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هاتف »ارهايب« يكشف املستور.. وأنقرة زودت »داعش« بغاز السارين
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»غاندي«

إذا مت رد اإلساءة 

باإلساءة فمتى تنتهى

 اإلساءة؟

ص4قطر.. دولة »العبودية« ومقربة العامل األجانب

»حلف« عسكري »ثالثي« يف العراق
احــتــالل جـــديـــد تـــقـــوده أمــيـــركــا.. والــحـــكـــومــــة ال تــعـلـــم

      المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ح�ذرت برلماني�ون, أم�س االثنين, م�ن »الخلطة 
األمريكي�ة« الجديدة الحتالل الع�راق والتي تعد العدة 
لتنفيذه�ا باالش�تراك م�ع »ايطاليا وكن�دا« من خالل 
قيادة عملي�ة تحرير الموصل. وبه�ذا التوجه, تحاول 
واش�نطن ضرب عصفورين بحجر واحد, فهي خطوة 
لعودة احتاللها للعراق, فضال عن منع مشاركة الحشد 
الشعبي من اقتحام المدينة التي يسيطر عليها »داعش« 
منذ أكثر من ع�ام. التحذيرات النيابية لم تس�تند على 
التكهنات فحس�ب, وإنما بنيت على معطيات حقيقية 
عل�ى ارض الواقع, فايطالي�ا تدخلت بذريعة »حماية« 
س�د الموص�ل, بينما وصل وزي�ر الدف�اع الكندي إلى 
ش�رق الموصل في مهمة استطالعية. وحذرت النائبة 

عن ائتالف دولة القانون فردوس العوادي، مما سمته 
إيديولوجية جديدة تقودها الواليات المتحدة األمريكية 
بمساعدة ايطاليا وكندا. ويأتي حديث النائبة في وقت 
ابلغ سكان محليون بالقاء منشورات من قبل الطيران 
العراق�ي على مدينة الموصل تش�ير إل�ى قرب تحرير 
المدين�ة عل�ى يد ق�وات عراقي�ة. وقالت الع�وادي أن 
»هنال�ك معلومات تتحدث عن تحالف عس�كري جديد 
يضم )امري�كا وايطاليا وكندا(، بدعوى لتحرير مدينة 
الموصل خارج عن إرادة الحكومة العراقية«. وأضافت 
أن »ه�ذا التحالف باطل من الناحية الش�رعية وخارج 
ع�ن ارادة العراقيين ومحاولة من أمريكا وهذه الدول 
لمد حدود نفوذها ف�ي داخل العراق عن طريق العزف 

على أوتار إثارة التوتر بين العراقيين«.
التفاصيل ص3

بلغـاريـا تعتقـل
33 مهـاجـرًا عراقيـًا بينهم

نـسـاء وأطـفـال

»داعش« يصادر
هويات سكـان نينـوى ملنـع 

خروجهم من املحافظة

»داعـش« يـبـيـع
جوازات بـ»1500« يورو تتيح 
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      بغداد / المستقبل العراقي

شّيع اللبنانّيون و«حزب الله« الّشهيد سمير 
القنطار إلى مثواه األخير في روضة »الحوراء 

زينب« في منطقة الغبيري.
وقال نائب األمين العام ل�«حزب الله« السيد 
هاشم صفّي الّدين، خالل تشييع القنطار، »إذا 
كان الع�دّو اإلس�رائيلّي يتخّيل أّنه باس�تهداف 
القنطار قد أقفل حساباً فإّنه مخطٌئ جّداً، ألّنه 

يعلم تماماً أّنه فتح على نفسه حسابات«.
وس�بق أن فش�لت محاولة اغتيال القنطار 

باس�تهداف  الماض�ي،  الصي�ف  األول�ى، ف�ي 
مروحي�ة إس�رائيلية لموكب عن�د مدخل بلدة 
»حض�ر«، كان م�ن المفت�رض أن يك�ون فيه، 
وقتلت ثالثة من المقاومين، وحينها س�ارعت 
اس�رائيل ال�ى إع�الن مقتل�ه، ث�م م�ا لبثت أن 
تراجع�ت ع�ن الخبر.وتقّدم المش�يعون ممّثل 
الّرئي�س نبيه ب�ّري الّنائب أّي�وب حمّيد، ممّثل 
الّسفير اإليراني محمد فتحعلي القائم باألعمال 
محم�د صادق فضل�ي، النواب عل�ي بزي، علي 
عمار، محمد رعد، علي المقداد، نوار الساحلي، 
قاس�م هاش�م، المفتي الجعفري الشيخ أحمد 

قب�الن، وفد من قيادة حرك�ة »أمل« إلى جانب 
ش�خصّيات حزبي�ة وسياس�ية، وممّثلين عن 

الفصائل الفلسطينية.
وبعد يومين م�ن تقّبل التعازي والتبريكات 
ف�ي مجم�ع المجتب�ى، تواص�ل العائل�ة تقبل 
التع�ازي والتبري�كات في قاعة الش�يخ أحمد 
أمين الدين في مس�قط رأس�ه في بل�دة عبيه، 
ابتداء من ظهر الثالثاء وحتى الساعة الخامسة 
والجمع�ة  الخ����مي�س  ويوم�ي  مس�اًء، 
المقبلين، من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى 

السادسة مساًء.

حزب اهلل هيدد إرسائيل: سنثأر للقنطار
عميد األسرى اللبنانيين إلى مثواه األخير

ص3الـدفـاع تـرسـل 481 جـريـحـا لـلـخـارج وتـمـنـح ذوي كـل شـهـيـد 6 مـلـيـون ديـنـار
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هيئـة كرديــة تربـط »استقالل« االقليم
بـ »الدعم الدولي واإلقليمي«
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وتعتقل المواطنين
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»                              « تروي تفاصيل القصف األمريكي
للجنود العراقيني يف الفلوجة

       بغداد / المستقبل العراقي

روت صحيفة واش�نطن بوست 
تفاصيل ع�ن عملية قص�ف الجنود 
العراقيين من قبل القّوات األميركية 
في قضاء الفلوجة التابع لمحافظة 
االنبار، حيث تخوض القوات العراقية 
حرباً ضروس�اً من أجل اس�تعادتها 
من تنظيم »داعش«. ويقول الجيش 
العراقي، ان غارة جويًة من التحالف 

الدولي الذي تقوده واشنطن ضربت 
قواته�م االمني�ة، وهذه ه�ي المرة 
األول�ى الت�ي تتعرض فيه�ا القوات 
االمني�ة الى ني�ران صديق�ة منذ ان 
بدأ التحالف بقصف مواقع مسلحي 
داعش ف�ي الع�ام الماض�ي. وزارة 
الدف�اع العراقي�ة من جهته�ا قالت 
في بيانه�ا، ان الغارة الجوية وقعت 
عل�ى الق�وات االمني�ة بينم�ا كانوا 
في اش�تباكات مع مس�لحي داعش 

في جنوب الفلوجة، وبس�بب س�وء 
االحوال الجوي�ة ُقتل جندياً واصيب 
تس�عة اخرون، وفقاً للبيان.الجنود 
يقول�ون، ان اع�داد الضحاي�ا كانوا 
اعل�ى من ذل�ك، فضالً ع�ن تأكيدات 
من ضابط رفض الكشف عن اسمه، 
النه غير مخول للحديث لالعالم، بان 
٢٥ جندي�اً قتل�وا وأصيب ٣٧ اخرين 

بجروح.
التفاصيل ص3
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      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وس�ائل إعالم بلغارية، أم�س االثنين، ع�ن اعتقال 
الش�رطة البلغارية 33 مهاجراً عراقياً غير شرعيين بينهم نساء 
وأطف�ال، وفيم�ا أك�دت أن المهاجري�ن كانوا مختبئي�ن داخل 

شاحنة للبضائع.
وقال�ت وكالة نوفناي�ت البلغاري�ة في تقرير إن “الش�رطة 
البلغارية قامت باعتقال مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين 
تتألف من 17 رجالً وثماني نساء مع ثمانية أطفال جميعهم من 
العراق”، مبينًة أن “الش�رطة عثرت عليهم وهم مختبئون داخل 
ش�احنة للبضائ�ع تحمل لوحات تس�جيل بريطاني�ة وذلك أثناء 
قيام دوريات الش�رطة بتفتيش الس�يارات عن�د الطريق الرابط 
بين مدينتي تس�اريفو وبريمورس�كو المطلة على ساحل البحر 
األس�ود”. وأضافت الوكالة، أن “ش�رطة بورغاز اعتقلت سائق 
الش�احنة البالغ م�ن العمر 24 عام�اً والذي لديه س�جل جنائي 

سابق”.
يذكر أن األش�هر القليلة الماضية شهدت هجرة قرابة نصف 
مليون عراقي، قرابة %70 منهم ش�باب، نتيجة تردي األوضاع 
ف�ي البلد، واغل�ب المهاجرين يكون طريقهم عب�ر تركيا ومنها 

الى البلدان األوروبية. 

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الس�لطة القضائية العراقية، أمس االثنين، ان محاكم 
البالد افرجت خالل الش�هر الماضي عن 8883 موقوفاً لم تثبت 
إدانته�م، فيم�ا اش�ارت الى انه ت�م انج�از 15311 قضية خالل 
المدة ذاتها. وقال المتحدث باس�م السلطة القضائية عبد الستار 
بيرق�دار، في بي�ان تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه ان 
“محاكم البالد افرجت عن 8883 موقوفاً خالل الش�هر الماضي 
لم تثبت إدانتهم بما نس�ب اليهم”، الفت�اً إلى أن “1845 موقوفاً 
م�ن هذه األعداد كان�وا متهمين وفق الم�ادة الرابعة من قانون 

مكافحة اإلرهاب”.
واض�اف بيرقدار أن “7002 موقوفا ت�م اإلفراج عنهم خالل 
مرحل�ة التحقي�ق، و1881 آخري�ن خ�الل مرحل�ة المحاكمة”، 
مش�يراً إلى أن “مجموع الذين حسمت قضاياهم بنحو عام بلغ 

13712 موقوفاً”.
وتابع أن “مكاتب التحقيق القضائي في عموم البالد حسمت 
خ�الل المدة هذه 15311 قضية بمعدل %70 مما عرض عليها”، 
الفتا إلى أن “مكتب تحقيق الحلة احتل المرتبة األولى بمعدالت 

الحسم تاله مكتب تحقيق الكاظمية”.
يذكر ان الس�لطة القضائية االتحادية اعلنت، في 19 تشرين 
الثاني 2015، عن محاكمة 854 متهماً ب�”االرهاب” خالل الشهر 
الماضي، مؤكدة ان محاكم البالد افرجت عن 1611 متهما خالل 

المدة ذاتها.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو اللجنة المالي�ة النيابية النائب مس�عود حيدر، 
أمس االثنين، عن عدم وجود تعيينات في البالد لغاية عام 2019، 
عازيا س�بب ذلك الى انخفاض اسعار بيع النفط، فيما اشار الى 
ان هناك مشاكل ستصادف رواتب الموظفين خالل العام المقبل 

للسبب نفسه.
وقال حيدر إن “مؤشرات بيع النفط يدل على أن سعر البرميل 
الواح�د ال يتحاوز ال� 50 دوالر لغاي�ة 2019”، مبينا ان “العراق 
ال يمكن�ه اط�الق تعيينات ضمن موازناته المالي�ة لغاية 2019، 

بسبب اسعار النفط”.
وتاب�ع حي�در ان “هناك مش�اكل كبي�رة س�تصادف رواتب 
الموظفي�ن في 2016 للس�بب نفس�ه”، مش�يرا ال�ى ان “الحل 
الوحي�د لتفادي هذه االزمة هو اعادة النظر بمؤسس�ات الدولة 

وهيكلتها من جديد والقضاء على الترهل الذي فيها”.
وص�وت مجلس الن�واب بأغلبي�ة الحاضرين على مش�روع 
قان�ون الموازن�ة المالي�ة لع�ام 2016 بقيم�ة تتج�اوز ال�105 

تريليونات دينار، وبعجز يزيد على 24 تريليون دينار.
يذكر ان أسعار نفط خام برنت هبطت ألدنى دون 36.3 الول 
م�رة منذ 11 عام�ا نتيجة تجدد المخاوف م�ن وفرة المعروض 
من النفط في األسواق العالمية مع بقاء االنتاج حول العالم عند 
أو قرب مس�تويات مرتفعة بشكل قياسي باإلضافة إلى اقتراب 
دخ�ول إمدادات نفطية جديدة من إي�ران والواليات المتحدة إلى 

األسواق.

بلغاريا تعتقل 33 مهاجرًا عراقيًا 
بينهم نساء وأطفال

القضاء: االفراج عن 8883 موقوفًا 
خالل الشهر املايض

املالية الربملانية: ال وجود للتعيينات 
لغاية عام 2019

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت هيئة المناطق الكردستانية الواقعة 
خ�ارج إدارة اإلقلي�م، أمس اإلثني�ن، أن قرار 
إس�تقالل كردس�تان بحاجة إل�ى دعم دولي 
وإقليم�ي، مش�ددة ف�ي الوق�ت عل�ى أهمية 
إجم�اع األط�راف السياس�ية الكردس�تانية 
على مش�روع إجراء اإلس�تفتاء حول مصير 

كردستان.
وق�ال رئي�س الهيئ�ة نصرالدي�ن س�ندي 
إن “إس�تقالل كردس�تان بحاج�ة إل�ى دع�م 
ومساندة دولية وإقليمية”، الفتا إلى أنه “في 
حال غياب الدعم الدولي فإن قرار اإلس�تقالل 

ليس سهال”.
وأضاف سندي أنه “من المهم جدا ان يعمل 
إقليم كردستان مع الدول اإلقليمية والمجتمع 
الدول�ي لكس�ب الدعم إلتخاذ قرار إس�تقالل 
كردستان”، الفتا إلى أن “الوقت مالئم إلجراء 

اإلستفتاء حول مصير كردستان”.
وشدد سندي على “أهمية إجماع األطراف 
السياسية الكردس�تانية على مشروع إجراء 
اإلس�تفتاء حول مصير االقليم”، مشددا على 
اهمية “وحدة الموقف السياسي الكردستاني 

الذي سيسهل عملية اإلستفتاء”.
وتابع س�ندي أنه “نتيجة س�وء األوضاع 
السياسية واألمنية التي يمر بها العراق بدأت 
األطراف الس�نية أيضا تطال�ب بإقامة أقاليم 
في مناطقهم”، موضحا أن “إقليم كردستان 
هو ش�به مس�تقل منذ 24 عام�ا وتمكن من 

إدارة حكم بشكل جيد”.
يذكر ان وس�ائل اعالمية كردية قد نشرت 
أن رئيس إقليم كردس�تان مسعود البارزاني 
األح�زاب  م�ع  التوص�ل  حزب�ه  م�ن  طل�ب 
السياس�ية األخرى إلى آلية إلجراء اس�تفتاء 

حول اإلستقالل.

هيئة كردية تربط 
»استقالل« االقليم بـ »الدعم 

الدويل واإلقليمي«

كوريا: مليون دوالر إلعامر »املناطق املحررة« يف العراق

»داعش« يصادر هويات سكان نينوى ملنع خروجهم من املحافظة

      بغداد / المستقبل العراقي

قّدم�ت جمهوري�ة كوري�ا، أم�س االثنين، 
منحة بقيمة مليون دوالر إلى صندوق تمويل 
االس�تقرار الفوري لتمويل مش�اريع سريعة 
ف�ي المناط�ق العراقية المحّررة من س�يطرة 
)داعش(، فيما أكدت حرصها على دعم العراق 

لمساعدة النازحين واعادتهم الى مناطقهم.
وقال�ت ممثل�ة برنام�ج األم�م المتح�دة 
اإلنمائ�ي ومنس�قة الش�ؤون اإلنس�انية في 
العراق، ليز غراندي في بيان تلقت “المستقبل 
العراقي” نس�خة من�ه، إن “المنح�ة الجديدة 
ستس�تخدم  دوالر  ملي�ون  البالغ�ة  لكوري�ا 
إلص�الح بنى تحتي�ة عامة بما فيه�ا مدارس 
ومراكز رعاي�ة صحية ف�ي محافظات ديالى 

وصالح الدين واألنبار”.
وأعرب�ت غران�دي ع�ن “امتنانه�ا لدع�م 
الجمهوري�ة الكوري�ة ومن�ح الن�اس الثق�ة 
للعودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم هدف 
رئي�س إلعادة االس�تقرار”، مؤكدة أن “إعادة 
بن�اء الم�دارس والمنش�آت وتوفي�ر وظائف 
ومس�اعدة المؤسس�ات على إعادة االنطالق 
مجدداً أمور بس�يطة لكنها تشكل فارقاً كبيراً 
ف�ي البل�دات والمناط�ق المح�ّررة حديثاً من 

تنظيم )داعش(.

م�ن جانب�ه قال س�فير جمهوري�ة كوريا 
ل�دى الع�راق تش�و جن�غ ون إن “جمهوري�ة 
كوري�ا تح�رص عل�ى دع�م جه�ود حكوم�ة 
العراق لمساعدة المجتمعات المحلية المتأثرة 
بالنزوح والعنف على التعافي واالس�تقرار”، 
متمنياً أن “تس�اعد المنحة الثاني�ة النازحين 
العراقيي�ن في العودة ومباش�رة عملية إعادة 

البناء”.
يش�ار الى أن صن�دوق تمويل االس�تقرار 
المتح�دة  األم�م  لبرنام�ج  التاب�ع  الف�وري 

اإلنمائي تأس�س في حزيران 2015 بطلب من 
رئي�س حكومة الع�راق حيدر العب�ادي ودعم 
جهات مانحة مش�اركة ف�ي التحالف الدولي 
ضد تنظي�م )داعش( وق�ّدم الصن�دوق دعماً 
إل�ى تكريت، التي ش�هدت ع�ودة نحو 90 في 
المئة من األس�ر إلى منازلهم وطلبت حكومة 
العراق أخيراً من برنام����ج األمم المتح��دة 
اإلنمائي توسيع نشاطات إعادة االستقرار إلى 
مناطق محّررة حديثاً في صالح الدين وديالى 

واألنبار ونينوى.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر محلي في محافظة نينوى، 
أم�س االثنين، ان تنظيم “داعش” قام بحملة 
كبيرة لمصادرة الهويات الش�خصية لسكان 
المحافظ�ة، به�دف منعهم م�ن الخروج من 

المحافظة.
وق�ال المص�در إن “عناص�ر م�ن تنظيم 
داع�ش ب�دأو بحمل�ة كبي�رة ف�ي الس�احل 
االيمن وااليس�ر وعدد من االحياء الس�كنية 

ف�ي الموص�ل بمص�ادرة الهوي�ات المدني�ة 
ان  مبين�ا  هن�اك”،  الس�اكنين  للمواطني�ن 
“الحملة نفذها مجاميع مما يس�مى بديوان 

االمن”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكش�ف 
ع�ن اس�مه، ان “الهدف من ه�ذا االجراء هو 
من�ع المواطني�ن م�ن الخ�روج ال�ى خارج 
المحافظ�ة”، مش�يرا ال�ى ان “الكثي�ر م�ن 
المواطنين امتنعوا عن تسليم هوياتهم كونها 

مستمسكات رسمية ال يملكون غيرها”.

واك�د المص�در ان “مئات االس�ر تفر من 
نينوى، وهذا االمر بات يخيف التنظيم”.

يذكر أن مدينة الموصل تخضع لس�يطرة 
إذ   ،)2014 حزي�ران   10( من�ذ  “داع�ش”، 
تعاني من أزمة أمنية وإنسانية كبيرة نتيجة 
س�عي التنظيم إلى فرض رؤيته “المتطرفة” 
عل�ى جمي�ع نواح�ي الحي�اة ف�ي المدين�ة، 
فيم�ا تتواصل الضرب�ات الجوية على مواقع 
التنظيم في المحافظة وغالبا ما تسفر مقتل 

وإصابة عدد من عناصره.

وزير النفط يتحدث عن »مجود مع كردستان«: 
إذا سلموا االيرادات حيصلون عىل املوازنة

دعــوات لـتـشــريـع قـانـون »حـق الـبــريء«
والداخلية: ال سجون رسية يف العراق

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت المفوضي�ة العلي�ا لحقوق 
اإلنس�ان، أم�س االثني�ن، ع�ن توقي�ع 
العراق ثمان اتفاقيات في مجال حقوق 
اإلنس�ان، ودعت لتش�ريع قانون “حق 
المتعرضين  األبرياء  لتعويض  البريء” 
للتعذيب، وحين طالب�ت األمم المتحدة 
بتل�ك  بااللت�زام  العراقي�ة  الس�لطات 
االتفاقيات، نفت وزارة الداخلية وجود 

سجون سرية في العراق.
العلي�ا  المفوضي�ة  عض�و  وق�ال 
لحقوق اإلنس�ان مسرور أس�ود، على 
هام�ش إقامة المفوضية ورش�ة عمل 
تح�ت عن�وان )آلي�ات تنفي�ذ توصيات 
اتفاقي�ة مناهضة التعذي�ب( في فندق 
“الت�زام  إن  بغ�داد،  وس�ط  المنص�ور 
الع�راق باالتفاقي�ات وتقاري�ر دولي�ة 
الخاص�ة بحقوق اإلنس�ان هو مؤش�ر 
ايجاب�ي”، مبينا أن “العراق صادق على 

ثمانية اتفاقيات من أصل تسعة في هذا 
الجانب”.

وأضاف أس�ود، أن “الهدف من عقد 
ورش�ة الي�وم ه�و وض�ع آلي�ة لتنفيذ 
اتفاقي�ات مناهض�ة  توصي�ات لجن�ة 
التعذي�ب باعتبار العراق ط�رف فيها”، 
الفتا إل�ى أن “العراق مل�زم بتنفيذ تلك 

التوصيات على صعيد السلطة التنفيذية 
والتشريعية والقضائية”.

ودعا عضو المفوضية العليا لحقوق 
اإلنس�ان، إل�ى “تش�ريع قان�ون ح�ق 
البريء لتعوي�ض المتعرضين للتعذيب 
م�ن األبري�اء”، مؤك�دا أن “المفوضية 
تراقب كل مجاالت حقوق اإلنس�ان في 

العراق”.
م�ن جانبه قال مدي�ر مكتب حقوق 
اإلنس�ان التاب�ع لبعثة الألم�م المتحدة 
إن  موت�ا،  فرانشس�كو  الع�راق  ف�ي 
“العراق احد الدول التي وقعت ووافقت 
على اآلليات الدولية وعليها تتقيد بها”، 
مبين�ا أن “أي فش�ل ف�ي ه�ذا التوجه 

سيفقد الثقة بالحكومة العراقية”.
وأضاف موت�ا، أن “تنظيم )داعش( 
يرتك�ب أبش�ع الجرائ�م واالنته�اكات 
لحقوق اإلنس�ان”، مؤكدا ض�رورة أن 
“يكون هناك صوت للعراقيين من خالل 

خطوات بناءة لمناهضة التعذيب”.

بدوره ق�ال ممث�ل مديري�ة حقوق 
اإلنس�ان في مكتب مفت�ش عام وزارة 
الداخلية العميد خليل جبار االسدي، إن 
“وزارة الداخلية مس�تمرة بفتح ورش 
عمل ودورات في مجال حقوق اإلنسان 
والمرأة، وفتح دورات لضباط التحقيق 
ومتابعته�م م�ن قب�ل مفارز ال�وزارة 

والتعامل مع الموقف تعامل أنساني”.
وأكد االس�دي، “عدم وجود سجون 
س�رية في الع�راق”، مؤك�دا “االطالع 
عل�ى أح�وال الموقوفي�ن ف�ي بع�ض 

المحافظات وعدم وجود أي مشكلة”.
الس�جناء  مؤسس�ة  وكان�ت 
السياسيين نفت، في )16 كانون األول 
2015( وج�ود “أي عملي�ات تعذي�ب” 
في الس�جون العراقي�ة، ووصفت “ما 
بأن�ه “مج�رد  المس�ألة  يش�اع” ع�ن 
ادعاءات”، فيما أعربت عن أملها بتعديل 
قانون الس�جناء السياس�يين “لضمان 

حقوقهم”.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي 
إن�ه ل�م يتم بع�د التوص�ل إل�ى اتفاق بش�أن 
صادرات النفط من إقليم كردس�تان العراقي، 
مجددا تأكيده معارضة الحكومة المركزية في 
بغداد لبيع اربيل نفطها مباش�رة بدال من نقله 
إلى ش�ركة تس�ويق النفط العراقية )سومو(. 
وق�ال عب�د المه�دي ان�ه “مازلن�ا ف�ي حالة 
جمود…ننتظر مباحثات جادة مع أشقائنا في 
كردستان”. وبدأت حكومة إقليم كردستان في 
تخطي بغداد وتصدير النفط مباشرة في 2014 
بعد نزاع مع الحكومة المركزية بش�أن حصة 
اإلقليم في الموازنة. ويصدر اإلقليم حاليا أكثر 
من 500 ألف برمي�ل يوميا. وقال عبد المهدي 
“إذا س�لموا النف�ط س�يحصلون عل�ى نس�بة 
الس�بعة عش�ر بالمئة” في إش�ارة إلى الجزء 
المخص�ص م�ن الميزاني�ة العامة للس�لطات 
الكردي�ة ف�ي مقابل نفط اإلقلي�م .وأضاف أن 
مباحثات بغداد مع ش�ركات النف�ط األجنبية 

العامل�ة في الجنوب بش�أن مراجعة ش�روط 
اتفاقي�ات الخدم�ات الخاصة بتلك الش�ركات 
تس�ير في اتجاه جيد. قال “حصلنا على بعض 
التخفيضات في التكاليف من ش�ركات النفط 
العالمي�ة. مازلن�ا نتباح�ث. ش�ركات النف�ط 
العالمي�ة قدم�ت بع�ض المقترحات…قلصنا 
الفج�وة عن ذي قبل”. وق�ال “علينا أن نطرح 
بعض الحوافز هناك لش�ركات النفط العالمية 
لك�ن نريده�ا أن تتحم�ل المس�ؤوليات أيضا 
عندم�ا يك�ون الس�عر منخفضا وكالن�ا أيضا 

مسؤول عن خفض التكلفة.

برملانيون بريطانيون يطالبون باعتبار قتل »داعش« لألقليات »إبادة«

الدفاع ترسل 481 جرحيًا للخارج ومتنح ذوي كل شهيد 6 مليون دينار

      بغداد / المستقبل العراقي

دعا أكثر م�ن 60 برلمانيا بريطانيا، رئيس 
ال�وزراء، ديفيد كاميرون، إل�ى اعتبار قتل ما 
يس�مى بتنظيم “الدولة اإلس�المية” لألقليات 

“إبادة جماعية”.
وطال�ب البرلماني�ون ف�ي خطابه�م إل�ى 
كامي�رون باس�تخدام س�لطته للتوص�ل إلى 
اتفاق مع األمم المتحدة الس�تخدام مصطلح 

اإلبادة.
وذكر الخطاب أن هذا س�ينبه المس�ؤولين 
)عن عمليات القتل( إلى أنهم سيقبض عليهم 

ويحاكمون ويعاقبون.
ي�زال  ال  الدول�ة  تنظي�م  أن  إل�ى  وأش�ار 
بم�ن  ممنهج�ة،  بص�ورة  األقلي�ات  يقت�ل 
فيه�م المس�يحيون واإليزيديون الس�وريون 

والعراقيون.
وذكرت األم�م المتح�دة أن معاملة تنظيم 
الدول�ة لإليزيديين دليل عل�ى أن التنظيم ربما 
ارتكب إبادة جماعية وجرائم حرب في العراق. 

وح�ذرت منظم�ات حقوقية م�ن أن الجماعة 
المتشددة تحاول كذلك استئصال األقليات من 

مناطق عديدة في البالد.
“رسالة واضحة”

وذكر البيان، الذي كتبه النائبان رود فليلو 
وديفيد ألتون، أن ثمة دليال على ارتكاب تنظيم 

الدول�ة اغتي�االت لق�ادة الكنيس�ة، وح�االت 
قتل جماعي، وتعذي�ب، وخطف لطلب الفدية 
ف�ي األقلي�ات المس�يحية بالعراق وس�وريا، 
واالس�تعباد الجنس�ي واالغتص�اب الممنهج 

للفتيات والسيدات المسيحيات.
وأضاف أن التنظيم يحول الناس قسرا إلى 

اإلس�الم، ويدمر الكنائس واألدي�رة والمقابر 
واآلثار المس�يحية، وأن مس�لحيه يس�رقون 

األراضي والثروات من الكهنة المسيحيين.
وأش�ار إلى أن “هناك فائدتين من تس�ليم 

األمم المتحدة بارتكاب إبادة جماعية.”
وأض�اف: “الفائ�دة األول�ى: س�يبعث هذا 
رس�الة واضحة للغاية إلى من يديرون أعمال 
القت�ل ويرتكبونه�ا فحواها أنه�م في مرحلة 
ما في المستقبل سيحاس�بون أمام المجتمع 
الدول�ي عل�ى أعماله�م، وس�يقبض عليه�م، 

وسيحاكمون، وسيعاقبون.”
وتاب�ع: “الثاني�ة: سيش�جع ه�ذا ال�127 
دولة الموقعة على االتفاقية على أداء واجبها 
التخاذ اإلج�راءات الضروري�ة لمنع ومعاقبة 

مرتكبي تلك األعمال الشريرة.”
وفي بداية هذا الع�ام، ذكر تقرير لمنظمة 
حقوق األقليات الدولي�ة )MRG( ملخصا عن 
إعدامات وحاالت تحول إلى اإلس�الم باإلكراه 
واغتص�اب وغيره�ا من االعت�داءات تعرضت 

لها األقليات في العراق.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدفاع، أمس االثنين، 
تش�كيل أمان�ة س�ر خاص�ة لمتابع�ة 
شؤون ومعامالت الشهداء والجرحى، 
الفتة ال�ى تس�فير 481 جريحاً خارج 
الع�راق وتحم�ل تكفل�ة عالجه�م في 
المستش�فيات العالمي�ة، فيم�ا قررت 
من�ح ذوي كل ش�هيد 6 ملي�ون دينار 

للدفن والتكفين والفاتحة.

وقال�ت ال�وزارة ف�ي بي�ان تلق�ت 
“المس�تقبل العراق�ي” نس�خة من�ه، 
“رداً عل�ى المش�ككين بع�دم اهتم�ام 
وزارة الدفاع بعوائل الشهداء وشؤون 
الجرحى وقطعاً لعمليات االبتزاز التي 
يتعرض لها بعض عوائل الش�هداء من 
قبل نف�ر قليل م�ن أصح�اب النفوس 
الضعيفة ش�كلت وزارة الدف�اع أمانة 
سر خاصة لمتابعة شؤون ومعامالت 
الجي�ش”،  ف�ي  والجرح�ى  الش�هداء 

موضح�ة أن “األمانة المش�كلة أخذت 
على عاتقها العمل ما بعد )10 حزيران 
2014( و 2015، وانج�زت معام�الت 
 2348 و  الش�هداء  265 ضابط�ا م�ن 
ش�هيداً م�ن المرات�ب و11 ش�هيد من 

الموظفين المدنيين”. 
وأضاف�ت ال�وزارة، أنه�ا “قام�ت 
بتس�فير 481 جريح�اً خ�ارج العراق 
ف�ي  عالجه�م  بنفق�ة  وتكفله�ا 
مش�يرة  العالمي�ة”،  المستش�فيات 

ال�ى “إص�دار هوي�ة خاص�ة للجريح 
تس�هل معامالته في جمي�ع مديريات 
الدف�اع، م�ع من�ح  ومفاص�ل وزارة 
الجريح مبل�غ مليوني دين�ار وصرف 
جميع مس�تلزمات عالجه من عربات 
أو مس�اند أو أي أمور طبية مس�اعدة 

أخرى”. 
قال�ت  الش�هداء،  بخص�وص  أم�ا 
الوزارة، “اتخذت خطوات بهذا الش�أن 
بع�د أن يؤش�ر الش�هيد ف�ي قاع�دة 

البيان�ات بنق�ل راتبه م�ن وحدته إلى 
دائ�رة التقاع�د العس�كري، مع صرف 
مبل�غ 6 ملي�ون دين�ار لعملي�ة الدفن 

والتكفين والفاتحة”.
وكان وزي�ر الدفاع خال�د العبيدي 
وجه بتش�كيل مكتب لمتابعة ش�ؤون 
“الش�هداء” يرتب�ط بمكتب�ه الخ�اص 
بش�كل مباشر، فيما أش�ار إلى إصدار 
أوامر لمن�ح ذوي “الش�هداء” أولوية 

في التعيين داخل الوزارة.
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      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التربية، أمس االثنين، عن مواعيد اجراء امتحانات نصف الس�نة 
والك�ورس األول والعطل�ة الربيعي�ة للع�ام الدراس�ي الحالي، فيم�ا أكدت منح 

المدارس صالحية وضع جداول لالمتحانات.
وقال�ت الوزارة في بيان صحفي تلقت “المس�تقبل العراقي” نس�خة منه، إن 
“امتحانات نصف الس�نة والكورس األول ستكون في يوم األربعاء ٢٠١٦/١/٢٠ 
ولجمي�ع المراحل الدراس�ية”، مبين�ة أن “نهاية االمتحانات س�تكون يوم األحد 
٢٠١٦/١/٣١ و بداي�ة العطلة الربيعية س�تكون يوم ٢٠١٦/٢/١ وتس�تمر لمدة 

اسبوعين”.
وأضافت الوزارة أن “دوام الفصل الثاني س�يكون يوم االثنين ٢٠١٦/٢/١٥”، 
مؤك�دة “اعطاء صالحيات وضع ج�دول االمتحانات الى إدارات المدارس على أن 

تلتزم بموعد بدء االمتحانات وانتهائها وفق موعد الوزارة المركزي”.

الرتبية حتدد مواعيد امتحانات نصف السنة والعطلة الربيعية

      المستقبل العراقي/ عادل الالمي

حذرت برلمانيون, أمس االثنين, 
م�ن »الخلطة األمريكي�ة« الجديدة 
الحت�الل الع�راق والتي تع�د العدة 
لتنفيذها باالش�تراك م�ع »ايطاليا 
وكن�دا« م�ن خ�الل قي�ادة عملية 

تحرير الموصل.
وبهذا التوجه, تحاول واشنطن 
ض�رب عصفوري�ن بحج�ر واحد, 
احتالله�ا  لع�ودة  خط�وة  فه�ي 
للع�راق, فض�ال عن منع مش�اركة 
الحشد الشعبي من اقتحام المدينة 
التي يس�يطر عليه�ا »داعش« منذ 

أكثر من عام.
التحذي�رات النيابي�ة لم تس�تند 
على التكهنات فحسب, وإنما بنيت 
على معطي�ات حقيقية على ارض 
الواق�ع, فايطاليا تدخل�ت بذريعة 
»حماية« سد الموصل, بينما وصل 
وزي�ر الدف�اع الكن�دي إلى ش�رق 

الموصل في مهمة استطالعية.
وحذرت النائبة عن ائتالف دولة 
القان�ون ف�ردوس الع�وادي، مما 
س�مته إيديولوجية جديدة تقودها 
األمريكي�ة  المتح�دة  الوالي�ات 

بمساعدة ايطاليا وكندا.
ف�ي  النائب�ة  حدي�ث  ويأت�ي 
وقت ابلغ س�كان محلي�ون بالقاء 
منشورات من قبل الطيران العراقي 
عل�ى مدين�ة الموص�ل تش�ير إلى 
قرب تحري�ر المدينة على يد قوات 

عراقية.
»هنال�ك  أن  الع�وادي  وقال�ت 
تحال�ف  ع�ن  تتح�دث  معلوم�ات 

)امري�كا  يض�م  جدي�د  عس�كري 
وايطالي�ا وكندا(، بدع�وى لتحرير 
مدين�ة الموص�ل خارج ع�ن إرادة 

الحكومة العراقية«.
التحال�ف  »ه�ذا  أن  وأضاف�ت 
باطل من الناحية الشرعية وخارج 
عن ارادة العراقيي�ن ومحاولة من 
أمري�كا وه�ذه ال�دول لم�د حدود 
نفوذها في داخل العراق عن طريق 
العزف على أوت�ار إثارة التوتر بين 

العراقيين«.
وتابعت أن »هذا التحالف الجديد 
الطائفية  يح�اول إش�عال األزم�ة 
بتداول مف�ردات في آلي�ة تعاملها 
أن  العراقيي�ن، الس�يما بع�د  م�ع 
اعلن�ت أمريكا صراحة تعاملها مع 
الس�نة والكرد بمعزل عن الشيعة، 
وهي بهذا تحاول دق طبول الحرب 
ف�ي  الثالث�ة  الطائفي�ة  العالمي�ة 

المنطقة من اجل إحراقها«.
وقبل أيام, قالت ايطاليا أن نحو 
500 جن�دي ايطالي س�يتواجدون 
في العراق لحماية ش�ركة ايطالية 
تعم�ل عل�ى تأهي�ل س�د الموصل 
وإص�الح االنش�قاقات في�ه منع�ا 

النهياره.
التحالف  المتحدث باسم  ودافع 
الدولي س�تيف وارن، ع�ن التواجد 
االيطالي بالقول, أن مهمة القوات 
االيطالية هي حماية شركة ايطالية 

تتولى صيانة سد الموصل،.
وقال وارن خالل مؤتمر صحفي 
عق�ده بمق�ر الس�فارة األميركية 
وسط بغداد ، إن »الحكومة العراقية 
تعاقدت مع شركة ايطالية لصيانة 

سد الموصل«.
وأضاف وارن، أن »نش�ر قوات 
ايطالي�ة ف�ي الس�د يأت�ي لحماية 
عمال الش�ركة االيطالية بالتنسيق 
م�ع الحكوم�ة العراقي�ة«، مؤكداً 
»عدم ارتباط تلك القوات بالتحالف 

الدولي«.
وفي خضم ذلك, أعلن وارن، عن 
وص�ول ق�وات خاصة ال�ى العراق 
لتنفيذ عدة مهما سرية، فيما اشار 
الى ان تلك المهام سنتفذ بالتنسيق 

مع بغداد.

وبي�ن وارن، ان »ق�وات خاصة 
وصل�ت مؤخ�را ال�ى الع�راق بناء 
على دعوة من الحكومة العراقية«، 
مبينا ان »هذه القوة س�تنفذ مهام 
س�رية بالتش�اور م�ع الحكوم�ة 

العراقية«.
وأض�اف وارن أن »تع�داد هذه 
الق�وة يبل�غ نح�و 100 عنص�ر«، 
مش�يرا الى ان »عملها سيكون في 

الظالل«.
وتابع ان »هذه القوة س�تتولى 
مهم�ة قطع االم�دادات عن داعش 

بين العراق وس�وريا«، الفتا الى ان 
»التنظيم ال يعرف من أين سيتلقى 

الضربات«.
واك�د وزي�ر الدف�اع األمريكي 
أش�تون كارتر، في وقت سابق، إن 
أمريكا ت�درس اس�تراتيجية زيادة 
هجماتها على تنظيم »داعش« من 
خ�الل المزيد من العملي�ات البرية 

والجوية.
االيطالي�ة,  ألمس�اع  وقوبل�ت 
بغ�داد   واعتبرته�ا  بالرف�ض، 
واس�تقالل  بس�يادة  اس�تخفافاً 

العراق.وف�ي ه�ذا اإلط�ار, وص�ل 
الكن�دي هارجي�ت  الدف�اع  وزي�ر 
س�اجان، امس االثنين، الى محور 
الخ�ازر، ش�رقي نين�وى، لإلطالع 
عل�ى طبيع�ة ومس�توى العمليات 
العس�كرية للق�وات األمني�ة ض�د 

تنظيم »داعش«.
وبحس�ب مصدر ك�ردي ، فإن، 
الكن�دي هارجي�ت  الدف�اع  وزي�ر 
س�اجان وصل، الى محور الخازر، 
لإلط�الع ع�ن ق�رب ح�ول واق�ع 
العس�كرية  العملي�ات  وطبيع�ة 

للق�وات األمني�ة وخصوص�اً بع�د 
تعرض المح�ور مؤخراً إلى هجوم 

من قبل تنظيم »داعش«.
وأضاف ، أن وزير الدفاع الكندي 
كان في اس�تقباله عدد من قيادات 
قوات البيشمركة في محور الخازر 
من بينهم وزير البيش�مركة وكالة 

كريم شنكالي.
وف�رض تنظي�م »داع�ش« ق�د 
س�يطرته عل�ى مدين�ة الموص�ل، 
ف�ي  نين�وى،  محافظ�ة  مرك�ز 
)العاش�ر من حزيران 2014(، كما 
امتد نشاطه بعدها، إلى محافظات 

ومناطق اخرى.
 ف�ي الغض�ون, كش�ف مصدر 
محل�ي  ف�ي محافظة نين�وى، ان 
تنظيم »داعش« ق�ام بحملة كبيرة 
الش�خصية  الهوي�ات  لمص�ادرة 
لس�كان المحافظ�ة، بهدف منعهم 

من الخروج من المحافظة.
وق�ال المص�در إن »عناصر من 
تنظيم داعش ب�دأوا ، بحملة كبيرة 
في الس�احل االيمن وااليسر وعدد 
من اإلحياء الس�كنية في الموصل 
المدني�ة  الهوي�ات  بمص�ادرة 
للمواطنين الساكنين هناك«، مبينا 
ان »الحمل�ة نفذه�ا مجامي�ع مما 

يسمى بديوان االمن«.
واض�اف المص�در ، ان »الهدف 
من هذا االجراء هو منع المواطنين 
من الخروج الى خارج المحافظة«، 
مشيرا الى ان »الكثير من المواطنين 
امتنعوا عن تسليم هوياتهم كونها 
مستمس�كات رس�مية ال يملكون 

غيرها«.

برلمانيون يحذرون من »خطة« تشترك فيها كندا وايطاليا

احــــتــالل جـــديـــــد تــــقــــوده أمــيــــركــــا.. والــــــحـــكــــــومــــة ال تــــعــــلــــم

بغداد »ترحب« بانسحاب »بعض« عناصر الجيش التركي

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

رحبت بغ�داد، أمس االثنين, باالنس�حاب 
التركي م�ن األراضي العراقي�ة، وفيما أكدت 
رفضه�ا لتواج�د أي قوات أجنبي�ة برية على 
ارض العراق, كشف  قيادي في الحشد الشعبي 
ع�ن امتالك�ه أدل�ة تثب�ت ت�ورط المخابرات 

التركية بدعم »داعش«.  
االتهام�ات ألنقرة بدع�م »داعش« جاءت 
بالتزام�ن م�ع تس�ريبات تفيد ب�ان تركيا قد 
بغاز«الس�ارين«  اإلرهاب�ي  التنظي�م  زودت 
المحظ�ور دولي�اً, وأق�دم اإلرهابي�ون عل�ى 
استخدامه بالعراق. وقال القيادي في الحشد 
الش�عبي جبار المعموري،  إن »مفرزة أمنية 
خاصة من الحش�د الشعبي عثرت على هاتف 
نق�ال حديث مع جثة قيادي ب�ارز في تنظيم 
داعش س�وري الجنس�ية قتل في كمين قرب 
قض�اء الش�رقاط ش�مال ص�الح الدي�ن قبل 
يومي�ن«. وأض�اف المعم�وري، أن »تفحص 
محتوي�ات الهات�ف النق�ال خاصة الرس�ائل 
النصية كش�فت ع�ن دور خطي�ر للمخابرات 
التركي�ة ف�ي دع�م داعش م�ن خ�الل تأمين 
مس�ارات خروج ودخ�ول ق�ادة التنظيم من 
تركي�ا باتجاه الع�راق وس�وريا وبالعكس«، 
موضح�ا أن »النق�ال احتوى عل�ى معلومات 
خطيرة أخ�رى ال يمكن اإلفص�اح عنها، وتم 

نقلها الى الجهات األمنية المختصة«.
يذكر أن روس�يا سبق وأن أعلنت امتالكها 
أدلة تثبت أن تركيا هي المس�تهلك األساس�ي 
للنفط المس�تخرج من أراض يس�يطر عليها 
تنظي�م »داعش«، فيما اتهموا الرئيس التركي 
رجب طي�ب اردوغان وأس�رته بالضلوع في 
أنش�طة تجارية م�ع التنظيم. بم�وازاة ذلك, 
قالت مصادر دبلوماس�ية, بان النيابة العامة 
ف�ي تركي�ا تحقق مع أح�د أعض�اء البرلمان 
الترك�ي بش�أن حص�ول »داعش«  ف�ي العام 
2013 على كمية كبيرة من غاز الس�ارين من 

تركيا.
ونقلت مكونات األسلحة الكيميائية نقلت 

من تركيا إلى س�وريا وجمعت في معسكرين 
لداع�ش ال�ذي كان آن�ذاك معروف�ا بالف�رع 
العراقي للقاعدة, مع وجود تس�جيالت تؤكد 
ه�ذا الواق�ع، وب�دأت النيابة العام�ة تحقيقا 
واعتق�ل مش�تبهين، إال أنه ت�م اإلفراج عنهم 
بعد أس�بوع بعد تغيير المدع�ي العام وعبروا 
الح�دود باتج�اه س�وريا, بحس�ب المصادر 

الدبلوماسية.
وبش�أن األزمة األخيرة م�ع تركيا, رحب 
مجل�س ال�وزراء بجلس�ته المنعق�دة، امس، 
باالنس�حاب الترك�ي من األراض�ي العراقية، 
فيما أكد رفضه لتواجد أي قوات أجنبية برية 

على ارض العراق.
وق�ال مكت�ب رئي�س ال�وزراء ف�ي بيان 
إن »مجل�س ال�وزراء ناق�ش بجلس�ته ال�48 
المنعق�دة، األزم�ة مع تركيا، وج�دد ترحيبه 
بإع�الن تركي�ا عن انس�حابها م�ن األراضي 
باس�تكمال  »أمل�ه  ع�ن  معرب�اً  العراقي�ة«، 
االنسحاب«. وأضاف، أن »المجلس أكد موقف 
الحكوم�ة العراقية الثابت بعدم الس�ماح ألي 
قوة عس�كرية بري�ة بالتواجد عل�ى األراضي 
العراقية واحترام س�يادته الوطنية«، مشدداً 
على أن »العراق ال يسمح بأي عمل ضد الدول 
الجارة انطالقا من أراضيه تطبيقا لمبدأ عدم 
التدخ�ل في ش�ؤون دول الجوار«. يش�ار إلى 
عددا من وس�ائل اإلع�الم المحلي�ة والدولية 
تناقلت، السبت )19 كانون األول 2015(، أنباء 
تفيد بانس�حاب القوات التركية من محافظة 
نينوى ش�مال العراق.وأكد المكتب اإلعالمي 
لرئي�س الوزراء حي�در العب�ادي، أمس االول 
األحد، عدم حدوث أي انسحاب للقوة التركية 
من العراق، فيما نفى وجود اتفاق مع ايطاليا 
الس�تقدام قوات برية لحماية س�د الموصل.

