
يقوم بإبطاء تحلل العديد من أنواع الفاكهة 
مث�ل ال�دراق والفراولة والطماط�م. ونقلت 
»دي�يل مي�ل« عن رشك�ة »فود فريش�نيس 
تكنولوج�ي« قولها يف بيان إنه بمجرد وضع 
ه�ذه الورق�ة يف س�لة م�ن الفاكه�ة فإنها 

ستطيل عمرها 4 أيام وتحافظ عىل مذاقها، 
ذل�ك أنه�ا تق�وم بامتص�اص ال�«إيثيلني«، 
وهو غ�از طبيعي يصدر عن الفاكهة عندما 
تنض�ج. وأضاف�ت الصحيف�ة أن العديد من 
املتاج�ر الربيطاني�ة بدأت باس�تخدام هذه 
الوس�يلة للحفاظ عىل الفاكهة، لكن العديد 
من األش�خاص ع�ربوا ع�ن امتعاضهم عىل 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، معربين عن 
تخوفه�م م�ن إمكاني�ة تعرضه�م ألرضار 
صحية.بي�د أن املتح�دث باس�م الرشكة أكد 
أنها آمنة للغاية وخالية من املواد الكيماوية، 

مشرياً إىل أهميتها وكلفتها املنخفضة.

لع�رض  أداة  مج�رد  الس�اعة  تع�د  ال 
الوق�ت والتاريخ فحس�ب، بل أيض�اً قطعة 
إكسس�وار ُتضفي ملس�ة أناقة وفخامة عىل 
املظه�ر. وتش�هد املوضة هذا املوس�م عودة 
قوي�ة للتصامي�م الكالس�يكية، التي تتحىل 
بالبس�اطة. وق�ال غيدو غروهم�ان، عضو 
الرابطة األملانية لصانعي الُحيل والس�اعات، 
إن موض�ة الس�اعات تتج�ه ه�ذا الع�ام إىل 
البساطة والكالسيكية، حيث يهيمن اللونان 
األس�ود واألبيض عىل التصاميم. كما يشهد 
األزرق رواج�ًا كب�رياً يف موض�ة الس�اعات 
الرجالي�ة والنس�ائية عىل حد س�واء؛ حيث 

يزه�و قرص الس�اعة مث�اًل بالل�ون األزرق 
الداكن القوي.من جانبه، قال ألبريت فيرش، 
املرك�زي لصانع�ي  االتح�اد  نائ�ب رئي�س 
الس�اعات والُحيل، إن الذهب�ي الوردي يمثل 
اتجاه�اً رائجاً لدى املوديالت النس�ائية، كما 
يعود الذهبي األصفر بقوة إىل عالم األضواء. 
ويمث�ل الق�رص الفحمي واإلط�ار ذو اللون 
الذهب�ي الوردي إح�دى التوليفات العرصية 
الرائج�ة بقوة هذا املوس�م. بدوره�ا، قالت 
مستش�ارة املظهر األملانية س�يلفيا إيبنر إن 
الف�يض والذهبي ال�وردي يش�كالن توليفة 

لونية رائجة، وكذلك األزرق والفيض.

الكالسيكية هتيمن عىل موضة الساعاتورقة صغرية حتفظ الفاكهة لعدة أيام