ونش�رت أنق�رة مئ�ات الجنود في بعش�يقة 
أوائ�ل كانون األول، قائل�ة إن القوة تأتي في 
إط�ار بعث�ة دولية لتدري�ب وتجهي�ز القوات 
العراقية لقتال تنظيم »داعش«، ونددت بغداد 
بالتحرك قائلة إنها لم توجه الدعوة قط لمثل 

هذه القوة.

هاتف »ارهايب« يكشف املستور.. وأنقرة زودت »داعش« بغاز السارين

»حلف« عسكري »ثالثي« يف العراق

»                                 « تروي تفاصيل القصف األمريكي للجنود العراقيني يف الفلوجة
       بغداد / المستقبل العراقي

روت صحيفة واشنطن بوست تفاصيل 
عن عملية قصف الجنود العراقيين من قبل 
القّوات األميركية في قضاء الفلوجة التابع 
لمحافظ�ة االنب�ار، حيث تخ�وض القوات 
العراقية حرباً ضروس�اً من أجل استعادتها 

من تنظيم »داعش«.
ويق�ول الجيش العراقي، ان غارة جويًة 
من التحالف الدولي الذي تقوده واش�نطن 
ضربت قواته�م االمنية، وه�ذه هي المرة 
األولى التي تتعرض فيها القوات االمنية الى 
ني�ران صديقة منذ ان ب�دأ التحالف بقصف 

مواقع مسلحي داعش في العام الماضي.
وزارة الدف�اع العراقية من جهتها قالت 
ف�ي بيانه�ا، ان الغارة الجوي�ة وقعت على 
الق�وات االمنية بينما كانوا في اش�تباكات 
مع مس�لحي داع�ش في جن�وب الفلوجة، 
وبس�بب س�وء االحوال الجوية ُقتل جندياً 

واصيب تسعة اخرون، وفقاً للبيان.
الجن�ود يقول�ون، ان اع�داد الضحاي�ا 
كان�وا اعل�ى من ذل�ك، فضالً ع�ن تأكيدات 
من ضابط رفض الكش�ف عن اس�مه، النه 
غير مخ�ول للحديث لالعالم، بان ٢٥ جندياً 
قتلوا وأصيب ٣٧ اخرين بجروح، فيما اشار 
طبيب عسكري الى انه عالج ٢٠ جندياً على 
االق�ل. قيادة التحالف الدول�ي التي تقودها 
الواليات المتحدة، قال�ت انها بدأت تحقيقاً 
في ه�ذه الحادثة، مقدمة بالوقت نفس�ه، 

تعازيها لقوات االمن العراقية.
وفي بيان التحالف الدولي، فان طائرات 

التحالف الدولي شنت عدة غارات جوية في 
المنطقة التي كانت القوات االمنية العراقية 

تشتبك ضد مسلحي داعش.
ولف�ت بي�ان التحالف، أن�ه »على الرغم 
م�ن التنس�يق م�ع ق�وات االم�ن العراقية 
عل�ى االرض، ف�ان التقارير االولية تش�ير 
ال�ى امكانية تعرض الجن�ود العراقيين الى 

استهداف من غارة جوية واحدة«.
الكولونيل ستيف وارن، المتحدث باسم 
الجي�ش االمريك�ي ف�ي بغ�داد يق�ول عن 
الهج�وم: »انن�ا ال نعرف ماذا يج�ري اآلن، 
لكن يجري في هذه االثناء فحص س�جالت 
الرح�الت الجوية لمعرفة م�ن هي الطائرة 

التي استهدفت القوات االمنية«.
اضرار الغارة الجوي�ة حتى اآلن، يمكن 
ان ُيعّقد المناقش�ات السياس�ية في بغداد، 
في ظل س�عي الواليات المتحدة الى تقديم 
المزي�د م�ن الدع�م للق�وات العراقي�ة في 

هجماتها ضد مسلحي داعش.
وخ�الل زيارت�ه ال�ى بغ�داد االس�بوع 
الماضي، أكد وزير الدفاع االمريكي آشتون 
كارت�ر، ان »الحكومة العراقية لم تتخذ بعد 
العرض االمريكي بشأن توفير الدعم الجوي 
بطائرات االباتش�ي في الحملة العس�كرية 
النتزاع الس�يطرة على مدين�ة الرمادي من 

مسلحي داعش«.
في مستشفى اليرموك ببغداد الذي عّج 
بمشاهد فوضوية بشأن نقل الجرحى على 
النقاالت، فكان الجنود وذويهم متواجدون 
ومم�رات  مداخ�ل  ف�ي  كبي�رة  بص�ورة 
المستش�فى. ويق�ول ف�ي هذا الش�أن احد 

الجن�ود ال�ذي كانت بزته العس�كرية كانت 
متلطخ�ة بالدم�اء نتيج�ة حم�ل الجرحى: 
»االنفج�ار كان كبي�راً ج�داً لذل�ك ركضن�ا 
بس�رعة فرأينا الكثير من الجثث حتى رأيت 
احد اصدقائي قد فقد ساقه، وفي البداية كنا 

نظن ان هذا هجوماً من مسلحي داعش«.
وق�ال الجي�ش العراق�ي ف�ي بي�اٍن انه 
طلب الدعم الجوي من قوات التحالف قرب 
بل�دة عامري�ة الفلوج�ة، الن الطقس منع 
الطائرات العراقية من توفير الدعم للقوات 

الموجودة على االرض.
»ق�وات  ف�ان  البي�ان،  ذك�ر  وحس�بما 
التحالف ش�نت غارتان جويتان تسببتا في 
س�قوط العديد م�ن الضحايا ف�ي صفوف 
العدو وبعده�ا تمكنت الق�وات االمنية من 

التقدم بسرعة«.
وأك�د البيان، ان »المس�افة كانت قريبة 
بي�ن الق�وات االمني�ة والع�دو وال تتجاوز 
المت�ر الواحد، لذل�ك فأن الق�وات اختلطت 
مع العدو، ليس�فر عن اصابات في صفوف 
الجي�ش، الن الطائ�رات لم تمي�ز من الجو 

الموقف هذا الموقف«.
العمي�د يحيى رس�ول، المتحدث باس�م 
الجي�ش العراقي قال »لم ُيع�رف ما اذا كان 
االئت�الف الدول�ي مت�ورط او ال، لك�ن م�ا 
حص�ل، ان داع�ش تراجع بس�رعة وفجأة 

وقع القصف على القوات«.
ويقول ضابط جري�ح »االحوال الجوية 
لم تكن س�يئة، فأن�ا س�معت دوي انفجار 
وبعدها لم اس�تطع س�ماع ش�يء وكل ما 

رأيته كان عبارة عن غبار«.

ويضيف مس�عف بالجي�ش »انا عالجت 
ما ال يق�ل عن ٢٠ جريحاً فضالً عن زمالئي 
الذين عالجوا حاالت خطرة بأعداد كثيرة«.

وم�ن المرج�ح ان تزي�د ه�ذه الحاالت 
قناع�ة منتق�دي الوالي�ات المتحدة بش�أن 
توفير مس�اعدات عس�كرية لتنظيم داعش 
م�ن قبل امري�كا، وتش�جع عل�ى نظريات 
المؤام�رة، ب�ان واش�نطن تدع�م تنظي�م 
داعش، بدالً من محاربتها على نطاق واسع 

في اراضي العراق.
من جهت�ه حاكم الزامل�ي، رئيس لجنة 
االم�ن والدفاع في البرلم�ان العراقي يقول 
ان »اكثر من ٢٠ جندياً قتلوا في غارة جوية، 

فضالً عن جرح اكثر من ٣٠ آخرين”.
الزاملي س�بق له ان اتهم مراراً الواليات 
المتحدة في إطالق هكذا غارات على القوات 
االمنية وإسقاط اسلحة لمسلحي التنظيم، 
داعياً الى »إجراء تحقيق في هذه المزاعم«. 
أم�ا المواط�ن عل�ي المالكي فقد ق�ال، من 
المستشفى خالل زيارته لشقيقه المصاب 
البالغ من العمر ٢٣ عاماً، »الجيش العراقي 
عل�ى االرض لمحاربة داع�ش واالمريكان 
يقصفون القوات العراقية، وسيقولون كنا 
نعتقد انهم مس�لحو داعش، وهذه الحاالت 
تكثر كلما يحقق الجيش تقدماً ضد مسلحي 
التنظيم«. وفي بيان قيادة التحالف الدولي، 
بين انه بدأ بالتحقيق بعد الدعوة الرس�مية 
الت�ي تلقتها القيادة الدولية م�ن العراق، اذ 
جاء في بي�ان التحالف »اننا نتخ�ذ التدابير 
لمن�ع هذه االنواع من االحداث الن مهامها 

هي حماية قواتنا الصديقة«.

62 جنديًا بين شهيد وجريح.. والحكومة األميركية تلتزم الصمت



7 آالف عامل يواجهون الموت بسبب االستغالل

رفضت قطر م�ا اعتبرته “ادع�اءات” تقرير صادر 
قبل ايام عن االتح�اد الدولي لنقابة العمال، يرجح فيه 
وف�اة س�بعة آالف من العم�ال االجانب بحل�ول موعد 
كأس العال�م 2022 لكرة القدم، معتبرة ان “ال اس�اس 

لها من الصحة”.
واعرب�ت الدوح�ة ع�ن “رفضه�ا لالدع�اءات التي 
وردت” في التقري�ر، مضيفة في بيان لمكتب االتصال 
الحكوم�ي نش�رته وكال�ة االنب�اء الرس�مية ان “هذه 

المعلومات ال اساس لها من الصحة”.
واعتب�ر المكت�ب الحكوم�ي ان التقرير م�ا هو اال 
“تك�رار لمحاوالت تش�ويه الحقائق”، في اش�ارة الى 
االنتقادات المتكررة الت�ي تعرضت لها قطر في مجال 
حقوق العمالة االجنبية، منذ نيلها حق استضافة بطولة 

كأس العالم لكرة القدم 2022 قبل خمسة اعوام.
واض�اف “من غي�ر المنطق�ي ربط جمي�ع حاالت 
الوف�اة الت�ي ت�م تس�جيلها ف�ي بل�د يس�تضيف اكثر 
م�ن مليون عام�ل نتيجة لح�وادث العم�ل او الظروف 

المصاحبة”.
وكان االتح�اد رج�ح في تقرير اص�دره الجمعة ان 
“يلق�ى س�بعة آالف عام�ل حتفهم قب�ل انطالق كأس 
العام 2022”، متهما الش�ركات العاملة في المش�اريع 

المرتبطة بالبطولة، بتحويل العمال الى “عبيد”.
ويوج�د في قطر قراب�ة 1.8 مليون عام�ل اجنبي، 
يعم�ل معظمهم في مش�اريع مرتبط�ة ببطولة كأس 

العالم كالمنشآت الرياضية ومشاريع البنى التحتية.
وتواج�ه قطر انتقادات حادة بس�بب وضع العمالة 
االسيوية فيها والتي تصفها تقارير دولية بأنها قاسية، 
وقد اضطرت للرّد على تقرير س�ابق نش�رته صحيفة 
الغاردي�ان البريطاني�ة وتحدث�ت في�ه ع�ن االوض�اع 
المتردي�ة لبعض العم�ال االجانب الذي�ن يعملون على 
تشييد المنش�آت الرياضية. وقالت الدوحة حينها انها 

فتحت تحقيقا رسمي في االمر.
وتوص�ل تحقي�ق الغارديان ال�ى ان االف النيباليين 
الذين يع�دون اكبر عمال�ة وافدة في الب�الد يواجهون 
االس�تغالل واالس�اءات التي ترق�ى ال�ى العبودية في 

العص�ر الحدي�ث، وفق�ا لم�ا تح�دده منظم�ة العم�ل 
الدولية.

وأعلنت الحكومة النيبالية من جهتها أن عام 2014 
ش�هد وف�اة 188 م�ن رعاياه�ا العاملين على تش�ييد 
المنشآت الرياضية في قطر الستقبال كأس العالم عام 

2022. وأن 168 توفوا خالل عام 2013.

ويع�زى ه�ذا الرق�م المرتف�ع ال�ى ظ�روف العمل 
القاسية ووضع حقوق المهاجرين في البالد.

وتوفي في قطر ايضا خالل أعمال التش�ييد والبناء 
مواطن�ون م�ن دول أخ�رى مث�ل الهن�د وس�ريالنكا 
وبنغالدي�ش، بينم�ا تؤك�د التقارير الدولي�ة أن الوفاة 

بسبب بسبب مدة العمل الطويلة والحرارة المرتفعة.

وكانت الشركة الحقوقية الدولية)DLA Piper( قد 
نش�رت تقريرا اكدت فيه مص�رع 964 عامال من نيبال 

والهند وبنغالديش في قطر عامي 2012 و2013.
وأعلنت الس�لطات القطرية آنذاك عن نيتها تحسين 
ظروف العمل إال أن الخبراء لم يالحظوا ذلك حتى اآلن.

وتقول منظمة العف�و الدولية إن قطاع البناء في قطر 

مليء بانتهاكات حقوق العمال.
وكش�ف التقرير الذي نش�ر تحت عن�وان “الجانب 
المظل�م لهجرة العمال: أض�واء على قط�اع البناء في 
قط�ر” النق�اب عم�ا يتعرض ل�ه العم�ال األجانب من 
انتهاكات قالت إنها تتم بشكل ممنهج وواسع النطاق، 
مم�ا يجع�ل عملهم ف�ي بعض الح�االت بمثاب�ة عمل 
سخرة.وأش�ارت المنظمة الدولية إلى أن أحد المديرين 

أشار إلى العمال لديه بأنهم “حيوانات”.
وتعهدت الس�لطات القطرية بأن يتم توفير المناخ 
المالئ�م للعمال الذين سيش�تغلون في تش�ييد مالعب 
كأس العال�م لكنه�ا ل�م تص�در أي تعلي�ق عل�ى ه�ذا 

التقرير.
واش�تمل التقري�ر عل�ى ش�هادات عمال من آس�يا 
يعملون في ش�ركة بناء تعمل على تش�ييد مقر الفيفا 
أثن�اء كأس العالم، ذكر فيها أحد العم�ال من نيبال أنه 
يتم تشغيلهم س�بعة أيام اسبوعيا لمدد تتجاوز ال� 12 

ساعة يوميا وفي درجات حرارة مرتفعة.
وأض�اف التقري�ر أن االنته�اكات بلغ�ت في بعض 
األحي�ان حد “العمالة القس�رية” مش�يرا إلى أن بعض 
العم�ال تعرضوا للتهديد بدفع غرامات او الترحيل حال 
االعتراض على العمل دون الحصول على اجر في بعض 

االحيان.
وقال س�ليل ش�يتي، األمي�ن العام لمنظم�ة العفو 
الدولي�ة، إن�ه “من غير المقبول بتاتا ف�ي بلد من أغنى 
بل�دان العالم أن يتع�رض هذا العدد الكبي�ر من العمال 
األجانب الس�تغالل وحش�ي، وأن ُيحرموا من تقاضي 
أجوره�م، وأن ُيترك�وا ليعانوا أش�د المعاناة في تدبير 
أم�ور معيش�تهم”.واضاف ش�يتي “إذا ل�م ُتتخذ على 
الف�ور إج�راءات حاس�مة وبعي�دة المدى، ف�إن خطر 
التع�رض لالنتهاكات س�يظل يالحق مئ�ات اآلالف من 
العمال األجانب الذين س�ينضمون إلى سوق العمل في 
قط�ر خالل الس�نوات المقبل�ة من أج�ل تحقيق رؤية 
قطر”.يذكر ان قطر، التي تواجه مهمة إكمال المنشآت 
الخاص�ة ب�دورة كأس العال�م في موعدها، تس�تخدم 
اعدادا متزايدة من العمالة الوافدة لديها - البالغ عددها 
1,8 ملي�ون عام�ل - في تش�ييد المالعب والمنش�آت 

الرياضية.

قطر.. دولة »العبودية« ومقربة العامل األجانب
   بغداد / المستقبل العراقي

»300« هدف سعودي
يف مرمى صواریخ یمنیة

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الناطق الرسمي للقوات 
المس�لحة اليمني�ة العميد الركن 
 300 ان  لقم�ان  غال�ب  ش�رف 
هدف عس�كري ومنش�أة حيوية 
س�عودية، ادخلت ضم�ن اهداف 
قوة اإلسناد الصاروخية للجيش 

واللجان الشعبية.
وق�ال لقمان إن قادة العدوان 
الس�عودي جراء م�ا ارتكبوه من 
جرائم طالت كل ش�بر من بالدنا، 
والتي لم تتوقف ابدا لدليل قاطع 
الع�دوان  ق�ادة  اس�تهزاء  عل�ى 
بدع�وة االم�م المتح�دة االخي�ر 
لوقف اط�الق الن�ار، واصرارهم 
الفاض�ح عل�ى االس�تمرار ف�ي 
خرق القوانين والمواثيق الدولية 
المجرمة لقص�ف عواصم المدن 
وعلي�ه  الس�كنية،  والتجمع�ات 
مش�روعا  ص�ار  بالمث�ل  فال�رد 
وخي�ارا ل�م نك�ن ن�ود اللج�وء 
اليه اث�ر الصمت الدول�ي وتعنت 

المعتدين.
وحذر العميد لقمان “مرتزقة 
وعمالء قوى الع�دوان من مغبة 
البق�اء عل�ى االراض�ي اليمني�ة 
، ك�ون م�ا ن�ال من س�بقهم من 
ضرب�ات الجي�ش واللج�ان ليس 
سوى مقدمة لما هو اقوى واشد 
فتكا، فما يزال الكثير من السالح 
الفعال من انتاج وتطوير التصنيع 

الحربي لم يستخدم بعد.”
واك�د أن القدرات العس�كرية 
للجيش واللجان الشعبية المطورة 
قادرة عل�ى تغيير معادلة الحرب 
التي ش�نها تحال�ف العدوان على 
اليم�ن ظلما وعدوانا، فبعد اليوم 
لن نكون في خانة الدفاع، وصار 
الهج�وم م�ن اولوي�ات خياراتنا 

االستراتيجية.
“مس�رح  أن  ال�ى  واش�ار 
العملي�ات العس�كرية على كافة 
الجبه�ات ما يزال متاحا ويتحكم 
واللج�ان  الجي�ش  إبط�ال  ب�ه 
الش�عبية وم�ا يدعيه الع�دو من 
س�وى  لي�س  وس�يطرة  تق�دم 
جعجع�ة اعالمي�ة، فالح�رب لم 
تض�ع اوزارها بعد، فم�ا تتكبده 
ق�وى الع�دوان ومرتزقته�م من 
كل  ف�ي  االرض  عل�ى  خس�ائر 
ثانية مؤش�ر واض�ح لمن النصر 
في نهاية الحرب.”واش�اد ناطق 
القوات المسلحة بمساندة ودعم 
ابن�اء الش�عب اليمني لجيش�هم 
ولجانه�م الش�عبية.. معب�را عن 
امتنانه واعت�زازه بهذه المواقف 
المعبرة عن ش�موخ وعزة واباء 

شعبا رفض الذل واالنكسار.

البحرین: قوات النظام تقتحم املنازل وتعتقل املواطنني

»داعش« یبیع جوازات بـ»1500« یورو تتیح الدخول 
إىل أوروبا

   بغداد / المستقبل العراقي

ش�نت الق�وات الخليفي�ة سلس�لة من 
عملي�ات االقتح�ام ف�ي مناط�ق البحرين 

المختلفة، واعتقلت عدداً من المواطنين.
وق�د اقتحمت القوات فج�ر أمس االحد 
بلدة كرزكان، وش�نت مداهم�ات على أكثر 
م�ن 10 من منازل األهالي، فيما ُس�ّجلت 4 
حاالت اعتقال، وهم: علي جاس�م عاشور، 
حس�ن حس�ين عرف�ات، حس�ن إبراهي�م 

عاشور، حسن صالح القطان.
وذك�ر نش�طاء محلي�ون ب�أّن القوات 

عمدت إلى ترويع األهالي، وانتهاك حرمات 
المن�ازل ف�ي البلدة من�ذ الس�اعات األولى 

لفجر االحد.
وُسجلت حاالت اعتقال وتوقيف أخرى 
في مناطق مختلفة م�ن البالد، ومنها بلدة 
المالكية المج�اورة لك�رزكان، حيث أُعلن 
ع�ن اعتق�ال محمد نوح فج�راً في ظروف 

غامضة.
ويأت�ي ذل�ك عل�ى خلفي�ة التظاه�رات 
الواس�عة الت�ي انطلقت ف�ي مختلف البالد 
إحياءاً لذكرى عيد الش�هداء، والش�يخ عبد 

األمير الجمري.

إلى ذل�ك، حقق�ت الس�لطات الخليفية 
الي�وم مع حس�ين، نجل القي�ادي المعتقل 
األستاذ عبد الوهاب حسين، حيث ُمنع قبل 
ل للتحقيق في  أيام من مغاردة البالد، وحوِّ

مبنى التحقيقات الجنائية سيء الصيت.
ع�ن  الس�لطات  أفرج�ت  حي�ن  وف�ي 
حس�ين، فقد أبقت على حظر الس�فر عنه، 
في إجراٍء اعتبره نش�طاء “سياسة جديدة 
يجري تعميمها على النش�طاء والموطنين 
بقص�د االنتق�ام من نش�اطهم السياس�ّي 
وم�ن عوائله�م، وللح�ّد من نش�اطهم في 

الخارج”.

   بغداد / المستقبل العراقي

إم تس�ونتاغ”  ذك�رت صحيف�ة “فيل�ت 
األلماني�ة، نق�اًل عن مص�ادر اس�تخباراتية، 
أّن “تنظي�م “داعش” س�رق عش�رات اآلالف 
م�ن جوازات الس�فر الجدي�دة”، موضحة أّن 
“التنظي�م حص�ل عل�ى ه�ذه الج�وازات من 
مناطق يس�يطر عليه�ا في س�وريا والعراق 
وليبيا”.وش�رحت الصحيف�ة أّن “الج�وازات 

يمكن أن تصدر بأسماء مهاجمين قد يدخلون 
االتح�اد األوروب�ي بوصفه�م الجئي�ن، وأّن 
التنظيم بدأ يجمع المال بفضل هذه الجوازات 
المزيفة عبر بيع الجواز في الس�وق السوداء 

بنحو 1500 يورو”.
هيئ�ة  رئي�س  ع�ن  الصحيف�ة  ونقل�ت 
فرونتكس األوروبية لحماية الحدود فباريس 
ليجي�ري إّن “الع�دد الكبير من الن�اس الذين 
يصلون إلى أوروبا وال يتم تسجيلهم يمثلون 

خطراً عل�ى األم�ن”، الفتاً إل�ى أّن “جوازات 
السفر الصادرة في مناطق النزاع مثل سوريا، 
حيث تسود الفوضى، تعني أنه ال أحد يضمن 
أّن الج�وازات التي تب�دو حقيقية صادرة عن 

سلطات سورية رسمية”.
وتب�دو تل�ك التس�ريبات بمثاب�ة محاولة 
لمن�ع الالجئين الهاربين م�ن ويالت الصراع 
ف�ي بلدانهم من دخول دول االتحاد األوروبي 

بعد هجمات باريس.

»أبوفاطمة التونيس« بعد رسقة »داعش«: عن أي دولة تتحدثون أهيا البلهاء؟
   بغداد / المستقبل العراقي

“فاينينش�ال  صحيف�ة  نش�رت 
تايم�ز” البريطاني�ة، تقري�راً تحدث�ت 
في�ه عن الفس�اد الذي يس�ود صفوف 
تنظي�م “داع�ش”.وأوردت الصحيف�ُة 
قصَة قي�ادّي ف�ي التنظي�م، نجح في 
الوص�ول إلى الح�دود التركي�ة ومعه 

25 أل�ف دوالر، حصيلة م�ا جمعه من 
زكاة في “والية دي�ر الزور” التي كان 
يشرف في بعض مناطقها على جباية 
األم�وال للتنظيم. وتوض�ح الصحيفة 
أّن زم�الء أميرهم الس�ابق أبوفاطمة 
التونسي، اكتشفوا بعد هروبه انه قال 
لهم في تغريدٍة على “تويتر”: “عن أي 
دولة وخالفة تتحدثون أيها البلهاء؟”. 

ونقلت كذلك عن مقاتل س�ابق انش�ق 
ع�ن التنظيم بعد س�نة م�ن القتال في 
صفوف�ه على خ�ط الجبه�ة، قوله إن 
القائد كان يطلب من المس�ؤولين عن 
الرواتب تمكينه من رواتب 250 مقاتل، 
لكنه في الحقيقة ال يوجد تحت إمرته 
سوى 150. وأشارت الى أنه بعد تسرب 
أنب�اء الس�رقة إل�ى قي�ادات التنظيم، 

ق�رروا أن يك�ون تس�ليم الرواتب بيد 
مراقبي�ن ثقاة، يحملون معهم األموال 
لصرف رواتب المقاتلين، ولكن الثقاة 
أصبحوا سريعاً يتقاسمون األموال مع 
القادة العسكريين الفاسدين بالطريقة 
نفسها. وُيش�ير تقرير الصحيفة، إلى 
أن داع�ش عم�ل في بداية تم�دده على 
إشاعة صورة “التنظيم النظيف” الذي 

يرف�ض الفس�اد، ويعاق�ب مرتكبي�ه 
بقس�وة عل�ى عكس النظام الس�وري 
المحليين  المرك�زي. ولك�ن الس�كان 
والع�راق  س�وريا  ف�ي  والمنش�قين 
يعرف�ون تماماً الي�وم حقيقة الوضع 

داخل التنظيم. بحسب الصحيفة
وفي ه�ذا اإلطار تش�ير الصحيفة 
إلى واقعة المس�ؤول عن المستش�فى 

الس�وري في الميادين، فتق�ول: “بعد 
افتضاح أمر المسؤول الفاسد اعتقلوه 
ث�م حلقوا رأس�ه، وذقن�ه في طقوس 
تش�به اللعن الرس�مي، قبل ترس�يمه 
ف�ي دورة دينية فقط، رغم أن التنظيم 
ُيعام�ل آخري�ن بقط�ع الي�د والصلب 
بتفس�يرهم  والقتل”عم�اًل  والح�رق 

الخاص للدين والشريعة”.

تركیا تشرتي »نفط داعش« املرسوق 
من العراق وسوریا بأسعار زهیدة

   بغداد / المستقبل العراقي

نرويجية  صحيفة  كشفت 
ف�ي تقري�ر جدي�د أن معظ�م 
النف�ط ال�ذي يهرب�ه داع�ش 
التكفيري يتج�ه إلى األراضي 

التركية.
صحيف�ة  وأف�ادت 
النرويجي�ة  “كالس�كامبن” 
ف�ي تقرير له�ا أن المعلومات 
التي حصل�ت عليه�ا تؤكد أن 
معظم ش�حنات تجارة النفط 
ل�”داع�ش”  الش�رعية  غي�ر 
اإلرهابي في العراق وس�وريا 
كان�ت تصدر إل�ى تركيا حيث 
يباع ضمن صفقات وبأسعار 

زهيدة جدا .
وذكر التقري�ر أن تفاصيل 
غي�ر  النف�ط  تج�ارة  تقري�ر 
الش�رعية م�ع داع�ش حصل 
الطاق�ة  ش�ركة  م�ن  عليه�ا 
النرويجية “رستاد” بناء على 
الخارجي�ة  طل�ب م�ن وزارة 
النرويجي�ة .وأض�اف التقرير 
أن كمي�ات كبي�رة م�ن النفط  
الت�ي  المناط�ق  م�ن  هرب�ت 
تنتشر فيها داعش في العراق 

وس�وريا عبر ط�رق التهريب 
الحدودية مع تركيا.

وأش�ارت إلى أن الشحنات 
بأس�عار  وتب�اع  ترس�ل 
منخفض�ة للغاية إل�ى االتراك 
البرميل بين  وتت�راوح قيم�ة 
أن  دوالرا.يذك�ر  و45   25
النرويجي�ة  الش�ركة  تقري�ر 
يعود تاريخه إلى ش�هر تموز 
الماض�ي، علم�ا ب�أن ش�ركة 
الطاق�ة النرويجية “رس�تاد” 
تستخدم قاعدة بيانات خاصة 
بها إضافة إلى بعض المصادر 
التقري�ر  بالمنطقة.وخل�ص 
المهربة  الصادرات  إن  بالقول 
عبر السوق الس�وداء هي من 
تركيا  الراس�خة عبر  القضايا 
وأن حرس الحدود الفاس�دين 
س�اعدوا  الذي�ن  والمهربي�ن 
نظ�ام ص�دام حس�ين لتجنب 
العقوبات الدولية هم أنفسهم 
ف�ي  اآلن  يس�اعدون  الذي�ن 
النفط م�ن “داعش”  تهري�ب 
أن  بالذك�ر  ال�ى تركيا.جدي�ر 
وزارة الدفاع الروسية أصدرت 
بداية ش�هر ديس�مبر/كانون 
األول أدل�ة تظه�ر أن معظ�م 

تجارة النفط غير المش�روعة 
من قب�ل “داع�ش التكفيري” 
يتجه إل�ى األراض�ي التركية، 
حيث عرض نائب وزير الدفاع 
انتون�وف ف�ي لقاء  اناتول�ي 
مع الصحفيين أشرطة فيديو 
فض�ال ع�ن خرائ�ط مفصل�ة 
تب�رز الطرق التي يت�م عبرها 
“الداعش�ي”  النف�ط  تهري�ب 
عائداته�م  تركيا.وتبل�غ  إل�ى 
قراب�ة ملياري دوالر س�نويا، 
إذ يتم إنفاق هذه األموال على 
أنحاء  المرتزق�ة ف�ي  تجني�د 
وتس�ليحهم  كاف�ة،  العال�م 
وهذا  بالمع�دات.  وتزويده�م 
ح�رص  وراء  الس�بب  ه�و 
اإلرهاب�ي  “داع�ش”  تنظي�م 
عل�ى حماي�ة البني�ة التحتية 
لإلنت�اج النفط�ي اللصوص�ي 
في س�وريا والعراق”.وش�دد 
المس�ؤول العسكري الروسي 
التركي�ة  القي�ادة  أن  عل�ى 
العلي�ا والرئي�س رج�ب طيب 
أردوغان متورطون ش�خصيا 
في االس�تخراج غير الشرعي 
والعراق�ي  الس�وري  للنف�ط 

وتهريبه إلى أراضي تركيا.
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علمتن�ا الحي�اة أن االتح�اد قوة، 
والتف�كك ضعف. وعلمتن�ا األيام أن 
الق�رى المتراحم�ة أش�د بأس�اً من 
الق�رى  وأن  المتخاصم�ة،  الق�رى 
العادل�ة خي�ر م�ن الق�رى الظالمة، 
)َولَ�ْو أَنَّ أَْهَل الُْق�َرى آَمُن�واْ َواتََّقواْ 
�َماِء  َن السَّ لََفَتْحَن�ا َعلَْيِه�م َبَرَكاٍت مِّ

َواألَْرِض(.
الس�ماوية  الديان�ات  وعلمتن�ا 
أن الل�ه م�ع الصابري�ن المؤمني�ن 
يرح�م  ل�ن  لكن�ه  المتحابي�ن، 

المفس�دين، وال العابثي�ن، ويرف�ع 
بركاته عن القوم الضالين، فيس�لط 
جام غضب�ه عليهم حتى يعودوا إلى 
رشدهم، وحتى يتراحموا ويتحابوا 

ويتعاضدوا.  
يحك�ى أن أبنة )هوالكو( الزعيم 
المغول�ي الس�فاح، كان�ت تتبخت�ر 
في ش�وارع بغداد، ف�رأت جمعاً من 
الن�اس، يلتفون ح�ول رجل يعلمهم 
قواع�د الت�الوة، فأم�رت بإحضاره 
بالقوة، فلما مثل بين يديها، سألته: 

ألستم المؤمنين بالله ؟.
قال: بلى.

قال�ت: وه�ل تزعم�ون أن الل�ه 
يؤيدكم بنصره؟.

قال: بلى.
قالت: ألم ينصرنا عليكم ؟.

قال: بلى.
قال�ت: أال يعني ذلك أن الله يحبنا 

ويكرهكم؟.
قال: كال.

قال�ت: كي�ف تق�ول )كال( وأنت 

تران�ا نحتل بالدكم، وننهب ثرواتكم 
ونتحكم بكم كيفما نشاء؟.

قال: هل تعرفين راعي األغنام؟.
قالت: كلنا يعرفه.

قال: أال تعلمي�ن أن قطيعه يضم 
بعض الكالب؟.
قالت: بلى.

ق�ال: ما ال�ذي يفعله إذا تش�تت 
أغنامه، وخرجت عن سيطرته؟.

قالت: يس�لط عليه�ا تلك الكالب 
لتعيدها إلى القطيع.

قال: وكم تستمر مطاردة الكالب 
للنعاج الشاردة من القطيع؟.

قالت: ما دامت شاردة.
ق�ال: أنتم المغ�ول كالب األرض 
وضباعه�ا، وطالما بقين�ا مبعثرين 
مفككي�ن متناحري�ن متخاصمي�ن 
متنافرين، فس�تطاردوننا وتسعون 
للني�ل منا، حت�ى نعود إل�ى تكاتفنا 
وتالحمنا وتوادنا وتراحمنا، وحتى 
نرجع إلى صوابنا، فنتماس�ك داخل 

أسوار هذا الوطن الكبير. 

انتهت الحكاية، لكننا بحاجة إلى 
تذكير أنفسنا بهذه الحقيقة المؤلمة، 
فنقول: هل عرفتم لماذا تسلط علينا 
الطغاة والغزاة ؟، ولماذا أكلت زرعنا 
الحشرات ؟، ولماذا أصبحنا لعبة بيد 
األغبياء والقتل�ة ؟، فمتى نعود إلى 
رش�دنا، ونوَّحد صفوفنا من جديد، 
ب�إرادة صلب�ة قوي�ة، ونق�ف صفاً 
واح�داً في مواجهة غربان الفس�اد، 
وديناص�ورات  الخ�راب،  وج�رذان 

الدمار، وتماسيح الطائفية ؟.

عقاب الشعوب املفككة
كاظم فنجان احلاممي
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      المستقبل العراقي / وكاالت

وصل وزير الدف�اع الفرنيس جان ايف 
لودري�ان االثن�ن اىل موس�كو ليلتقي 
نظره الرويس س�رغي ش�ويغو عىل 
ام�ل ان يقنعه بتكثي�ف الرضبات عىل 
تنظيم داعش يف س�وريا وليبحث معه 

تقاسم املعلومات حول الجهادين.
وقال لودريان لعدد من الصحافين قبل 
توجهه اىل موسكو "سنتبادل وجهات 
النظر حول املجموع�ات التي نعتربها 
ارهابي�ة وكي�ف يمك�ن ان نتمن�ى ان 
تعزز روسيا تحركها ضد داعش عدونا 

الوحيد".
ويتهم الغربيون موس�كو التي بارشت 
حمل�ة قصف ج�وي يف س�وريا يف 30 
املس�لحة  املعارضة  ايلول باس�تهداف 
الت�ي ته�دد حليفها الرئيس الس�وري 
بش�ار االس�د بدل ان تركز عىل تنظيم 

داعش.
وش�ويغو  لودري�ان  س�يبحث  كم�ا 
للمعلوم�ات  محتم�ل  تقاس�م  س�بل 
االس�تخبارية ح�ول تنظي�م داع�ش. 
وكان الرئيس فرنسوا هوالند تطرق اىل 
ه�ذا التعاون مع روس�يا خالل زيارته 
الثان�ي/ نهاي�ة ترشي�ن  ملوس�كو يف 

نوفم�رب غر ان هذا التع�اون بقي بعد 
ذلك رمزيا.

م�ن  الكث�ر  "ثم�ة  لودري�ان  وق�ال 
الناطقن بالروس�ية يف صفوف داعش 
معلوم�ات  ع�ىل  الحص�ول  يمكنن�ا 
بشانهم، ويف املقابل يمكنهم الحصول 

عىل معلومات حول الفرنكوفونين".
واضاف "ان ممارسة تبادل املعلومات 
تبق�ى ع�ىل ال�دوام )...( عىل اس�اس 

املعاملة باملثل".
وتقدر اجهزة االس�تخبارات الروس�ية 
الذي�ن  ال�روس  ع�دد   2900 بح�واىل 
يقاتلون يف صفوف مجموعات جهادية 
يف س�وريا والعراق ويتح�در معظمهم 
ال�ذي يش�هد  ال�رويس  القوق�از  م�ن 

اضطرابات.
وس�يناقش وزيرا الدفاع ايضا مسالة 

التنس�يق عن طريق تب�ادل املعلومات 
الطائ�رات  ب�ن  التص�ادم  لتف�ادي 
يف  والفرنس�ية  الروس�ية  العس�كرية 

االجواء السورية.
ونرشت فرنسا مؤخرا حاملة الطائرات 
شارل ديغول يف الخليج وعىل متنها 26 

طائ�رة قاذفة ل�رضب تنظي�م داعش 
يف س�وريا والعراق كم�ا انها تنرش 12 
طائرة قاذفة اخرى يف االردن واالمارات 

العربية املتحدة.
وتب�ادل املعلوم�ات مع ال�روس حول 
الطلع�ات الجوي�ة يم�ر خصوصا عرب 

املقر العام لالئت�الف الدويل ضد تنظيم 
داع�ش الذي تقوده الوالي�ات املتحدة. 
كم�ا تش�ارك روس�يا يف لجن�ة لتبادل 

العس�كرية  االس�تخباراتية  املعلومات 
انش�ئت يف بغ�داد م�ع الع�راق وايران 

وسوريا.
وتاتي زيارة لودريان ملوسكو بعد زيارة 
هوالند ال�ذي التقى الرئي�س فالديمر 
بوت�ن يف 26 ترشي�ن الثان�ي ملحاولة 
اقامة ائتالف موس�ع ملحارب�ة تنظيم 

داعش غداة اعتداءات باريس.
واتفق الرئيسان يف حينه عىل "تكثيف" 
الرضبات الجوية الروسية والفرنسية 
ضد الجهادين و"تنسيقها" وال سيما 
ضد عملي�ات تهريب النفط التي تعترب 
مصدر تمويل لتنظي�م داعش، وتبادل 

املعلومات االستخباراتية.
وكثفت موسكو منذ ذلك الحن غاراتها 
عىل التنظيم غر انها ال تزال تستهدف 
يف 80% م�ن قصفه�ا باق�ي فصائ�ل 
املعارضة املس�لحة وال سيما املعارضة 
املدعوم�ة من الغرب، بحس�ب مصادر 

عسكرية فرنسية.
ومن�ذ ذلك الحن بقي التنس�يق رمزيا 
ايضا ب�ن الجيش�ن اللذي�ن يعتمدان 
تقالي�د وثقافت�ن مختلفت�ن بش�كل 
كيل، وهو يقترص عىل تفادي الحوادث 

يف الجو.
وس�تكون هذه ثاني مرة فقط يلتقي 
لودريان نظره الرويس يف اطار ثنائي، 
حيث جم�دت العالقات ب�ن الوزيرين 
مل�دة تقارب س�نتن اثر ضم موس�كو 
ش�به جزي�رة القرم االوكراني�ة يف اذار 

.2014
كم�ا الغت فرنس�ا تس�ليم س�فينتن 
حربيت�ن من طراز ميس�رال للبحرية 
الروس�ية بسبب الخالف حول اوكرانيا 
رشق  يف  املتمردي�ن  موس�كو  ودع�م 

اوكرانيا.
ويف تح�ول غ�ر مس�بوق من�ذ اندالع 
النزاع يف س�وريا، اص�در مجلس االمن 
ال�دويل باالجماع الجمعة ق�رارا  يدعو 
اىل وقف الط�الق النار وبدء مفاوضات 
س�الم اعتبارا من مطلع كانون الثاني 
ولو ان بعض الخالف�ات ال تزال قائمة 

ويف طليعتها مصر بشار االسد.

تقارب فرنيس رويس: معا لرضب »داعش«

      المستقبل العراقي / وكاالت

أعلنت النياب�ة الفدرالية البلجيكية 
لوكال�ة فران�س ب�رس ان اخوي�ن 
اوقف�ا مس�اء االح�د خ�الل عملية 
ده�م يف وس�ط بروكس�ل يف اط�ار 
باعت�داءات  املرتب�ط  التحقي�ق 
باريس. وقال املتحدث باسم النيابة 
الفدرالية ايريك فان دير س�يبت ان 
االخوي�ن "اقتي�دا االحد لالس�تماع 
اليهم�ا" بدون ان يذكر اي تفاصيل 

بشأنهما.
واك�د املتح�دث ان عملي�ة الده�م 
التي  باالعت�داءات  ه�ذه مرتبط�ة 
ترشي�ن   13 يف  باري�س  ش�هدتها 
الثان�ي لكن لي�س بالبحث عن احد 
اهم املش�بوهن يف الهجمات صالح 
عب�د الس�الم. واوض�ح ان النياب�ة 
الفدرالية ستنرش بيانا صباح اليوم 

االثنن لتقدم تفاصيل اضافية.
وجرت العملية يف حي دانس�ر بن 
منطق�ة مولنبيك س�ان ج�ان التي 
تض�م ع�ددا كب�را م�ن املهاجرين 

ب�ن س�كانها، ووس�ط املدينة كما 
ذكرت وس�ائل االعالم املحلية. وقد 
استغرقت حواىل خمس ساعات بن 
الس�اهة 18,00 اىل الساعة 23,00 

)17,00 اىل 22,00 تغ(.
وق�ال املتح�دث باس�م النياب�ة ان 
عن�ارص م�ن الق�وات الخاص�ة يف 
الرشط�ة البلجيكي�ة ن�رشوا خالل 
العملية. ول�م تجر اي عملية اخرى 
يف العاصم�ة البلجيكي�ة. وتواص�ل 
الرشط�ة البلجيكي�ة البح�ث ع�ن 
الفرن�يس ص�الح عبد الس�الم )26 
ب�ه  مش�تبها  يع�د  ال�ذي  عام�ا( 
اساس�يا يف اعت�داءات باريس وعاد 
اىل بروكس�ل غ�داة الهجمات. وهو 

مختف منذ ذلك الحن.
وقد ص�درت مذكرة توقي�ف دولية 
بحق هذا الش�اب الذي كان يقيم يف 
حي مولنبيك الذي تبن ان عددا من 

اعضاء خاليا جهادية اقاموا فيه.
واكد التلفزيون البلجيكي ار تي بي 
اف اكد االس�بوع امل�ايض ان صالح 
عبد الس�الم تمكن م�ن االفالت من 

الطوق االمني الذي فرضته الرشطة 
عىل مولنبيك. واضافت ان الفرضية 
املرجحة ه�ي ان رشكاء ل�ه قاموا 

بتهريبه.
واضافت اس�تنادا اىل معلومات غر 
مؤكدة ان هؤالء الرشكاء "استغلوا 
واياب�ا  ذهاب�ا  الس�يارات  رح�الت 
وعملي�ة نقل اث�اث من�زيل الخفاء 
صالح عبد الس�الم يف آلية وربما يف 

قطعة اثاث".
وكان مص�در قريب م�ن التحقيق 
رصح لفرانس برس االحد ان صالح 
عب�د الس�الم تمكن من م�ن عبور 
ثالث�ة حواج�ز للرشطة يف فرنس�ا 
قب�ل ان يف�ر اىل بلجي�كا، مؤك�دا 
بذلك ما اوردته االحد  صحيفة "لو 

باريزيان" الفرنسية.
ويف املجموع�ة اوقف�ت الس�لطات 
ثماني�ة  واتهم�ت  البلجيكي�ة 
اش�خاص يش�تبه بانهم س�اعدوا 
الت�ي  باري�س  اعت�داءات  منف�ذي 
ادت اىل س�قوط 130 قتي�ال ومئات 

الجرحى.

بروكسل: توقيف اخوين خالل 
      المستقبل العراقي / وكاالتعملية دهم

أعلنت مصادر رس�مية محلية ان معارك 
ت�دور ب�ن مقات�يل طالب�ان م�ن جه�ة 
والجي�ش والرشطة االفغاني�ن من جهة 
ثانية يف اقليم سانجن شمال رشق هلمند 
الوالية الواقعة يف جنوب افغانستان وتبدو 

"عىل وشك" السقوط بايدي املتمردين.
وترتدي هلمند اكرب والية النتاج حشيشية 
الكي�ف طابع�ا رمزي�ا كب�را اذ انها مهد 

حركة طالبان مع والية قندهار املجاورة. 
وهي تش�هد منذ الربيع معارك تكثفت يف 
االسابيع االخرة. وكان نائب حاكم الوالية 
محمد جان روس�ليار ح�ذر األحد من أن 
الوالي�ة الواقعة جنوب أفغانس�تان "عىل 

وشك" السقوط يف يد حركة طالبان.
وترك�ز املع�ارك صب�اح االثن�ن يف اقليم 
"الع�دو  ان  رس�وليار  وق�ال  س�انجن. 
اس�توىل عىل مب�ان حكومي�ة  بينها مقر 
الرشط�ة ومكتب حاك�م االقلي�م وكذلك 

ادارة املخاب�رات لكن املعارك مس�تمرة". 
واكد س�كان يف اتص�االت هاتفية اجرتها 
وكال�ة فرانس ب�رس ان مقات�يل طالبان 
زرع�وا متفج�رات عىل الط�رق املؤدية اىل 
اقليم سانجن، ما يجعل نقل املؤن واملواد 

الغذائية مستحيال.
وكان رس�وليار وج�ه نداء اس�تثنائيا إىل 
الرئي�س األفغان�ي أرشف غن�ي طالب�ه 
في�ه بالتدخل العاجل إلنق�اذ الوالية التي 
كافح�ت الق�وات الربيطاني�ة واألمركية 

لسنوات للدفاع عنها.
ويتش�ابه الوضع يف هلمن�د مع ما حصل 
س�ابقا من تده�ور للوضع األمن�ي الذي 
أدى إىل س�قوط مدين�ة قندوز الش�مالية 
موقت�ا يف أيل�ول، يف م�ا عد أك�رب انتصار 
لطالب�ان خ�الل 14 عام�ا م�ن الح�رب. 
وسيش�كل س�قوط هلمند رضبة قاسية 
أخ�رى للق�وات األفغاني�ة املدعوم�ة من 
حلف ش�مال االطليس وس�ط مكافحتها 

لكبح التمرد.

      المستقبل العراقي / وكاالت

يب�دأ رئيس ال�وزراء الهندي نارن�درا مودي 
زي�ارة رس�مية ملوس�كو يوم�ي )الخميس 
والجمعة( املقبلن املوافقن 24 و25 كانون 
األول الج�اري، حي�ث س�تركز محادثات�ه 
مع القيادة الروس�ية  عىل مس�ائل التعاون 
العسكري التقني، بما يف ذلك رغبة نيودلهي 
يف اقتن�اء منظوم�ات "إس-400" املض�ادة 
للجو ومروحيات عسكرية وغواصة حربية 
)كومرس�انت(  صحيف�ة  جديدة.وقال�ت 

الروس�ية س�بق للجنة املبيعات العس�كرية 
يف الهن�د أن وافقت ع�ىل رشاء 5 منظومات 
"إس-400"، وكش�فت أن قيم�ة العق�د قد 
تبل�غ 2.5 مليار دوالر.وقال�ت الصحيفة إن 
وزارة الدفاع الروسية لم تصدر أي تعليقات 
رس�مية أو تأكيدات حول صفقة األس�لحة 
املحتملة. وس�بق ملوس�كو أن أكدت أنها لن 
ت�ورد "إس-400" إىل الخ�ارج، حتى إتمام 
تزوي�د قواته�ا املس�لحة به�ذه املنظومات 
الحديثة.لكن الرئيس الرويس فالديمر بوتن 
كان وافق عىل تصدير "إس-400" إىل الصن 

يف صفقة استثنائية، لكن شحن املنظومات 
يجب أال يتم قبل عام 2017. وتجدر اإلشارة 
إىل أن تس�ليح الجيش ال�رويس بمنظومات 
"إس-400" ب�دأ يف الع�ام 2007.وتعد الهند 
من أهم رشكاء روس�يا يف املجال العسكري 
التقن�ي، علًم�ا أن الجي�ش الهن�دي م�زود 
باألس�لحة الروس�ية بنس�بة 70%. وحسب 
تقييمات الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون 
العسكري التقني، فقد بلغت قيمة توريدات 
األسلحة الروسية إىل الهند يف عام 2014 نحو 
4.7 مليارات دوالر.يذكر أن منظومة )إس- 

400(، وهي من أحدث أنظمة الدفاع الجوي 
يف روس�يا، تتص�دى بفعالية لجمي�ع أنواع 
األهداف الجوية، بما فيها الطائرات الحربية 
والصواري�خ،  والتكتيكي�ة،  االس�راتيجية 
واأله�داف فوق الصوتية، ووس�ائل الهجوم 
الجوي األخرى.وتقدر املنظومة عىل الكشف 
عن أهداف جوية عىل مس�افة تصل إىل 400 
كيلومر، كم�ا بإمكانها إس�قاط صواريخ 
مجنح�ة  وصواري�خ  تكتيكي�ة  باليس�تية 
وطائرات تكتيكية واسراتيجية عىل بعد 60 

كيلومرًا.

أفغانستان: طالبان تضيق اخلناق عىل والية هلمند

صفقة تسليح روسية للهند بـ 7 مليارات دوالر

لودريان يلتقي شويغو في موسكو لبحث تكثيف الضربات الجوية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف الرصافة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الشعب
العدد 16772 

م / نرش
قدم املستدعي ) يعقوب يوسف محمد ( طلبا 
إىل ه�ذه املحكمة يروم في�ه نصبه قيما عىل 
ول�ده ) صهي�ب يعق�وب يوس�ف ( لفقدانه 
بتاريخ 23 / 4 / 2006 فعىل من تتوفر لديه 
املعلومات الحضور إىل ه�ذه املحكمة لالدالء 
بها واقتىض النرش يف صحيفتن محليتن مع 

التقدير .
القايض

عيل صادق

رقم اإلخطار   848 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املته�م الهارب )الرشطي اس�امة كاظم 
داخ�ل  ( املنس�وب إىل قي�ادة ح�رس ح�دود 
املنطق�ة الرابعة   ملا كنت متهما وفق املادة/ 
5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن 
مقر عملك من تاريخ 2015/5/4 ولحد االن

وبما إن محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
به�ذا اإلع�الن ع�ىل إن تحرض أم�ام محكمة 
ق�وى األم�ن الداخ�يل للمنطق�ة الخامس�ة 
بالب�رصة خالل مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ 
تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك وتجيب عن 
التهم�ة املوجه�ة ضدك وعند ع�دم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز 
أموال�ك املنقولة والغر املنقول�ة ويطلب من 
املوظفن العمومين إلقاء القبض عليك أينما 
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية 
وإلزام األهلين الذين يعلمون بمحل اختفائك 
بإخبار الجهات املختصة استنادا  للمادة 69 
/ أوال وثانيا وثالث�ا ورابعا من قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد: 5242 / ش / 2015 
التاريخ: 16 / 12 / 2015 

اىل/للمدعى عليه  / خالد جوده رحيم
اصدرت هذه املحكمة  بتاريخ 2015/12/9 
حكما غيابيا بحقك يتضمن الحكم بالتفريق 
القضائ�ي للهج�ر بين�ك وبن املدعي�ة زينب 
ماجد جبار وملجهولية محل اقامتك  حس�بما 
ورد ب�رشح القائ�م بالتبلي�غ  وتاييد املجلس 
البل�دي ملنطق�ة ابو دش�ر ل�ذا ق�رر تبليغك     
بصحيفت�ن      يوميت�ن محليت�ن  ولك حق 
االع�راض   خالل امل�دة القانونية عرشة ايام 
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض غازي داود سلمان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1874 / ب / 2015 
التاريخ: 20 / 12 / 2015 

  اىل/املدعى عليه / حسن عالوي خري 
اص�درت    محكم�ة ب�داء الب�رصة  قراره�ا    
املرق�م 1874/ب/2015  يف 2015/12/16 
الق�ايض بالزامك باعادة مبل�غ البيع الخاص 
بالس�يارة املرقم�ة 17343/ج بغ�داد جمبي 
صين�ي مودي�ل 2013 اللون ابيض  واملس�لم  
لك من قب�ل املدعي عيىس كريم عبد الس�ادة 
والبالغ ثمانية االف وستمائة دوالر اىل املدعي 
ورد دع�وى املدعي بالزي�ادة البالغة ثالثمائة 
املصاري�ف  و  الرس�وم  وتحميلكم�ا  دوالر 
النسبية وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي تقرر 
تبليغ�ك  بصحيفت�ن    محليتن يوميتن ولك 
حق االع�راض  واالس�تئناف والتمييز  خالل 
امل�دة القانونية   وبعكس�ه  س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية  
القايض محمد نزار هاشم البعاج

مجلس القضاء االعىل 
محكمة بداءة الزبر

يف الزبر
العدد: 302/ش/2015   
التاريخ: 2015/12/19

اعالن
تبيع محكمة ب�داءة الزبر العقار  املوصول ادناه املزال 
ش�يوعه بيعا باملزاي�دة العلنية فعىل الراغب�ن بالرشاء 
الحضور اىل ساحة هذه املحكمة الجراء املزايدة العلنية 
يف الساعة الثانية عرش من اليوم الثالثن من اليوم التايل 
لنرش هذا االعالن يف صحيفة  يومية مستصحبن معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيم�ة املقدرة 
للعقار وهي مبلغ 76400000 س�تة وس�بعون مليون 
واربعمائة الف دينار ما لم يكن من الرشكاء واذا صادف 
ي�وم املزايدة عطلة رس�مية  يصار للي�وم الذي يليه من 

الدوام الرسمي.
القايض

عالء حسن صيهود
اوصاف العقار

العقار عباره عن دار س�كن تبلغ مس�احته حوايل 141 
مر مربع تقع يف محلة العرب / 2 خلف س�وق سوادي 
عىل شارع فرعي غر مبلط والدار منخفضة عن الشارع 
بحوايل مر واحد ومؤلفة من غرفة استقبال وغرفة نوم 
ومطب�خ ومرافق صحية ومخ�زن مبنيات من الطابوق 
والبلوك ومس�قفات بالعكادة والش�يلمان وهناك باحة 
داخلية مس�قف بالخش�ب واالرضية مبلط�ة بالكايش 
وهناك ش�قوق موجودة يف الجدران واجزاء  من السقف 

والعقار غر مشغول ومجهزة باملاء والكهرباء.

محكمة االحوال الشخصية يف العلم
إىل املفقود / عبد املنعم خلف عيل احمد

للطل�ب املق�دم من قب�ل طالب�ة الحج�ة والقيمومة / 
شكرية خرض حمود الذي تطلب فيه الحجر والقيمومة 
ونصبها قيمة عليك والختفائك ومجهولية محل اقامتك 
ل�ذا قررت هذه املحكمة بتبليغ�ك بالحضور إىل محكمة 
االح�وال الش�خصية يف العل�م ويف حالة ع�دم حضورك 

سيتم حجرك ونصب قيما عليك وفقا للقانون .
القايض

عبد العليم فيصل عزاوي

قرار الحكم غيابيا
املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية : 1575 /2015
تاريخ القرار / 2015/11/24

تش�كلت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
يوم الثالث�اء املصادف 2015/11/24 برئاس�ة 
العمي�د   الحقوق�ي رزاق عبد عيل محمد الطائي    
وعضوية كل من الس�يد العميد الحقوقي خضر 
عويف هالل والعمي�د الحقوقي جرب عتيوي معله 

واصدرت باسم الشعب حكمها االتي :
حكمت محكم�ة قوى االمن الداخ�يل  للمنطقة  
ع�ىل املدان الغائ�ب )   ن .ع صفاء صالح مهدي 

رشي  ( غيابيا بما ييل :   
1- بالحب�س البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق 
امل�ادة 5/ ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 بدالل�ة 
املادت�ن 61/ اوال و 69/ اوال م�ن ق.أ.د رقم 17 
لس�نة 2008 لغياب�ه عن مقر عمل�ه من تاريخ 

10/ 5/ 2014 ولحد االن.
2- اخراجة من الخدمة استنادا للمادة 42/ ثانيا 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  
3 � اعطاء املوظفن العمومين صالحية القبض 
عليه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر من حقه 

استنادا الحكام املادة 69/ ثانيا من ق.أ.د   
4� ال�زام املواطن�ن االخب�ار عن مح�ل اختفاء 
املحكوم اعاله اس�تنادا الح�كام املادة 69/ ثالثا 

من ق.أ.د     .
5حج�ز امواله املنقول�ة وغر املنقولة اس�تنادا 

الحكام املادة 69/ رابعا من ق.أ.د   .
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب 
جبار عاتي جرب     مبلغ قدره ثالثون  الف دينار 
ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

 صدر القرار باتفاق االراء قابال لالعراض استنادا 
الحكام املادة 71 / ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
قرار الحكم غيابيا

املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
رقم القضية : 1482 /2015

تاريخ القرار / 2015/11/16
تش�كلت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة يوم 
االثن�ن املص�ادف 2015/11/16 برئاس�ة العمي�د   
الحقوق�ي رزاق عبد عيل محم�د الطائي    وعضوية 
كل من الس�يد العميد الحقوق�ي خضر عويف هالل 
والعميد الحقوقي جرب عتيوي معله واصدرت باسم 

الشعب حكمها االتي :
حكمت محكمة قوى االم�ن الداخيل  للمنطقة  عىل 
املدان الغائب الرشطي) قيص عباس جاس�م محمد  

( غيابيا بما ييل :    
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر( وفق املادة 
5/ ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة املادة 69 من 
ق.أ.د رقم 17 لس�نة 2008     لغيابه عن مقر عمله 

من تاريخ 2/ 8/ 2010 ولحد االن.
2 � اخراجة من الخدمة اس�تنادا للم�ادة 42/ ثانيا 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  
3 � اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صالحية القبض 
علي�ه اينما وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر من حقه 

استنادا الحكام املادة 69/ ثانيا من ق.أ.د   
4� الزام املواطنن االخبار عن محل اختفاء املحكوم 
اعاله استنادا الحكام املادة 69/ ثالثا من ق.أ.د     .

5حجز امواله املنقولة وغر املنقولة استنادا الحكام 
املادة 69/ رابعا من ق.أ.د   .

6� تحدي�د اتعاب محام�اة للمحام�ي املنتدب جبار 
عات�ي جرب     مبلغ ق�دره ثالثون  الف دينار ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
حكما غيابي�ا صادرا باتف�اق االراء قابال لالعراض 
استنادا الحكام املادة 61 / اوال من ق.أ.د وافهم علنا 

يف 2015/11/16

فقدان
فق�دت  مني  هوي�ة املوظف الوزاري�ة الصادرة من 
وزارة الكهرب�اء � مديرية ش�بكات جن�وب البرصة 
باس�م )عالء حس�ن حمي�د(  عىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

قرار الحكم غيابيا
  املحكمة محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية : 1568 /2015
تاريخ القرار / 2015/11/23

تش�كلت محكمة ق�وى االمن الداخيل الخامس�ة يوم االثنن 
املص�ادف 2015/11/234 برئاس�ة العميد   الحقوقي رزاق 
عب�د عيل محم�د الطائي    وعضوي�ة كل من الس�يد العميد 
الحقوق�ي خضر عويف هالل والعمي�د الحقوقي جرب عتيوي 

معله واصدرت باسم الشعب حكمها االتي :
حكم�ت محكم�ة قوى االم�ن الداخيل  للمنطق�ة  عىل املدان 
الغائ�ب )   الرشط�ي رايض جرب س�لمان عبد الل�ه  ( غيابيا 

بما ييل :    
1 � بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق املادة 5/ ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008 بداللة املادة 69 من ق.ا.د رقم 17 لسنة 
2008      لغياب�ه ع�ن مقر عمله من تاري�خ 27/ 6/ 2014 

ولحد االن.
2 � بالس�جن ملدة )س�بع س�نوات( وفق امل�ادة 35/اوال من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 الختالسه الهوية الوزارية املرقمة 
)1300722( الص�ادرة  م�ن وزارة  الداخلية وتضمينه مبلغ 
مقداره )3,750( ثالثة االف وسبعمائة وخمسون دينار عن 
قيم�ة الهوية املوصوف�ة اعاله التي اس�تصحبها املتهم عند 
غياب�ه بتاريخ 2014/6/27 اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة 

35 من ق.ع.د عىل ان يستحصل منه بالطرق التنفيذية 
3 � تنفذ املحكوميتان اعاله بالتعاقب استنادا للمادة  143/ 

ق.ع. رقم 111 لسنة 1969 املعدل
4  � اعتب�ار جريمته ال�واردة يف الفق�رة )2( مخلة بالرشف 

استنادا للمادة 21 / أ � 6 ق.ع
5 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 41 /اوال / أ م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008 وعدم 
ج�واز اعادة تعيين�ه يف دوائر الدولة والقطاع العام اس�تنادا 

لقرار مجلس قيادة الثورة املنحل 18 لسنة 1992
6 � اعطاء املوظف�ن العمومين صالحية القبض عليه اينما 
وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر من حقه اس�تنادا الحكام املادة 

69/ ثانيا من ق.أ.د   
7� ال�زام املواطنن االخبار عن مح�ل اختفاء املحكوم اعاله 

استنادا الحكام املادة 69/ ثالثا من ق.أ.د     .
8حجز اموال�ه املنقولة وغر املنقولة اس�تنادا الحكام املادة 

69/ رابعا من ق.أ.د   .
9� تحديد اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب جبار عاتي جرب     
مبلغ قدره ثالثون  الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم 

الدرجة القطعية.
القرار باتفاق االراء قابال لالعراض استنادا الحكام املادة 71 / 
ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 وافهم علنا يف   /   /2015



  بغداد/المستقبل العراقي

 أوصت وزارة الصناع�ة والمعادن، 
أم�س االثنين، جميع الش�ركات التابعة 
لها بض�رورة البدء بمرحل�ة جديدة في 
العم�ل من اج�ل بن�اء صناع�ة وطنية 
حقيقية، مؤكدة على االستمرار بحملة 
رفع شعار )صنع في العراق( ومواجهة 
التحدي�ات والمؤام�رات الت�ي تعترض 
خطواته�ا وخططه�ا الهادف�ة لتطوير 

الواقع الصناعي في البالد.
وق�ال مدي�ر المرك�ز اإلعالم�ي في 
الوزارة عب�د الواحد الش�مري في بيان 
خط�ة  تبن�ت  “ال�وزارة  إن  صحف�ي، 
واضح�ة ومدروس�ة الع�ادة تنش�يط 
الصناع�ات الوطني�ة وتفعي�ل االنت�اج 
الس�واعد  عل�ى  باالعتم�اد  المحل�ي 
العراقية م�ن الخيرين والمخلصين لهذا 
البلد م�ن العاملي�ن وذوي االختصاص 
والخبرات المتراكمة والكفاءة واصحاب 

المهارات”.
واكد أن “الوزارة تعمل جاهدة لرفد 
الس�وق المحلية بكل انتاج وطني فعلي 
حقيق�ي يمك�ن انتاج�ه ليك�ون بدي�ال 
ع�ن المس�تورد”، الفتاً الى “إس�تمرار 
الداخلي�ة  الجه�ات  بع�ض  مح�اوالت 
والمنتفعين  والمغرضي�ن  والخارجي�ة 
في ضرب الصناعة الوطنية واللجوء الى 
االس�تيراد واالغراق غير المبرر للسوق 
المحلية بالبضائع والس�لع المستوردة 
وهدر العملة الصعبة لغرض اس�تنزاف 
االقتص�اد العراق�ي وجعله الع�راق بلداً 
مس�تهلكاً حت�ى ألبس�ط الم�واد مث�ل 
س�جادة الص�الة وقنين�ة المي�اه وقلم 

الكتابة وغيرها”.

الس�عي  “مواصل�ة  عل�ى  وش�دد 
التحدي�ات  كل  لمواجه�ة  واالص�رار 
الت�ي تعيق عمل ال�وزارة والتصدي لكل 
المتخرصين ومثيري االشاعات والفتن 
الذين يسعون لتعطيل الصناعة وايقاف 

الخطوات الصحيح�ة والخطط الهادفة 
الت�ي تتبعها ال�وزارة النجاح عملها في 
المرحلة القادمة من خالل زيادة فاعلية 
منتج�ة  ش�ركات  وجعله�ا  ش�ركاتها 
وتساهم اسهام فعال في تطوير الواقع 

االقتصادي للبلد”.
ال�وزارات  الش�مري جمي�ع  ودع�ا 
ومؤسس�ات الدول�ة والمواطني�ن الى 
ودع�م  الوطني�ة  المنتج�ات  “إقتن�اء 
ع�ن  واالس�تغناء  المحلي�ة  الصناع�ة 

تس�تعيد  لك�ي  االجنب�ي  المس�تورد 
الصناع�ة العراقي�ة عافيته�ا ومن اجل 
إفش�ال كل المخططات التي تس�تهدف 
هوية وهيبة هذا البلد وتس�عى لتخريب 

إقتصاده”.

  بغداد/المستقبل العراقي

دعت لجنة التربي�ة النيابية، امس 
االثنين، الى اتخ�اذ اجراءات حكومية 
عاجل�ة من أج�ل ضمان عدم انتش�ار 

مرض النكاف بين طلبة المدارس.
وقالت عضو اللجنة النائب انتصار 
الغريباوي ، ان “مديرية تربية بغداد/ 
الرصاف�ة الثالثة س�جلت اصابة عدد 
م�ن تالمي�ذ الم�دارس التابع�ة له�ا 

بم�رض النكاف الذي ينش�ط في مثل 
هذا الوقت من العام الدراسي”.

وطالب�ت وزارة الصحة “بضرورة 
أج�ل  م�ن  عاجل�ة  اج�راءات  اتخ�اذ 
الس�يطرة عل�ى هذا الم�رض المعدي 

الصح�ة  لج�ان  دور  تفعي�ل  ،عب�ر 
التلقي�ح  ف�رق  ونش�ر  المدرس�ية 
وتس�جيل إحصائي�ات دقيقة بنس�ب 

االصابة”.
كما دعت الغريباوي وزارة التربية 

إل�ى “منح الطلب�ة المصابي�ن إجازة 
اجبارية لحين الشفاء التام ،فضال عن 
تعطيل الدوام الرس�مي في المدارس 
التي تص�ل فيها ح�االت اإلصابة بين 

التالميذ والطلبة إلى نسب كبيرة”.

 

   بغداد/ المستقبل العراقي

  أعلن مدير ش�عبة القطاع الصحي الخاص ومنح اإلجازات في 
دائ�رة صح�ة الكرخ عامر احمد عبد الس�ادة، ع�ن ضوابط جديدة 
لمن�ح وتجدي�د إجازات ممارس�ة مهنة فاحص�ي البصر وصانعي 

النظارات الطبية.
وق�ال عب�د الس�ادة أن “عم�ل اللجن�ة الخاصة بمن�ح وتجديد 
ممارس�ة مهن�ة فاحصي البص�ر وصنع النظرات الطبية مس�تمر 
وحس�ب الضواب�ط الوزارية والمش�كلة ف�ي مستش�فى الكرامة 
التعليم�ي، والمكون�ة من أطباء اختصاص عي�ون عدد 2 وفاحص 
بص�ر عدد 1، والتي تتضمن أيضا إش�راك فاحصي البصر وصانعي 
النظ�رات الطبي�ة ف�ي دورة تدريبي�ة ولم�دة 30 يوما لم�ن يروم 
الحص�ول على أجازة عم�ل جديدة )من�ح جدي�د( ودورة تدريبية 

ولمدة سبعة أيام لمن يوم بتجديد أجازة عمله”.
وأضاف أن”المش�ارك يخضع وبعد انتهاء الدورة التدريبية إلى 
اختبار )تقييم( وتكون درجة النجاح الدنيا 60 بالمئة، مش�يرا إلى 
أن الغ�رض م�ن الدورة اطالع المش�تركين على آخر المس�تجدات 

العلمية في هذا المجال ومن الجانب النظري والعملي”.

ضوابط جديدة ملنح وجتديد إجازات 
ممارسة مهنة فاحيص البرص الصناعة تؤكد سعيها إلعتامد منتوجها الوطني بديال عن املستورد

رشكات مرصية ترغب بتنفيذ مشاريع استثامرية مشرتكة يف ذي قار

جلنة برملانية  تدعو الختاذ إجراءات عاجلة الحتواء مرض النكاف

    بغداد / المستقبل العراقي

اب�دى القنص�ل المصري ف�ي جنوب 
العراق اش�رف عقل، امس االثنين، رغبة 
الش�ركات المصري�ة بتنفي�ذ مش�اريع 
مش�تركة ف�ي قطاع�ي النف�ط والغ�از 
والعمراني�ة  االس�تثمارية  والمش�اريع 

االخرى في محافظة ذي قار.
جاء ذل�ك خ�الل زيارت�ه للمحافظة 
ولقائه محافظ ذي قار يحيى الناصري, 
حيث بحثا جملة من القضايا االقتصادية 
ذات االهتم�ام المش�ترك، وفق�ا لبي�ان 

للمحافظة.
وق�ال محافظ ذي ق�ار خالل مؤتمر 
صحف�ي مش�ترك، بحس�ب البي�ان، ان 
“زيارة القنصل المصري والوفد المرافق 

له الذي يضم مجموعة من رجال االعمال 
لتعزي�ز  ج�اءت  الش�ركات  واصح�اب 

العالقات االقتصادية والتجارية واالطالع 
على الواق�ع االقتصادي وف�رص العمل 

المتاحة في مجاالت االعمار واالستثمار 
بمحافظ�ة ذي ق�ار وقد تدارس�نا خالل 
اللقاء سبل تطوير التعاون المشترك في 

القضايا المذكورة”.
ادارة  ح�رص  الناص�ري  واك�د 
الظ�روف  “تامي�ن  عل�ى  المحافظ�ة 
االجنبي�ة  الش�ركات  لعم�ل  المناس�بة 
والعربي�ة”، معرب�ا عن امل�ه “بتوظيف 
خبرات وقدرات الش�ركات المصرية في 
تنفيذ المش�اريع االستثمارية بما يمكن 
المحافظة من تجاوز االزمة المالية التي 
تمر بها البالد”.ولفت الى ان “الش�ركات 
المصرية س�بق وان عملت في محافظة 
ذي قار خالل المرحل�ة الماضية ولديها 
تصورات واضحة ع�ن طبيعة العمل في 
هذا المضمار وهذا ما سيسهل عملها في 

جميع الجوانب االقتصادية والتجارية”.
م�ن جانبه, ق�ال القنص�ل المصري، 
ان “زيارة الوفد المص�ري الى محافظة 
ذي ق�ار هي منطلق للتعاون في مختلف 
والتجاري�ة  االقتصادي�ة  المج�االت 

والسيما قطاعات النفط والغاز”.
الش�ركات  “اس�تعداد  عق�ل  واك�د 
مش�تركة  اعم�ال  لتنفي�ذ  المصري�ة 
االقتصادي�ة  المج�االت  جمي�ع  ف�ي 
واالس�تثمارية والتجاري�ة في محافظة 
ذي ق�ار ك�ون المحافظ�ة تتوف�ر عل�ى 
فرص كثيرة لنش�اط اس�تثماري يحض 
باهتم�ام الش�ركات المصري�ة، مؤك�دا 
ح�رص القنصلية المصري�ة على تقديم 
المساعدة للمواطنين العراقيين الراغبين 

بزيارة مصر سواء للدراسة او العالج”.
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العمل تعتزم شمول النساء
يف دار املسنني باحلامية االجتامعية

   بغداد/المستقبل العراقي

 أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة عزمها ش�مول 
النس�اء في دار المس�نين ممن تنطبق عليه�ن الضوابط بالحماية 

االجتماعية .
وقالت مدير عام دائرة الحماية االجتماعية للمرأة س�وريا عبد 
الكاظم خالل تفقدها دار عنيا للمس�نين التابعة للوقف المس�يحي 
ف�ي الكرادة، ف�ي بيان صحفي، ام�س األثنين، ان”الدائرة تس�عى 
الى ش�مول المس�نات باعانة الحماية االجتماعية ممن يس�تحقن 

الشمول وفق الضوابط المعمول بها في الدائرة”.
واضاف�ت عبد الكاظ�م ان”عدد النس�اء المش�موالت باالعانة 
االجتماعي�ة ف�ي ال�دار بل�غ )19( امرأة س�تقوم الدائرة بارس�ال 
باحثي�ن اجتماعيي�ن الى ال�دار لتحدي�ث بياناتهن بغية ش�مولهم 
بقان�ون الحماية االجتماعي�ة الجديد”.واطلعت المدير العام خالل 
الزي�ارة على الخدم�ات الصحية والنفس�ية واالجتماعية المقدمة 
لمس�تفيدي ال�دار م�ن النس�اء والرج�ال ، وبين�ت ان الدائرة على 
اس�تعداد للتعاون م�ع ادارة الدار لتوفير المس�تلزمات والخدمات 
االساسية التي يحتاجها المستفيدون .واوضحت ان “وزارة العمل 
تقوم برعاية المس�نين من خالل ايوائهم في دور رعاية المس�نين 
التابعة لها وتقديم الخدمات الصحية واالجتماعية والنفس�ية لهم 
، الفتة الى ان الش�مول بالدور االيوائية للمسنين يشترط ان يكمل 
المس�ن الس�تين من العمر بالنسبة للرجال والخمس�ين من العمر 
بالنس�بة للنس�اء، فيما اش�ارت الى ان من صالحيات وزير العمل 
والش�ؤون االجتماعية قبول بعض الحاالت الخاصة باس�تثناء من 
ش�رط العمر مراع�اة لبعض الحاالت االنس�انية لفاق�دي الرعاية 
االسرية”.يذكر ان دار عنيا للمسنين تستقبل النساء من عمر )15( 
سنة بالنس�بة لفاقدات العناية االس�رية، فيما بلغ عدد النساء في 
الدار مايقارب )62( امرأة اغلبهن من المس�نات، و)5( من الرجال 

وذلك لعدم قدرة الدار على استيعاب اعداد اخرى.

جنايات الكرخ: اإلعدام ملدان بقتل 
شقيقته وأوالدها وحرق جثثهم

   بغداد/ المستقبل العراقي

 أصدرت محكمة جناي�ات الكرخ، امس االثنين، حكماً باإلعدام 
على مدان بقتل شقيقته وأوالدها وحرق جثثهم.

وقال المتحّدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار 
بيرق�دار في بيان صحفي، إن “محكم�ة جنايات الكرخ نظرت في 

دعوى متهم بقتل شقيقته وأوالدها”.
واض�اف أن “المته�م كان بحاجة إلى أموال إليفاء دين س�ابق 
بذمته”، مش�يراً إلى أنه “لجأ إلى اقتحام غرفة ش�قيقته التي كان 
يس�كن معها في الدار ذاته مس�تغالً نومها وغياب زوجها لغرض 

السرقة”.
وأوضح أن “الضحية شعرت بوجود شقيقها الذي قام بخنقها، 

ومن ثم حرقها مع أوالدها”.
وش�ّدد عل�ى أن “اح�د أوالد الضحي�ة الذي كان خارج مس�رح 

الحادث شاهد الجاني عند خروجه من الدار المشتعلة بالنيران”.
وتابع البيرق�دار، أن “جميع األدلة كانت كافية إلدانة المتهم”، 
مبيناً أن “المحكمة أصدرت عليه حكماً باإلعدام شنقاً حتى الموت 

وفق المادة 406 من قانون العقوبات”.

    المستقبل العراقي/ منى خضير عباس

اس�تقبل رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد عالء الموسوي 
ف�ي مكتب�ه ببغ�داد رئيس البرلم�ان العرب�ي احمد ب�ن محمد 

الجروان والوفد المرافق له.
وقال بيان للوقف الش�يعي, ان “الجانبين بحثا س�بل توحيد 

الرؤى وتقوية الفكر العربي واإلسالمي الحقيقي”.
ودع�ا الموس�وي الى ض�رورة توحي�د المناهج ف�ي الدول 
العربي�ة والتركيز على االهداف المش�تركة والعم�ل على ازالة 

المعوقات التي تقف حائال امام تحقيق الوحدة الحقيقية .
م�ن جانبه, اك�د رئيس البرلم�ان العربي عل�ى ان العالقات 
المش�تركة يجب ان تركز على الوقوف خطاً واحدا في مواجهة 
اإلرهاب والتط�رف , مبيناً انه توجد ني�ة للعمل بإيجاد مناهج 
موح�دة لل�دول العربية للوص�ول الى صيغة مش�تركة موحدة 
له�ا ، وق�دم الجروان ش�كره وامتنانه على حس�ن االس�تقبال 

والضيافة.
وفي ختام اللقاء عبر الموس�وي عن س�عادته بهذه الزيارة 

وقدم العديد من الهدايا التذكارية للوفد الضيف.

املوسوي يبحث مع رئيس الربملان العريب 
توحيد املواقف ملحاربة الفكر املتطرف

   بغداد/المستقبل العراقي

 خول مجلس الوزراء، امس االثنين، 
وزي�ر التج�ارة وكال�ة محم�د ش�ياع 
صّب�ار الس�وداني صالحي�ة التفاوض 
والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون 
االقتصادي والتجاري والعلمي والفني 
بين العراق و صربي�ا بصيغته المعدلة 
من مجلس شورى الدولة.وقال مكتب 
رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي ، ان 
“مجلس الوزراء عقد جلسته االعتيادية 
48 برئاس�ة حيدر العب�ادي”, مبينا أن 
“المجل�س اقر توصية لجنة الش�ؤون 
االقتصادي�ة ال�واردة بموج�ب كتابها 
ذي الع�دد:س.ل/649 والم�ؤرخ ف�ي 
9/12/2015، الفت�ا إلى أن “التوصية 
تتضمن الموافقة على المس�اهمة في 
اكتتاب الزيادة الخامس�ة في رأس�مال 
البنك االسالمي للتنمية والبالغ مقدارها 
)86,810,000( دين�ار إس�المي، بم�ا 
يع�ادل)124,060,171( دوالرا”. وزاد 
أن “وزارة المالية تتولى بالتنسيق مع 

البنك المرك�زي العراق�ي على طريقة 
تس�ديد المبلغ وفقا لألوض�اع المالية 
“التوصي�ة  أن  المتاحة”،وأض�اف، 
تتضم�ن إلغ�اء ق�رار مجلس ال�وزراء 
2010 والق�رارات  رق�م)216( لس�نة 
المتعلق�ة ب�ه، وتتول�ى هيئ�ة اإلعالم 
صالحياته�ا  ممارس�ة  واالتص�االت 
حس�ب قانونها”.وبي�ن أن “المجل�س 
خ�ول وزي�ر التج�ارة وكال�ة )محمد 
صالحي�ة  الس�وداني(  صّب�ار  ش�ياع 
والتوقي�ع عل�ى مش�روع  التف�اوض 
اتفاقية التعاون االقتصادي والتجاري 
والعلم�ي والفني بين الع�راق وصربيا 
بصيغت�ه المعدلة من مجلس ش�ورى 
الدولة، استنادا إلى أحكام المادة)80/

البند سادس�ا( م�ن الدس�تور”.وكلف 
المجل�س وزارة الخارجي�ة ب�”إع�داد 
وثيقة التخويل الالزمة باس�م حكومة 
جمهورية العراق لوزير التجارة وكالة 
وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى 
األمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل 

استحصال توقيع رئيس المجلس”.

ختويل وزير التجارة صالحية 
توقيع اتفاقية التعاون مع رصبيا

   ديالى/ المستقبل العراقي

الطاق�ة ف�ي مجل�س  لجن�ة  أعلن�ت   
محافظة ديالى، امس االثنين، عن تشكيل 
لجنة عليا لتأمين إيصال المنتجات النفطية 

للمناطق المحررة.

وقال�ت رئيس لجنة الطاقة في مجلس 
ديال�ى امل عم�ران إن “لجن�ة الطاقة في 
مجلس ديالى ش�كلت لجنة عليا لإلشراف 
عل�ى مل�ف إيص�ال المنتوج�ات النفطية 
للمناط�ق المح�ررة خاص�ة م�ادة النفط 
االبيض”.واضاف�ت أن “اكث�ر م�ن 1200 

اس�رة نازحة في مخيمات خانقين )100( 
كم ش�مال ش�رق بعقوبة جرى ش�مولها 
ب��)100( لتر م�ن النفط االبي�ض مجاناً 
خالل ش�هر كانون االول الحالي في إطار 
دعم انس�اني لمواجه�ة انخفاض درجات 

الحرارة خالل االسابيع الماضية”.

   كركوك/المستقبل العراقي

أعلنت مديرية زراعة محافظة كركوك، 
أمس االثنين، عن تسويق أكثر 10 آالف طن 
م�ن محصول ال�ذرة الصف�راء، متوقعة أن 
يصل إنت�اج المحافظة إلى 50 ألف طن هذا 
الموس�م.وقال مدير زراعة كركوك مهدي 
مب�ارك ، إن “المديري�ة س�لمت أكث�ر م�ن 
10 أل�ف طن م�ن محصول ال�ذرة الصفراء 
وسايلو تازة”، مبينا أن “العام الحالي شهد 
زراع�ة نح�و 48 أل�ف دونم م�ن محصول 

ال�ذرة الصف�راء ف�ي المحافظة”.وأضاف 
مب�ارك، أن “دائرة الزراعة وزعت 100 طن 
من س�ماد اليوريا على فالحي المحافظة، 
إضاف�ة إل�ى تزويده�م بالبذور وبأس�عار 
مدعوم�ة و توفير وقود الكازويل المدعوم 
بنس�بة 30بالمئة”، متوقعا أن “يصل إنتاج 
المحافظة لمحصول الذرة للموسم الحالي 
إل�ى 50 أل�ف طن، وه�و أعلى مس�توى له 
مقارن�ة م�ع الس�نوات السابقة”.وأش�ار 
مدي�ر زراعة كرك�وك إلى أن “س�ايلو تازة 
يس�توعب 26 أل�ف ط�ن، وهو الذي تس�لم 

المحص�ول في المحافظ�ة، فيما يتم طرح 
الكمي�ات الٌمنتج�ة المتبقي�ة الى الس�وق 
المحلي�ة”، موضحا أن “الس�ايلو يش�ترى 
الذرة الصفراء بس�عر 310 ألف دينار للطن 
الواحد وهناك كميات من المحصول سوقت 
الى س�ايلوات ديالى وغيرها لغرض سرعة 
تسليم المنتج من قبل الفالحين في كركوك 
وباقي المحافظات”.يشار إلى أن محافظة 
كركوك )250 كلم شمال بغداد(، أعلنت في 
العام الماضي، عن تسويق أكثر من 40 ألف 

طن من محصول الذرة الصفراء.

دياىل تشكل جلنة عليا لتأمني إيصال املنتوجات النفطية
للمناطق املحررة

كركوك تعلن تسويق أكثر من عرشة آالف طن من الذرة الصفراء

   بغداد/المستقبل العراقي

نفذت الم�الكات الهندس�ية والفنية 
ف�ي المديري�ة العام�ة لتوزي�ع كهرباء 
الرصاف�ة /قس�م اإلنارة حملة واس�عة 
إلنارة الس�احات والجس�ور والش�وارع 
المتح�دث  بغداد.وق�ال  العاصم�ة  ف�ي 

الرسمي باس�م الوزارة مصعب المدرس 
أن “الحمل�ة ش�ملت ش�ارع النضال، ابو 
ن�واس، ك�رادة خ�ارج، ش�ارع محم�د 
القاس�م، تقاطع بغداد الجديدة،  ش�ارع 
محم�د الباقر من تقاطع س�وق الطيور 
بغ�داد الجدي�دة باتج�اة الس�ريع طريق 
االعظمي�ة،  ال�دورة، ش�ارع كورني�ش 

الس�عدون، النضال”.م�ن جان�ب أخ�ر, 
اش�رفت المالكات الهندس�ية والفنية /

قس�م تنفيذ المش�اريع التابع للمديرية 
ذاتها على تشييد محطة )الزوية( الثانوية 
33,11 ك.ف، ضمن عقد ش�ركة الزوراء 
العام�ة، ف�ي منطق�ة الك�راد، لتخفيف 
األحمال وف�ك االختناقات ع�ن مغذيات 

11 ك.ف الت�ي تغذي المنطقة والمناطق 
القريبة منه�ا، إذ وصلت نس�بة االنجاز 
الى 20بالمئة ، الى جانب االش�راف على 
تنفيذ اعمال مش�روعين جديدين، األول 
تق�وم بتنفيذه ش�ركة ام�واج المتحدة، 
والذي يش�مل مد قابلوات ونصب اعمدة 
ان�ارة ديكورية واعمدة ذات ذراع رباعي 

ويبدأ م�ن تقاطع كلية الفن�ون الجميلة 
الى مجس�ر الخلفاء.وف�ت المدرس إلى 
أن المشروع الثاني فيتم تنفيذه من قبل 
ش�ركة خي�ارات األطل�س ويتضمن مد 
قابلوات ونص�ب أعمدة إنارة للش�وارع 
المحاذية لمجسر الخلفاء وما زال العمل 

جاري لتنفيذهما.

الكهرباء تنفذ محلة إلنارة الشوارع يف بغداد
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واثق الجابري

ف�ي أول ظه�ور لداع�ش في الع�راق قال�ت أمريكا أن 
العملي�ة تحت�اج الى عش�رات الس�نين، وروجت معها 
داعش والبعث ومدارس التط�رف ومنابره، واّدعت أن 
الداعشي يمتلك مهارات وقوة قتالية؛ بصور وأفالم من 
صناعة عالمية عالية الدقة، وحرب نفسية وإجتماعية 

طائفية.
الح�رب على داع�ش ال تحتاج الى س�الح فق�ط، دون 
مراجعة اآلثار اإلجتماعية والنفس�ية، ومعرفة جهات 

صار كإعالم إرهاب.
يج�ب أن نب�دأ وإن كنا متأخري�ن، وتقديم الدراس�ات 
واإلطروحات، وق�راءة الواقع بعين عراقية مالمس�ة 
للحقائ�ق، ومعرف�ة الف�رق بي�ن وحش�ية اإلره�اب، 
والتصميم على المواجهة، واإلنصات الى صوت مقاتل 
عراق�ي صدح بإنتص�ارات أخرس�ت داع�ش، وغيرت 
الحس�ابات العالمية، التي راهنت عل�ى الحرب األهلية 

والطائفية؛ بإستغالل سوء واقع سياسي مبعثر.
من يش�اهد بلجيكية أو بريطانية؛ تدخل اإلسالم وبعد 
عامي�ن تفج�ر نفس�ها ال يس�تغرب أن يرى إس�المياً 
تح�ول الى داعش�ي يقتل ويذبح ويس�بي ويس�تأنس 
بأكل األكباد، وثمة سؤال عن سبب وجود بؤر إرهابية 
في مناطق يعتبرها اإلره�اب ديار كفر؛ بينما يتراجع 
اإلس�الم في عقر داره؛ ألن خطاب التطرف والطائفية 
والتكفي�ر؛ تتل�ى من ق�رب كعب�ة المس�لمين، وُيترك 
الحدي�ث ع�ن بيت المق�دس، وينتحر المس�لمون على 

المسلمين!
أش�ارت آخ�ر اإلحصائي�ات أن معظ�م دع�اة اإلرهاب 
والمروجين له من مواقع سعودية ومدارس فكر أنفقت 
عليها عش�رات المليارات، وتشير النتائج الى أن داعش 
كانت تس�يطر على %40 من أرض العراق، واآلن17% 
وتق�دم مس�تمر للق�وات العراقي�ة، وذوب�ان ف�وارق 

إجتماعية وطائفية، س�جلها ملي�ون نازح في مناطق 
الوسط والجنوب، وكش�فوا كذب اإلدعاء الطائفي؛ إْذ 
س�كنو في منازل المواطنين ولم يحاس�بهم أحد على 
فعل اإلرهابي�ن؛ وأن كان بعضهم من أبناء عمومتهم، 
ويص�ر العراقي�ون على دح�ر اإلره�اب، وإعادته الى 
منابعه ومدارس�ه الفكرية، ولن تكون السعودية وكل 

الدول التي ساعدت؛ بمنآى عن حرائقه.
إن اإلره�اب س�ينتهي ف�ي الع�راق، وداع�ش حس�ب 
الدراس�ات لن تطول أكثر من أشهر، وسيظهر بصورة 
آخرى ومس�مى مختلف، وس�يبحث ع�ن أرض رخوة 
مليئ�ة بالفك�ر المتط�رف والدع�اة وم�دارس الفك�ر 
اإلرهاب�ي، والس�عودية تعيش خالف�ات عائلية مالكة 
ونمو التطرف في معظم مفاصل المجتمع، مع وجود 
عصيان فكري متش�دد، وليس م�ن مصلحتها؛ إالّ بناء 
عالقة مع ال�دول المجاورة، ومنها الع�راق؛ لردم بؤر 

التط�رف وذرائع�ه، وم�ن مصلحة الع�راق أن ال تنهار 
السعودية بيد داعش.

لتتعلم الس�عودية والعالم من العراق، ويشاهدوا كيف 
ح�ل الدمار بمناطق أنتش�ر به�ا اإلرهاب على أس�س 

طائفة روجها ساسة ينتفعون من سيل الدماء!
لي�س م�ن مصلحة الس�عودية إس�تمرار الص�راع في 
اليمن، وإضعاف الدولة وبروز داعش كقوة بديلة؛ كما 
ليس بالضرورة أن يأتي البديل عن األسد نظام معتدل؛ 
بوجود عش�رات الفصائل المس�لحة، ويجب أس�كات 
دعاته�ا؛ وكما صرح ي�وم أمس عائ�ض القرني، الذي 
ب�ارك ضرب ش�يعة نيجيريا، ولم ين�دد بعصابة بوكو 
حرام، إذا تحتاج المنطقة الى تسوية أقليمية، وحساب 
النتائج واإلس�تفادة من التجرب�ة العراقية، التي اثبتت 
خط�أ مقولة )أن اإلرهاب ال دين ل�ه( بل بالحقية فإن 

الوهابية التكفيرية هي دين اإلرهاب!

مصلحة العراق

خريف بعد ربيع
تأريخ الس�عودية ف�ي التصعيد العس�كري 
طويل لكن؛  أوراق�ه خالية ِمن أنتصاٌر ُيذكر 
لجيش�ها، وهي الحالمة بالقيادة، تفتقر إلى 

جيٍش قادر على قيادة الجيوش!
الح�رب  المح�ور ف�ي  الماني�ا دول  ق�ادت 
العالمية الثانية، في قبالها أنفردت الواليات 
المتح�دة بقي�ادة الحلفاء، وقدمت�ا كالهما 

أنموذجاً مميزاً في حسم المعارك.
بعدها تشكلت تحالفات أستراتيجية سبقت 
الحرب الباردة، ففي اوربا الوس�طى والدول 
الش�يوعية تش�كل حلف "وارس�و" بقيادة 
اإلتح�اد الس�وفيتي، ال�ذي أنقض�ى بنهاية 
األتحاد، فيما ض�ل "الناتو" بقيادة الواليات 
المتحدة مستمراً، على الرغم ِمن الصعوبات 

التي تواجه دوله األعضاء.
هذا المثال من التحالفات؛ حاولت السعودية 
بتش�كيلها  األخي�رة  األون�ة  ف�ي  تطبيق�ه 
تحالفين، ومَع أنها فش�لت في األول فش�اًل 
ذريعاً، أقدمت على صناع�ة الثاني الذي ولد 

ميتاً!
الح�زم(  التحال�ف األول )عاصف�ة  َتش�كل 
ف�ي ٢٦ أذار ٢٠١٥، بواقع عش�ر دول ودعم 
الوالي�ات المتحدة ومص�ر، ومعنون بهدف 
القضاء عل�ى جماعة الحوثي في اليمن، مع 
ه�ذا الكم الكبير م�ن الدول، فش�ل التحالف 
لي�س بالقضاء عل�ى الحوثيين فحس�ب، بل 

فشل بالحفاظ على نفسه من التبعثر!
عادت الس�عودية محاولًة الخروج من مأزق 

الخس�ارة، لتعل�ن تش�كيل تحالف أس�المي 
هذه المرة بمش�اركة أربع�ة وثالثين دولة، 
ه�ذا التحالف بال�ذات فيِه ما ُيفس�ر طبيعة 
السياسة السعودية، ويترجم بواقعية دورها 
الحقيقي ف�ي الحروب، فهي دولة تصعيد ال 
حسم. والدة متعسرة وبعض التوائم رفضوا 

رحم التكفير..!
ال�دول  قائم�ة  الس�عودية  نش�رت  إن  م�ا 
المتحالف�ة، حت�ى أعلن�ت ُكٌل ِم�ن لبن�ان، 
أندنوس�يا، باكس�تان، وماليزيا أستغرابهم 
من وج�ود دولهم ف�ي القائم�ة،  ما يقصم 
والدت�ه،  قب�ل  المزع�وم  التحال�ف  ظه�ر 
خصوصاً أنه تش�كل بغياب أربعة وعشرون 
دولة أس�المية، منها ما يملك جيش�اً يفوق 

عدد جيش التحال�ف المقترح، كالجمهورية 
اإلس�المية في أيران. غياب العراق وسوريا 
ع�ن التحالف ُيعطيه طابع�اً طائفياً، بوجود 
األغلبية الش�يعية ف�ي البلدي�ن، أضافة إلى 
تواج�د داعمي الح�ركات المتطرفة كداعش 
والنص�رة ضم�ن مؤسس�يه، كالس�عودية 
وقط�ر واألمارات، يجع�ل التحالف مخدوعاً 
بكذبت�ه، يلُف عل�ى رقبته حب�ل الكلب الذي 

أطلقه ويغذيه!
قائمة التحالف دول فقيرة مالياً وعس�كرياً، 
ال�ُدب  يحاصره�ا  الت�ي  تركي�ا  بأس�تثناء 
الروس�ي، ومص�ر التي تعان�ي داخلياً، ومَع 
أنه�ا كش�ركائها باع�ت موافقته�ا بجريان 
البترول السعودي لخمس سنوات قادمة، إال 

أنها سربت أخباراً عن عدم مشاركتها البرية، 
وهذا يجع�ل من موافقته�ا صورية ال أكثر.

الس�عودية التي راوغت طوي�اًل بأعالن هذا 
التحال�ف ضد أس�رائيل، لتخليص فلس�طين 

الُمحتلة، ُتحاول جاهدة ألثبات أمرين:
أوالً: تغطية فشلها في اليمن.

الثان�ي: ُمحاول�ة ألنه�اء ص�راع الُمحمدين 
)بن س�لمان وبن نايف( عل�ى خالفة الملك، 
وتثبيت الحكم ألبن سلمان الذي وجدت فيه 
امريكا، طائش يحقق أهدافها. مثل تس�اقط 
أوراق الش�جر ف�ي الخريف، بدأت تتس�اقط 
ال�دول م�ن التحالف اإلس�المي، مبتعدًة عن 
ُمثيري الفتن والش�فقة معاً، موجهًة ضربة 

موجعة للتكفير ومصانعه.

زيدون النبهاني

يقارب القرض الذي رص�ده البنك المركزي 
نصف المبلغ الذي رصده مش�روع مارشال 
لبناء اقتص�اد الدول األوربي�ة المنهار بعيد 
الح�رب العالمي�ة الثانية, ولك�ن هل يحقق 
ه�ذا المبلغ الكبير هدفهه ف�ي دفع اقتصاد 
البلد, وتحريك عجل�ة اإلنتاج فيه, وتخفيف 
اعتم�اد الدولة عل�ى النفط ,ال�ذي أصبحت 
أسعاره ال تس�من وال تغني من جوع؟؟ هذا 
الس�ؤال على الجمي�ع التفكير ب�ه ملياً الن 
فرص إنق�اذ االقتصاد العراق�ي باتت قليلة 
بعد ان طالعتنا توقعات منظمة أوبك بضآلة 
األمل في ارتفاع أس�عار النفط خالل س�نة 

.2016

الحكومة العراقية إن أرادت لهذا المش�روع 
أن يثمر في القري�ب العاجل, فينبغي لها أن 
توفر المناخ المناس�ب لنموه وتطوره, وإال 
ستذهب هذه األموال كما ذهب غيرها, سواء 
بالروتي�ن الذي يعيق صرف هذه المبالغ, ام 
بالتحاي�ل عليه�ا, وبالتالي س�تكون طريقا 
الى إثراء الفاسدين اذ ال يعدمون الحيلة في 
االس�تيالء عل�ى أي أموال س�ائبة, لذا ومنذ 
انطالق فكرة هذا المشروع أكدت المرجعية 
العلي�ا عل�ى ض�رورة ايج�اد الضوابط في 
صرف هذه األموال الطائلة على المش�اريع 

اإلنتاجية, والحد من التحايل في تنفيذها.
ل�م نش�هد انط�الق ص�رف المبال�غ عل�ى 

مريديها لحد أالن, بل تفتقد اغلب المصارف 
الى تعليمات بشأن طبيعة الصرف, وهذا ما 
يثير الش�ك في جدية هذا المشروع, وحيث 
يمر البلد بظ�روف اقتصادية صعبة فان أي 
مش�روع يس�اهم في النهض�ة االقتصادية 
الب�د ان يس�لط علي�ه الض�وء م�ن الجميع 
إليج�اد ثقاف�ة تدف�ع صغ�ار المنتجين الى 
المب�ادرة ف�ي إنش�اء أحالمه�م الصغي�رة, 
ولكن هل اوجد القائمون على هذا المشروع 
منبراً لتوضيح ما يستهدفه هذا المشروع؟ 
هل وج�د موقع�ا الكترونيا يوض�ح ما هو 
مطلوب من المقترضين؟ هل عقدت الندوات 
التعريفية بحجم هذا المشروع وأهميته في 

دفع اقتصاد البلد المتهالك؟ 
اول المش�اكل التي تواجهن�ا عند النظر في 
هذا المش�روع, ان�ه ال يراع�ي التكامل بين 
القطاعات المراد دفعها الس�يما الصناعي, 
الزراع�ي -وم�ا يش�تمل علي�ه م�ن الثروة 
الحيوانية-, فمراعاة التكامل بين القطاعين 
من خالل برمجة المش�اريع المستهدفة, له 
أهمي�ة كبيرة في نمو تلك المش�اريع وعدم 
تقهقره�ا, إضافة الى مس�اعدة الدولة في 
انتهاج سياس�ية لحماية المنتج المحلي في 
المستقبل, فأي فائدة ترجى ان دفعت الدولة 
إلى تش�جيع الث�روة الحيواني�ة كالدواجن 
واألبق�ار  والالحم�ة,  البياض�ة  بصنفيه�ا 

المنتج�ة للحلي�ب واللحوم م�ن دون الدفع 
بالمش�اريع الصناعية المكملة لها كمعامل 
الحليب والتعليب للحوم ومش�اريع الجزارة 
وغيرها فالتكامل بين المش�اريع مهم جدا 
في نجاحها واس�تمراها ومعرفة الحكومة 

لموارد التشديد الكمركي.
ملكية األرض والموافقات المارثونية, التي 
على الفالح أن يخوضها السيما من وزارات 
النف�ط, والبلدي�ات, والبيئة, س�وف تضيع 
الفرص على أكثر الفالحين في المحافظات 
الجنوبية, اذ كل الفالحين ال يملكون األرض 
اال بعق�ود زراعي�ة, وه�ذا من اه�م االمور 
التي ينبغي للحكومة تش�كيل لجان من اجل 

الموافقة المستعجلة بمشاركة مندوب من 
كل وزراة معني�ة, ولعل ه�ذا من نقم النفط 
عل�ى س�كان المناطق الجنوبي�ة, اذ البد ان 
تس�تحصل موافقة تلك ال�وزارات, حتى لو 

أردت إنشاء مسجد في قرية نائية.
ان نج�اح مش�روع مارش�ال, يع�زى ال�ى 
اس�تهدافه للقطاعات اإلنتاجي�ة في الدول 
األوربي�ة, وتنمي�ة رأس المال م�ن خاللها, 
وم�ا لحقها من سياس�ات مدروس�ة بدقة, 
بالم�ال م�ن دون  تلق�ي  أن  األم�ر  فلي�س 
تخطيط متقن, فهل ستلقي النكهة العراقية 
التي تتسم بالبعثرة وعدم التنسيق بظاللها 

المعتمة على هذا المشروع الخطير؟!!.

مرشوع مارشال بنكهة عراقية
عزيز االبراهيمي

ج�اءت مق�ررات مؤتمر المناخ ال�ذي عقد مؤخ�را في باريس 
الحت�واء ظاهرة االحتب�اس الحراري، لتعطي مؤش�رات عدها 
البعض غير مطمئنة للبلدان الريعية المعتمدة في ايراداتها على 
تصدير النف�ط والغاز، اذ تجلى االجماع العالمي على تش�جيع 
اللج�وء ال�ى مصادر الطاقة المتجددة على ش�كل رس�الة تنذر 
ببقاء أس�عار النفط على حالها أو ربما تكون عرضة لمزيد من 
التراج�ع.. فيما جاءت موافق�ة الكونغرس األميركي على رفع 
الحظ�ر المف�روض على تصدي�ر النفط االميركي ال�ى الخارج 
من�ذ 40 عام�ا لتح�اول دق ناق�وس الخطر في أس�واق النفط 
العالمية من دولة ما زالت تس�تورد نصف احتياجاتها النفطية 
من الخارج!، في الوقت الذي تش�ير فيه التقارير الى عدم تمكن 
العربية السعودية من اغراق االسواق بحلول العام 2018 بسبب 

ارتفاع مستوى المياه على آبارها النفطية.      
وعل�ى الرغم م�ن أن مق�ررات مؤتم�ر باريس لم تل�زم الدول 
الموقعة عليها في التخلي كليا عن اس�تخدام الوقود االحفوري 
بحلول ع�ام 2020 وهو التاريخ الذي اتفق عليه لدخول فقرات 
االتف�اق حي�ز التطبيق، اال ان عموم المش�اركين ف�ي المؤتمر 
كانوا س�عداء بما وصف بالعرس الباريس�ي وخصوصا ممثلي 
الدول الفقيرة أو النامية التي غالبا ما تكون ضحية االرتفاعات 
في اسعار النفط جراء ما يترتب عليها من ارتفاعات في أسعار 
السلع االخرى، اذ ان سعادة ممثلي الدول الفقيرة وعلى ما يبدو 
وليدة أمل بانخفاضات س�عرية في اسواق السلع العالمية التي 
تحتاجها هذه الدول الفقيرة مع حالوة الحلم باس�تثمار طاقة 
الرياح أو الطاقة الشمس�ية التي ظلت تحرق اجس�اد الس�كان 
وتزيد من معدالت التصحر والجفاف دون أن تلقى عناية علمية 
بهدف اس�تثمارها من قبل دول الش�مس الباردة التي احتكرت 
اقتص�اد المعرفة واس�تثمرت ف�ي كل الموارد اال في الش�مس 
الالهبة ف�ي الدول الفقي�رة أو في الرياح الت�ي تعصف بالمدن 
التي تخرج عن وصايتها .. فيما كانت الفرحة ايضا على وجوه 
ممثلي ما يس�مى ب�دول االقتصادي�ات الصاعدة التي تش�كلت 
منظوم�ات االنت�اج فيها عل�ى مدار س�نوات من العم�ل الجاد 
وبشق االنفس باالعتماد على الوقود االحفوري، لتحقق المزيد 

من معدالت النمو مع بشارة استمرار انخفاض أسعار النفط.
ونقل�ت لنا شاش�ات التلفاز ه�ذا الفرح العارم بم�ا تم التوصل 
اليه بدعوى ابقاء ارتفاع حرارة األرض دون درجتين مئويتين، 
بم�ا يوحي لمراقبي هذا الحدث، بإمكانية تحقيق ذلك وبش�كل 
مؤك�د عبر اللج�وء الى منظوم�ات الطاقة البديل�ة، وكأن هذه 
المنظومات س�تكون في متن�اول يد الحكوم�ات الفقيرة على 
الم�دى القري�ب ول�ن تكلّ�ف أكث�ر م�ن 100 ملي�ار دوالر التي 
س�تقدم كمعونات في هذا االتجاه، فيما تشير التقارير العلمية 
ال�ى مبال�غ قد تتجاوز العش�رات م�ن الترليون�ات لتغيير نمط 
المنظومات الكلية التي تستهلك النفط ومشتقاته في كل زوايا 
الحي�اة االنتاجي�ة والخدمية على ه�ذا الكوكب.. وظ�ل الكثير 
من�ا يراقب الح�دث ويراقب مالمح الس�عادة المرس�ومة على 
وجه وزير الخارجية الفرنس�ي فابيوس وهو يمسك بمطرقته 
ويقول »يمكن لهذه المطرقة أن تفعل الشيء الكثير« في رسالة 
قرأ فيها البعض اش�ارات تلوي�ح غير معلنة خلف دعوات تغيير 
أس�اليب ادارة الغابات واألراض�ي الزراعية ووضع حد لظاهرة 

االحتباس الحراري. 
ومن متابعة التقارير االعالمية التي رصدت ردود أفعال الخبراء 
في علم المناخ على ضوء ما تمخض عنه المؤتمر من مقرارات 
كان�ت بع�ض التصريحات تتعدى ما أش�ار له عال�م المناخ في 
وكالة ناس�ا »بيل باتزرت« بالقول »إن من الصعب وقف ارتفاع 
درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية« الى القول ان الرأي األكثر 
منطقية وأبس�ط تبريرا الرتفاع درجة حرارة األرض يعود الى 
النش�اط الشمس�ي وليس لنش�اط االنس�ان على هذا الكوكب، 
وبالتالي يرى بعض العلماء ضرورة توفير المبالغ الطائلة التي 
تنف�ق على البحث عن وس�ائل لتخفيض نس�ب انبعاث الغازات 
وينصح هؤالء العلماء باس�تخدام تلك األم�وال في تنقية هواء 
الم�دن المزدحمة من الغازات الس�امة، أو تنقية مياه الش�رب 

لشعوب العالم الثالث.
ومن المؤكد ان مؤتمر المناخ كان بداية طيبة إلجماع دولي ازاء 
تحديات المناخ والتلوث التي س�ببها سلوك الرأسمال العالمي، 
اال ان االختب�اء وراء مقررات هذا المؤتمر كان بينا مثلما كانت 
رس�الة الكونغ�رس االميركي واضح�ة في هذا االط�ار.. فبعد 
التقارير التي تحدثت عن عدم اس�تمرار المملكة السعودية في 
اغراق األسواق النفطية ألكثر من سنتين مقبلتين بسبب صعود 

الماء في آبار النفط السعودي.
 وبهدف اس�تباق االحداث جاءت محاولة الكونغرس األميركي 
لقطع الطريق على كل من روسيا وايران وفنزويال ومنعهم من 
امكانية خفض االنتاج بهدف رفع االس�عار بموافقته على رفع 
حظ�ر دام 40 عاما على تصدير النفط االميركي، وما يؤكد هذا 
االتجاه التحليلي لهذا القرار هو اس�تمرار الواليات المتحدة في 
اس�تيراد نصف حاجتها النفطية من األس�واق العالمية، اال انها 
تسعى في قرارها هذا، ودعمها من قبل لمؤتمر المناخ اعالميا 
وماليا، الى ارسال تلويحات بإمكانية التقليل من أهمية الوقود 
االحفوري في مس�تقبل الطاقة م�ع امكانية تدخلها في اغراق 
الس�وق في أي وقت كان فضال عن قدرة ش�ركاتها على تحديد 
االس�عار وخ�وض المضاربات في البورص�ة النفطية العالمية 
دون من�ازع، فيم�ا يمكن قراءة الوجه اآلخر من الرس�الة على 
ان أكبر مس�تورد للنفط في العالم صار بإمكانه تصدير النفط 
وفق المعطيات الجديدة التي تقلل من أهمية الطاقة االحفورية 
وتؤكد تصاعد معدالت انتاج النفط الصخري! اال ان الواقع يشير 
الى عدم وجود بدائل للنفط التقليدي برغم كل المحاوالت، وان 

مالمح القفزات في أسعار النفط تلوح في األفق.

رسائل وتلوحيات 
ألسواق النفط

محمد شريف ابو ميسم 



 أيقونة الدراما والس�ينما في العالم العربي 
وصاحب الوجه الوسيم والشخصية البارزة 
التي تحدث عنها النقاد لعقود وعقود والتي 
يستعد لتس�خيرها لمش�روع عربي ضخم 
يتوق�ع أن يواج�ه ف�ي مش�اكل يق�ول إنه 

مستعد لها.
يش�ارك ف�ي مهرج�ان دب�ي ب�دون دعوة 
ومش�اركته تأت�ي غير رس�مية، لك�ن ثمة 
جوانب إنس�انية تحكم علي�ه أن يكون في 

هذا المكان في هذا الظرف تحديدا.
إنه الممثل حسين فهمي الذي شغل ويشغل 
مناص�ب إنس�انية كبيرة يرى أن�ه يخدمها 
وال تخدمه..ويتح�دث عن كل ش�يء متعلق 
بالس�ينما والدرام�ا واش�ياء م�ن حيات�ه 

الخاصة في حوار خاص وحصري. 
• ما طبيعة حضورك في الى دبي وهل جئت 

لحضور مهرجان دبي السينمائي؟
حض�وري اآلن خ�اص ج�دا ويأت�ي بدعوة 
من وزارة الداخلية "ش�رطة دب�ي، ولم آِت 
من اجل مهرج�ان دبي الس�ينمائي فإدارة 
مهرجان دب�ي لم توجه لي دعوة لهذا العام 
لحضور المهرجان، لكنني بكل تأكيد سعيد 
ودولت�ه  اإلم�ارات  وبش�عب  بالمهرج�ان 
لمواقفهم مع مصر وش�عب مصر وأش�عر 
بأنني مع أخوتي وأهلي س�واء كنت مدعوا 

أو غير مدعو.
• طالما نحن في مناس�بة س�ينمائية وأنت 
في زي�ارة مرك�ز راش�د للمعاقي�ن.. كيف 
ترى دور الس�ينما العربية ف�ي تقديم هذه 

الشريحة عبر الشاشة العمالقة؟
بكل أسف قصرت السينما العربية بحق هذه 
الشريحة ولم تعطها حقها بل وأحيانا كثيرة 
كانت تقدم هذه الشريحة بسخرية وازدراء، 
وأعمل منذ زم�ن مع كثيرين للدعوة لتغيير 
هذا النهج وهذه الثقاف�ة، إلفهام المجتمع 
كله ولي�س الس�ينما أو الدرام�ا فقط، بأن 
هؤالء جزء من هذا المجتمع ويجب رعايتهم 

واحترامهم.
كفنان   •

إل�ى أي مدى كان لك دور ف�ي الدعاية لهذه 
الشريحة؟

الفنان له دور كبير فاس�مه يكفي للترويج 
وجم�ع التبرع�ات له�ذه الفئة م�ن الناس، 
وبخاصة عندما يكتس�ب الفنان جماهيرية 
ويس�خر ه�ذه الجماهيرية لخدم�ة هؤالء 
البش�ر الذي�ن هم من�ا وفين�ا. كان لي دور 
ف�ي ذل�ك وعملت ف�ي مج�ال اإلنس�انيات 
مط�وال تارة م�ع األمم المتح�دة وتارة في 
األولمبي�اد الخاص في الوق�ت الحالي على 
وج�ه التحدي�د، فضال عن أن�ه كان لي دور 
عل�ى الدوام في مص�ر بتقديم الخدمات في 

كل شأن إنساني ولسنوات طويلة. 
• برأي�ك ما الذي يس�تفيده الفن�ان من هذه 

المهام؟
الفن�ان ال يس�تفيد بل يفيد ويق�دم كل ما 
يخدم المحتاجين، وأنا شخصيا لم أستفد 
ش�يئا من األم�م المتح�دة وال أس�تفيد 
الخ�اص  االولمبي�اد  م�ن  اآلن  ش�يئا 
لكنن�ي خدمت االمم المتحدة وقدمت 
لها الفائ�دة كما هو الح�ال اآلن في 

االولمبياد الخاص.
• أنت مقبل اآلن على تقديم برنامج  
تلفزيون�ي عربي ضخ�م فيه كل ما 

هو انساني.. هل من شرح حوله؟
البرنام�ج تنتج�ه وتعرض�ه محط�ة 
تلفزيوني�ة عربي�ة جدي�دة لن نكش�ف 
اسمها اآلن، وسيكون مخصصا للبحث في 
مش�اكل اإلنس�ان العربي في كل بلد عربي، 
ولن يكون لدينا ستوديو بل سنتنقل من بلد 

إلى آخر لمواجهة كل مواطن بمشاكله.
• وما طبيعة المشاكل التي ستعرضها؟

كل مش�اكلنا في عالمنا العربي، اإلنس�انية 
واألخالقي�ة والديني�ة، وس�أناقش كل دين 
بمش�اكله، اليهودية واإلسالم والمسيحية، 
وسأس�تمع آلراء كل ط�رف وعل�ى الهواء 

ولن يسكون هناك تشفير ألية مشكلة.
• وهل لديك تجارب سابقة في البرامج؟

نعم س�بق لي وأن قدم�ت برنامج في مصر 
ولس�نوات بعنوان "انا والن�اس" وتناولت 
فيه مش�اكل الن�اس البس�طاء وهمومهم، 
وكل ش�يء كان إيجابي�ا ف�ي تل�ك الفترة، 
وس�أعيد تك�رار التجرب�ة لكن عل�ى نطاق 
عرب�ي م�ن خ�الل برنامج�ي الجدي�د الذي 
س�ينطلق الع�ام المقبل وفي الش�هر األول 

حسب الخطة.
• وجديدك في الدراما.. ماذا عنه؟

جديدي ع�دة أعمال لش�هر رمض�ان لكني 
س�أركز عل�ى األعم�ال الكوميدي�ة ألنن�ي 
أرى أن اإلنس�ان العربي قد تع�ب كثيرا في 
الس�نوات األخيرة وبات يحتاج لفكاهة في 
يومياته وإن كانت فكاهة مشروطة حسب 
تفكي�ري ب�أن يضحك ويفك�ر ال أن يضحك 

وينام.
• واإلخ�راج أل�ن تع�ود إلي�ه بعد س�نوات 

توقف؟
اشتقت إليه بصراحة لكني ال أفكر بالعودة 
إلي�ه واكتف�ي بتقدي�م اف�كاري لزمالئ�ي 
المخرجي�ن وق�ت تصوير األعم�ال فطرح 
األفكار شيء مهم جدا ويوازي بالنسبة إلي 

إخراج عمل بأكمله.
• نع�ود إل�ى المهرجان�ات ولس�ت مدع�وا 
فق�دت  ه�ل  براي�ك  دب�ي..  لمهرج�ان 
المهرجانات بريقها في السنوات األخيرة؟

بالتأكيد فقدت�ه، وبخاصة عندما بدأنا نرى 
التكريمات كيفما اتفق بحيث تجد أن نصف 
المدعوين للمهرجان مكرمون وهذا انفالت 
برأي�ي فالتكري�م يجب أن يك�ون مخصصا 
لمن ابدع فقط.. كما أن نسيان المهرجانات 
لنجوم كبار في سنوات سابقة جعل النجوم 
يهرب�ون منها، لذا لم تع�د المهرجانات كما 

كانت عليه من قبل.
• وهل ما زلت ترى مشكلة السينما العربية 

في السيناريو؟
نع�م الس�يناريو مش�كلة كبي�رة، فاألفالم 
ف�ي كل العال�م تقوم عل�ى الفك�رة.. كيف 
تأت�ي بفكرة وكيف تطرحه�ا وكيف تصيغ 
الس�يناريو له�ا، فاألف�الم كثي�رة كل عام 
آالف  ال�خمس�ة  تتج�اوز  والمهرجان�ات 
 500 تنظ�م  لوحده�ا  وفرنس�ا  مهرج�ان 
مهرج�ان س�نوي، لك�ن م�ا ه�ي األف�كار 
التي س�تأتي في كل فيلم م�ن آالف االفالم 

المشاركة؟؟ هنا هو السؤال. 
• ما هو أجمل خبر لك في العام 2015؟

كان تكريمي في مهرج�ان القاهرة الدولي 
وبخاص�ة أني كنت مديرا له ألربع س�نوات 

سابقة.
• وما أسوأ خبر؟

أس�وأ خب�ر كان رؤيت�ي لس�وريين أرادوا 
اجتي�از البحار لتحقيق األم�ان فغرقوا في 

البحر.
• ما الذي ش�كله بالنس�بة إلي�ك رحيل نور 

الشريف؟
بك�ي وتوق�ف عن ال�كالم لدقائ�ق ومن ثم 
قال : رحل أجم�ل األصدقاء تأثرت كثيرا به 
وبوفات�ه ، تحدث�ت معه كثي�را وخصوصا 
قب�ل وفاته بأيام وقال ل�ي وقتها انا خلص  
ياحس�ن انته�ى عم�ري وس�أودع العال�م 
بس�الم ، في تلك اللحظات انهارت أعصابي  

وتوقف الزمن لدي
• ما الرسالة التي تود إرسالها لنور الشريف 

بعد وفاته؟
فقدن�اك أن�ت وعم�ر الش�ريف ف�ي زم�ن 

قصير...
• ما أجمل ذكرى في حياة حسين فهمي؟

ل�دي ولد وبنت�ان لك�ن، كان�ت والدة ابني 
األكب�ر عندما كن�ت في أميركا أن�ا ووالدته 
وكنت في مرحلة دراسة وكنا لوحدنا هناك 
فجاءت والدت�ه خبرا س�عيدا وباتت ذكرى 

جميلة جدا.
• ما هي الذكرى التي تجمعك بأبنك ؟

سأخبرك بسر  والول مرة أعلن به للصحافة، 
عندما أتى ابني كنت انا من أطعمه وانظفه 
واحممه واقوم بواجب األم واألب وذلك من 
كب�ر محبتي ل�ه وتلك االيام ه�ي من اجمل 
االيام في حياتي مجيء ابني الى هذه الدنيا 

كانت فرحتي األولى واالخيرة .

 هيمن�ت الوجوه النس�ائية بقوة على المش�هد 
الفني ه�ذا العام. فانتقلت ش�يرين عبد الوهاب 
وهيف�اء وهبي من عال�م الغناء والمس�رح إلى 
الشاش�ة الصغيرة التي تراوحت مواضيعها بين 
القضاي�ا اإلجتماعي�ة واس�ترجاع التاري�خ في 

مصر وسورية. 
النج�اح النس�ائي انس�حب إلى عال�م األلبومات 
الذي شهد عودة نجمات غناء طال غيابهن، وفي 
مقدمتهن نوال الزغبي وس�ميرة سعيد وأنغام. 
كما س�ّجلت بعض النجم�ات بصمات إنس�انية 
وفني�ة، وأبرزهن آديل ونانس�ي عج�رم ومالال 

يوسفزاي ومنى زكي وهند صبري ... 

مسلسالت
على مستوى الدراما، شهد عام 2015 العديد من 
اإلنجازات، حيث ُعرض أكثر من ثالثين مسلسالً 

خالل هذا العام، من أبرزها:
- »أس�تاذ ورئيس قسم« للنجم عادل إمام، الذي 
قدم من خالله العديد من الوجوه الجديدة. ورغم 
أن المسلس�ل ت�دور أحداثه في إط�ار كوميدي، 
إال أن�ه ناقش أكثر من قضية هامة، منها فس�اد 
بع�ض مؤسس�ات التعلي�م ومش�كلة التعيي�ن 
بالوس�اطة والمحس�وبية، وقد حقق هذا العمل 

نسبة مشاهدة عالية خالل عرضه في رمضان.
- نيلل�ي كري�م نجحت ف�ي إثبات نفس�ها للعام 
الثال�ث عل�ى التوالي، من خالل مسلس�ل »تحت 
السيطرة«، الذي ناقشت من خالله قضية إدمان 
المخدرات، وخطورة التعامل مع المدمنين بشكل 
س�يِّئ، حيث أكد المسلس�ل ضرورة مساعدة أي 

مدمن لتجاوز أزمته وشفائه التام.
- عادت الفنانة منة ش�لبي الى الدراما هذا العام 
من خالل مسلسل »حارة اليهود«، الذي تحدث عن 
يهود مصر في فترة الخمس�ينيات والس�تينيات 
من القرن الماضي، وشاركها البطولة إياد نصار 

وهالة صدقي وريهام عبدالغفور.
- هيف�اء وهب�ي تألق�ت ه�ذا الع�ام م�ن خالل 
مسلس�ل »مري�م«، وحصلت على إش�ادة النقاد 
بأدائه�ا، بل منحه�ا البعض لقب أفض�ل ممثلة. 
وق�د ش�اركها بطول�ة المسلس�ل خال�د النبوي 

وريهام عبدالغفور.
- من المسلسالت التي فاجأت الجمهور ونجحت 
ف�ي تحقي�ق نس�بة مش�اهدة عالية في ش�هر 
رمضان، مسلس�ل »طريقي« ال�ذي خاضت من 

خالله شيرين أولى تجاربها الدرامية. 
- ن�ال المسلس�ل التاريخ�ي الش�امي »حرائر« 
للمخرج باسل الخطيب، جوائز تكريمية عدة هذا 
الع�ام بعد عرضه في الموس�م الرمضاني، ومن 

أهم تلك الجوائ�ز: جائزة أفضل عمل بيئي عربي 
في »مهرج�ان القاهرة التلفزيون�ي«، والجائزة 
الذهبي�ة ألفض�ل عم�ل تاريخي ف�ي »مهرجان 

الغدير الدولي« في العراق. 
- »للوهلة األولى، اعتقدُت أن الشخصية بسيطة، 
ولكن عندما قرأت الس�يناريو والحوار اكتشفُت 
خالف ذلك، وعن�د التصوير، اتضَح�ت الصعوبة 
أكث�ر فأكثر..« هكذا تصف النجمة نادين نس�يب 
نجيم دورها في المسلس�ل الدرامي »تش�يللو«، 
ال�ذي لعب�ت في�ه دور البطولة، وق�د حقق هذا 
العم�ل نجاح�اً حصدت أص�داؤه جوائ�ز محلية 

وعربية.

وجوه جديدة
ع�ام 2015 كان بداي�ة انط�الق ع�دد كبي�ر من 
الوج�وه الجديدة التي نجحت ف�ي جذب األنظار 

إليها.
- جميلة عوض نجحت في تكوين شعبية ضخمة 
بعد ظهوره�ا في مسلس�ل »تحت الس�يطرة«، 
ال�ذي خاضت من خالله أولى تجاربها التمثيلية، 
حي�ث لفت�ت األنظ�ار إليه�ا بأدائه�ا المتمي�ز، 
وأصبح الجمهور يناديها ب�»هانيا«، وهو اس�م 
الشخصية التي جسدتها من خالل هذا المسلسل، 
ال�ذي تعاونت من خالله م�ع نيللي كريم وظافر 

العابدين. جميلة عوض ه�ي ابنة المخرج عادل 
عوض وحفيدة الممثل محمد عوض،.

- تكش�ف دان�ا ماردين�ي عام�اً بع�د ع�ام ع�ن 
موهبتها في تجس�يد مختلف الشخصيات. ومن 
أهم األدوار التي قدمتها، شخصيتها في مسلسل 

»نادي الشرق«. 
- الفنان�ة حال رج�ب من أكثر الفنان�ات اللواتي 
أثبتن وجودهن في الدراما الس�ورية لهذا العام، 
بأدوار بطولة وشخصيات مختلفة، فقد شاركت 
في خمس�ة أعمال في موسم واحد، وهي: »باب 
الح�ارة« ف�ي جزئه الس�ابع، »حرائ�ر«، »عناية 
مشددة«، »بانتظار الياسمين«، و»صرخة روح« 

في جزئه الثالث.
-تدع�م ماريت�ا الحالن�ي والده�ا عاص�ي ف�ي 
 the الحلق�ات المباش�رة األول�ى م�ن برنام�ج
Voice ال�ذي اختي�ر ليكون أح�د مدربيه األربعة 

من الموسم األول. 
-ُيعد علي ربيع واحداً من أبرز الفنانين الش�باب 
الذي�ن تألقوا خالل عام 2015، والس�بب في ذلك 
ال يرجع فقط ال�ى النجاح الذي حققه من خالل 
مش�اركته في مسرحيات »مسرح مصر«، وإنما 
إلى تميزه في موس�م الدرام�ا الرمضاني، حيث 
ش�ارك دنيا س�مير غان�م في بطولة مسلس�ل 

»لهف�ة«، كم�ا ش�ارك أيضاً ف�ي بطولة 

مسلس�ل »أس�تاذ ورئيس قس�م« للنج�م عادل 
إمام.

-الفن�ان معتصم النهار أصب�ح نجماً منذ أدواره 
األول�ى، وال ي�زال هذا الع�ام أيض�اً يحافظ على 
تألقه، خاصة من خ�الل ظهوره مع الفنانة أمل 

عرفة في الجزء الثاني من مسلسل »دنيا«.
- الفن�ان أن�س طي�ارة تمي�ز بتقديم ش�خصية 
»العراب« ف�ي المرحلة العمري�ة األولى، وكذلك 

بمشاركته في مسلسل في »ظروف غامضة«.
- الفنان ينال منصور تألق بأس�لوبه الخاص في 
أداء الش�خصيات وتجس�يدها، ومن أهم أعماله 
لهذا العام، مسلس�ال »نادي الش�رق« و»ظروف 

غامضة«.

أفالم
- ع�ام 2015 كان ش�اهداً على ط�رح العديد من 
األف�الم المميزة التي نجحت في إعادة االنتعاش 
الى صناعة الس�ينما وحص�دت إيرادات ضخمة، 
منه�ا »والد رزق«، بطول�ة أحم�د ع�ز وعم�رو 
يوس�ف وأحمد الفيشاوي ، وقد نجح هذا العمل 
ف�ي تحقيق إي�رادات تجاوزت العش�رين مليون 

جنيه.
- »أه�واك« م�ن أبرز األفالم الت�ي عرضت خالل 
عام 2015، وهو يمثل عودة جديدة لتامر حسني 
إل�ى الس�ينما، وقد تع�اون من خالل�ه مع غادة 

عادل ومحمود حميدة وانتصار. 
- بع�د ابتع�اده ع�ن الس�ينما لس�نوات طويلة، 
ع�اد المخرج هاني خليفة ع�ام 2015 من خالل 
فيلم »س�كر مر«، وهو ينتم�ي إلى نوعية أعمال 

البطولة الجماعية. 
- »رس�ائل الك�رز«، ه�و التجرب�ة الس�ينمائية 
األول�ى للفنان�ة س�الف فواخرج�ي، وه�و من 
إنتاجه�ا الش�خصي ومجهوده�ا الخ�اص، وقد 
تسلمت سالف عنه درعاً تكريمية من »مهرجان 

االسكندرية السينمائي«. 
- أث�ار فيلم »يال عقبالك�ن« للمخرج إيلي خليفة 
الج�دل لجرأة مضمونه، فقصت�ه تدور في إطار 
كوميدي�ا إجتماعي�ة جريئ�ة ومتح�ررة أحياناً، 
حول 4 نس�اء، لكل منهّن قصتها ومش�اكلها ... 
قارب�ن على بل�وغ األربعين من العم�ر وما زلن 

عازبات.
- غّص�ت ص�االت الع�رض العربي�ة والعالمي�ة 
الس�ينما  إل�ى  تواف�دوا  الذي�ن  بالمتفرجي�ن 
لمش�اهدة فيلم Spectre، أحدث أجزاء سلس�لة 

الس�ري  جيم�س العميل  البريطان�ي 
بوند، والمعروف 

برمز 007.

 تعيش النجمة السورية كندة حنا موسماً درامياً حافالً 
من خالل مش�اركاتها في العديد من األعمال الدرامية 

بين الشامي واالجتماعي.
كن�دة حنا ب�دأت تصوي�ر دور البطولة في مسلس�ل 
"لست جارية"، للكاتب فتح الله عمر وإخراج زوجها 
ناج�ي طعم�ي وإنت�اج المؤسس�ة العام�ة لإلنتاج 

التلفزيوني و اإلذاعي وشركة الفارس.
وتؤّدي كندة في المسلسل شخصية ميس حيث يتخذ 
العم�ل من مأس�اتها وعالقاته�ا المتع�ددة المناحي 
بم�ن حولها، إطاراً عاّماً لحكاي�ة يلخّصها الكاتب د. 
فت�ح الله عم�ر "بمناقش�ة قضية انق�الب القيم في 
مجتمعاتن�ا العربي�ة المعاصرة، وانحس�ار مفهوم 
الشرف بحيث لم يعد يشمل إال ما يتعلق بالمرأة بينما 
االنحرافات األخالقية األخرى كالغش والرش�وة، 
واس�تغالل النفوذ، غالباً م�ا ُينظر إليها على أّنها 
دالئل ش�طارة، األمر الذي جعل نس�اًء كثيرات 

يتمردن، ويتجاوزن الكثير من األعراف والتقاليد".
ويش�ارك في بطولة المسلس�ل الذي انطل�ق تصويره في 
العاصمة السورية دمشق مجموعة من النجوم منهم عبد 
المنعم عمايري، عب�د الهادي الصّباغ، إمارات رزق، زهير 
رمض�ان، ضحى الدبس، سوس�ن ميخائيل، رنا ش�ميس، 

يزن خليل، رشا بالل، مديحة كنيفاتي.
وبنف�س الوق�ت، تتاب�ع النجم�ة الس�ورية تصوي�ر دور 
البطولة في مسلس�ل البيئة الش�امية "خاتون" للمخرج 
تامر إس�حاق، حيث تؤدي دور خاتون الفتاة الدمش�قية 
الرائع�ة الجمال التي تعيش قصة ح�ب تواجه من خاللها 
المجتم�ع كم�ا تتعرض للكثي�ر من الضغ�وط والمواقف 

الصعبة.
العمل الذي يمتد على س�تين حلق�ة وُيعرض جزؤه األول 
في ش�هر رمضان المبارك المقبل، يجمع نخبة كبيرة من 
النجوم في مقدمتهم باسم ياخور، كاريس بشار، سالفة 

معمار، يوسف الخال، ورد الخال، أيمن رضا وآخرون.

 م�ا زال األمير ماجد الصباح، نجم الس�ناب ش�ات م�ن دون منازع في ما 
ينشره من صور وفيديوهات يومياً عبر حسابه على التطبيق، وهذه المّرة 
ق�ّرر أن يكش�ف باألرقام أجور النج�وم لقاء إحيائهم ليل�ة غنائية واحدة 

سواء كانت في زفاف أو حفل غنائي، وقد أتت األرقام صادمًة جّداً.

توب 5: عمرو دياب األول!
في قائمة التوب 5 بين المش�اهير األكثر تقاضياً لألجور لقاء غنائهم في 
الحفالت وإحيائهم س�هرات الزفاف، يترّبع الفن�ان المصري عمرو دياب 
عل�ى ع�رش المرتبة األولى م�ع حوالى 277 أل�ف دوالر أميركي، يليه في 
المرتب�ة الثانية فنان العرب محمد عب�ده بحوالى 219 ألف دوالر أميركي، 
بعد أن كان أجره حوالى 70 ديناراً كويتياً في الس�بعينيات، وذلك بحس�ب 
الصباح.ف�ي المرتب�ة الثالث�ة أت�ى الفنان راش�د الماج�د مع أج�ٍر ُيناهز 
199875 دوالراً أميركي�ًا، ويليه في المرتبة الرابعة الفنان رابح صقر مع 
نف�س األجر تقريباً، والتعادل س�ّيد الموقف م�ع الفنانين عبد المجيد عبد 

الله و حسين الجسمي.

تعادل إليسا ونجوى كرم
المفاج�أة كان�ت مع أجر النجمة أح�الم، التي تقول إّنه�ا األعلى أجراً في 
الوطن العربي، وفي الحقيقة هي بالمرتبة الس�ابعة حسب الصباح، فهي 

تتقاض�ى حوال�ى 160 ألف دوالر أميركي ف�ي حفالتها، يليها 
النجم ماج�د المهندس ب��150 ألف دوالر أميرك�ي، فالفنانة 

نوال الكويتية مع 120 ألف دوالر، وكذلك النجمات نجوى كرم، 
إليسا و شيرين عبد الوهاب.

المرتب�ة ال�13 تحتلّها النجمة أصالة م�ع حوالى 110 آالف دوالر 
أميركي، ليكون خلفها النجم عبد الله الرويشد مع حوالى 100 ألف 
دوالر، وم�ن ثّم الفنان الكويتي بلبل الخليج نبيل ش�عيل ب�90 ألف 

دوالر أميركي كأجٍر لقاء الحفلة الواحدة.

بلقيس تذّيل القائمة
الفنانة ميريام فارس التي ُتعّد األكثر إحياًء لحفالت الزفاف 

في الخليج، تتقاضى بحس�ب ماجد الصب�اح أجراً ُيناهز 
85 أل�ف دوالر أميركي مقابل كل إطاللة، ويليها النجم 

فه�د الكبيس�ي م�ع 65 أل�ف دوالر أميرك�ي، وفي 
المرتبتين األخيرتين النجمتان أس�ماء لمنور مع 

60 ألف دوالر و بلقيس فتحي تتقاضى حوالى 
55 أل�ف دوالر أميركي.فه�ل برأيك�م ه�ذه 

األجور منطقية أم مبالٌغ فيها؟

�

 ف�ي الوق�ت الذي تعاني فيه النجمة رانيا يوس�ف من أزم�ات جديدة مع طليقها محمد مخت�ار، حيث وصل األمر إلى 
س�احة القضاء، قّررت أاّل يؤّثر األمر على أعمالها الفنية، بل على العكس، تعيش رانيا حالة نش�اط فني.تش�ارك رانيا 
في مسلس�ل "ليلة"، الذي تواصل تصويره مع المخرج محمد بكير، وتدور أحادثه عن العالقات العاطفية، وتش�ارك 
بطولته مع النجم السوري مكسيم خليل والممثلتان ريم مصطفى وسهر الصايغ. وعلى الرغم من انشغالها ب�"ليلة"، 

ذلك لم يمنع رانيا من المشاركة في مسلسل "السبع أرواح"، الذي تقّدم خالله شخصية فنانة مشهورة.

تعاق�دت الممثل�ة صبا مبارك، عل�ى تولي أحد األدوار في مسلس�ل "أفراح القب�ة"، الذي تقوم 
ببطولته الممثلة منى زكي، والمقرر عرضه في موسم رمضان القادم.

المسلس�ل هو أح�د روائع الكاتب الراح�ل نجيب محفوظ، ويقوم محمد أمي�ن راضي بصياغة 
الرواية درامياً، كما يتولى محمد ياسين مهمة إخراج العمل، ويشهد المسلسل عودة منى زكي 

بعد غياب لمدة عن الدراما التلفزيونية

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
�سر

ع ال

" لنا  ستعود  هل  الفنية  واعاملنا  " اثارنا 
" اثارنا واعمالنا الفنية هل ستعود لنا "

 التساؤل المشروع :
بع�د ان ت�م س�رقة الكثي�ر م�ن االث�ار للعراقي�ة 
وتهريبها للخارج بالعديد من الوس�ائل المعروفة 
وغير المعروفة ... وكذلك  بعد ان تم س�رقة العديد 
م�ن االعم�ال الفني�ة ل�رواد الف�ن التش�كيلي في 
العراق وأل مصريها الى ذات المصير الذي ألت اليه 
اثارنا العراقية ... فهل هناك مش�اريعا او جس�ورا 

الستعادة كل تلك السرقات ؟!
وقبل االجابة على مثل ذلك التس�اؤل نود القول ان 
هناك اثارا الزالت مجهولة لحد االن حتى انه ما بين 
فترة واخرى تظهر مجموعة من القطع المنهوبة 
هنا وهناك وحتى داخل المزادات  العالمية ... وكان 

اثار العراق باتت )مباحة( لمن هب ودب !!
والش�يء االخر الذي يذكر بص�دد اللوحات الفنية 
المس�روقة .. ان لوح�ة لفن�ان عراق�ي ش�وهدت 

معروض�ة للبيع ف�ي لندن ... حيث تم اس�تعادتها 
من قبل الس�فارة الفرنس�ية في لن�دن  لكون تلك 
اللوحة س�بق للمركز الثقافي الفرنسي سبق وان 
قام بعرض  اللوحة في ذل�ك المركز ولكن المركز 
تعرض هو االخر لسرقة لوحة ذلك الفنان العراقي 

!!
والتساؤل االخر :

اذا ما تم للجهات المختصة اعادت اثارنا  ولوحاتنا 

الفنية الى متحف االثار العراقي والمتحف الوطني 
للف�ن الحديث .. فم�ا هي االج�راءات االمنية التي 

تحول دون تكرار مثل تلك السرقات مستقبال :
ث�م هل تكفي االجراءات الكالس�يكية لحماية مثل 
هكذا ثروات بعيدا عن التقنيات الحديثة والمتطورة  

المستخدمة اليوم في العالم ؟
وقبل االجابة على تس�اؤل اذكر انني وحينما زرت 
ايران  في عهد الش�اه قمت بزيارة متحف لجواهر 

العائل�ة الشاهنش�اهية حي�ث كان ذل�ك بمثاب�ة 
)قاص�ة حديدية ( كتلك القاصات المعمول بها في 
المصارف والبنوك حتى انني حينما لمس�ت احدى 
الواجهات الزجاجية لتلك الجواهر )سهوا(  وليس 
اجل )الس�رقة(  تم اغ����الق )المتحف القاصة( 
ف�ورا ... ول�م يس�محوا لن�ا بالخ�روج اال بعد ان 
تاكدوا ان الجواهر الشاهنشاهية كانت في الحفظ 

والصون !!

2015 عام نسائي واستثنائي...أصوات ووجوه مؤثرة
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ما الذي أبكى حسني فهمي؟

تس�تعد الفنانة ش�ذى حس�ون لطرح ميني 
ألب�وم غنائ�ي يتضّمن س�ت أغني�ات بعد أن 
كان من المفترض أن يضم أربعاً فقط، وهو 
أول ميني ألبوم لها بع�د أن طرحت ألبومات 
كامل�ة وأغنيات منف�ردة، وكانت ش�ذى قد 
أنه�ت خ�الل األيام األخي�رة تصوي�ر فيديو 
كلي�ب أغنية "مزيون" في لبن�ان تحت إدارة 

المخرج عالء األنصاري.

شذى اقتنعت بوجهة نظر روتانا
وخ�الل حدي�ث خ�اص لنواع�م م�ع ش�ذى 
س�ألناها ع�ن سياس�ة إص�دار مين�ي ألبوم 
بحس�ب خطة عمل ش�ركة روتانا للمرئيات 
والصوتيات، خاصة أّن الفنانة إليس�ا وكذلك 
الفنان وائل كفوري لن يلتزما بهذه السياسة 

مع إصداراتهما المقبلة، فأش�ارت لنا شذى 
إلى أّن القّيمين في الش�ركة المذكورة قّدموا 
لها اقتراح�اً التباع هذه السياس�ة فاقتنعت 

برأيهم وقّررت طرح ميني ألبوم.

شذى تستعد لأللبوم
وفي ما خص أعمالها المقبلة، باشرت شذى 
بالعم�ل على ألبوم غنائ�ي كامل لتطلقه بعد 
المين�ي ألب�وم، وس�تقّدم فيه أغني�ات أكثر 
تنوعاً في األلوان الغنائية واللهجات ضمنها 
أغني�ات باللهج�ة اللبنانية، فبع�د أن حققت 
نجاح�اً ف�ي أغني�ات لبناني�ة س�ابقة مث�ل 
"روح" كأول سينغل عاطفي لها بعد فوزها 
بلق�ب س�تار أكاديم�ي ع�ام 2007 وأغني�ة 
"عش�اق" من كلمات وألحان مروان خوري 

وأغنية "شو في بينك وبينا"، ستكّرر 
حس�ون تجربتها الغنائي�ة باللهجة 
اللبنانية لكن ه�ذه المرة مع الفنان 

زياد برجي في أغنية من ألحانه.

شذى تتوّجه إلى األردن
ونشير إلى أّن ش�ذى تستعّد للتوّجه 
إل�ى العاصم�ة األردني�ة عّمان حيث 
ستحيي حفل رأس الس�نة إلى جانب 
الفنان صاب�ر الرباعي وذلك في فندق 

لو رويال الستقبال العام الجديد، وهي 
الت�ي كانت موجودة أخي�راً في بيروت 

وحضرت الع�رض الخاص لفيلم "للحب 
حكاية - باباراتزي" بطولة البوب س�تار 

رامي عياش.

صبا مبارك تتعاقد عىل "أفراح القبة" رانيا يوسف تتحدى أزماهتا بثالثة أعامل

كندة حنا "لسُت جارية" أمام زوجها 
ناجي طعمي

سناب شات املشاهري: أرقام خيالية ألجور النجوم يف احلفالت

تتول�ى الممثل�ة هب�ة مج�دي 
بطول�ة فيلم "ملع�وب بيكم"، 
إلى جان�ب الممث�ل عمرو عبد 
الجليل، حيث أنها بدأت بتصوير 
أول مشاهد لها في العمل، الذي 

يخرجه تامر بسيوني .
ش�خصية  مج�دي  وتجس�د 
زه�راء، التي تق�ع بحب عمرو 
عب�د الجلي�ل الذي يجس�د دور 
بيكو، الذي يجعلها تقع بالكثير 
من المش�اكل، كما يشارك في 
بطول�ة الفيل�م الممثلة صفية 

العمري .

اعتبر الفنان المصري إيمان البحر درويش، أنه لم يوجه أي إس�اءة للفنان عمرو دياب، من 
خالل إعالنه عن عدم رضاه على الشكل الذي تظهر به أغانيه، خصوصاً من ناحية االستعانة 

ب�"الموديلز" اللواتي يظهرن بمالبس عارية، وهو ما يعتبره تقليداً للغرب.
وقال درويش في حديث لجريدة الراي الكويتية إنه عندما أفصح عن ذلك، فإنه عّبر عن رأيه 
الش�خصي الذي ال ُيلزم به أحداً، مش�دداً على أنه ال يتحدث كداعية أو ش�يخ دين، وإنما كأي 
إنس�ان يخطئ ويصيب. واس�تطرد بالقول: "أنا نشأت في حضن سيد درويش وتربيت على 
موس�يقاه ومبادئه في الحي�اة وأعتبره مثلي األعلى، وبالتالي م�ن الطبيعي أن أتأثر به في 
حيات�ي، وقد تعلمت منه أن قيم�ة الفنان تتحدد بما يقدمه من فن، والرس�الة التي يحرص 

على إيصالها للجمهور".
وق�ال درويش:"كل إنس�ان حر في ما يح�ب أو ال يحب، ولن أُرضي أحداً على حس�اب الحق 
والصدق، والجميع يعلم جيداً ما حّرم الله وما أحّل، وإذا كانت الحقيقة مؤلمة لهذا الحد فأنا 
أقول لهم: )إنها صفحتكم فاملؤوها بما ش�ئتم(، وأقول لهم قول اإلمام الشافعي: )لو كنت 

مغتاباً ألحٍد الغتبت أمي ألنها أحق الناس بحسناتي(".

يتج�ه النج�م المص�ري مصطفى ش�عبان إلى الهن�د، للبدء 
بعملي�ات تصوي�ر فيلم�ه الجديد الذي تش�اركه ب�ه ممثلة 

هندية، ليقع في غرامها في قالب كوميدي من األحداث.
ويب�دو أن الهند س�تكون مصدر ج�ذب للنجوم ف�ي الفترة 
المقبل�ة لتصوير أعمالهم الفنية به�ا، فبعد أن اختار محمد 
إمام الهن�د لتصوير فيلمه الجديد فيه�ا، كأول فيلم مصري 
يج�ري تصوي�ره هن�اك، يس�افر مصطف�ى ش�عبان خالل 
أواخر كان�ون الثاني )يناير( المقبل إلى هناك أيضاً لتصوير 
المش�اهد األولى من فيلمه الجديد "ج�وز هندي"، وتحديداً 

في مدينة مومباي الهندية والعاصمة دلهي.
وت�دور أحداث الفيلم فى إط�ار كوميدي، ومن المفترض أن 
يبحث مصطفى هناك عن ممثلة هندية مناس�بة لتش�اركه 

البطولة. 

جلس�ة عم�ل جمعت بي�ن الفنان كري�م عب�د العزيز والمؤل�ف أحمد 
م�راد مؤلف "تراب الم�اس" أخيراً، وذل�ك في فيال كري�م عبد العزيز 
في منطقة الش�يخ زايد ف�ي القاهرة، وذلك من أجل ح�ّل األزمة التي 
نشبت في الفترة الماضية بين كلٍّ من الفنان أحمد حلمي وأحمد مراد، 
الذي يرغب في تقديم العم�ل بعيداً عن حلمي، لتعطيله تقديم الرواية 

سينمائياً ألكثر من ثالث سنوات حيث انتهى التعاقد من فترة.
وق�د علمن�ا أّن م�راد ع�رض على كري�م تقدي�م البطولة، بحي�ث إّنه 
المناس�ب للش�خصية، خاّصًة أّن كريم س�بق أن تعاون م�ع مراد في 
فيلمه األخير "الفيل األزرق"، الذي قّدمه بش�كل يليق بالراوية. ولكّن 
كريم بالرغم من تحّمس�ه لألمر، رفض قب�ول الرواية قبل أن يتحّدث 
م�ع حلمي في محاولة لحل األزم�ة، ومعرفة إن كان ينوي تقديمه أم 
ال، ومعرف�ة موقفه من العمل عموماً، خاّص�ًة أّن كريم وأحمد حلمي 

صديقان مقّربان.

2015 تأل�ق ع�دد م�ن النج�وم  ش�هد ع�ام 
الس�وريين، خالل مش�اركتهم في العديد من 
األعم�ال الدرامية في الموس�م الرمضاني أو 
عب�ر إطالالته�م اإلعالمي�ة حيث اس�تطاعوا 

جذب الجمهور ومتابعة مسيرة التألق.
النجم تيم حس�ن كان من أكث�ر الفنانين لفتاً 
للنظ�ر من خالل أدائ�ه الق�وي و المتميز في 
مسلس�ل "تش�يلو" برفق�ة النجمي�ن نادين 
نس�يب نجي�م و يوس�ف الخال، حي�ث حقق 
المسلسل نجاحاً جماهيرياً عدا عن اإلشادات 
الكبي�رة، الت�ي انهالت على تيم لج�ودة األداء 
الذي قدمه في المسلسل وقدرته الكبيرة على 

اإلقناع. 

للنجم  الرس�مية  أعلن�ت الصفح�ة 
المص�ري خال�د النب�وي ع�ن وفاة 

شقيقه وليد النبوي.
ونش�رت الصفحة عبر "فايسبوك" 
صورة آي�ات قرآنية وكتبت "البقاء 
لله..رحي�ل ش�قيق خال�د النبوي.. 
الرحم�ة  ل�ه  تعال�ى  الل�ه  نس�أل 

والمغفرة".
يذكر ي�أن وليد يعم�ل صحافي في 
"الي�وم الس�ابع" من�ذ تأسيس�ها، 
االنت�اج  ف�ي  العم�ل  ل�ه  وس�بق 
وه�و  والتلفزيون�ي،  الس�ينمائي 

حاصل على إجازة في االعالم.

ما هي مشاريع شذى حسون بعد "مزيون" 
وامليني ألبوم؟
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لقد وظ�ف القاص صالح خلف�اوي دالالت وعالمات 
بمثابة أيقون�ات فهي تعكس بدورها الواقع المعاش 
ف�ي الع�راق فهات�ه القصة تعال�ج قضايا سياس�ية 
واجتماعي�ة بم�ا تبوح ب�ه من تأويالت وب�دأ القاص 
حديثه عن الوطن بإش�راقة يوم جديد رغم داللة عن 
االمل والتجدد ...لكن الحزن واٱلالم غطى وحجب عن 
الفرح فه�ذا االخير اليكتمل  طرف اي�ادي الهمجيين 
الذي ساد في البالد ووصف كذلك شباب سبايكر الذين 
ذهبو بال وداع .....بال أكفان تلقتهم االرض داللة عن 
الشهادة ودفاعا عن الوطن ...مما خلفه العدو الظالم 
من مأس�اة وأوجاع لالمهات وتعال�ت التكبيرات الله 
أكب�ر ترحم�ا على الش�هداء وينتقل هن�ا القاص من 
العام إلى الخاص شخصية هالل رمز للروح الوطنية 
والمسؤولية ورمز لما يحلم به كل شاب اتجاه وطنه 
وعائلته ومستقبله الذي يأمل أن يحققه هالل رؤيته 
أصبحت أم�ال لكل عائلت�ه االب واالم والزوجة .......

ولكل منهم أحالم االبن هالل ينتظر زفافه....اش�تاق 
لطعم الف�رح واعترف بأن م�دة الخطوبة طال فقرر 
تحدي�د موعد الزفاف داللة عن تغيير هذا الوضع  في 
ب�الده وهو يقول لن أتأخر هذه الم�رة بعزم وإصرار 
ويصف كذلك االب وهو يقول احلم أن أرى نسله داللة 
ع�ن ال�والدة واخبار جديدة وش�باب يداف�ع عن هذا 
الوطن .. .أن يكون لي حفيد من صلبه داللة عن حمل 
اللقب وحب البقاء من خالل النسل الذي سيتركه من 
ورائه ويأت�ي دور االم الحنونة التي تنتظر في عودة 
ابنه�ا هالل بش�وق يمتد حتى نخل�ة الداررمز النخلة 
داللة على العلو واالنتاج الذي تعطيه لهم...والمكانة 

الت�ي تكنها االم البنه�ا جعلتها تضع ش�موع وداعه 
وه�ي تبكي بصمت داللة عن ش�دة الحزن وهي تردد 

وال م�ال اي عودتك التقابل ردتك ما ردت دنيا 

بش�ي من ه�ذا ...ردتك تع�دل حملي ولو م�ال دموع 
تنهم�ر وح�زن س�رمد و...ش�وقا للقائه ال�ذي طال 
وأصبح االب يحن الى ٱخ�ر مكان جلس فيه ابنه قبل 

وداعه ويش�م عطر انفاس�ه ....بحرقة عن ابنه وهو 
يقول بني تعالى لم أعد أطيق فراقك داللة على انه نفذ 
صبره وهو ينتظره بش�وق وامال أن تتم رؤية الهالل 
وهو يخاطبه مازالت عروسك تطلي راحتيها بالحناء 

... وغرفتك التي جهزتها ...
لقد وص�ف القاص الحزن الذي تركه هالل بعد غيابه 
داللة عن ما تركه شباب سبايكر من اٱلالم واالوجاع 
بعد وداعه�م وهو يعبر عن مش�اعره ويخاف البكاء 
بصوت مس�موع لك�ي ال تس�مع امه...رغ�م الحزن 
الذي بداخله لم يس�تطع ان يعلم زوجته فقلب االم ال 
يوصف فلو س�معت لبقت طول اللي�ل وهي تنتظرك 
فقام�ت االم بزرع نبتة داللة ع�ن حب الحياة والبقاء 
وهي تقول حين س�يعود سيفرح برؤيتها وهي تعلم 
بم�ا يحبه والده�ا وتام�ل بعودته وبع�د مايرى تلك 

الوردة الحمراء داللة عن التضخية والحب و...
ول�م يع�د ب�اب الغرفة يئ�ز ف�االب واالم قام�و بكل 
التحضي�رات ينتظ�را ش�يء واحد وهو ع�ودة هالل 
يمكنك أن ترى بنفس�ك يا هالل تعالى ستجدنا نشعل 
البخ�ور كل ليل�ة ه�ذا العمل يق�ام كل ليل�ة من أجل 

هالل.....
دالل�ة عن ان غياب هالل طال وهما على امل أن هالل 
سيظهر غدا ....لذازسيبقى باب الدار مفتوح فالجرح 
م�ازال مفتوح ف�ي انتظار الول�د هالل ...ف�ال تغيب 
الش�عب ينتظر الفرج الذي تأخر فلقد وضعنا القاص 
في صورة الحدث فجس�د لنا مأساة إنسانية في حق 

العراقي  ام�ال بالحري�ة و.. نترحم على الشعب 
شهداء سبايكر

) َقدر (تداعيات نص سبايكر لصالح جبار خلفاوي
بغداد/ ُبراق اجلنابي

في َطيّاِت الُعمر .. ُمنذ الّطين 
ال َتوقيَت فيه ِسوى 

) الثامنة وعشرين دقيقة ( !!!!
في َتجاعيِد ُدروبه 

مت .. الَحناجُر ما َتزاُل على َقيِد الصَّ
األجساُد .. َتفَتِرُش ُجلوَدها 

َيكاُد ِظلّها ال يُرى .. !!
َتتقاَسُم َرغيَف الَوجع .. َحدَّ التُّخمة ..

ماء  َنسيُر .. وِهباُت السَّ
َكُقضَبي ِسكة الَحديد ..!! 
األرُض ُمَفتَّحُة األزرار 

وأذرُعها الطويلة
 َتجذبُنا لِعناٍق َحميم !!! 
لِكنَّ َوقع ُخطانا الُمثقلة 

الساِئرة ..تحَت أفياء الَموت 
مازالت َتعِزُف .. َسمفونيَة الُخلود

يسمين فريتح 

قصة قصيرة

نزيف الربتقال
في َحضرِة ٱلّضاد
ماجد الربيعي 
غرُّ ٱلَقوافي 

أُناديها َفَتزَدِحــــــــــُم
وُصبُح ِشعري 
بيوِم ٱلّضاِد َيبَتِسـُم

ُمذ قيَل لي 
والَقوافي ِملُؤها َغَنــٌج
في َحضَرِة ٱلّضاِد 

تأتيني َوَتنَهِزُم
ماذا َسَتكتُُب َعنها 

ُقلُت ذي لَُغتي
فيها ُهيامي 

حُر وٱلنََّغُم ومنها ٱلسِّ
َشّماُء في َرَهٍف 

َتسري ٱلُحروُف ِبها
في ِجيِدها لُؤلٌؤ 
في آلِعقِد منَتِظـــُم
َولَيَس أَجَمُل ِمنها 

ُكلُّهـــــا ُدَرٌر
َولَيَس أَكَرُم ِمنها 

إِنَّها ِدَيــــــــُم
أَكَبرُت يوَمِك 
إِجالاًل َوَمفَخــرًة
لَّما َتسامى ِبِه 
ٱآلالُء وٱلَكلِــــــُم
َحباِك َربُّ الُعال 
يوَم ٱصَطفاِك إلى

ِذكٍر َكريٍم 
َتالُه ٱلُعرُب وٱلَعَجـُم

ِسْحُر ٱلَعروِض َتَجلّى 
فيِك ٌمنَتشياً

وِمنِك أَبلَُغ ما 
جاَدت ِبِه ٱأُلَمـــــُم

َمْن راَم 
َسبَك َنفيِس ٱلقوِل تُْكِرُمُه

فيِك ٱلُحروُف 
َفِمنِك الّجوُد وٱلَكَرُم
ِمنِك ٱلِكتاُب ُمِشعٌّ 

َنسَتنيُر ِبــــــــِه
ال يُحَجُب ٱلنّوُر 
ِمهما عاَثِت ٱلُظلَُم
حاشا ُحروَفِك 

ما جاَءت ِبشاِئَبــٍة
لِكنَّما ٱلَبعُض 

ُشّذاٌذ ِبما َنَظمــــوا
ساءوا وخابوا 

ِبَجهِل ٱلنحِو لَيَتُهُم
راعوا َقريَضِك 

أو من نوِرِك ٱغَتَنموا
وإِن تماَدوا َوساءوا 

َقطُّ لَم َتُهني
َفُحصنُِك ٱلَحقُّ 
والَتنزيُل ُمحَتَكُم

فيِك ٱلبياُن 
يُباهي كلَّ ُمعِجَزٍة

وفيِك أعَذُب 
ُه َقلَــُم ما َقد َخطَّ

َيهمي ٱلِمداُد ِبِعشٍق 
حيَن أَسُكبُُه

شوَقاً إِلَيِك َفِعشقي 
ليَس َينَكِتــُم
َوأنَتشي 

في ِرحاِب ٱلَحرِف أكتُبُُه
بيُسِر ِفْعٍل 

أِلَنّي فيِك أَلَتِئـــــــُم
يا َروضَة ٱلُحسِن 
ما أَْبهاِك من لَُغٍة
ت ِكتاباً  َخصَّ

ِبِسْحِر ٱآلِي َيحَتــــِدُم
يا أَيّها الُمنَتمي للضاِد 

ِطبَت ِبــها
َوطاَب قولَُك 

ِعنَد ٱلنّطِق ينَتِظـــُم

بمناسبة  العربية  اللغة  قسم  االداب  كلية  في  القيت  
اليوم العالمي للغة العربية

حيدر حا�شو�ش العقابي 

القاص / أدهام نمر حريز

في وسط سوق الحي القديم , حيث صخب 
المارة و اصوات البائعين و رائحة الماضي 
, كان هن�اك دكان صغي�ر , في�ه اقف�اص 
صغيرة  لعصافير مغردة و ملونة , جميلة 

الشكل و المنظر .
يملكه’ رجل كبير في الس�ن  , تظهر  على 
محي�اه ابتس�امة طيبة و كريم�ة , وروح 
مفعم�ة باألمل , ال تف�ارق روحه المرحة 
وال ش�فاهه  الت�ي تصي�غ كلم�ات طيب�ة 

كالعسل , رغم ان في عينية بريق حزن من 
ذكريات قديمة  .

كان جميع من في الح�ي يلقبونه ب ) ابو 
عل�ي ( , رغم ان�ه  ليس له’ ابناء , وزوجته 
المقعدة بس�بب  الحرب توفيت قبل خمس 

سنوات.
فعاش كعصفور عاش�ق , يموت وحيدا اذا 

ماتت انثاه , حزنا على فراقها .
كانت  ل ) اب�و علي ( قصة حزينة , ال تقل 

حزن�ا  ع�ن قصة الوط�ن الجري�ح , فلحد 
االن  يتذك�ر ص�وت زوجته الت�ي تزوجها 
ع�ن قصة حب , وكيف عاش حياته معها , 
حتى انه تذكر كيف تقدم لخطبتها فرفض 
اهلها في بدايت االمر فكرة زواجهم . حتى 

ان والدها رفض ذلك ولعدت عدة مرات .
وبعد تدخل الخيرين , وااللحاح الش�ديد و 
التوسل , اقتنع والدها بالموضوع , فتزوج 
) اب�و عل�ي ( م�ن حبيبته , الت�ي اصبحت 

شريكته في كل شيء في هذه الحياة .
ولك�ن الدنيا لم تترك ل ) اب�و علي (  وقت 
طويل يعيش�ها في الفرح , فبعد زواجهما 

بعدة اشهر  قامت الحرب .
كلم�ا يتذك�ر ) اب�و عل�ي ( يع�ود بذاكرته 
حيث ازيز الطائرات وهي تحلق في س�ماء 
المدين�ة , تمن�ى ان يكون موجودا س�اعة 
سقوط صاروخ الطائرة على البيت , لكان 
ارت�اح من ه�ذه الدنيا , فلقد ش�اهد عذاب 

زوجته وهي مقطعة االطراف بعد القصف 
.

ولكن�ه بع�د كل ه�ذا الح�زن و الذكري�ات 
المؤلم�ة ,  يع�ود ) ابو عل�ي ( الى رباطة 
َجأشه  فيمس�ح دموع عيونه , ويبتسم و 
يضحك مره ثانية , فلقد علمته العصافير , 
ان الدنيا كالس�جن الكبير , ينتظر االنسان 
فيه�ا الفرص�ة حت�ى تفتح ب�اب القفص  

فيطير بعيدا  كطائر حر .

“مس�ألة فلس�طين” هو الجزء الرابع للكت�اب الضخم الذي وضعه 
الم�ؤرخ هن�ري لورانس أح�د المتخصصي�ن البارزين ف�ي العالم 
العربي وقضاياه. ويغطي المرحلة الحساس�ة الممتدة من 5 يونيو 
1967 تاريخ الهزيمة العسكرية النكراء لجيوش العرب أمام الكيان 
الصهيوني، إلى 4 يونيو 1982 تاريخ االجتياح اإلس�رائيلي للبنان. 
وف�ي رأيه أنها مرحلة مهمة بلغ فيها الصراع العربي اإلس�رائيلي 

أَْوَجُه قبل أن يتحّول إلى صراع فلسطيني إسرائيلي.
هذا الجزء يس�تعيد الطابع الفريد للمراح�ل التاريخية لتلك الفترة 
المضطرب�ة، الت�ي صار فيه�ا الصراع األس�اس بين ق�وة غاصبة 
وش�عب مق�اوم يط�رح ألول م�رة ف�ي ش�ّتى المحاف�ل الدولي�ة 
واإلقليمي�ة. والكت�اب ه�و خالصة عدة س�نين م�ن التدريس في 
الك�والج دو فران�س، وفضله أن�ه يصف ما جرى ف�ي تلك الحقبة 
ليس�اعد على فهم اآلليات السياس�ية في الشرق األوسط المعاصر 
وتط�ور مجتمعاته، والقواعد التي تنظم العالقات الدولية في هذه 

المنطقة من العالم.

بعد مؤلفاته عن السوس�يولوجيا الرومانية واألس�اطير اإلغريقية وترجمته 
الرائعة لإلنيادة، صدر لبول فاين األستاذ الشرفي بالكوالج دو فرانس وواحد 
م�ن أكبر المؤرخين الفرنس�يين المتخصصين في العص�ر الروماني القديم 
كت�اب جدي�د بعنوان “تدمر، الكن�ز الذي ال يعّوض”، بعد أن اس�تولى عليها 
برابرة داعش وعاثوا في كنوزها تدميرا وتقويضا، ليذّكر بظروف تأسيسها 
عل�ى يد س�ليمان كما جاء في الت�وراة، ومكانتها كقوة مش�رقية عظمى 
ومرك�ز اقتصادي وتجاري مزده�ر ودور الزّباء في توس�يع نفوذها في 

المنطقة وصراعها ضد اإلمبراطور أوريليان في القرن الثالث الميالدي.
ويصف معالمها الباهرة، التي قامت على هندس�ة معمارية زاوجت بين 
فن الغريكو الروماني والمؤثرات المحلية، ليبين في حسرة ُمّرة أّي كنز 

فقدت اإلنسانية بتدميرها.
ف�ي عرضه له�ذا الكت�اب كتب ماتي�اس إين�ار المتوج بغونك�ور هذا 
الع�ام “ال رثاء أصدق وأنبل من الرث�اء الذي يخص به بول فيان مدينة 

تدمر”.

اصدارات

»مسألة فلسطني«»تدمر الكنز الذي ال يعّوض«

يشعر قارئ ديوان الشاعرة ندى الحاج 
»تحت المط�ر األزرق« )دار ضفاف( ان 
روح ابيه�ا الش�اعر انس�ي الحاج ترين 
عل�ى الدي�وان وأن طيف�ه يل�وح بي�ن 
الصفحات والقصائد. ليس هذا الشعور 
ناجم�اً عن اهداء الش�اعرة ديوانها اليه 
في المس�تهل، وال عن الجمل الش�عرية 
التي اوردتها له كشهادات يمكن العودة 
اليها، ب�ل عن حال الش�وق الذي احدثه 
غيابه في روحها وشعرها على السواء 
وحال الصف�اء الذي يتجلى ف�ي لغتها. 
والش�وق والصفاء خاصتان في قصائد 
الديوان، الشوق في بعده الروحي والذي 
اعت���ب�ره المت����صوفون واحداً من 
أرقى المقام�ات، والصفاء في معنييه، 
النفس�ي واللغوي، وهو يبلغ اوجه في 

احيان عدة.
تنقل ندى عن أبيها قوله الرائع »الشوق 
ضوء العالم« لتؤكد كم حفر هذا الشوق 
ف�ي دخيالئه�ا م�ن ج�روح وأض�واء، 
وكم ك���ان الغياب مؤث�راً في المعنى 
الوجودي. الحزن الذي تتش�ح به بضع 
قصائ�د لي�س اال بداية الس�ؤال الكبير: 
س�ؤال الموت والكينونة، سؤال ما بعد 
الموت واألزل. وال���شوق الذي احدثه 
ويحدث�ه الغي�اب اعم�ق م�ن ان يكون 
مج�رد ح�زن رومنطيق�ي او وجداني. 
تخاطب الشاعرة اباها مخاطبة القرين 
الذي اصبح بمثابة طيف ولكن حقيقياً، 
قائلة: »س�أدّجن لك الليل وابتلع غربته 
في�ك«. ما اجمل هذا الس�طر الش�عري 
وما اعم�ق داللة الليل في�ه، فالليل لدى 
انسي الحاج كان هو المملكة والطريق 
الى الحياة الغائبة حي�ث يكتمل الضوء 
ويمتلئ النقصان. »ايها العارف الهارب« 
تنادي�ه، »ايها الكت�وم المنكفئ«، وفي 
ظنه�ا انه هنا ألنها كم�ا تقول: »تعرف 
وأع�رف أن ما من هنا وم�ا من هناك«. 
وهذه مقولة تصب ف�ي عمق الصوفية 
التي تلغي الثنائيات في احوال الزمن كما 
في احوال المكان. وتمضي في ترسيخ 

هذه الوحدة »الزمكانية« في استدعائها 
وح�دة »الواح�د - األحد« الت�ي تنصهر 
فيها ذاتها وذات األب: »إني احيا وتحيا 
ف�ي الواحد األحد«، تقول. اال ان حضور 
األب ل�م يك�ن البت�ة مدع�اة لمواجهته 
كم�ا في الحكاي�ة األوديبي�ة، مقدار ما 
كان حاف�زاً على االنصه�ار في طيفيته 
بعيداً عن استعادته ش�عرياً. فالشاعرة 
ل�م تتك�ئ عل�ى انج�از ابيه�ا لتحاكيه 
او تقل�ده، بل ه�ي على العك�س جعلت 
تأثرها به داخلياً وروحياً. ومعروف ان 
الجيل الجديد من الشعراء لم ينج من أثر 
انسي الحاج، حتى الشعراء الجدد الذين 
لم يقرأوه تأثروا به، كما يقول الش�اعر 

أمجد ناصر، جواً وجرأة.
ال ش�ك ف�ي ان عال�م ن�دى الح�اج هو 
عالم صوف�ي، ولكن بال أحاج وال ألغاز. 
حت�ى الح�ب لديها يمي�ل غالب�اً الى ان 
يك�ون مش�بعاً بالنَف�س الصوفي، وإن 
غالى احياناً في حّس�يته او جسدانّيته. 
وصوفيتها شعرية مثلما هي روحانية، 
وتغ�رف م�ن م�دارس صوفية ش�تى، 
حت�ى غي�ر التوحيدي�ة، ولع�ل ه�ذا ما 
انعكس على لغتها ونس�يجها: بس�اطة 
وش�فافية تعكس�ان عمقاً في االختبار 
والتجربة: »كتبت الوجد س�رياً/ كتبت 
الح�ب بلغ�ة الس�ماء/ كتب�ت الم�وت 
ببساطة الحياة/ كتبت الحياة ببساطة 
الحب«، تق�ول وكأنها تؤكد ان الش�عر 
ليس س�وى خطاب القل�ب، القلب الذي 
جعله المتصوفة، مس�تودع السر ونور 
المعرفة. الش�عر فيض روح�ي يتجلى 
ف�ي اللغ�ة، ش�فافاً ش�ديد الش�فافية 
ليعكس م�ا يحمل في داخل�ه من بذور 
وج�ذور«. الم�وت؟ س�هولة اليقي�ن«. 
هذان السؤال والجواب المختصران جداً 
يتمث�الن اعم�ق وصف ممك�ن للموت، 
وه�و طبعاً وص�ف وجدان�ي وعرفاني 
إن امكن القول. الموت س�هولة اليقين: 
أال تذّك�ر هذه الجملة الش�عرية بما ورد 
ف�ي »الحدي�ث« م�ن وصف للم�وت ب� 

»االنتباه«؟
توّحد الش�اعرة كم�ا تقول ف�ي إحدى 
قصائده�ا بي�ن القبل�ة والحلم والس�ر 
واالنحطاف والشوق والخيال... كل هذه 
العناصر واحد، على رغم تبيانها الحسي 
والروحي والتخييلي. انها الشاعرة التي 
ال تف�ّرق بي�ن جس�د وروح، بي�ن نزوة 
مش�تعلة ورغبة روحية. ال تناقض هنا 
في عمق التجربة المعيشة بالحواس كما 
بالقلب أو الروح، ب�ل انصهار وانعتاق: 
»أفقدُت األشياء توازنها/ وانعتقْت من 
الش���اع���رة.  ت���قول  جاذبيته�ا«، 
وفي لحظات الشوق المستعر ال تضيق 
اللغ�ة وحدها ب�ل الروح والجس�د كأن 
تق�ول الش�اعرة: »م�اذا أفع�ل ب�روح 
تضي�ق/ وجس�د يضيق/ وجد اوس�ع 
منهما؟«. انها المكابدة التي تحّدث عنها 
الشعراء  المتصوفة والقديسون وحتى 
العش�اق، العرب القدام�ى والتروبادور 
و»المجاني�ن« ومنهم مجن�ون ليلى ... 
المكابدة واحدة س�واء أتت من الحبيب 
الغائ�ب وغي�ر المرئ�ي ام م�ن الحبيب 
ال�ذي يخف�ق مرآه ف�ي القلب: »أنس�ج 
من فمك طيراً/ وأحب�س لك مطراً/ بال 
س�قف وال قبعة / وأغطيك بس�مائي«، 
تقول الش�اعرة على لس�ان الحبيب في 
حوارية شعرية تذكر بحواريات »نشيد 
األناش�يد«، أو تقول هي له في حوارية 
اخرى: »في نومك استهدي على كوكبي 
حي�ث الذئ�ب يصال�ح الطفل�ة التي لم 
تكبر«. وهذا الجو الطفولي السحري لن 
يلبث ان يطل في قصيدة جميلة عنوانها 
»الحورية البيض�اء« وهي بمثابة قصة 
ش�عرية او قصي�دة س�ردية تس�ترجع 
الحال�ة العدنية في نَفس غنائي تخييلي 
وغرائب�ي ب�دا كأن�ه مس�كوب س�كباً 
في لغ�ة مش�رقة بعذوبته�ا وبراءتها. 
قصيدة حب ذات مناخ سحري )قصص 
الساحرات( وقد اس�تهلتها ندى بجملة 
تقول فيها: »صوت المطر يشبه صوت 
أب�ي حي�ن كان يهطل قصصاً ال تش�به 

ش�يئاً في الحياة...«. وتحكي القصيدة 
ع�ن رج�ل في جن�ة ع�دن »يت�وق الى 
بي�اض وس�ط العتمة« ويفتق�د وجود 
شريكة، فاس�تدعى »الحيوانات األليفة 
ليس�ألها عن وجود البي�اض بين اإلنس 
والكائنات«، وإذا »بحورية ذات جناحين 

تطل من قلب الدجى«.
الش�عر لدى ندى الحاج فعل حياة، فعل 
مواجه�ة مثلما هو فع�ل إصغاء ورؤية 
وفعل حضور. تخاطب الش�اعرة ذاتها 
في إحدى القصائد قائلة: »ال تنس�لبي/

االنش�قاق  ه�ذا  لتحي�ي/  القل�م  ه�ذا 
لتتجمع�ي«. الش�عر ايض�اً فع�ل لملمة 
لألصداء كما تقول في احدى الشذرات: 
»لملم�ت اصدائ�ي ألكتن�ز التوغ�ل في 
الرق�ة«. ه�و الترن�ح وفي�ض الصمت، 
هو النوم في »ف�يء العينين« واجتراح 
المعجزات، كما تعّبر. هو كذلك »اقتراف 
البياض« و»جعل البياض أشّد نصاعة«. 
ه�ذه أوص�اف تعيش�ها الش�اعرة وال 
تبتدعه�ا فقط، تعيش�ها بالحدس وفي 
صميم اللغ�ة وفي تالفي�ف القلب الذي 
كما تق�ول، »يعمه الفج�ر«. وتعيد الى 
الش�اعر)ة( المهم�ة التي ي�كاد العصر 
بالبي�اض  »االتش�اح  مث�ل  يطمس�ها 
الس�اري منذ األزل« أو »مساءلة الفراغ 
عما بعده« أو »إدمان الس�ؤال والجواب 
غائب«. انها الش�اعرة التي تدرك معنى 
اللحظ�ة الت�ي يلزمه�ا، كما تعب�ر، ألف 
سنة لتسردها، اللحظة التي اختصر بها 
الشاعر رينه شار األبدية برمتها. وعلى 
رغ�م الحيرة وارتفاع »نداء المس�تور« 
والتباس الظاهر والخفي تقول بصوت 
ج�ارح: »إني ثمين�ة وكريمة/ مرّوضة 
الصم�ت  مس�ربلة  والض�وء/  العتم�ة 

والسكون«.
»تح�ت المط�ر األزرق« دي�وان حاف�ل 
بالزرق�ة عندما تك�ون الزرقة هي لون 
الش�عر وماهيته. زرقة الك�ون قبل ان 
يك�ون، وزرقة الس�ماء والبح�ر، زرقة 

القلب و»زرقة الشموع في العيون«.

قصائد ندى احلاج يطرق الفجر باهبا
عبده وازن

بائع العصافري امللونة



يالحظ الكثير من المتبضعين في األس�واق 
الش�عبية، وجود مواد غذائية معلبة منتهية 
أصح�اب  يعرضه�ا  وفاس�دة،  الصالحي�ة 
ويقب�ل  التجاري�ة،  والمح�ال  البس�طات 
المواطنون على شرائها بصورة كبيرة نظرا 
ألس�عارها الزهيدة، من دون أدنى تحس�ب 

لمضارها.
 ان معظ�م ه�ذه المواد مس�توردة من دول 
الج�وار، والكثير منها تدخ�ل إلى البلد وهي 
منتهية الصالحية، فيما القس�م اآلخر منها 
يتلف في المخازن بسبب تأخر تصريفه، ما 
يدفع المستوردين والتجار إلى بيعه بأسعار 

زهيدة ومغرية، لجذب الناس إلى شرائه.
ومعلوم أن تناول المواد الغذائية الفاس�دة، 
يؤدي إل�ى االصابة بالتس�مم الغذائي، وفي 
الكثير م�ن األحيان تتطور حاالت التس�مم 
وتكون أش�د خط�ورة، ما يتطل�ب عالجها 

جهودا صحية كبيرة.
وي�رى العدي�د م�ن المالحظي�ن أن ضع�ف 
الرقاب�ة على األغذية ف�ي المنافذ الحدودية 
واألس�واق، وغي�اب الوع�ي الصح�ي ل�دى 
الكثي�ر من المواطنين، من بين أهم اس�باب 

انتشار هذه المواد الفاسدة في األسواق.

كيف دخلت المواد الفاسدة ؟
 ي�رى المواطن أبو فارس أن المواد الغذائية 
الفاسدة المنتش�رة في األسواق، والتي من 
بينها الدج�اج واللحوم الحمراء واألس�ماك 
وحت�ى األلبان، تدخ�ل إلى البل�د عن طريق 
صفقات تجارية غير قانونية تمرر بالرشوة 
والمحسوبية والفس�اد اإلداري، لتصل هذه 
الم�واد إل�ى األس�واق ويقبل على ش�رائها 
المواطن�ون بص�ورة كبي�رة،  نظرا لرخص 

أسعارها وغياب الرقابة عنها.
رقابة غائبة

 يق�ول المواط�ن خالد حس�ون ان "الرقابة 
الصحية غائبة عن أسواقنا، وإن وجدت فإن 
عملها خجول وغير دقيق. فالكثير من المواد 
الغذائي�ة تب�اع وه�ي منتهي�ة الصالحية"، 
مضيف�ا: "قبل فترة اش�تريت علبة معجون 
طماطم تركية من أحد األس�واق الش�عبية، 
وقب�ل أن أدف�ع ثمنه�ا للبائ�ع، الحظ�ت أن 
معدنه�ا منتف�خ، فقرأت تاري�خ صالحيتها 
ووجدت�ه منتهيا منذ ش�هر، وبع�د أن نبهت 

البائع الى ذل�ك، قال لي إذا لم تعجبك اتركها 
فهناك من يشتريها!".

أساليب ملتوية في تغيير تاريخ الصالحية
المواط�ن محم�د حم�دان، صاح�ب مح�ل 
تج�اري في س�وق الكيارة، يق�ول ان تبديل 
تاري�خ صالحية الم�واد الغذائية أمر س�هل 
ج�دا، حيث يتم بوس�ائل مختلف�ة قد تكون 
بالطباع�ة أو ع�ن طريق وض�ع الملصقات 
فوق التاري�خ األصلي، مش�يرا إلى ان هناك 
باع�ة بال ضمي�ر، يلجأون إل�ى تغيير تاريخ 
االنتاج واالنتهاء المدون على المعلبات، وان 
هن�اك صيدالنيي�ن يبدلون تاري�خ صالحية 

األدوية أيضا.
ويطالب حم�دان الجهات المعني�ة بمراقبة 
األس�واق، ومتابعة الم�واد الغذائية بصورة 
مس�تمرة، مقترح�ا تش�كيل لج�ان تفتيش 
متخصصة بهذا الشأن، ومشددا على أهمية 
تنفي�ذ العقوب�ات الصارم�ة بحق م�ن يبيع 

المواد التالفة.
فيما يقول المواطن أبو أنعام، صاحب محل 
تجاري في سوق جميلة، أن هناك الكثير من 

الش�احنات تدخل إلى س�وق جميلة محملة 
باللحوم والدجاج التي تحمل تاريخ صالحية 
قري�ب االنتهاء، قد يكون أس�بوعا، موضحا 
ان ه�ذه الم�واد تباع بأس�عار زهي�دة على 
التجار، وأحيانا تبقى ف�ي المخازن لفترات 

طويلة حتى تنتهي صالحياتها.
ويدعو حمدان الجه�ات الصحية إلى تنظيم 
زيارات مس�تمرة لألس�واق، وفحص المواد 
الغذائية، واتالف الفاس�د منها، حفاظا على 

سالمة المواطنين.
 

دور المواطن في التبليغ عن المواد التالفة
يقول المواطن عماد ش�ريف، ان المواطنين 
يتحملون جزءا من المس�ؤولية ازاء انتشار 
المواد الغذائية في األس�واق، لذلك يقع على 
عاتقه�م إخبار الس�لطات المعني�ة في حال 
وجود م�واد تالفة، وعليه�م أال يبادروا إلى 
شرائها وإن كانت أسعارها زهيدة، الفتا إلى 
انه في حال عدم وجود تاريخ صالحية على 
المعلب�ات، يمكن للمواط�ن أن يعرف المواد 

الغذائية التالفة من لونها ورائحتها.
ويقت�رح المواطن صاحب جمع�ة أن تقوم 

الجهات الصحي�ة المعنية، بتعليق ملصقات 
في الش�وارع والساحات العامة، تدون فيها 
أرقام هواتفها، ليتس�نى للمواطنين إبالغها 
في حال رؤيتهم مواد غذائية تالفة تباع في 
الس�وق، مؤكدا ان ذلك يؤدي إلى تعزيز دور 
المواطني�ن في القضاء على ه�ذه الظاهرة 
السلبية، وإلى مكافحة الجشع والغش الذي 

يمارسه الكثير من التجار.

أهمية متابعة أصحاب المحال التجارية
 تش�ير الصيدالني�ة ن�ور حمي�د عل�ي، إلى 
أهمية متابعة المواد الغذائية سريعة التلف، 
الت�ي تباع ف�ي الدكاكين والمح�ال الكبيرة، 
ومن بينه�ا األلبان، موضح�ة ان الكثير من 
ه�ذه الم�واد يب�اع وه�و منت�ه الصالحية، 
وهناك معلبات مطبوع عليها تاريخ االنتاج 
واالنته�اء بص�ورة غير واضح�ة، ما يجعل 
المواطن في حيرة من أمره عندما يشتريها.

وتضيف نور أن على الجهات الصحية توعية 
المواطن بخطورة األطعمة التالفة، مثال عن 
طري�ق برام�ج تلفزيونية وإذاعي�ة يقدمها 

أطباء واختصاصيون في التغذية.
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اىل دائرة بلدية 
الرشيد

شكرًا لعامل
واسط

يش�كو اهالي منطقة ابو دش�ير محل�ة 850 ) منطق�ة الضغط(، 
تراكم النفايات في غالبية أزقة وش�وارع المنطقة، مطالبين برفع 
النفايات بأس�رع وقت لما تخلفه من روائح كريهة ومش�اهد غير 

حضارية، فضال عن الجراثيم والميكروبات.
كذل�ك يطالب االهالي بإعادة إحي�اء أرض المتنزه التابع للمنطقة، 

وتزويده بمصاطب الجلوس.
مهدي ساري عن لفيف من أهالي المنطقة

  وزع اتح�اد نقاب�ات العم�ال في محافظة واس�ط، أخي�را، حقائب 
مدرسية على األطفال األيتام في مركز المحافظة واألقضية والنواحي 
التابع�ة لها.وتوافد األطفال على مقر االتحاد ف�ي مركز المحافظة، 
ليتسلموا الحقائب، وقد عبروا عن سرورهم بها، وشكرهم القائمين 
على المبادرة.وتأتي هذه المبادرة ضمن نش�اطات االتحاد الس�اعية 

إلى مساعدة األيتام وشريحة  الطبقة العاملة.
شاكر كاظم الناهي

خالد القره غولي

المستقبل العراقي/سالم السوداني

يعان�ي العديد من الم�دارس الثانوية في منطق�ة حي الجهاد 
ببغ�داد، م�ن نقص في الكت�ب المنهجي�ة لم�واد الرياضيات 
واألحي�اء والعرب�ي واالنكلي�زي، للصف�وف الثال�ث والرابع 

والخامس.
نرج�و م�ن وزارة التربية اإلس�راع بتوفير الكت�ب آنفة الذكر 
في المدارس، ال س�يما ان الكثيرين من الطلبة ال يس�تطيعون 
ش�راءها م�ن المكتب�ات األهلي�ة، نظ�را لظروفه�م المالي�ة 

الصعبة.
 غنية فاضل عن لفيف من أولياء أمور الطلبة

 بغداد – مهدي العيسى
ش�كا الكثير م�ن المواطنين الزح�ام الخانق الذي يب�دأ من منطقة 
الس�يدية، مرورا بجس�ر الجادرية، وانتهاء بتقاطع جامعة بغداد، 
مش�يرين إلى ان عبور الجسر يس�تغرق منهم وقتا طويال قد يصل 
إلى س�اعة أو أكث�ر.  وأوضح المواطن�ون، وغالبيته�م من الطلبة 
والموظفي�ن، أن ذروة الزحام تكون في الصباح وبعد انتهاء الدوام 
الرس�مي، الفتي�ن إلى ان المنطق�ة تضم جامع�ات )جامعة بغداد، 
جامع�ة النهري�ن، وكلية دجل�ة(، وأن الطلبة يضط�رون إلى عبور 
الجس�ر مش�يا، والكثير منهم يحرم من المحاض�رة األولى، أو من 
االمتح�ان.  كذلك أع�رب العديد م�ن الموظفين عن اس�تيائهم من 
الزح�ام الخانق على الجس�ر، مبينين انهم ال يس�تطيعون الوصول 
إلى دوائرهم في األوقات المحددة. هذا وطالب المواطنون الجهات 
المعني�ة، بوضع حل لمش�كلة الزحام، والتخفيف م�ن االختناقات 
المروري�ة الت�ي تس�ببها في الغال�ب نقط�ة التفتي�ش الكائنة في 
منتص�ف الجس�ر، وطالبوا أيضا بمن�ع عبور الس�يارات في نهاية 
الجس�ر بص�ورة مخالفة لقواعد الس�ير، والتي تس�هم ف�ي زيادة 

الزحام.

سلم الرواتب "اجلديد"!
بدأ موظفو الدولة بحملة احتجاجات واضرابات واعتصامات ضد القانون 
الجديد الخاص بسلم الرواتب الذي بدء العمل فيه الشهر الفائت في جميع 
مناطق الع�راق ويعد هذا أول تحد حقيقي لس�لطة رئيس الوزراء حيدر 
العب�ادي التي مضى عليه�ا عام واحد حيث ب�دأت )التظاهرات( بخروج 
الماليين من موظفو )الدولة( احتجاجا على قانون سلم الرواتب الجديد 
بقطع 3 % من الراتب الش�هري.. يقولون انه يخفض رواتبهم مؤكدين 
انه غير ع�ادل وغير منصف وطال�ب المتظاه�رون والمضربون بإلغاء 
القان�ون او تعديله، وش�هدت امكان التظاهرات اجراءات امنية مش�ددة 
حي�ث قطع�ت الق�وات االمنية بع�ض الط�رق المؤدية ال�ى التظاهرات 
وبذلك، توس�عت االحتجاجات ضد القانون في جميع محافظات العراق: 
احتجاجات على تخفيض مرتباتهم وأجورهم، فيما لوح )المتظاهرون( 
باعتص�ام مفتوح ومن ث�م القيام بإضراب عن العم�ل حتى الغاء قانون 
رواتب موظف�ي القطاع العام رفضا لتخفيض رواتبهم وهذه الفعاليات 
االحتجاجي�ة تش�كل اول تحد واس�ع لإلصالحات التقش�فية التي بدأها 
)العب�ادي( في اب الماضي ، ويس�عى من خاللها الى ضغط النفقات في 
بلد يعمل في مؤسساته اربعة ماليين موظف عمومي وسط ازمة مالية 
خطيرة نتيجة نفقات الحرب ضد )داعش( وانخفاض اسعار النفط الذي 
تعتم�د الموازن�ة العامة عل�ى 90 بالمائة من واردات�ه, وتأمل الحكومة 
أن س�لم الروات�ب الجديد يوفر حوال�ي نحو 50 مليار دين�ار )45 مليون 
دوالر(، عبر تخفيض الراتب االس�مي للموظفين بينما سيؤدي تخفيض 
المخصصات االضافية للرواتب ايرادات مضاعفة وتقول ان سلم الرواتب 
هذا يقلص نس�بة الفوارق بين الموظفين الى %25 بدال من %300 كما 
هو الحال س�ابقا ,إذا بدأت الحكومة بحل المشاكل الصغيرة فهي خطوة 
صحيح�ة للبدء بخطة منظمة لحل المش�اكل والفوض�ى والخراب الذي 
ُيعانيه العراق وش�عبه المظلوم: وضمن عقائد وأس�س التنمية البشرية 
في العصر الحديث يبقى االهتمام المطلق بالمواطن وتوفير سبل العيش 
الرغيد أو على األقل الكريم له من السلطة الحاكمة أهم األهداف التي يجب 
تحقيقها بناًء على مبادئ الدستور.. وهذا ما تسعى إليه الدول المتقدمة 
وحققت به نمواً متوازناً في هذا المجال رغم التحذيرات المس�تمرة من 
المعاهد والمؤسس�ات المتخصصة بموضوع التنمية البش�رية للحد من 
التباط�ؤ الخطير في أوربا وآس�يا وأفريقيا بطبيعة الحال .. وفي العراق 
ومنذ عام )2003( استبدلت بديهيات التنمية البشرية بتحويل العراق إلى 
ميدان وس�احة للصراع بين دول العالم وتصفية حساباتها فوق أرضه ، 
احتالل ومقاومة وح�رب أهلية وحكومات حائرة تائهة ضائعة ، وزراء 
فاس�دون )سياس�يون( تحولوا إلى تجار وعمالء وجواسيس ولصوص 
م�ن الدرج�ة األول�ى وحكوم�ات )محلي�ة( الهمَّ له�ا س�وى اإليفادات 
وعمليات التجميل وش�راء العقارات والزواج من ثانية و ثالثة وقد تصُل 
إلى عاش�رة! بينما ينقضُّ الفقُر بكلِّ ألوانه وأنواعه ومواسمه وأجنحته 
عل�ى العراقيين جميعاً دون اس�تثناء من غير هؤالء.بعض المس�ؤولين 
ِبطال�ة أطبقت عل�ى ثلثي العراقيي�ن وخزينة الدولة فارغ�ة والبلد على 
وش�ك إعالن إفالس�ه في مطلع ع�ام 2016 جاء اآلمر على لس�ان وزير 
المالي�ة االخي�ر خ�الل المؤتمر الصحاف�ي، بينما ُتصرف ملي�ارات على 
ش�راء سيارات وعقارات وأرصدة لمس�ؤولي الدولة وبذخ وهدر وتبذير 
لألموال لم يشهد له التاريخ مثيالً.. ال أحد يهتمُّ بمصير الشعب ومشاكله 

وهمومه بل مجرد وعود انتخابية كاذبة وفارغة.

املواطنون يقدمون على �شرائها الأ�شعارها الزهيدة

نحن لفيف من الموظفين والعاملين في مديرية 
زراعة بغداد.

كنا نعمل بعقود مؤقتة منذ العام ٢٠٠٤ ، وقد تم 
تثبيتنا على المالك الدائم في العام ٢٠٠٩ ، ولكن 
حت�ى اآلن لم تحتس�ب لنا خدم�ة العقد كخدمة 

وع�الوة وترفيع أس�وة بأقراننا في تش�كيالت 
وزارة الزراع�ة، بالرغم من اق�رار هذا األمر في 

موازنتي العامين ٢٠١٣و٢٠١٥ .
كذل�ك ت�م اتخ�اذ قرار م�ن قب�ل ال�وزارة بعدم 
احتس�اب العق�د الصادر م�ن مديري�ة الزراعة، 

باعتب�اره عق�دا اس�تثماريا وغي�ر ص�ادر م�ن 
الوزارة، وال ندري ما هو االختالف بين العقدين 

وهما يعنيان مزاولة عمل وخدمة في الدولة.
نرج�و م�ن وزارة الزراع�ة متابع�ة مش�كلتنا، 

وإيجاد الحلول لها.

 ش�كا أصحاب عالوي جميلة ومحالته�ا التجارية 
في بغ�داد، من تدهور الواقع الصح�ي والبيئي في 
المنطق�ة، وس�وء الخدمات واإلهم�ال والالمباالة 
من قبل الدوائر المسؤولة عنها، مبينين ان منطقة 
جميلة تعد "س�لة العراق الغذائي�ة" ومصدرا مهما 
للرس�وم والضرائ�ب التي ترفد موازن�ة الدولة، ما 

يتطلب االهتمام بها خدميا وصحيا.
وفي السياق ذاته شكا أصحاب العالوي والمحالت 
من ارتفاع رس�وم فحص العينات الغذائية، من 25 
أل�ف دينار، إلى 115 ألف دينار كل ثالثة أش�هر من 
قب�ل وزارة الصح�ة، ليصبح المبلغ الس�نوي 890 
أل�ف دين�ار، تض�اف إليه رس�وم تجدي�د اإلجازات 

والكشوف الدورية.
ولف�ت أصحاب العالوي إلى ان رس�وم المهنة التي 
تجبيه�ا أمانة بغ�داد، ارتفعت م�ن 250 ألف دينار، 
إلى 500 ألف دينار، مطالبين بخفض هذه الرسوم، 

وتحسين الواقع الخدمي والصحي في المنطقة.
سنان عبد األمير.

إىل وزارة الزراعة

عالوي مجيلة ..  معاناة مستمرة

  المستقبل العراقي/متابعة

  المستقبل العراقي/متابعة

 بعد أن تس�لم المتقاعدون رواتبهم مطلع كانون 
األول الج�اري، اصيب�وا بخيب�ة أمل كبي�رة جراء 
الحي�ف والظلم الذي لحقهم بالتجاوز عليها. فقد 
اس�تقطعت من رواتبهم مبالغ وصل�ت إلى مائة 
ألف دينار، وهذه المبالغ كبيرة وال تتحملها قدرة 
المتقاعدي�ن النقدي�ة، ف�ي وقت نالح�ظ  فيه ان 

رواتبهم شحيحة وال تسد احتياجاتهم اليومية.
ان ه�ذه االس�تقطاعات تدل�ل بوض�وح عل�ى أن 
الش�رائح االجتماعي�ة الواهن�ة س�تكون كب�ش 
الفداء في سياسة التقش�ف التي يفرضها قانون 
ان  لوح�ظ  وق�د  المتقاعدي�ن،  عل�ى  الموازن�ة 
الدرجات من االولى حتى الرابعة كانت مش�مولة 
باالس�تقطاعات. وعل�ى إث�ر ذلك دع�ت الجمعية 
العراقي�ة للمتقاعدين إلى التراج�ع عن هذا األمر 
وإع�ادة المبال�غ المس�تقطعة دون تأخير، وإلى 
عدم المس�اس برواتب هذه الش�ريحة المظلومة 

التي تعيش تحت خط الفقر.
ان المتقاعدين س�يكون لهم موقف من ذلك، وهم 
يمثلون ش�ريحة كبيرة لها القدرة على الدفاع عن 
حقوقها والمطالبة بها، فلم يعد الس�كوت ممكنا 
تج�اه ه�ذا االنتهاك ألبس�ط الحق�وق وهو لقمة 
العي�ش الت�ي يس�عى المس�ؤولون النتزاعها من 

أفواه عيالنا.
الكثير من المسؤولين قالوا أن رواتب المتقاعدين 
لن تمس، لكننا فوجئنا بهذه االس�تقطاعات التي 
س�تهد ظه�ر المتقاعدين الواهن، وه�م من كبار 

السن، وتالحقهم األمراض المزمنة.
لن يسكت المتقاعدون عن سلب قوت عيالهم، لن 
يس�كتوا وهم يرون بأم أعينهم  الرواتب الفلكية 
للمس�ؤولين، بينما تخض�ع رواتبهم الش�حيحة 
جدا، للقضم، وهم يستدينون ليسدوا احتياجاتهم 
التي تكبر مع  س�نواتهم التي بات�ت مثقلة بالهم 

والمرض والشيخوخة.
أيه�ا المعني�ون، رفقا بهذه الش�ريحة التي عانت 
الظلم والجوع والعوز والحرمان في نظام البعث 
المقب�ور. أال يكفي أننا نعي�ش الحرمان  مع هذه 
المبال�غ البائس�ة؟ وه�ل أن االس�تقطاعات التي 
حصل�ت م�ن رواتبنا ستس�د العج�ز الحاصل في 
الموازنة؟ أم أنها ستخرب بيوتنا وتظلمنا وتزيدنا  
فق�را وجوع�ا وحرمان�ا؟  كفى ظلما للش�رائح 
الت�ي تعاني العوز وتعيش برواتب ال تس�د  الرمق 
، وتثقله�ا الرس�وم والضرائب وعي�ادات األطباء 
وش�ح مواد البطاق�ة التموينية.. كفى اس�تهانة 

بالفقراء، كفى انتهاكا لحقوق الضعفاء.
عن لفيف من المتقاعدين
لفتة عبد النبي الخزرجي

أمام أنظار هيئة التقاعد 
الوطنية العامة

إىل وزارة الرتبية

اختناقات مرورية عىل جرس 
اجلادرية
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ه�ذا  أس�باب  ه�ي  م�ا  ولك�ن 
م�ن  النف�ط  بأس�عار  االنهي�ار 
مس�توى 100 دوالر للبرمي�ل الى 
حوالي 45 دوالرا؟. بحس�ب تقرير 
بريت�ش بترولي�وم االحصائي فان 
االحتياط�ي العالمي المؤكد للنفط 
التقليدي وصل ف�ي العام الماضي 
ال�ى حوال�ي 1700 ملي�ار برميل. 
ولق�د انت�ج العال�م في ذل�ك العام 
حوال�ي 32 ملي�ار برمي�ل. وبذلك 
تصب�ح نس�بة احتياطي�ات العالم 
م�ن النفط عل�ى انتاجه ف�ي العام 
الماضي حوالي 53. أو بمعنى آخر 
أن العم�ر االفتراضي لالحتياطيات 
العالمية من النفط التقليدي تكفي 
اس�تهالك العالم لمدة 53 س�نة اذا 
اس�تمر االنت�اج بواق�ع 89 مليون 

برميل باليوم.
الغري�ب ف�ي األمر ان�ه في عام 
1994م ذكرت بريتش بتروليوم في 
تقريره�ا الس�نوي ان احتياطيات 
العال�م م�ن النفط تس�اوي 1118 
مليار برميل وكان انتاج العالم آنذاك 
حوال�ي 67 مليون برمي�ل باليوم. 
وهذا يعن�ي ان معدل االحتياطيات 
بالنس�بة لالنتاج بحسب معلومات 
وأرق�ام ع�ام 1994م كانت حوالي 
46 أي انها كانت تكفي لحوالي 46 
س�نة. وكانت أس�عار النفط آنذاك 
وبحس�اب التضخم للدوالر تقارب 
30 دوالرا للبرميل. وبعد عش�رين 
عاما اس�تهلك فيها العال�م حوالي 
600 ملي�ار برمي�ل تغي�رت احوال 
صناع�ة النف�ط كالتال�ي: ارتفعت 
االحتياطي�ات بحوال�ي 600 مليار 
برمي�ل باالضاف�ة ال�ى 600 مليار 

لترتف�ع  اس�تهالكها  ت�م  برمي�ل 
االحتياطيات العالمية المؤكدة من 
النفط من 1118 ملي�ار برميل في 
عام 1994م الى 1700 مليار برميل 
ف�ي ع�ام 2014م. وأم�ا األس�عار 
الحالية للنفط فهي تتأرجح ما بين 
50-45 دوالرا للبرميل. وهذا يعني 
ان النف�ط موجود بوف�رة أكثر من 

االعوام الماضية.
النفط  وأم�ا بالنس�بة لتج�ارة 
واستهالكه فتعتبر الصين واليابان 
وامري�كا ودول االتح�اد االوروبي 
وباس�تثناء  المس�تهلكين.  أه�م 
الصي�ن الت�ي تقود نم�و االقتصاد 
العالم�ي ف�ان النم�و عل�ى طل�ب 
النفط ي�كاد يكون بالس�الب بهذه 
الدول الصناعية. اس�تطاعت الدول 
الرئيس�ية في االتحاد االوروبي ان 
تخفض اس�تهالكها اليومي للنفط 
ما بين 2004م و2014م بحوالي 2 
مليون برميل باليوم. واس�تطاعت 
اليابان أيضاً أن تخفض طلبها على 
النفط بحوالي مليون برميل باليوم 
لنف�س الفت�رة. وحت�ى الوالي�ات 
اس�تهالكها  خفض�ت  المتح�دة 
بحوالي مليون برميل باليوم. وهذا 
يش�ير بجالء الى انه وبينما ترتفع 
النف�ط  م�ن  العال�م  احتياطي�ات 
)معظمها احتياطيات اوبك( تعمل 
الدول الصناعية الرئيس�ية بالعالم 

على خفض اعتمادها عليه.
ومن األسباب الجوهرية لخفض 
الدول الصناعية من اعتمادها على 
النف�ط، ف�رض الرس�وم الباهظة 
على المشتقات البترولية من ديزل 
الرئيس�يين  الوقودين  وجازولي�ن 

لوس�ائل النقل. فعلى سبيل المثال 
بلغ س�عر لت�ر النفط ف�ي النصف 
االول م�ن الع�ام الماض�ي حوالي 
النف�ط  0.6 دوالر )س�عر برمي�ل 
حوال�ى 100 دوالر( وبلغت تكلفة 
الس�يارات  تكرير وتس�ويق وقود 
م�ع الربح للش�ركات حوالي 0.35 
دوالر للت�ر. وبذل�ك يصبح الس�عر 
المعق�ول للت�ر دي�زل او جازولين 
حوال�ي دوالر. بينم�ا بل�غ س�عر 
لتر الدي�زل في بريطاني�ا وايطاليا 
والماني�ا وفرنس�ا لنف�س الفت�رة 

من العام الماض�ي حوالي 2 دوالر 
وهذا يعن�ي ان الضرائ�ب اكثر من 
اجمال�ي التكلف�ة التي تق�در بأقل 
م�ن دوالر للتر. بالش�ك س�يحاول 
االفراد ف�ي هذه الدول االس�تغناء 
التدريجي عن النفط وذلك لالرتفاع 
الباهظ باالس�عار. وبذل�ك اجبرت 
الغربية مواطنيها على  الحكومات 
اس�تخدام وس�ائل النقل الجماعي 
مث�ل القط�ارات الت�ي تأخذ معظم 
طاقته�ا من الكهرب�اء الناتجة من 
المحطات النووية والطاقة البديلة 

عن النفط.
وأم�ا بالنس�بة لنم�و مص�ادر 
الطاق�ة االخ�رى وتنافس�ها م�ع 
النف�ط على حصة أكب�ر من خليط 
الطاقة العالم�ي، فيتوقع ان يفقد 
النفط المركز االول كمصدر للطاقة 
بع�د 2020م. وأم�ا بحلول 2040م 
فستصبح نسبة النفط في مصادر 
الطاقة العالمية وبحس�ب مصادر 
اوب�ك حوال�ي %24.3 ليصبح في 

المرتبة الثالثة بعد الفحم والغاز.
ربما يعود تراجع أسعار النفط 

لعدة أسباب أهمها االرتفاع الكبير 
حت�ى  وباالنت�اج  باالحتياطي�ات 
أصبح االنت�اج يف�وق الطلب الذي 
ل�م ين�م كثي�راً بس�بب ب�طء نمو 
االقتص�اد ف�ي ال�دول الصناعي�ة. 
العالمية من  ارتفعت االحتياطيات 
النف�ط باكث�ر م�ن اي وقت مضى 
بس�بب التق�دم التقن�ي بعملي�ات 
االستكش�اف والتنقيب والدقة في 
المؤك�دة،  االحتياطي�ات  حس�اب 
باالضافة الى التقدم العلمي بتعزيز 
كف�اءة االس�تخراج. فعلى س�بيل 

المث�ال تس�تطيع ش�ركات النفط 
اليوم اس�تخراج النف�ط من اماكن 
في اعماق المحيطات لم تكن تقدر 
عليها قبل 40 سنة. ومما زاد الطين 
بلة تقدم التقني�ات واالقتصاديات 
الزي�ت  اس�تغالل  تدع�م  الت�ي 
الصخري، والمقلق أن هذا المصدر 
الجديد للنفط موجود بكثرة بأكبر 
دولتين استهالكاً واستيراداً للنفط 

)امريكا والصين(.
مادام�ت  الخت�ام  وف�ي 
االحتياطي�ات النفطي�ة بالعالم قد 
ارتفع�ت ال�ى اعلى مع�دل لها في 
التاريخ ومادامت طرق االستخراج 
ذات الكفاءة العالية قد عززت كثيراً 
من الكميات المستخرجة من النفط 
حتى م�ن االماكن الصعبة، ومادام 
اعتماد الدول الرئيس�ية ذات الثقل 
في االقتص�اد العالمي قد انخفض 
على النفط، فلماذا ارتفعت اس�عار 
النفط الى مستوياته التاريخية في 

االعوام 2014-2011م؟.
العالمي�ة  التقاري�ر  بحس�ب 
الموثوق�ة ارتفع�ت االحتياطي�ات 
العالمية بش�كل كبير ما بين عامي 
ارتف�اع  بس�بب  و2010م  2005م 
االحتياطيات الفنزويلية من النفط 
الثقيل بحوال�ي 220 مليار برميل. 
الكمي�ة  نف�س  فنزوي�ال  وتنت�ج 
من النف�ط ولم تتغي�ر بالرغم من 
امتالكه�ا اكب�ر احتياط�ي للنف�ط 
بل عل�ى العكس انخف�ض انتاجها 
برمي�ل  ملي�ون  نص�ف  بحوال�ي 
بالي�وم. وهن�ا لن�ا ان نتس�اءل ما 
مدى مصداقية هذه االرقام التي ال 

تتفق مع الواقع؟

تغري احتياطيات العالـم النفطية وأثره عىل األسعار
      سليمان الخطاف 

تتاأثر اأ�شعار النفط بالعر�ض والطلب ومدى توفره اأو مبعنى اآخر مدى حجم االحتياطيات العاملية باال�شافة اإىل االأو�شاع اجليو�شيا�شية يف اأماكن االنتاج اأو طرق الت�شدير. ولقد �شهد العامل 
انخفا�شًا حادًا وطوياًل وغري متوقع الأ�شعار النفط بحوايل 50% يف عام. وبداأت اآثار هذا التدهور الكبري تلقي بظاللها على �شريحة كبرية من العاملني بقطاع الطاقة العاملي. فلقد اأعلنت قبل 
اأيام ال�شركات العاملية للبرتول نتائجها للربع الثالث وكانت بع�شها كارثية مثل �شركة �شل حيث اأثر انخفا�ض اأ�شعار النفط والغاز على ادائها ب�شكل كبري. واما الدول امل�شدرة للنفط مثل دول اوبك 

ورو�شيا وكندا فهي اي�شًا تعاين من انخفا�ض االأ�شعار الذي تعتمد عليه ميزانياتها ب�شكل رئي�ض.

    رائد برقاوي

  أم�ا وقد تدنت أس�عار الخ�ام دون حاجز ال 40 
دوالراً النفس�ي، وواصلت مسيرة هبوطها مخترقة 
مس�توى ال 35 دوالراً للبرمي�ل ال�ذي خس�ر 70 % 
خالل 18 ش�هراً، فإن كل الحواجز لم تعد قادرة على 
صد تحركات النفط نزوال أمام فائض المعروض في 
س�وق تتقاذفه األهواء من كل ح�دب وصوب وكثر 

العبوه.
ضعف »أوبك« من جهة وغزارة اإلنتاج من خارج 
المنظم�ة وتصدير الخ�ام األمريكي وإنت�اج النفط 
الصخ�ري من جهة أخ�رى عوامل أساس�ية تضغط 
عل�ى األس�عار، يقابلها على الضف�ة األخرى تراجع 
الطل�ب العالم�ي بس�بب ضع�ف اقتص�ادات الصين 

وأوروبا والدول الناشئة.
لك�ن أم�ام ه�ذا المش�هد الضباب�ي عل�ى المدى 
القصير، هناك مش�هد أخ�ر وبقعة ضوء على المدى 
المتوس�ط، فأس�عار بحدود الثالثين دوالراً للبرميل 
م�ن ش�أنها أن تعيد حس�ابات المنتجي�ن عبر وقف 
وتقلي�ص االس�تثمارات الضخمة المتجه�ة إلى هذا 
القطاع لس�نوات، فلن يعود بإمكان ش�ركات النفط 
ضخ عشرات المليارات إلنتاج نفط أسعاره رخيصة 
ال تغطي تكاليف اإلنتاج في كثير من مناطق العالم.

ماذا يعني ذلك؟
يعن�ي بحس�ابات األرق�ام إحج�ام الكثيرين عن 
االستثمار في النفط ما ينتج عنه بعد فترة من الزمن 
ش�ح في المع�روض، فتندفع األس�عار إلى الصعود 
مجدداً وبش�كل صاروخي قد يصل البرميل معه الى 
ال 100 دوالر إذا م�ا طالت مرحل�ة النفط الرخيص 

التي تشهدها األسواق حالياً.
لك�ن م�اذا نحن فاعلون ف�ي ه�ذه المرحلة التي 
قد تطول؟ علين�ا أوالً أن نتعايش مع تراجع عائدات 
النف�ط فاألمر لي�س أيام�اً وليس أش�هراً فقد يأخذ 
طابع الس�نوات بعد أن مرت حتى اآلن س�نة ونصف 

السنة.
فواتيرن�ا  لتس�ديد  نس�تدين  أن  قب�ل  علين�ا 
واحتياجاتنا الضخمة، أن نرش�د إنفاقنا، واألهم من 
ذل�ك أن نوق�ف اله�در، وأن نعود مج�دداً إلى برامج 
اإلصالح االقتصادي ألنه من دونها لن نس�تطيع أن 
يستمر األداء بانس�يابية تؤهلنا لمواجهة متطلباتنا 
االجتماعي�ة والتنموية، وهذا ينطبق على القطاعين 

الحكومي واألهلي معاً.
بإلغ�اء  الترش�يد  يك�ون  أن  بالض�رورة  لي�س 
الوظائ�ف أو وق�ف التعيينات، فاألمر س�هل يطبقه 
الجميع عند أول هيكلة يجريها لمؤسسته.. التحدي 
هو في إيجاد اآللية المناسبة لالحتفاظ بالموظفين 
وترش�يد اإلنفاق ف�ي الوقت ذاته، وف�ي البحث عن 
وس�ائل جديدة لزيادة العائدات، وف�ي ابتكار أعمال 

إضافية تحافظ على األرباح.
األمر برمته يتعلق باإلدارة الحسنة، فليس ناجحاً 
م�ن يحقق النج�اح ف�ي أي�ام الطف�رة واالنتعاش. 
النجاح يكمن في تحقيق ذلك خالل مرحلة االنكماش 
والصعوب�ات. اإلمارات نجحت في ذل�ك مراراً وهي 
ق�ادرة على ذل�ك اآلن، فهي األكثر ق�درة في اإلقليم 

على تحويل التحديات إلى فرص.
علين�ا أخيرا أن ندرك أننا مطالبون اآلن بالتعايش 
مع مدة قد تطول ألسعار نفط رخيصة وعائدات أقل 

لنتمكن من مواجهة التحديات بجدارة واقتدار.

لنتعايش مع نفط رخيص
    المستقبل العراقي /وكاالت 

ي�رى عبد الله الب�دري األمين العام لمنظمة 
»أوب�ك« أن تدن�ي أس�عار النف�ط العالمي�ة لن 
يس�تمرطويال، وإنها قد تتحول للصعود خالل 
عام، ك�ون دورة انخفاض األس�عار يؤدي إلى 

تقليص إنتاج بعض الدول.
وتراجعت أس�عار النفط حوالي الثلثين منذ 
منتص�ف 2014 واقترب خ�ام القياس العالمي 
مزي�ج »برنت« من أدنى مس�توياته منذ 2004 
خ�الل تعامالت ي�وم االثني�ن ليزي�د قليال عن 
36 دوالرا للبرمي�ل. لك�ن معظ�م المحللي�ن ال 

يتوقعون أن تعود أسعار النفط إلى 100 دوالر 
حت�ى ع�ام 2017 أو بع�د ذل�ك، ألن المنتجين 
س�يواصلون ضخ كمي�ات من الخ�ام تزيد عن 
حج�م االس�تهالك. وق�ال الب�دري خ�الل أول 
ح�وار بي�ن »أوبك« والهن�د في مج�ال الطاقة 
في نيودلهي يوم الثالثاء 12 ديس�مبر/كانون 
األول: »أعم�ل ف�ي مجال النفط ط�وال حياتي 
وشهدت ست دورات... شهدت أسعارا مرتفعة 
للغاي�ة وأس�عارا منخفض�ة، وه�ذه إحداه�ا. 
ل�ن يس�تمر ذلك«. وذك�ر الب�دري أن »أوبك« ال 
تس�تهدف س�عرا معينا، لكنها تتطلع إلى سعر 
عادل بحيث »يمكن للدول األعضاء تحقيق دخل 

مناس�ب، ويمكننا االس�تثمار من أج�ل توفير 
المزيد م�ن اإلم�دادات للمس�تهلكين«. وينتج 
العالم بالفعل ما يصل إلى مليوني برميل يوميا 
فوق ما يستهلكه إذ تضخ »أوبك« كميات قريبة 
من مس�تويات قياس�ية ف�ي محاول�ة إلزاحة 
منتجين ذوي تكلفة أعلى من السوق كشركات 
إنت�اج النف�ط الصخ�ري األمريك�ي، ويبدو أن 
استراتيجية المنظمة هذه تؤتي ثمارها إلى حد 
ما. وأضاف البدري أن إنتاج النفط قد ينخفض 
في األعوام المقبلة في ظل نزول األسعار الذي 
أدى إل�ى تقليص االس�تثمارات بما قيمته 130 
ملي�ار دوالر هذا العام، منوه�ا إلى أن إمدادات 

المع�روض من خارج »أوبك« تتجه لالنخفاض 
بنحو 400 ألف برميل يوميا في العام القادم.

وتص�ر »أوب�ك« عل�ى االس�تمرار في ضخ 
كميات كبيرة من النفط، رغم الضغوط المالية 
على أعضائها، وهو ما يثير قلق األعضاء األقل 
نف�وذا ف�ي »أوب�ك« الذي�ن يخش�ون أن تهبط 

األسعار صوب 20 دوالرا للبرميل.
غي�ر أن الب�دري ق�ال إن�ه حت�ى وإن بدأت 
بزي�ادة  الس�ماح  ف�ي  األمريكي�ة  الحكوم�ة 
صادرات الخام فإن األسعار لن تشهد مزيدا من 
التراج�ع وإن »أوبك« يمكنه�ا مواصلة اإلنتاج 

بالمستويات الحالية.

    أ.د. محمد إبراهيم السقا
  

س�عر  بل�غ   ،17/6/2014 ف�ي 
برمي�ل النفط م�ن خام برن�ت 114 
دوالرا. وق�ت كتابة ه�ذا المقال بلغ 
س�عر البرمي�ل 37.59 دوالر، وه�و 
س�عر لم تشهده السوق النفطية منذ 
زم�ن طوي�ل، أي أن س�عر النفط قد 
تراجع بنس�بة 67 في المائة تقريبا، 
وبمعن�ى آخر ف�إن ال�دول المصدرة 
تحص�ل اليوم عل�ى ثلث الس�عر عن 
كل برمي�ل تصدره، وفق�دت بالتالي 
ثلثي إيراداتها النفطية. قد ال يبدو أن 
صدم�ة تراجع اإليرادات النفطية لها 
تأثير محسوس في اقتصادات بعض 
الدول في الوقت الحالي، بسبب رصيد 
االحتياطيات الذي تراكم خالل الفترة 
الت�ي كانت فيه�ا األس�عار مرتفعة، 
غي�ر أن النتائ�ج المالي�ة له�ذا العام 
س�وف تكون كارثية بكل المقاييس 
للمالية العامة لجميع الدول النفطية، 
سواء التي لديها احتياطيات أم ال، إذا 
ما استمرت أس�عار النفط منخفضة 

على هذا النحو.
في اجتماع أوب�ك األخير أخفقت 
ال�دول األعض�اء ف�ي التوص�ل إل�ى 
اتفاق للح�د من فائ�ض العرض في 
الس�وق النفطي�ة إال بع�د أن تتعاون 
ال�دول خ�ارج أوب�ك م�ع المنظمة، 
ف�ي تحمل جزء م�ن الخفض للعودة 
بالس�وق نحو التوازن. ف�ي رأيي أن 
اشتراط مش�اركة الدول خارج أوبك 
ف�ي الخفض أمر غير منطقي التحاد 
المنتجين. فالهدف األساس�ي التحاد 
المنتجين هو الحفاظ على اس�تقرار 
تتج�ه  األس�عار، خصوص�ا عندم�ا 
نح�و النزول، وهي مهم�ة يقوم بها 
االتحاد بنفس�ه، وليس بالمش�اركة 
مع المنتجين من خارجه، ببس�اطة 
ش�ديدة ألن ه�ؤالء المنتجي�ن م�ن 

خ�ارج االتحاد ليس�وا أعض�اء فيه، 
ملزمي�ن  ليس�وا  فه�م  وبالتال�ي 
بالمش�اركة م�ع االتحاد ف�ي تحمل 
نتائج توازن الس�وق واألسعار، وإال 
فليترك االتحاد السوق لقوى العرض 
والطلب، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى 
وجوده. وبدال من أن تتجه أوبك نحو 
الحف�اظ على االس�تقرار الس�عري، 
تتص�ارع أوب�ك اليوم حول التمس�ك 
بحصتها السوقية، وهي استراتيجية 
مدم�رة، أو لعب�ة حصيلته�ا صفرية 
بالنس�بة للمنتجي�ن، ول�ن يس�تفيد 
منه�ا أح�د، س�وى المس�تهلك الذي 
س�يتمتع بأس�عار أق�ل للنف�ط على 
حساب المنتج. فمن يضاعف حصته 
السوقية ليبيعها بنصف السعر، يفكر 
بصورة غير رشيدة، ألنه في النهاية 
س�وف يحصل على اإليرادات نفسها 
ولكن بكمية إنتاج أكبر، وبمعنى آخر 
فإن�ه يه�در ثروته النفطية بأس�عار 

سوقية منخفضة.
على ما يبدو أن التمس�ك بالحصة 
الس�وقية يس�تهدف ضم�ان حص�ة 
تصدي�ر أعلى، حت�ى إذا م�ا ارتفعت 
األسعار فإنه سوف يضمن استمرار 
تصريف حصته بإي�رادات أكبر، لكن 
المؤكد أن األس�عار لن ترتفع طالما 
أن الجميع يتمس�ك بحصته، في ظل 

وجود تخمة عرض في السوق.
للدفاع ع�ن اس�تراتيجية الحصة 
الس�وقية يس�تند البعض إلى تجربة 
الثمانيني�ات عندما تفاعلت أوبك مع 
تخم�ة العرض في الس�وق من خالل 
خف�ض اإلنت�اج وم�ن ث�م تخفيض 
الحصة السوقية ألوبك، وذلك بالنظر 
إلى ما ح�دث على أنه خطأ كبير غير 
قابل للتكرار. من وجهة نظري أن ما 
حدث في الثمانيني�ات لم يكن خطأ. 
صحيح أن أوبك قد خسرت جزءا من 
حصتها الس�وقية، لكن السؤال الذي 

ل�م يطرح�ه أحد ه�و: ما ال�ذي كان 
سيحدث لألس�عار إذا لم تتدخل أوبك 
بخفض حصته�ا الس�وقية لتتوافق 
اإلجاب�ة  الس�وق؟  احتياج�ات  م�ع 
بالتأكي�د ه�ي ع�ودة األس�عار ربما 
إلى مس�تويات ما قب�ل 1973، حيث 
كان م�ن المفت�رض أن يب�اع النفط 
بدوالري�ن. فالنف�ط مث�ل أي س�لعة 
يتح�دد س�عره بالع�رض والطل�ب، 
واإلف�راط في العرض ال بد أن يترتب 
علي�ه تراج�ع األس�عار، م�ا ل�م يتم 
التحكم في الع�رض، وهذا ما يحدث 
حالي�ا. أوب�ك حاليا تتوق�ع أن تعود 
الس�وق إلى التوازن في العام المقبل 
وذلك من خالل تمني أن يرتفع الطلب 
عل�ى النفط على النح�و الذي يمتص 
فائ�ض الع�رض فتت�وازن األس�عار 
أن  عن�د مس�تويات مناس�بة. غي�ر 
الش�واهد المتاحة تشير إلى أن سعر 
النفط ربما يواصل تراجعه في العام 
المقبل. ما يعزز التوقعات باستمرار 
تراجع األسعار أن العراق اليوم ينتج 
بطاقته القص�وى، حيث أضاف نحو 
مليون برميل يوميا ليصل إنتاجه إلى 
نحو 4.5 مليون برميل، بينما تستعد 
إيران لكي تسترد ما ترى أنه حق لها 
من حصته�ا اإلنتاجية الت�ي فقدتها 
بس�بب الحصار الذي فرض�ه الغرب 
عليه�ا. من جانب ثالث فإن أي اتفاق 
للمصالح�ة بين األط�راف المتنازعة 
في ليبيا، س�يقود إلى ع�ودة اإلنتاج 
الليبي سريعا إلى مستوياته السابقة 
قبل الث�ورة على القذافي، األمر الذي 
س�يؤدي إل�ى تغذية فج�وة العرض 
ومن ث�م الضغط على األس�عار نحو 
التراجع بصورة أكبر عن مستوياتها 
الحالية.  وعلى ذلك ففي ظل التمسك 
باس�تراتيجية حماية الحصص على 
أوبك أن تتوقع األسوأ في المستقبل، 
وبالتالي على صانع السياسة المالية 

ف�ي الدول النفطية أن يس�تعد لمزيد 
من الضغط المالي، والبحث من اآلن 
ف�ي اآللي�ات الت�ي تضم�ن تخفيض 
اإلنفاق وزيادة اإليرادات غير النفطية 
عل�ى النح�و ال�ذي ال يؤثر س�لبا في 
التنمي�ة، ويحد من اآلثار االجتماعية 
اإلنف�اق  لخف�ض  والسياس�ية 
الع�ام، وف�ي الوقت ذات�ه ال يعرض 
لالس�تنزاف  المتراكمة  احتياطياتها 
وال ديونها لالرتفاع السريع. التدخل 
الفاعل ألوبك اآلن، من وجهة نظري، 
ال بد أن يكون منطقيا وعمليا، فتزايد 
حص�ص بعض ال�دول األعض�اء في 
أوبك كان أساسا على حساب تراجع 
حصص الدول األخرى، وبالتالي فإن 
أي اتف�اق على فرض س�قف إنتاجي 
يسحب العرض الفائض من السوق ال 
ب�د أن يتم في إطار تنازل باقي الدول 
األعض�اء لتعويض ليبي�ا وإيران عن 
الحص�ة التي فقدته�ا كل منهما، إما 
لظروف خارجة عن إرادتها أو بسبب 
المحلي�ة،  السياس�ية  االضطراب�ات 
وال يمك�ن التمس�ك بحصة س�وقية 
ت�م اقتطاعه�ا أساس�ا م�ن الحصة 
السوقية لألعضاء اآلخرين في أوبك. 
تراوح تقديرات فائض العرض حاليا 
بي�ن 2 و 3 ماليين برمي�ل يوميا، أي 
م�ا يقل عن 10 في المائة من اإلنتاج 
اليوم�ي ألوب�ك، وهو فائ�ض يمكن 
اس�تيعابه بس�هولة من خالل أوبك، 
وامتص�اص هذا الفائض كفيل برفع 
األس�عار بم�ا ال يقل ع�ن 60 دوالرا 
للبرميل، فهل من الرش�د االقتصادي 
بي�ع كمي�ة أكبر بس�عر أق�ل، أم بيع 

كمية أقل بإيراد أعلى؟
أعتق�د أن م�ا يجب أن تس�توعبه 
أوبك بش�كل جدي اليوم هو الدروس 
اتح�ادات  تج�ارب  م�ن  التاريخي�ة 
المنتجي�ن الس�ابقة. فالتاريخ يمدنا 
بقائمة طويلة من اتحادات المنتجين 

مث�ل أوب�ك، القليل منها ال�ذي صمد 
أمام الضغوط الخارجية أو الداخلية، 
وأوب�ك ف�ي الوق�ت الحال�ي ليس�ت 
استثناء. فاتحاد المنتجين مثل أوبك 
يك�ون فع�اال في حال�ة واحدة وهي 
أن يك�ون هناك عجز في الس�وق أو 
نق�ص ف�ي المع�روض من الس�لعة 
التي ينتجها االتحاد، بينما يكون في 
أضع�ف حاالت�ه عندما يك�ون هناك 
فائض سوقي من السلعة، وفي هذه 
الحال�ة األخيرة عندم�ا يأخذ أعضاء 
االتحاد ف�ي التنافس على المزيد من 
اإلنت�اج، ف�إن االتحاد يص�ب المزيد 
م�ن الوقود عل�ى الن�ار، وإذا لم يكن 
هناك تحرك سريع لمواءمة حصص 
اإلنت�اج مع احتياجات الس�وق وفقا 
آللية فعالة، فإن االتحاد سوف يكون 
معرض�ا لالنهي�ار. معظ�م الحاالت 
التي انهارت فيها اتحادات المنتجين 
كان س�ببها األس�اس ه�و اإلف�راط 
في اإلنتاج والمنافس�ة على الحصة 
الس�وقية. أخطر النتائج التي تترتب 
عل�ى ضعف فعالية اتح�اد المنتجين 
ه�ي خروج بعض األعضاء منه، فقد 
يق�رر بعض األعضاء أال فائدة ترجى 
من اس�تمرار عضويتهم في االتحاد 
في ظل عدم االتفاق على آلية واضحة 
وعادلة لتحديد الحصص، وهو ما قد 
يدفعه�م نح�و الخروج م�ن االتحاد 
باعتب�ار أن وجودهم خ�ارج االتحاد 
أفضل، حيث سيس�مح له�م بتحديد 
ما يرونه مناس�با من إنتاج. وعندما 
تبدأ عمليات الخروج تتراجع الحصة 
نتيج�ة  لالتح�اد وينه�ار  الس�وقية 
لذلك مثلما ح�دث لعديد من اتحادات 
المنتجين التي فشلت مسبقا كاتحاد 
منتج�ي القم�ح والزن�ك والصفي�ح 
واأللمني�وم والصلب والش�اي والبن 
والس�كر والنحاس والبوتاس وزيت 

الزيتون .. إلخ.

أوبك: أسعار النفط املنخفضة لن تستمر طوياًل

سوق النفط حتتاج إىل تدخل فاعل
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بعض المواد البراقة، على شكل 
حل�ي صغي�رة المع�ة، عالق�ة في 
إطار الصورة الزجاجي بالقرب من 
رأسها. ردا على سؤال حول ما هو 
هذا الش�يء، يقول لي “إنه ش�يء 
رسمته على وجهها بطالء األظافر 
قب�ل بضعة أي�ام م�ن مغادرتها”. 
وي�درك اآلن أنها كان�ت تعني بذلك 
القول إنها مغ�ادرة، وإنه ال ينبغي 
انتظارها. كش�ط يونجش�واي  له 
ط�الء األظاف�ر وال ي�زال يحتف�ظ 

بالصورة.
كانت أفانج واحدة من عشرات 
العرائ�س المهاجرات م�ن فيتنام، 
اللوات�ي تزوج�ن ف�ي ق�رى ف�ي 
المنطق�ة خ�الل العق�د الماض�ي. 
جزئيا، هن ساعدن على سد فجوة 
في التوازن بين الجنس�ين نش�أت 
عل�ى م�دى ثالث�ة عق�ود بس�بب 
سياس�ة الطفل الواحد في الصين، 
األم�ر الذي أدى إل�ى وجود فائض 
م�ن الفتيان ف�ي الق�رى الريفية. 
النق�ص الالحق ف�ي النس�اء دفع 
مه�ور العرائس ف�ي المنطقة إلى 
أعل�ى مس�توى، كما تق�ول والدة 
ل�ي، وهكذا بدأ الرج�ال في البحث 
عن مصدر آخ�ر أرخص للزوجات. 
ف�ي قضية ابنها، لجأوا إلى خاطبة 
القري�ة، وهي مهاجرة مس�نة من 
فيتنام كانت تملك صالونا لتصفيف 
الشعر في مكان قريب، ولها أعمال 
مزده�رة في التوفيق بي�ن الرجال 
المحليي�ن والفتي�ات الفيتناميات. 
كان ذل�ك حت�ى 21 تش�رين الثاني 
)نوفمبر( من العام الماضي، عندما 
وقع حدث ترك هذه الزاوية القليلة 
من الصي�ن تترنح. جميع العرائس 
الفيتناميات ف�ي المنطقة، بما في 
ذلك أفانج، قلن إنهن يردن الذهاب 
إلى حفلة - ثم اختفين على الفور. 
ولم ُيس�مع ش�يء عنه�ن منذ ذلك 
الحين. الماليين من الرنمينبي التي 
دفعت على ش�كل مهور للعرائس، 
تلقتها البن�ات وأهلهن والخاطبة، 

لم تتم رؤيتها مرة أخرى أبدا.

تكلفة عالية
تّدعي الشرطة أن لديها بالغات 
ع�ن 28 عروس�ا مختفي�ة من تلك 
الحادثة بال�ذات، على الرغم من أن 
الس�كان المحليي�ن يقول�ون إنهم 
يعرفون عددا أكب�ر من ذلك. كانت 
هن�اك أرب�ع ح�االت اختف�اء ف�ي 
فيكس�يانج وعش�رات ف�ي القرى 
المحيطة بها، وربما أكثر من 100 
حال�ة ف�ي مجموعها. مهم�ا كان 
الندم الذي يش�عر به لي في داخله، 
إال أن المال الذي خس�ره كان أش�د 
إيالما. يق�ول “لقد دفعنا لها كثيرا 
رنمينب�ي  أل�ف   150 الم�ال.  م�ن 
)نحو 15400 جنيه استرليني(. لم 
تك�ن رخيصة، وكانوا ق�د وعدونا 
باس�ترداد المال إذا حدث هذا، لكن 
ل�م نحص�ل علي�ه أب�دا”. ويضيف 
“هذا ال يتضمن األثاث والتلفزيون 

المرتبط باإلنترنت”.
نحن نتن�اول الغداء ف�ي منزله 
في فيكس�يانج. حي�ث توجد رزم 
ضخم�ة حصدت أخي�را ألكواز من 
ال�ذرة ممت�دة عب�ر باح�ة المنزل، 
الكيروس�ين  س�خان  وحي�ث 
المص�در الوحيد لل�دفء في أواخر 
تش�رين الثان�ي )نوفمب�ر(. نح�ن 
نرت�دي معاطفنا في داخل المنزل. 
فيكس�يانج تبعد ثالث ساعات من 
بكين بالقطار، لكنك تشعر وكأنها 
ثالثة عق�ود. الش�وارع الخارجية 
غي�ر معب�دة، لتصب�ح أنه�ارا من 
األمط�ار.  موس�م  ف�ي  الطي�ن 
المراحيض موجودة خارج البيوت. 
لى وعائلته ميسورون نسبيا، لكن 

القرية نفسها فقيرة.
والدته تنحني على موقد صغير 
للرحالت، عليه الماء المغلي، تجلب 
 mantou لن�ا صحون كع�ك المانتو
المبخر. ُيعاَم�ل الضيوف جيدا في 
فيكسيانج: يقدم القرويون كل ما 
لديه�م، لكن الحياة قاس�ية وليس 
لديه�م الكثير. وتس�أل والدته “إذا 
تعرفت على فتاة طيبة في هاندان 
)المركز اإلقليم�ي، الذي يبعد نحو 
س�اعة(، ه�ل يمكن�ك أن تعرفن�ا 

عليها”؟
ل�ي، وه�و رج�ل وس�يم لدي�ه 
ابتس�امة دائمة وينتمي إلى عائلة 
ثري�ة نس�بيا، في الع�ادة ال يواجه 
أي صعوبة في العثور على زوجة. 
لكن االقتصاد والتركيبة السكانية 
تدخلت. قبل جيل واحد فقط كانت 

الصين تصدر العرائس في الس�وق 
الس�وداء عب�ر البري�د إل�ى تايوان 
والياب�ان. اآلن، وبع�د عقدي�ن من 
النمو، يمكن حت�ى لمزارعي الذرة 
تحم�ل تكاليف جل�ب العرائس من 
المناطق الفقيرة في آس�يا. أصبح 
هذا ش�يئا ضروريا ف�ي هذا الجزء 
من هيب�اي بالنس�بة إل�ى الرجال 
الذي�ن يري�دون تكوي�ن عائ�الت. 
فيكس�يانج ف�ي حاجة ماس�ة إلى 
النس�اء، وهو المأزق الذي تشترك 
فيه مع أجزاء كثي�رة من المناطق 
الريفية في الصين. منذ عام 1979، 
عندم�ا وضع�ت الحكوم�ة قي�ودا 
صارمة على حجم األس�رة، خوفا 
م�ن كارثة بيئي�ة إذا انطل�ق النمو 
الس�كاني دون رادع، أصب�ح ع�دم 
وجود أطف�ال من البنات مش�كلة 
يعاق�ب  القان�ون  وكان  خطي�رة. 
على خروقات�ه بغرام�ات باهظة، 
وتدمي�ر  القس�ري  وباإلجه�اض 

المنازل وأخذ الرّضع من أسرهم.
توازن الجنس�ين غير المتكافئ 
هو أساس�اً مش�كلة ف�ي المناطق 
الريفي�ة ف�ي الصي�ن، حي�ث يت�م 
واختي�ار جن�س  البني�ن  تفضي�ل 
الموج�ات  طري�ق  ع�ن  المول�ود 
الصوتي�ة، على الرغ�م من حظره، 
وهو أمر لم يك�ن منظما بدقة كما 
ه�ي الحال ف�ي المدين�ة. يقول لي 
ش�ينجيانج، وه�و وال�د رجل آخر 
هربت عروس�ه “كان يتم إجهاض 
جمي�ع الفتي�ات”. إن�ه يس�تخدم 
مصطلح “تش�ى”، أو عالج باللغة 
الصيني�ة. “نحن ال يمك�ن أن ندفع 
الغرامات وهم اعتادوا على إرسال 

الناس لضربنا إذا لم ندفع”.

الهند�سة االجتماعية
هذه ليس�ت الم�رة األولى التي 
تؤثر فيها العواقب غير المقصودة 
للهندس�ة االجتماعي�ة الجماعي�ة 
التي نفذها الحزب الش�يوعي على 
الري�ف الصيني بش�كل مأس�اوي. 
برنام�ج التصنيع المعروف باس�م 
“القف�زة الكبرى إلى األم�ام” ولد 
مجاعة في أواخر الخمسينيات راح 
ضحيتها 30 مليون نس�مة. اليوم، 
نتائج سياسة الطفل الواحد، جنبا 
إلى جنب مع اختيار الجنس بصورة 
واس�عة للغاي�ة، تعتب�ر واضح�ة. 
ابتداء من التس�عينيات وفي العقد 
األول م�ن الق�رن الحالي، انخفض 
عدد الفتيات. وألغت الصين سياسة 
الطفل الواحد خالل تش�رين األول 

)أكتوبر( الماضي.
وفقا لتشن واقنج، وهو مختص 
ف�ي دراس�ات الجن�در “الذك�ورة 
واألنوثة” ف�ي األكاديمية الصينية 
للعلوم االجتماعية في بكين، رجال 
مث�ل ل�ي يعتب�رون “مج�رد رأس 
الموجة”. حاليا، كما يقول، نس�بة 
الرج�ال والنس�اء في س�ن الزواج 
عل�ى الصعي�د الوطن�ي ال تظه�ر 
التناقض الحقيقي. 105 رجال لكل 
100 ام�رأة ه�و في الواق�ع معدل 
قريب بش�كل الفت من المتوس�ط 
العالمي. لكن اإلحصاءات لألطفال 
األصغر س�نا تعتب�ر مزعجة حقا: 
هن�اك 118-117 ذك�را ل�كل 100 
أنثى ف�ي جمي�ع الفئ�ات العمرية 

تحت سن 14.
وهذا يعني بعد 5 � 10 س�نوات 
النس�اء  ع�دد  نق�ص  ظاه�رة  أن 
ف�ي س�ن ال�زواج الت�ي تش�هدها 

فيكسيانج اليوم ستتوسع لتصبح 
بحل�ول  الوطن�ي.  الصعي�د  عل�ى 
ع�ام 2020، س�يكون ل�دى الصين 
ما يق�در بنح�و 30 ملي�ون عازب 
فائض - بالصيني�ة guanggun، أو 

“األغصان العارية”.
في جميع أنحاء الصين، الرجال 
اقتصادي�ات  يواجه�ون  والنس�اء 
مش�حونة عل�ى نح�و متزاي�د في 
العث�ور عل�ى ش�ريك. هذه ليس�ت 
مجرد نتيجة للنسب بين الجنسين: 
االقتصادي�ة غير  التنمي�ة  فتح�ت 
المتوازن�ة صدوع�ا ف�ي المجتمع 
الصيني. وفي حين ش�هد العقدان 
الماضيان نجاة الماليين من الفقر 
ع�ن طري�ق النم�و واإلصالح�ات 
الناجح�ة، إال أن ه�ذا تحق�ق إل�ى 
حد كبير نتيجة التوس�ع العمراني 

الهائل.
في المقابل، ه�ذا ترك المناطق 
الريفية في الصين مستنزفة عندما 
يتعل�ق األم�ر بالموارد والش�باب، 
ف�ي حين إن الهجرة الجماعية أدت 
إل�ى مزيد م�ن انح�راف التوازنات 
ف�ي  الحساس�ة.  االجتماعي�ة 
اإلصالح�ات  عش�ية   ،1978 ع�ام 
االقتصادي�ة التي أطلقت ألول مرة 
هذا الفيض من اإلنسانية، كان أقل 
من 20 في المائة من سكان الصين 
يعيش�ون في المدن. اليوم 55 في 
المائ�ة من الس�كان يعيش�ون في 

المناطق الحضرية.
ف�ي فيكس�يانج ع�دد قليل من 
النساء تميل إلى مغادرة المنطقة. 
يذهب الرجال إلى العمل في مواقع 
البن�اء، ويع�ودون إل�ى مناطقهم 
األصلي�ة لجن�ي المحاصي�ل م�رة 
أو مرتي�ن في الس�نة. وفي الوقت 
نفس�ه، النس�اء يصبح�ن فتي�ات 
مصانع ومربيات. يقول لي “تركت 
الفتي�ات القرى للعثور على عمل”. 
وماذا ع�ن الرجال؟ “بعض الرجال 
ويفتح�ون  بلدته�م  ف�ي  يبق�ون 
يضع�ون  أو  صغي�رة،  ش�ركات 

مهاراتهم للعمل هنا”.

التوازن الدميغرايف
وه�ذا يعني أنه ف�ي حين يوجد 
فائ�ض من الرج�ال ف�ي المناطق 
الريفية، توجد مشكلة معاكسة في 
المدن األساس�ية. في بكين، مثال، 
توجد ثماني نساء لكل رجل متاح، 
وفقا لتش�و شياو بنج، التي تبحث 
ف�ي اقتص�اد ال�زواج عل�ى أفضل 
موقع للتعارف عن طريق اإلنترنت 
المرج�ح، كم�ا  Baihe.com. م�ن 
تقول، أن تبقى النس�اء في المدن، 
حتى لو كانت احتم�االت زواجهن 
ليس�ت جي�دة. وتضي�ف “بمج�رد 
أن يرتفع مس�توى المعيش�ة لديك 
يصب�ح م�ن الصعب خفض�ه مرة 
أخرى، خاصة بالنسبة إلى النساء. 
بتعبير صريح: هل تريد أن تستحم 
كل يوم؟ النساء اللواتي ينتقلن إلى 
المدن يغل�ب عليهن البق�اء هناك، 
في حي�ن إن انتقال الرج�ال هناك 

يعتبر مؤقتا”.
ارتف�اع  نفس�ه  الوق�ت  وف�ي 
أسعار المساكن يجعل من تكاليف 
ال�زواج باهظ�ة ف�ي المدين�ة، إذ 
يمك�ن للش�قق أن تكل�ف التكلفة 
نفس�ها الموج�ودة ف�ي لن�دن أو 
باري�س، في حين ال ي�زال الدخل - 
مقيس�ا بال�دوالر – متخلف�ا وراء 
روس�يا البيضاء. “س�بب االرتفاع 

في تكالي�ف الزواج ه�و أن المرأة 
تحت�اج ف�ي الوق�ت الحاض�ر إلى 
الشعور باألمان”، كما تقول تشو. 
“ذلك ليس بس�بب وجود نقص في 

النساء”.
يقال للرجل الذي يس�جل اسمه 
في موقع Baihe.com “إن التدقيق 
تطلب�ه  ش�يء  أول  ه�و  المال�ي 
العميالت ويعتبر ض�رورة إذا كان 
يري�د ج�ذب أي اهتم�ام”. وتقول 
تش�و “إن كبار العميالت، مثل تلك 
الت�ي لديها درجة علمي�ة متقدمة، 
تريد أن ترى رصيدا مصرفيا ال يقل 
ع�ن 100 مليون رنمينبي )عش�رة 
ماليين جنيه استرليني(”. وتضيف 
“هذا هو نقطة البداية”. وتطلب كل 
العمي�الت تقريبا ذكورا يكس�بون 
عل�ى األق�ل ثماني�ة آالف رنمينبي 
ف�ي الش�هر. “أقل م�ن أربعة آالف 
غير مؤهل”. وتضيف “إذا كان هذا 

يبدو قاسيا، فهو كذلك”.
م�ا تش�ون ه�وا، اختصاصي�ة 
تق�ول  كاس،  كلي�ة  ف�ي  الجن�در 
“إن الضغ�ط الرئيس�ي على مهور 
الثغ�رات  ع�ن  نات�ج  العرائ�س 
الواسعة في الدخل التي فتحت في 
الصين. المرأة اليوم تريد أن تشعر 
بالحماي�ة لذل�ك تطل�ب التكالي�ف 
مقدما )للزواج(”. بدأ االرتفاع في 
مه�ور العرائ�س في التس�عينيات 
عندما لم يكن هناك نقص حقيقي 
النس�اء عل�ى الصعي�د  ف�ي ع�دد 
الوطن�ي. البحوث ف�ي كلية كاس 
عل�ى مه�ور العرائس ف�ي الصين، 
التي نشرت في عام 2011، تسجل 
متوس�ط مهور يراوح بين عش�رة 
آالف و11 أل�ف رنمينبي بين عامي 
1990 و1999. ارتف�ع هذا إلى 33 
ألفا ف�ي العقد الالح�ق. وتقول ما 
“م�ن الواضح أن�ه كان هناك كثير 

من التضخم منذ ذلك الحين”.
لك�ن ف�ي حي�ن إن النقص في 
النساء لم يظهر بعد في اإلحصاءات 
الوطنية، تش�ير ما إلى قلة الرجال 
في قمة الهرم االجتماعي والنساء 
في الجزء الس�فلي، بفعل العوامل 
االقتصادي�ة. تق�ول “الرج�ل م�ن 
الفئ�ة )أ( يت�زوج امرأة م�ن الفئة 
)ب(  الفئ�ة  م�ن  والرج�ال  )ب( 
يتزوجون النس�اء م�ن الفئة )ج(، 
الرجال م�ن الفئ�ة )ج( يتزوجون 
نس�اء من الفئ�ة )د(. المجموعات 
الوحي�دة المتبقية هي النس�اء من 
الفئ�ة )أ( والرجال م�ن الفئة )د(، 
ويمك�ن جلب الرجال من الفئة )د( 
إلى النساء من الفئة )ع(، العرائس 

اللواتي يتم طلبهن عبر البريد”.

ق�سر الغرام
عندما حان الوق�ت لكي يتزوج 
ل�ي، وال�ده، مث�ل كثيري�ن آخرين 
مي�ي  وو  استش�ار  القري�ة،  ف�ي 
ي�و، الخاطب�ة المحلي�ة. وو، وفقا 
ألش�خاص يعرفونها، وصلت قبل 
20 عام�ا م�ن فيتن�ام باعتباره�ا 
عروس�ا تم طلبها هي نفسها عبر 
البري�د. وعمل�ت على بن�اء أعمال 
تجاري�ة مزده�رة إليج�اد عرائس 
من فيتنام للرجال المحليين. كانت 
هذه المرأة الهائلة بكل المقاييس، 
ه�ي أيض�ا واح�دة م�ن أصح�اب 
المش�اريع. فقد تضاع�ف صالون 
التجمي�ل ال�ذي تملك�ه باعتب�اره 
“قص�ر الغ�رام” بما يش�تمل عليه 
البيضاء  البالستيكية  الكراسي  من 

يجلب�ون  القروي�ون  والزه�ور. 
أبناءه�م للقاء اثنتي�ن أو ثالث من 
الفتي�ات الفيتناميات التي تجلبهن 
بلده�ا  م�ن  أس�ابيع  بضع�ة  كل 
األصل�ي. المكان ال�ذي جاءت منه 
الفتي�ات أو حقيقتهن ال تزال لغزا. 
إنهن يملن إلى البقاء معا، وينادين 
بعضه�ن البع�ض ب� “الش�قيقة” 
وفقا لم�ا ذكر ل�ي، ويأتي�ن دائما 
بدون أي أوراق. لم تس�تطع أي من 
األسر التي تحدثنا إليها أن توفر أي 
إثبات لهوي�ة زوجاتهم أو زوجات 

أبنائهم.
قدمت وو ضمانا مع بناتها - إذا 
الذت الواح�دة بالف�رار قبل خمس 
المهج�ور  ال�زوج  ف�إن  س�نوات، 
يحصل على عروس جديدة، مجانا. 
وكان ذلك كافيا بالنسبة إلى معظم 
القرويي�ن. يقول لي “ل�م أكن أريد 
أن أت�زوج لك�ن أصدقائ�ي كان�وا 
يتزوج�ون وأراد أبي وأمي مني أن 
أتزوج، لذلك قلُت في نفس�ي: لماذا 

ال”؟
التقى لي أوال أفانج في صالون 
وو. كان�ت جميل�ة، لك�ن عمليا لم 
تكن تعرف أي كلم�ة صينية. ومع 
ذلك كان لها ثمن ال يقبل المنافسة: 
150 ألف رنمينبي. كان هذا س�عرا 
عاليا ج�دا بالنس�بة إلى ل�ي، لكن 
َره وال�ده بأنه يعادل نحو نصف  ذكَّ
ما تكلفه الفتيات المحليات. وعلى 
النقي�ض منه�ن، لن تك�ون هناك 
حاج�ة إل�ى ش�راء من�زل وربم�ا 
سيارة. الندرة جعلت تكلفة الزواج 
م�ن فت�اة صيني�ة عالي�ة بش�كل 

فلكي.
تم�ت الصفق�ة، وذهب�وا إل�ى 
منزل لي. لم يكن هناك حفل زفاف 
ول�م يت�م التوقيع عل�ى أي أوراق. 
كان وال�ده قد دعا اب�ن عمه لجمع 
الم�ال للحصول عل�ى زوجة البنه 
البال�غ م�ن العمر 23 عام�ا. يقول 
ل�ي “فيتن�ام ل�م تخط�ر ببالي من 
قبل ق�ط، لم أكن قد فكرت قط في 
ذل�ك، ما زلت ال أع�رف من هي، أو 
المكان الذي جاءت منه”. ويضيف 
“جمع�وا بصعوب�ة بع�ض الم�ال 
الذي يكفي لش�راء األث�اث وجهاز 
تلفزيون بشاش�ة مسطحة لعضو 

األسرة الجديد”.
رجال فيكسيانج يبدون قادرين 
على تذكر المفاوضات المالية التي 
رافقت زواجه�م، أو زواج أقاربهم 
يعرف�ون  التفاصي�ل.  أدق  حت�ى 
بالضب�ط المبل�غ ال�ذي ت�م دفعه، 
والمبل�غ الذي ت�م اقتراض�ه، وما 
الممتل�كات األخرى  كان�ت قيم�ة 
التي ذهبت للع�روس. لكن من هم 
مث�ل ل�ي، يعتب�رون أق�ل وضوحا 
النس�اء  ح�ول  التفاصي�ل  بش�أن 
ل�ي  يتزوجونه�ن.  كان�وا  الالت�ي 
جويشن، زوج آخر من الذين فقدوا 
زوجاته�م ف�ي الهج�رة الجماعية 
نفس�ها، ال يمكن�ه أن يتذك�ر ماذا 
كان اسمها. يقول “لست متأكدا ما 
كان اسمها، لم أكن حتى قد تعرفت 
عليها قبل مغادرتها”. لى جويشن 
ف�ي األربعينات من عم�ره وكانت 
العروس الفيتنامية زواجه الثاني. 

مكثت معه لمدة ستة أيام فقط.
كيف كانت تبدو؟ “كانت أش�به 
ما تكون امرأة عادية”، كما يقول. 
وفي تبري�ره لقراره بالزواج منها، 
ي�ورد مب�ادئ اقتصادية بس�يطة. 
“نحن نتزوج الزوجة األجنبية فقط 

عندم�ا ال يكون لدينا أي خيار آخر. 
نحن فقراء لي�س لدينا مصدر جيد 
للدخل. يس�ألن ع�ن هدية خطوبة 
نس�تطيع  التكلف�ة،  منخفض�ة 
تحملها، وهذا هو الس�بب. إذا كان 
لنا أن نتزوج من العروس المحلية، 
فس�تكون تكالي�ف الهدي�ة إضافة 
إل�ى بناء من�زل، وس�يارة، بحدود 
400 – 500 أل�ف رنمينبي. تكاليف 
الهدية وحدها ه�ذا العام بين 180 

ألفا و300 ألف رنمينبي”.
يقول ل�ي يانجتش�واي “إنه لم 
يع�رف فق�ط اس�م عائل�ة أفانج، 
فه�و لم يش�اهد أي بطاقات هوية 
أو جوازات س�فر، األمر الذي جعل 
صعب�ا”.  هويته�ا  عل�ى  التع�رف 
آخ�ر  لعري�س  وال�د  ش�ينجيانج، 
مهج�ور، ال يمكنه أيض�ا أن يتذكر 
اس�م عروس ابنه. “ناديناها هيي، 

تعالي لتناول الطعام”.

تبادل منافع
ال�زواج في الري�ف الصيني هو 
إلى ح�د كبي�ر تب�ادل للممتلكات، 
والم�رأة ليس�ت س�وى واحدة من 
الس�لع ف�ي عملي�ة التب�ادل هذه. 
نتيجة لذلك ل�م تكن حياة العرائس 
كان  س�هلة.  دائم�ا  الفيتنامي�ات 
لديه�ن وظيف�ة واح�دة؛ اإلنجاب 
وكن يتلقين مكافأة مقابل البقاء. 
يقول لي كانت الكلمات األولى التي 
تعلمته�ا أفانج في الصينية “ماما، 

بابا، نفد لدي المال”.
لم تتكيف أفانج جيدا مع الحياة 
فى مقاطعة هيباي، أرض السهول 
قاس�ية الب�رودة ومناج�م الفحم. 
جعلت أهل زوجها يشترون األرز – 
الذي ال يأكلونه أبدا باعتبارهم من 
الش�مال الصيني. تق�ول والدة لي 
“بعد مغادرته�ا أجبرنا على تقديم 
األرز للدج�اج”. وترك�ت وراءه�ا 
دليال على م�ا كان يدور في ذهنها 
تقريب�ا: كت�اب لعب�ارات جاه�زة 
والصيني�ة  الفيتنامي�ة  باللغتي�ن 
بعنوان “7000 جملة صينية لكافة 

الظروف”.
بخ�ط اليد على صفح�ة فارغة 
ُكتب�ت ُجم�ل كانت أفان�ج على ما 
يب�دو تح�اول تعلمه�ا. ف�ي الجزء 
العلوي “هذا ألنك ال تس�مح لي أن 
أخ�رج”، تليها “تص�در منك رائحة 
كريه�ة!” و”أن�ت ف�ي حاج�ة إلى 

االستحمام”.
يعت�رف ل�ي ب�أن األم�ور ربما 
ل�م تكن تس�ير على ما ي�رام، رغم 
أن�ه يصر على أنه�ا كانت حرة في 
الدخ�ول والخروج. يق�ول “كانت 
لديه�ا دائما الدراجة”. من الواضح 
من روايت�ه أن الزوجي�ن لم يكونا 
منس�جمين تمام�ا. يعت�رف قائال 
أن�ا  وأحيان�ا  تغض�ب،  “أحيان�ا 
أغض�ب”. فقط مرة واحدة، بعد أن 
كاد يفقد س�اقه في حادث دراجة 
نارية، أظهرت ه�ي بعض الحنان. 
مختلط�ة  مش�اعر  كان�ت  لكنه�ا 
بالغبط�ة “أخي�را اعتق�دت أنها قد 
تبتع�د عن�ي لبضع�ة أي�ام. كان�ت 

سعيدة”.
ف�ي تش�رين الثان�ي )نوفمبر( 
وو  الخاطب�ة  ب�دأت  الماض�ي 
التص�رف بغراب�ة. حيث ب�دأت في 
رحالت طويلة تأخ�ذ معها خاللها 
أحيان�ا  الفتي�ات،  م�ن  مجموع�ة 
ألي�ام. وظهرت مرة أخ�رى، قائلة 
“إنها كانت تجم�ع جميع بطاقات 
الهوية الخاصة بالعرائس من أجل 
تسجيلها”. وبعد يوم أو يومين جاء 
موعد الحفل�ة الغامضة واالختفاء 

الالحق بعدها.
يتذكر لي أن هاتفه بدأ يرن “قال 
العرسان اآلخرون، نحن ال نستطيع 
العرائ�س(  )أي  إليه�ن  الوص�ول 
بالهاتف”. ح�اول االتصال بأفانج، 
لك�ن هاتفه�ا كان مغلق�ا. بع�ض 
العرائ�س ترك�ن أطف�اال وراءهن، 
وبعضهن كن يعش�ن مع أزواجهن 
أن  الواض�ح  م�ن  كان  لس�نوات. 
الرجال ُخدع�وا”. ويضيف “نعتقد 
أنها كان�ت تخطط له�ذا األمر منذ 

فترة طويلة”.
عينت الش�رطة في كيزو فرقة 
المباح�ث  م�ن  خاص�ة  مهم�ات 
 28 ال��  التقاري�ر  ف�ي  للتحقي�ق 
المتعلقة باحتي�ال العرائس. يقول 
ل�ي “إن�ه وع�دد م�ن األش�خاص 
اآلخري�ن ذهبوا ل�إدالء بأقوالهم، 
لكن أقاربهم حذروهم من التعاون 
م�ع الش�رطة”. “قال�وا إنن�ا ق�د 
نتعرض لمتاعب”. في كانون األول 

)ديسمبر( الماضي، ادعت الشرطة 
أنها اعتلقت ثالثة أش�خاص، رغم 
أن وو ال ي�زال مصيره�ا مجهوال. 
رفض الضابط تش�انج، قائد فرقة 
المهم�ات الخاص�ة، عن�د االتصال 
به هاتفيا، مناقش�ة القضية، قائال 

“إنها قضية قيد التحقيق”.
ربم�ا تك�ون فيكس�يانج أكب�ر 
حادثة احتيال ف�ي مهور العرائس 
حت�ى اآلن، لكنها ليس�ت الوحيدة 
ب�أي ح�ال من األح�وال. ف�ي عام 
عرائ�س  ثمان�ي  اختف�ت   ،2013
فيتناميات في مقاطعة شاندونج، 
2012 اختف�ت ثم�ان  وف�ي ع�ام 
أخريات في جيانجتشي. وفي آذار 
)م�ارس( 2015 فكك�ت الش�رطة 
احتي�ال  عصاب�ة  س�وييوان  ف�ي 
فيتنامية كبيرة على طالبي الزواج 
 11 واعتقل�ت  فيتنامي�ات  م�ن 
شخصا. وفي حين يستمر النقص 
ف�ي الفتيات ف�ي الق�رى الريفية، 
تتزاي�د أوراق المس�اومة في أيدي 
النس�اء. وه�ذا واضح لي�س فقط 
من االرتفاع في مهور العرائس بل 
أيضا ف�ي الطريقة التي يتكيف بها 

الرجال مع السلوك الجديد.

دوافع الهرب
لم يكن من الممكن التحدث مع 
أي من العرائ�س المختفيات، لكن 
ام�رأة فيتنامي�ة قال�ت إن اس�مها 
ث�و وافق�ت عل�ى تب�ادل وجهات 
نظره�ا من خ�الل مترج�م. قالت 
“إنها تزوجت من عائلة صينية في 
لياونينج، ش�مال شرقي  مقاطعة 
الصي�ن، وبقي�ت كم�ا قال�ت إل�ى 
ح�د كبي�ر ألن أصهاره�ا وزوجها 
يس�محون لها بالعودة س�نويا إلى 

فيتنام مع أطفالها”.
ليس لدى ثو أي معرفة شخصية 
بم�ا حدث ف�ي فيكس�يانج، لكنها 
تعرف بالفع�ل ثالثا م�ن العرائس 
الفيتنامي�ات اللوات�ي هرب�ن، بما 
ف�ي ذل�ك ش�قيقة زوجه�ا. قالت 
“أعتق�د أن هذا حدث ف�ي معظمه 
ألن عائ�الت العرائ�س كانت نوعا 
م�ا متدني�ة المس�توى، وال تف�ي 
للعرائ�س  بالس�ماح  بوعوده�ا 
الفيتنامي�ات بالع�ودة م�رة أخرى 
لزي�ارة عائالته�ن. إنهم يخش�ون 
عن�د مغادرته�ن إلى فيتن�ام، أن ال 
يعدن م�رة أخرى. حت�ى إن بعض 
العائ�الت ال تس�مح له�ن بتن�اول 
الطعام المناس�ب”، تقصد الطعام 

الفيتنامي.
بقي�ت ث�و ألنه�ا كان�ت تلق�ى 
معاملة حسنة. قالت “بالعيش هنا، 
أرى أن األزواج يفعل�ون تقريبا كل 
ش�يء. إنهم يعملون والنساء يكن 
ف�ي البي�ت يلعبن لعب�ة الماجونج 
م�ن  لي�س  فيتن�ام،  ف�ي  فق�ط. 
المفترض أن تمضي النس�اء طوال 
الي�وم في لع�ب البطاق�ات. عندما 
يتزوجن يتقبل�ن حياتهن الجديدة. 
وعندم�ا يعدن إلى فيتنام، إذا كانت 
حياتهن الجدي�دة جيدة وأزواجهن 
جيدي�ن، حينها بالطب�ع يعدن إلى 
الصي�ن. لك�ن إذا تلقي�ن معامل�ة 
سيئة من الرجال، فعليهن الهرب”. 
كان زوجه�ا، وهو عام�ل مهاجر، 
يجل�س بجوارها عندما اتصلنا بثو 
ف�ي من�زل عائلته�ا خ�ارج مدينة 
هوشي منه خالل رحلة العودة إلى 
فيتنام. إنه ال يس�مح لها بالس�فر 
فق�ط لرؤي�ة والديه�ا، ب�ل يذهب 
معها، وقد بذل مجهودا لتعلم اللغة 
الفيتنامي�ة. لديهما ابن�ة صغيرة، 
تلع�ب بصوت مرتفع ف�ي الخلفية 
خالل محادث�ة الفيديو. يقول “من 
المه�م لها أن تكون س�عيدة أيضا، 

ولهذا السبب بقينا معا”.
في فيكس�يانج، يق�ول لي “إنه 
يود إيجاد زوجة جديدة واالستقرار، 
لكن العوامل االقتصادية المشوهة 
بس�بب العق�ود القليل�ة الماضي�ة 
ف�ي الصي�ن تجعل ذل�ك هدفا بعيد 
المن�ال”. لديه اآلن خي�ارات قليلة 
- يق�ول “إنه لن يبحث عن عرائس 
عبر البريد مرة أخرى. لكن االنتقال 
إلى المدينة ربما يعني أنه ال يمكنه 
تحم�ل ش�راء من�زل. ف�ي الوق�ت 
نفسه، البقاء في فيكسيانج يعني 
العثور على شخص ما لالنتقال إلى 
الريف - وهذا ليس طلبا سهال. أظن 
أن علي التع�رف على فتاة أوال قبل 
أن أق�رر. إذا وجدت فتاة مناس�بة 
فس�أتزوجها - لك�ن إذا تزوج�ت 
مرة أخرى، فس�يتعين على عائلتي 

اقتراض مزيد من المال”.

الصينيون »يستوردون« زوجاهتم من فيتنام
       تشارلز كلوفر

العرو�س  اأفاجن،  اللعب. تركت  �سفاه، وم�ستح�سرات جتميل االأخرى، وجمموعة من ورق  واأحمر  االأذن،  نكا�سات  اللون، حزمة من  برتقالية  �سعر  املقوى توجد ربطة  الورق  داخل �سندوق من 
الفيتنامية التي مت طلبها عرب الربيد للزواج من يل يوجن�سواي، كال من هذه العنا�سر وراءها عندما اختفت ال�سنة املا�سية.

يل، وهو زارع ذرة من قرية فيك�سياجن يف مقاطعة هيباي ال�سينية، يقلِّب كل غر�س يف يده وكاأنه يحتوي على دليل مهم، ومن ثم يقوم باإحالل �سيء اآخر حمله ب�سكل منهجي. واأخريا ُيخِرج �سورة 
الأفاجن. تبدو يف عمر 19 اأو 20 عاما وتقف وا�سعة اإحدى يديها على االأخرى، اأمام خلفية ر�سمت الأحد ال�سواطئ.



فرضت لجن�ة القيم باالتح�اد الدويل 
لك�رة الق�دم )فيف�ا( الي�وم االثنني 
عقوب�ة اإليقاف مل�دة ثماني�ة أعوام 
ع�ى كل م�ن الس�ويرسي جوزي�ف 
بالتر رئيس الفيفا والفرنيس ميشيل 
بالتيني رئيس االتحاد األوروبي للعبة 

)يويفا(.
بالت�ر  بتوق�ف  العقوب�ة  وتق�ي 
وبالتين�ي ع�ن ممارس�ة أي نش�اط 
يتعل�ق بكرة الق�دم عى املس�تويني 
املح�ي وال�دويل ، حس�ب م�ا قررته 
القي�م  للجن�ة  القضائي�ة  الغرف�ة 

بالفيفا.
وتعن�ي العقوبة نهاية مش�وار بالتر 
يف قي�ادة كرة الق�دم العاملية وضياع 
فرص�ة بالتين�ي يف خالفته برئاس�ة 
الفيف�ا يف االنتخاب�ات املق�ررة خالل 
للجمعي�ة  االس�تثنائي  االجتم�اع 
العمومية )كونج�رس الفيفا( يف 26 

شباطفرباير املقبل.
وقضت الغرفة بوج�ود خرق لقواعد 
القي�م فيما يتعل�ق بتحوي�ل “مبلغ 
مثري للش�بهة” قيمت�ه مليوني فرنك 
س�ويرسي م�ن بالت�ر إىل بالتيني يف 

عام 2011 .
وذك�رت لجنة القيم يف بيان “الس�يد 
بالت�ر ل�م يتمك�ن ، س�واء يف بيان�ه 
املكت�وب أو من خالل أقواله بجلس�ة 
االستماع ، من تقديم أساس قانوني 
لدفع هذا املبل�غ.. تأكيده عى وجود 
اتفاق شفهي لم يكن مقنعا ورفضته 

الغرفة )القضائية(.”
وأضاف�ت اللجنة “نظرا لع�دم إعالء 
مصلحة الفيف�ا يف املقام األول وعدم 
االبتع�اد ع�ن أي إج�راء ق�د يك�ون 
مخالف�ا ملصلح�ة الفيف�ا ، تب�ني أن 
الس�يد بالتر انتهك الواجبات املؤتمن 

عليها إزاء االتحاد.”
وفرضت غرام�ة قيمتها 50 ألف رنك 

سويرسي عى بالتر كما جرى تغريم 
بالتيني 80 ألف فرنك سويرسي.

وأدي�ن بالتر بانته�اك لوائ�ح الفيفا 
الخاص�ة بتقدي�م أو قب�ول الهدايا ، 

وتض�ارب املصال�ح ، وال�والء وكذلك 
القواعد العامة للسلوك.

وأشارت اللجنة إىل أن بالتر وبالتيني 
بالقواع�د  يلتزم�ا  “ل�م 

األخالقية ولم يحرتما جميع القوانني 
واللوائ�ح املعمول به�ا وكذلك اإلطار 

التنظيمي للفيفا”.
كذل�ك أدين بالتين�ي بخ�رق اللوائح 

املتعلق�ة بتقدي�م الهداي�ا وقبولها ، 
وتضارب املصالح ، والوالء ، والقواعد 

لعامة للسلوك.
وذك�رت لجن�ة القي�م يف بيانه�ا أن 

بمصداقي�ة  يعم�ل  “ل�م  بالتين�ي 
ونزاه�ة كامل�ني، وأظهر ع�دم وعي 
بأهمية واجبات�ه والتزاماته وبالتايل 
مس�ؤولياته.”وكان بالت�ر وبالتيني 

قد أوقفا بش�كل مؤقت ملدة 90 يوما 
بق�رار من لجنة القي�م يف الثامن من 
ترشين أوألكتوبر إث�ر بدء تحقيقات 
بشأن هذا املبلغ الذي تسلمه بالتيني 
يف ع�ام 2011 نظ�ري عم�ل أنج�زه 

للفيفا بني عامي 1998 و2002 .
ونف�ى كل من بالتر وبالتيني ارتكاب 
أي مخالف�ة ، ويعتق�د أن�ه قد يرفعا 
القضية إىل محكمة التحكيم الريايض 

الدولية يف لوزان بسويرسا.
يعل�ن  أن  املف�رتض  م�ن  وكان 
بالت�ر رحيل�ه ع�ن رئاس�ة الفيفا يف 
الكونجرس االس�تثنائي املقبل ، وقد 
كان بالتين�ي يأم�ل بش�كل ق�وي يف 

خالفته يف رئاسة الفيفا.
وج�اء إيقاف بالت�ر وبالتيني املؤقت 
يف ترشين أولكتوب�ر املايض بعد فتح 
تحقيقات جنائية م�ع بالتر من قبل 
السلطات السويرسية يف أيلولسبتمرب 
بتقدي�م  بالتين�ي  طالب�ت  وق�د   ،

معلومات بشأن القضية.
وادع�ى بالت�ر وبالتين�ي أن تحوي�ل 
املبل�غ كان ج�زءا من اتفاق ش�فهي 
حول عمل أنجزه بالتيني عندما كان 
مستش�ارا كروي�ا لبالت�ر ، وأكد كل 

منهما بأن اتفاقا مكتوبا لم يتم.
ول�م يتضح حت�ى اآلن الس�بب وراء 
تسلم بالتيني بعد تسع سنوات املبلغ 
يف الوقت الذي كان يس�عى فيه بالتر 
للحص�ول عى الدعم م�ن أجل الفوز 
برئاس�ة الفيفا لف�رتة رابعة ، يف ظل 
منافس�ة قوية حين�ذاك من القطري 

محمد بن همام.
وتوىل بالت�ر 79 عاما رئاس�ة الفيفا 
اعتب�ارا م�ن ع�ام 1998 وكان م�ن 
املفرتض أن يعلن بنفس�ه رحيله عن 

املنصب يف الكونجرس املقبل.
وكان بالتيني 60 عام�ا ، قائد ونجم 
املنتخ�ب الفرن�يس الس�ابق وال�ذي 
ي�رأس اليويفا منذ ع�ام 2007 ، أبرز 

املرشحني لخالفة بالتر.

جلنة القيم يف الفيفا توقف بالتر وبالتيني »8« أعوام
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المستقبل العراقي/ وكاالت

الشباب والرياضة: ال تأجيل يف موعد انتخابات االندية
 

اكد مع�اون مدير عام دائ�رة الرتبية البدني�ة والرياضة يف 
وزارة الش�باب والرياضة عض�و لجنة كتابة اللوائح 
االنتخابي�ة لألندي�ة هيث�م محم�د رش�يد ان 
االنتخابات ستقام يف موعدها املحدد وال 
صح�ة لتأجيله�ا كما ت�ردد، مؤكدا 
ان ال�وزارة رشع�ت بإج�راءات 
تكوي�ن اللجن�ة العلي�ا الت�ي 
س�ترشف ع�ى املؤتم�رات 
االنتخابي�ة وم�ن املرجح 
ان تكتم�ل خ�الل االيام 
م�ن  املقبل�ة  القليل�ة 
بمهمة  ال�رشوع  اجل 

التحض�ري والتهيئة إلع�الن اللجان الس�اندة للعملي�ة االنتخابية من 
خالل التنس�يق مع مديريات الشباب والرياضة لألعداد االمثل لتهيئة 

اماكن االنتخابات واستضافة اللجان العاملة.
وقال رشيد: ان الوزارة ولجنة كتابة اللوائح االنتخابية لألندية تؤكد ان 
اقامة املؤتمرات االنتخابية س�تقام يف مواعيدها التي اعلنتها الوزارة 
خ�الل ش�هر اذار املقبل وال تفك�ر ال�وزارة مطلقا بتأجيلها حس�ب 
توجيهات الوزير عبد الحس�ني عبطان ساع وبقوة إلقامة االنتخابات 
يف موعده.وأف�اد لق�د حرصنا ع�ى ان تكون الالئح�ة االنتخابية غري 
تقليدية لتحقيق اجراءات س�ليمة ستكون بابا مرشعا للحصول عى 
هيئ�ات ادارية س�ليمة تنفذ م�ا لديها م�ن اراء وطروحات عى ارض 
الواقع ومنها االس�تقاللية والقدرة عى احتواء السلبيات والعمل عى 
تجاوزه�ا واذا ما تحقق هذا االمر فس�تكون الرياض�ة العراقية هي 
املستفيد االكرب لخلق رياضة عراقية تساوي او 

تنافس مع الرياضة العربية والقارية.

يب�دو أنَّ املهاجم الدويل الكولومب�ي، مهاجم نادي 
تشيليس اللندني رادميل فالكاو يقي آخر أيامه يف 

قلعة ستامفورد بريدج.
فوفقاً ملا نقلته صحيفة »ليكيب« الفرنس�ية الشهرية 
فإنَّ فالكاو يستعد لحزم حقائبه والرحيل عن صفوف 

النادي اللندني يف السوق الشتوية املقبلة.
وكان فال�كاو بع�د ف�رتة إعارت�ه املخيب�ة لآلم�ال يف 
مانشسرت يونايتد انتقل لصفوف تشيليس بيد أنَّه فشل 
تماماً يف هذه التجربة حيث س�جل لتشيليس فقط هدف 

وحيد يف ال�دوري يف املباراة التي 
كريس�تال  م�ن   1-2 خرسه�ا 

باالس يف وقٍت سابق من هذا العام.
وت�رى صحيفة ليكيب الفرنس�ية، أنَّ تش�يليس يريد 

إنهاء ف�رتة إعارة الالعب وإعادته للن�ادي القادم منه 
عى سبيل اإلعارة وهو نادي موناكو الفرنيس.

ويقب�ع موناكو حالياً يف  املركز الثالث يف الدوري الفرنيس 
1، ومع ذلك فهو يتخلف ب� 17 نقطة خلف املتصدر باريس 

سان جريمان.
ويف إش�ارة منه�ا إىل البدي�ل املحتمل لفالكاو يف تش�يليس، 

ُوضع اسم إيمانويل أديبايور عى القائمة.

 
أكدت لجنة املس�ابقات باتح�اد الكرة، ان 31 مباراة س�يتم تأجيلها يف 

الدوري املمتاز بس�بب مش�اركة املنتخب االوملبي يف بطولة اس�يا التي 
تنطل�ق مطلع العام املقب�ل يف قطر.وقال مدير اللجنة ش�هاب احمد 

بحس�ب بيان لالتحاد، ان »اربعة اندية هي الزوراء وامليناء والنفط 
والرشط�ة تقدم�ت بطلبات رس�مية لتأجي�ل مباري�ات فرقها يف 

املس�ابقة«.واضاف ان »اللجنة اجرت مس�حا لعدد املباريات التي 
ستتأجل بسبب تنفيذ قرار االتحاد القايض بتأجيل مباريات الفرق 
الت�ي انخ�رط 3 العبني بصف�وف املنتخ�ب االوملبي فاتض�ح ان 12 
مباراة س�يتم تأجيلها يف املجموع�ة االوىل و19 يف املجموعة الثانية«.

واش�ار أحمد اىل، ان »اللجنة س�تعقد اجتماعا لحسم مواعيد املباريات 
املؤجلة الجديدة الس�يما ان املواعيد ستصطدم بمواعيد املنتخب الوطني 

امام تايلند وفيتنام«.

شهدت الجولة ال� 17 من الدوري االيطايل بكرة 
الق�دم مش�اركة الع�ب املنتخ�ب الوطني عي 
عدن�ان يف الدقيقة 75 من زمن الش�وط الثاني 
للمب�اراة التي فاز فيها اوديني�زي عى تورينو 

بهدف الالعب الكرواتي ستيف بريكا.
وشارك املدافع االيرس العراقي عي عدنان بديال 
يف الش�وط بعد طرد احد العبي الدفاع لتحصله 
عى انذارين.وكان عي عدنان، قد غاب يف الفرتة 
األخرية عن صفوف األبيض واألسود جراء تأثر 

جاهزيته البدنية بس�بب الضغط الكبري 
للدوري االيطايل بكرة القدم.

يذك�ر ان، الالعب عي عدن�ان مثل نادي 
امانة بغداد عى صعيد الدوري العراقي 

املمتاز وحق�ق مع املنتخ�ب الوطني 
املرك�ز الراب�ع يف بطول�ة أمم أس�يا 

الت�ي ج�رت مطل�ع الع�ام الحايل 
يف اس�رتاليا بع�د الخس�ارة إمام 
قي�ادة  تح�ت   2-3 اإلم�ارات 

املدرب العراقي الشاب رايض 
شنيشل.

اعرتف بول بوغبا، نج�م الفريق األول لكرة القدم بنادي 
يوفنت�وس، أن العب�ي البيانكونريي صعب�وا األمور عى 

أنفسهم أمام كاربي.
وحقق يوفنتوس فوًزا صعًبا عى منافسه كاربي، بثالثة 
أه�داف مقاب�ل هدفني، يف املب�اراة الت�ي جمعتهما عى 
ملعب »س�اندرو كابايس« ضمن منافس�ات الجولة 17 

بالدوري اإليطايل.
وتع�رض اليويف ملوقف محرج يف آخ�ر دقائق املباراة بعد 
تسجيل بونوتيش، مدافع السيدة العجوز هدف يف مرماه 

يف الدقيقة 93.
وقال بوغبا يف ترصيحات لش�بكة »س�كاي سبورتس«: 
»نح�ن جميًعا س�عداء من أج�ل الفوز رغ�م أننا صعبنا 

املباراة عى أنفسنا«.
وأض�اف: »ال يج�ب أن يتك�رر ذل�ك م�رة أخ�رى، علينا 
أن نتس�م بالتواض�ع ف�ال ي�زال طريق  الف�وز بالدوري 

طويالً«.

أكد حارس مرمى املنتخب الوطني السابق احمد جاسم، 
أن تأه�ل املنتخب الوطني ملونديال روس�يا صعبا وأقرب 
للمس�تحيل، مبينا أن العديد من االسباب تقف وراء ذلك، 

فيما اعترب أن حراسة املرمى بالعراق يف خطر.
وقال احمد جاسم : إن »مهمة املنتخب الوطني يف تصفيات 
مونديال روس�يا تبدو صعب�ة وأن تأهله للنهائيات أقرب 
للمس�تحيل«، معتربا أن »العديد من االس�باب تقف وراء 

ذلك وتؤثر تأثريا مبارشا«.
وكشف جاس�م أن »من االسباب هو عدم وحدة الالعبني 
والتأثر بمواقع التواصل االجتماعي التي أصبحت قراراتها 
واقعا مفروضا عى أصح�اب القرار ومؤثرة عى املدربني 
والالعبني«، مش�ريا إىل أن »ضعف مسابقة الدوري وسوء 

املالعب وانقسام اإلعالم وتعامل الجمهور بالعاطفة 
من االسباب املؤثرة أيضا«.

ويف س�ياق متص�ل أكد جاس�م أن »حراس�ة املرمى 
يف الع�راق بخط�ر كب�ري وتحت�اج للكث�ري لتعود من 
جديد«، الفتا إىل أن »من أهم متطلبات نجاح حراسة 
املرم�ى توفر امل�دارس التخصصية ووج�ود مدربني 
عى مس�توى ع�ال يتمتع�ون بالخ�ربة واملصداقية 

واملقبولية«.
وتاب�ع الحارس الس�ابق أن »من ال�روري جدا 

أن يك�ون هن�اك م�ن يق�رر تس�مية مدرب�ي 
حراس املرمى يف لجن�ة املنتخبات واللجنة 

الفنية ومتابعة عم�ل حراس األندية 
ل�كل  تقيي�م  وعم�ل  واملنتخب�ات 

مدربي الحراس«.

عيل عدنان ُيشارك اودينيزي االيطايل 
بمواجهة تورينو

بوغبا: نحن مجيعًا 
سعداء من أجل الفوز

امحد جاسم: التأهل للمونديال
أشبه باملستحيل
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فالكاو يستعد حلزم حقائبه 
والعودة إىل فرنسا

31 مباراة مؤجلة
يف  الدوري املمتاز بسبب االوملبي



»اجلندب« يلهم العلامء
تمكنت مجموعة م�ن الباحثني من 
ابت�كار روبوت�ات صغ�رة جديدة، 
باالعتم�اد ع�ى رصص�ور الحق�ل 
)الجن�دب(، وذلك من خ�ال تحليل 
لدي�ه  الحرك�ة  وأنم�اط  قفزات�ه 
ذات  حديث�ة  كام�رات  بواس�طة 

رسعات فائقة.
وق�ال أس�تاذ الهندس�ة امليكانيكية 
بجامع�ة جون�ز هوبكن�ز، راج�ات 
ميتال: »رصصور الحقل ليس مجرد 
آفة ضارة، بل إن املبادئ األساس�ية 

لتصميم جسمه قد تسهم يف ابتكار 
ذات  رش�يقة،  صغ�رة  روبوت�ات 
قدرة عى التحرك وسط التضاريس 

الوعرة وأنقاض الزالزل«.
مجس�مة  نم�اذج  ابت�كار  وت�م 
بالربمجي�ات لتوضي�ح حرك�ة كل 
جزء من أجزاء جسم الحرشة خال 
عمليت�ي القفز والهبوط، األمر الذي 
س�يكون فعاال خال محاولة السر 
وس�ط تضاريس وعرة مثل أنقاض 

الزالزل.

اس�تنتاج  اىل  العلم�اء  توص�ل 
مفاده ان عصر الرمان ال يقي 
اإلنس�ان من اإلصاب�ة بأمراض 
القلب.بعد سلسلة من التجارب 
املخربي�ة والرسيرية، اكتش�فوا 
خالها ان عصر الرمان بخاف 
ثم�رة الرم�ان نفس�ها ال يتميز 
بأي خ�واص مفيدة، وان تناوله 
اإلصاب�ة  احتم�ال  يخف�ض  ال 
واألوعي�ة  القل�ب  بأم�راض 

الدموية.
وكانت دراسات سابقة قد اكدت 

نتائجه�ا ان للرمان فوائد جمة. 
ولكن علماء من الواليات املتحدة 
يؤكدون ان ليس لعصر الرمان 
اإلنس�ان.  صح�ة  يف  تأث�ر  اي 
إضاف�ة اىل أن عص�ر الرمان ال 
يمكنه وقاية القلب من اإلصابة 

باألمراض.
اش�رك يف الدراس�ة الجديدة 33 
متطوع�ا جميعه�م يخضع�ون 
لعملية غسل الكى وثمة احتمال 
بأم�راض  يصاب�وا  ألن  كب�ر 

القلب.

عصري الرمان ال يقي من أمراض القلب
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امليزان

؟؟هل تعلم
أن مي�اه ش�االت نياغارا هي أكث�ر دفئا من 

األسفل عنها يف األعى

أننا نموت بش�كل أرسع من قلة النوم عن قلة 

الطعام

أن هنال�ك نوعا من األس�ماك يدعى بالس�مك 

الصديف بإمكانه ابتاع إنسان كامل

أن أوراق ش�جر القبيقب كبرة جدا بحيث أنك 

ل�و وضعت أوراق عرش ش�جرات منها لغطت 

مساحة تزيد عى أربع هكتارات

أن الش�هب )الني�ازك( ليس�ت بنج�وم ، إنها 

أجسام تحرق لدى دخولها املجال األريض

أن الساعة يخف وزنها عندما ينحل زنربكها

أن الطباش�ر الت�ي تس�تخدم يف الكتابة عى 

السبورات تستخدم من الجص الفرنيس

يتميز مواليد ب�رج الحمل بطبيعة مرحة 
، واجتماعى ، كل�ه حيوية ويعطى معنى 
ورونق�ا لكل عمل يقوم ب�ه ، يعرب بباغة 
وفصاحة عن أحاسيس�ه ومش�اعره، ال 
يتص�ف باألناني�ة والخب�ث ومحبوب بني 

الناس 

رجل برج الثور ضحوك ال يخلو مجلس�ه 
م�ن الفكاهة يعش�ق الش�هرة واألضواء 
يستغل رجولته ىف تحقيق أهدافه ، يحرم 
حري�ة الغر ورصيح ، يعرب بإخاص عما 

يدور ىف خاطره. 

رجل برج الجوزاء شخصية قوية وإرادته 
فوالذي�ة عاش�ق وهائ�م ، ج�رىء تث�ر 
ش�خصيته الخيال ال يقتنع ب�دور واحد، 
مخلص جدا مع من يحب�ه يحمى أقاربه 

ويضحى بالكثر من أجل سعادته

رجل محافظ وتقلي�دى ورائد صنف نادر 
م�ن الرجال رقي�ق ، غر مل�ول بل يمكن 
ملرافقي�ه أن يتعرفوا عى جمال املغامرات 
واملفاج�آت ، كث�ر العاق�ات النس�ائية 

وتجذبه املرأة الذكية. 

يتس�م مول�ود ب�رج األس�د بأن�ه يح�ب 
املوس�يقى ويتش�وق إىل س�ماعها مغرم 
العش�ق  إىل  ومي�ال  باالجتماعي�ات 
الرومانىس ، آراؤه مثرة وأفكاره واضحة 
يحب الصداقات الكثرة مع ترك مس�احة 

للحرية الشخصية. 

رج�ل برج العذراء يميل إىل إرهاق نفس�ه 
بالقل�ق املس�تمر واملبالغ�ة ىف اهتمام�ه 
وانش�غاله بباء وك�وارث البرشية ، رغم 
ميول�ه إىل املبادئ اليس�ارية يح�ب حياة 
السام والتناغم والهدوء ، حنون عاطفى 

يساعد اآلخرين.

توق�ع ماجى فرح ألصح�اب برج العذراء 
عى مس�توى الحياة العملي�ة والعاطفية 
انش�غالك بأح�وال الناس جميع�ا يجعل 
منك إنس�انا خاصا بالنسبة لهم يلجأون 
إلي�ك ىف الرساء وال�راء، فأنت عون لكل 

املحيطني بك 

يتميز رجل برج العقرب بموهبة السيطرة 
والتأث�ر عى الجماهر ويس�اعده الحظ 
ملقاومة املح�ن ىف حياته، وال يعلن الحرب 
مبارشة يعرف كيف يجعل نفس�ه شعبيا 
إىل أبع�د حد، موهوب ىف معرفة ماذا يجب 

أن يفعل وىف أى وقت . 

مول�ود ه�ذا الربج ج�ذاب وماك�ر يخفى 
مشاعره باحتشام مفرط خبر وماهر ىف 
اكتش�اف خبث اآلخرين ، متحفظ يتميز 
بضب�ط النف�س ال يب�اىل إطاق�ا بالقيل 
والق�ال ولكن�ه يمل�ك ىف داخل�ه عاطفة 

عظيمة يمتص املعرفة مثل اإلسفنجة. 

النجم يقول إن مولود برج الجدى إنس�ان 
ص�ادق مع نفس�ه وم�ع اآلخري�ن يمتاز 
باألعمال الخالدة التى تخلد ذكراه إىل األبد 
، يس�تطيع أن يكون مثاال ينحت الصخر 
ليصنع تمثاال رائعا أو خطيبا رائعا يسحر 

الناس بقوة صوته

مول�ود ب�رج الدلو يعت�رب جمي�ع الناس 
أصدق�اء جديرين باهتمامه ش�عور رجل 
برج الدلو تجاه اآلخرين غامض للكثرين 
ومعقد إذ يحيط نفس�ه بالكتمان الشديد 

 .

رجل برج الحوت إنسان غريب خياىل قوى 
إىل حد االستثناء ، إذا صمم الوصول لهدف 
فإنه يعطى كل ما ىف وسعه ملاحقة الهدف 
وبلط�ف الح�وت وطرقه الناعم�ة يحقق 
أكرب قدر م�ن النجاح ، متعدد الغراميات ، 

واثق من نفسه متكرب.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

طبق اليوم

 o للمس�لمني  قبل�ة  أول   1
يوضع التاج فوق رأيس

املحي�ط  يف  جزي�رة   2
الهادي.

تنقرها فتس�معك هدير   3
الصوت o يحتاج

نسمات o ابتعدا  4
يف الشعر o أغب وأرشب  5

 o وح�دة قي�اس الطاقة  6

من أساليب الخط العربي
نص�ف ول�ول o معن�اه   7

كثر الربكة واليمن
 o الخش�ب  ان�واع  م�ن   8

مجهز مواد ملوضوع معني
أول من روض الخيل.  9

س�كرتر س�ابق لألم�م   10
املتحدة توىل منصبه أكثر من مرة.

مدين�ة غ�ر عربية فيها   1
450 مسجدا o تحت أقدامها الجنة

غر معقد o للتعريف  2
 o أنواع م�رشوب محبب  3

اسم فلم ملحمد سعد )مبعثرة(.
 o منسوب إىل دول العالم  4

االرتفاع والعلو
م�ا يبلغ�ه االنس�ان من   5
عم�ره o س�وق كب�ر البن�اء o قمة 

الطرب
نعم باالجنبية o ركض  6

الع�ر الس�امي حيث   7
كانت إدارة للحم�ام الزاجل o مجهز 

مواد للنداءمعني
اصبح ملكا ملر وعمره   8

9 سنوات
 o الحي�اة  إىل  الخ�روج   9

لدينا

اوجد الكلمة املفقودة

املقادير:
نصف كوب زيت نباتي 

كوب سكر 
ملعقت�ني باكن�ج ب�اودر صغار ملعق�ة فانيا 

صغرة 
3بيضات
ذرة ملح 

كوب وربع عصر برتقال
كوبني دقيق منخول 

جوزهند للتزيني اختياري 
برش برتقالة

الصوص: 
كوب برتقال

ملعقة نشاء كبرة 
سكر حسب الرغبة

طريق�ة تحض�ر كيك�ة الربتقال الهش�ة مع 
صوص الربتقال

1. نخف�ق البي�ض جي�دا بواس�طة الخفاق�ة 
اليدوي�ة، نضي�ف الس�كر والزيت بالت�وايل مع 

الخفق الجيد
2. نضيف الفانيا، نضيف الدقيق بالتدريج مع 
الباكنج باودر ونستمر بالخفق، نضيف عصر 

الربتقال وبرش الربتقالة.
3. يده�ن قال�ب الكي�ك بالزيت ورش�ة دقيق، 

نضع الخليط بالقالب.
4. يوض�ع بالفرن املحمى مس�بقا ع نار عالية 
ملدة ع�رش دقائق بعده�ا نكمل الش�وي ع نار 

باردة جدا.
5. عم�ل الصوص، نضع كوب الربتقال ع النار، 
نضيف سكر حس�ب الرغبة، نذوب النشا بربع 
كوب م�اء، نضيف النش�ا ف�وق الربتق�ال مع 
التحريك املس�تمر حتى يمتزج الخليط ويصبح 

متل السحلب.
6. نضي�ف الصوص فوق الكيك�ة بعد نضجها 
وهي س�اخنة، نضيف جوز الهن�د بعد ان تربد 

الكيكة
7. صحتني وهنا.

معلومات  عامة

فوائد البندق
1-  البندق غني بالطاقة واملواد املغذية. حيث 
انها مصدر ممتاز من األحماض الدهنية غر 
املش�بعة االحادي�ة-)MUF( مث�ل األحماض 
األوليك والباملتيوليك ، مما يساعد عى خفض 
 HDL أو “الكوليس�رول الضار” وزيادة LDL
أو “الكوليس�رول الجيد”. وتش�ر الدراسات 
واألبح�اث أن النظام الغذائ�ي الغني بالدهون 
الغ�ر مش�بعة ل�ه الق�درة عى من�ع مرض 

الرشيان التاجي والسكتة الدماغية . 
2- ه�و مص�در غن�ي باالحم�اض الدهني�ة 

أوميغ�ا 3 األساس�ية الهام�ة مث�ل حم�ض 
اللينولي�ك وحم�ض اللينوليني�ك ، و حم�ض 
و  الدراس�ات  واش�ارت  ا   Docosahexonic
البحوث أن اميغ�ا 3 الدهون تعترب عامل ملنع 
االلتهاب�ات لخف�ض مخاطر ارتف�اع ضغط 
ال�دم، ومرض الرشي�ان التاجي، والس�كتات 
الدماغية ورسطان الثدي والقولون ورسطان 
الربوس�تاتا. توفر أحماض أوميغا 3 الدهنية 
أيضا بع�ض الفوائ�د يف ظروف مث�ل التهاب 

املفاصل الروماتيزمي.

للحر فوائد صحية ؟

من هنا وهناكمن نوادر العرب

حسني الساعدي

• وق�ع بني األعم�ش وزوجته وحش�ة 
،فس�أل بع�ض أصحاب�ه م�ن الفقهاء 
أن يرضيه�ا ويصل�ح مابينهما .فدخل 
اليه�ا وق�ال : إن أبامحم�د ش�يخ كبر 
فايزهدن�ك فيه عم�ش عيني�ه، ودقة 

ساقيه ، وضعف ركبتيه ، وجمود كفيه 
.

فق�ال ل�ه األعم�ش: قبحك الل�ه ، فقد 
أريتها من عيوبي مالم تكن تعرفه. 

• قيل لحكيم: أي األشياء خر للمرء؟
قال: عقل يعيش به .قيل: فإن لم يكن..

قال: فإخوان يسرون عليه

قيل: فإن لم يكن..قال: فمال يتحبب به 
إىل الناس

قيل: فإن لم يكن..قال: فأدب يتحى به
قيل: فإن لم يكن..قال: فصمت يس�لم 

به
قيل: فإن لم يكن

قال: فموت يريح منه العباد والباد..!!

إّن تناول الحّر يف املأكوالت يحافظ عى 

صح�ة الف�رد ويطي�ل حيات�ه، بفضل 

وجود مادة ال�� capsaïcine املتواجدة 

في�ه والت�ي ه�ي مض�ادة لالتهابات 

ومضادة لألكسدة. كما تعمل هذه املادة 

عى تجديد خايا الجسم، والوقاية من 

بعض أنواع الرسطان. من أجل معرفة 

الخاي�ا  ع�ى   capsaïcine ال��  تأث�ر 

الرسطاني�ة، ق�ام الباحث�ون بإضافة 

هذه املادة عى الخاي�ا يف املخترب، وقد 

تبني أنها منعت نموّهن. تعزز إذاً هذه 

املادة ظاهرة ال� apoptose أو ما يعرف 

بم�وت الخاي�ا املربم�ج. بش�كل عام، 

جميع الخض�ار تقي من الرسطان، إالّ 

أّن الحّر يقّدم مزايا معّينة عندما يكون 

مطه�واً م�ع الدهون، لذلك م�زج الحّر 

م�ع القليل من الزيت ق�د يكون أفضل 

طريقة الستهاكه. وقد أشارت إىل ذلك 

النتائ�ج التي نرشت يف املجل�ة العلمية 

The BMJ والت�ي تقول أيض�اً أّن الحّر 

يحم�ي م�ن أم�راض القل�ب والجهاز 

التنفيس.

عـامـوي

افـقـي

بدون تعليق

كيكة الربتقال مع الصوص



16
ص�ف�ح���ة

العراق�ي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

األخي�رة

العدد  1111
  الثالثاء 22 كانون االول 2015

07709670606
مؤي���د عب���د الزه���رة
لتحري���ر س���كرتير ا

العراق�ي
تصدر ع�ن مؤسس�ة املس�تقبل العراقي�ة 

للصحاف�ة والطباع�ة والن�ر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

07901463050لالشرتاك واإلعالن 
البريد االلكتروني : 07801969233tahaa.iraq@yahoo.comهاتف رئاسة التحرير

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

حان الوقت الستعادة اإلنرتنت
ات امض���اء

كرم نعمة 

مس���احة لل���رأي

أس�تطيع أن أجد تفس�را ملشاعري س�واء باالس�تياء أو الغضب أو رباطة 
الج�أش عندم�ا أتلقى ردا مس�يئا ع�ى ما أكت�ب، لكنه من الصعوب�ة أن أكون 
يف موق�ف ام�رأة كاتب�ة أو صحفية أو فنان�ة تتلقى مثل هذا الس�يل املريع من 
الش�تائم والحنق عندما تنهال عليها مثل هذه التهديدات التي س�هلت شيوعها 
حري�ة التواصل عى املدون�ات واملواقع االجتماعية. هذا األس�بوع انهمرت عى 
كيت سمورثويت وهي ممثلة كوميدية وناشطة سياسية اآلالف من التغريدات 
ومنع عرض مرسحي لها يف جامعة لندن ألنها تنتقد فيه تجريم بائعات الهوى 
وإفالت املش�رين من العقاب! ليس املهم مناقش�ة طبيعة العرض وداللته عى 
ثقاف�ة املجتم�ع الربيطاني، لكن من األهمية تحليل مضم�ون ردود الفعل التي 
انهمرت عى حس�اب س�مورثويت ع�ى توير، أقل م�ا يف تلك ال�ردود مفردات 
تصفه�ا ب�”العاه�رة” و”الوقح�ة” وتهدده�ا باالغتصاب. ويمك�ن أن نجد ما 
يقابل قصة كيت ، يف مجتمعاتنا العربية بما حدث للش�اعرة السعودية أشجان 
الهندي هذا األس�بوع عندما حاول عدد من املتش�ددين من�ع إلقاء قصيدتها يف 
أمس�ية بمعرض جدة للكتاب تحت مس�وغ يمت للقرون املظلم�ة كونها أنثى 
تلقي شعرا عى الرجال! وما تبع ذلك من ضجيج هائل عى توير جعل الشاعرة 
تكتب “حني يرسم الجهالء صورهم الحقيقية ويضعونها يف برواز ثم يقدمونها 
ل�ك عى أنها أن�ت! ال تغضب وتأمل قب�ل أن تفكر يف الدفاع عن صور مش�ّوهة 
ال تخصك!”. بدت هذه الش�اعرة الس�عودية أقوى مما نتخيل، فقبلها اضطرت 
كاتبة بريطانية تعرضت لس�يل من الشتائم البذيئة عى موقف لها عن التمييز 
عى أس�اس الجنس “ألخذ قس�ط من الراحة” من وسائل التواصل االجتماعي، 
وفضل�ت اله�روب اإلعالمي عى مج�رد قراءة ش�تائم اآلخرين املوجه�ة إليها. 
ويمكن رسد قصص لعدد كبر من النس�اء الالتي انسحبن من وسائل التواصل 
االجتماعي أو أجربن عى تغير عملهن بعد أن تعرضن إىل وابل من الهجمات عى 
اإلنرنت.وكشف مس�ح جامعي أن الصحفيني أكثر الفئات االجتماعية تعرضا 
لالعت�داءات اللفظي�ة والتهديدات عى مواق�ع التواص�ل االجتماعي وباألخص 
توير. وذكر املس�ح الذي أرشفت عليه الباحثة ايمي بينز من جامعة النكشاير 
الربيطاني�ة، أن الغالبية العظم�ى من الصحفيني تعرضوا إىل ش�تائم وإهانات 
لفظي�ة وحتى تهدي�دات عرب اإلنرنت.فه�ل ينبغي أن ن�رك مدوناتنا ملجرد أن 
بعض الجهالء يرسمون صورة مظلمة يف متن أو هوامش مواقع التواصل؟ يبدو 
موقف الش�اعرة أشجان الهندي أش�به بإجابة ش�جاعة عى مثل هذا السؤال. 
اإلنرنت تجربة حية ومدهشة من أجل الديمقراطية، منحت صوتا ملن ال صوت 
له، يجب أن تكون وس�يلة لقول الحقيقة بوجه السلطة وفضاء متاحا للجميع 
أمام عقد األقوياء يف الس�لطة وسيطرتهم عى رؤوس األموال، وأنه من املهم أن 
يرى من هم يف الس�لطة قوة الش�عور حول القرارات التي يتخذونها. وال ينبغي 
تحوي�ل مث�ل هذه التجربة الحي�ة والديمقراطية يف حياتن�ا املعارصة إىل مجرد 
وس�يلة للتعبر عن الغضب واالحتق�ار والخالف. فنحن ن�درك أن التكنولوجيا 
املتصاع�دة تتي�ح لوس�ائل اإلع�الم الجديدة التح�رك برسعة قص�وى، وال أحد 
بمقدوره أن يرس�م الخط الفاصل بني األرشار واألخيار. لكن يف الوقت نفسه ال 
يمكن تجاهل ذلك، فوسائل التواصل االجتماعي والصحف التي تنرش التعليقات 
عليها التفكر يف مسؤوليتها للوقوف بوجه بوادر التمييز والعنرصية والكراهية 
من أجل اس�تعادة هذا الفضاء الحر، فقد حان الوقت الستعادة اإلنرنت قبل أن 

يختطفه األرشار إلشاعة العدوانية والتعليقات القبيحة.

يج�در بن�ا أن نتفادى ال�كالم عنها حت�ى نتفادى ال�كالم بها، أقصد 
الجدي�ة. س�وف لن نقول عنه�ا أّي يشء، وذلك لكي ال نق�ع يف فخها، بل 
س�نقلب املوضوع ونتحرك يف االتجاه املعاكس، سنتكلم عما يخالفها يف 
الدالل�ة واإلحالة. لكن، ما ال�ذي يخالف الجدية يف األخر؟ هل هو اللعب؟ 
الدعاب�ة؟ الفرج�ة؟ الضح�ك؟ أم ماذا؟ ثم م�اذا عن الجري والس�باحة 
والغناء والدردش�ة والنميم�ة وهلم جرا؟ ربما كل هذه األش�ياء تخالف 
الجدية، ليس هذا وحس�ب؛ فإننا نعلم ب�أن القدرة عى اإلبداع يف مجاالت 
الف�ن واألدب وحت�ى العلم تس�تدعي التحّرر م�ن رداء الجدي�ة، طاملا أّن 
اإلب�داع ك�رس للقواعد بنحو ال يج�رؤ عليه ثقالء الظ�ل. وهل تخفى عنا 
روح الدعابة التي لم تكن تفارق إنشتاين؟ بال شك، الجديون ال يبدعون، 

فماذا يفعلون؟ ال يشء، فقط يتظاهرون بأنهم أشخاص مهمون.
هل ثمة أمور ال تتحمل لس�عات السخرية؟ لنرك “املقدسات” والتي 
ُيقص�د بها يف غالب األحيان تحصني “املعبد” من الس�خرية، ما يعني أن 
الس�خرية تزع�ج “ح�رّاس املعبد”، ولنفك�ر يف أمور أخرى خ�ارج دائرة 
“املقّدس”: ماذا عن العمل؟ العمل بجدية مفرطة يثر االش�مئزاز ويبعث 
عى امللل والنفور، ومعلوم أن املهن التي تراهن عى الزّبناء تس�ّمى بمهن 
فن االبتسام، من املصارف ومراكز التسوق ووسائل املواصالت إىل الفنادق 
وصالون�ات الحالقة والتجميل. ثم ماذا عن األب�وة أو األمومة؟ هنا أيضا 
الجدية املفرط�ة قد تدمر األرسة وتضيع حاجي�ات املداعبة والحنان. ثم 
ماذا عن الصداقة؟ حس�ن الجوار؟ ركوب الدراجة؟ يف كل األحوال الجدية 
تبعث الكآبة وامللل ألنها تجعلنا نفقد خاصيتنا اإلنس�انية، وتشل قدرتنا 
عى التفكر، وتحرمنا من مالمسة جوهر الكينونة. لذلك ليس صدفة أن 

يقول أبيقور “يجب أن نتفلسف ونحن ضاحكون”.
الس�خرية س�الح العقل يف مواجهة الخرافة والتخلف، ال شك يف هذا. 
إنه�ا الس�الح األكثر فعالية. هذا م�ا أدركه ومارس�ه العقالنيون الكبار، 
عى رأس�هم فولت�ر وديدرو وقبلهما الجاحظ، واس�تعملها س�قراط يف 
محاورات�ه برباع�ة ح�ني كان يدفع محاوره إىل أن يس�خر بنفس�ه من 
قناعاته. الس�خرية س�الح ضد الجدي�ة املفرطة التي ه�ي أصل الجمود 
والتحج�ر والتعصب. الس�خرية هي أحد أرقى أش�كال مقاومة األحداث 

املؤملة التي تلم باإلنسان، فيها شفاء للصدور، وفيها مآرب أخرى.
لق�د احتضنت عوالم الس�خرية النق�د األكثر جذري�ة للدكتاتوريات، 
نتذكر فيلم “الدكتاتور العظيم” الذي عرضه ش�اريل شابلن بأمركا عام 
1940 يف أوج صع�ود هتلر؛ نتذكر األرشطة الس�اخرة للمخرج األمركي 
ماي�كل مور خ�الل فرة صعود ب�وش االبن وس�يطرة املحافظني الجدد؛ 
نتذك�ر فكاهيات الفنان املرصي باس�م يوس�ف يف أوج صع�ود اإلخوان 

بمرص، إلخ.
والواق�ع، مع منتديات التواصل االجتماعي اتس�عت دائرة الس�خرية 
بنحو مذهل، فاقتحمت مجاالت جدي�دة، وأزاحت الكثر من الطابوهات 
املزعوم�ة، فطالت الس�خرية حكام السياس�ة وأخبار الس�لف والخلف. 
ولي�س يخفى الدور الذي باتت تلعبه سكيتش�ات الس�خرية من ش�يوخ 
الفتنة والتكفر يف اس�تنهاض الوعي العمومي، لربما ألن الناس يفكرون 

بنحو أكثر جذرية وهم يضحكون.

سعيد ناشيد

اجلدية قناع الكذابني

المستقبل العراقي/ متابعة   
 

 يش�هد اليمن وضعا أمنيا واقتصاديا 
متدهورا دفع الش�باب إىل اتخاذ قرارات 
عدي�دة تج�اه تفاصيل حف�الت الزفاف 
حتى تتواصل الحي�اة، فمنهم من اختار 
ال�زواج بأبس�ط التكالي�ف، ومنهم من 
فضل الزواج بشكل جماعي حتى يخفف 
عن نفس�ه تكاليف الحف�ل، ومنهم من 

حبذ تأجيل زواجه.
يف صنع�اء ق�ررت ياس�مني من�رص، 
ورشي�ك حياته�ا ع�ادل يحي�ى، إقام�ة 
حفل زفافهما بطريقة بس�يطة تقترص 
عى حضور أف�راد عائلتيهما واألصدقاء 
املقرب�ني فقط من أجل توف�ر التكاليف 

غر الرضورية.
يس�تغرب  “ق�د  ياس�مني  وتق�ول 
الكث�رون م�ن اإلقب�ال ع�ى ال�زواج يف 
ظل الح�رب الدائرة، ولك�ن هذه الحرب 
جعلتنا نفكر يف أهمية اس�تمرار الحياة، 
لذا قررت أنا وخطيبي إقامة حفل زفافنا 
بشكل بسيط واالستغناء عن العديد من 

احتياجات الزواج”.
ويرى العديد من الش�باب يف اليمن أن 
الوض�ع الراه�ن يف البالد وفر تس�هيالت 
كب�رة لهم، حي�ث يتم االكتف�اء ببعض 
االحتياج�ات الرضوري�ة إلقام�ة حف�ل 
ال�زواج واالس�تغناء عن بقي�ة التكاليف 
الت�ي كان�ت تش�كل عائق�ا يمنعهم من 

الزواج. ويش�عر زوج ياسمني باالرتياح 
لل�زواج يف األوض�اع الراهن�ة، حي�ث تم 
تخفيض املهر والحد من متطلبات حفل 
الزف�اف، ويقول “الح�رب جعلتنا نفكر 
بش�كل منطق�ي وواقعي، حي�ث أعددنا 
قائم�ة باالحتياج�ات األساس�ية فق�ط 
ونحن نعيش اآلن يف س�عادة ورىض، ولو 
تزوجت يف غر ه�ذه األوضاع لكنت اآلن 
مثق�ال بالديون بس�بب متطلبات الزواج 
االعتيادي�ة”. ويدع�و عادل الش�باب إىل 
استغالل “ميزة” الظروف الراهنة يف ظل 
الحرب التي يش�هدها اليم�ن، والتفكر 

بجدية يف الزواج ال الخوف منه.
ويضي�ف “تمر الب�الد حاليا بظروف 
صعبة، وهذا ينعك�س عى األرس التي ال 
أعتقد أنها س�تمانع من تزويج الشباب 
بأق�ل التكالي�ف، لذا يجب عى الش�باب 
ب�ني  الحرب”.وم�ن  أوض�اع  اس�تغالل 
املظاهر الجديدة التي طرأت عى حفالت 
الزف�اف إقامتها يف املنازل من أجل توفر 

تكاليف قاعات األفراح.
يقول نبيل الغابري، موظف أقام حفل 
زفاف�ه يف املن�زل “مررت بحال�ة اكتئاب 
االقتصادي�ة  الح�رب والظ�روف  ج�راء 
ال�زواج  يف  أفك�ر  أك�ن  ول�م  الصعب�ة، 
مطلق�ا، إال أني ق�ررت بعد ذل�ك اجتياز 
كل املصاع�ب والزواج بأقل التكاليف ألن 
الحياة يجب أن تس�تمر وال ينبغي علينا 
دفن أنفس�نا أحي�اء”.  وبالرغ�م من أن 

زفاف الغابري كان بس�يطا ج�دا، إال أن 
فرحت�ه وفرح�ة أرسته كانت�ا كبرتني، 
حس�ب قوله. وت�راوح تكالي�ف قاعات 
الزفاف يف الغالب بني 50 ألف ريال يمني 
)نح�و 250 دوالرا أمركي�ا( و300 أل�ف 

ريال )حوايل 1500 دوالر أمركي(.
ويف إطار السعي إىل تخفيض تكاليف 
الزواج إىل أقىص حد ممكن، لجأ الشباب 
أيض�ا إىل إقامة حفالت زف�اف جماعية 
يتشارك فيها العرسان مصاريف الزواج 

يف ما بينهم.
ففي عدن، لم تمنع األوضاع الصعبة 
الش�باب م�ن اإلقبال عى ال�زواج، حيث 
يقول زيد محم�د، إنه قرر أن يتزوج مع 
مجموع�ة من أصدقائه الش�باب لتحمل 

تكاليف الزواج بشكل جماعي.
ويقول زيد “اجتمع�ت مع أربعة من 
أبن�اء منطقتي وتناقش�نا حول الس�بل 
الزف�اف،  تكالي�ف  م�ن  للح�د  املتاح�ة 
وتوصلن�ا إىل إقامة حف�ل زفاف جماعي 
يكون مناس�بة إلع�ادة الف�رح إىل حينا 

الذي دمرته الحرب”.
ولم يقترص تبس�يط العرس عى زيد 
فقط، فعروس�ه دالل أحمد لم تس�تطع 
حج�ز قاع�ة زف�اف يف ع�دن، فاكتف�ت 
وبدع�وة  منزله�ا  يف  زفافه�ا  بإقام�ة 
جرانه�ا. س�مر الص�ربي، مواطنة من 
تعز، جن�وب صنعاء، نزح�ت إىل صنعاء 
جراء اش�تداد وترة املواجهات والقصف 
عى تع�ز بعد أن أنهت كاف�ة التجهيزات 

إلقامة حفل زفافها.
وتقول س�مر “قمنا بتجهي�ز األثاث 
وبقية مس�تلزمات ال�زواج األخرى لكن 
قذيفة دخلت إىل املنزل وأنهت كل يشء”. 
وتحتفظ س�مر ببع�ض الحقائ�ب التي 
تحتوي مس�تلزمات العروس يف غرفتها 
الحالية بصنعاء، وتضيف س�مر “كانت 
القذائف تنهال علينا وأنا أسحب حقائبي 

لكي ال أخرس بقية تحضراتي”.
وتأمل سمر يف إتمام زواجها يف أقرب 
فرصة وإن كان من خالل احتفال بسيط، 

بعيدا عن العادات والتقاليد املكلفة.
جامعي�ة،  طالب�ة  الح�اج،  س�مرة 
تع�ارض فك�رة ال�زواج يف ظ�ل الح�رب 
الراهنة، نظ�را إىل أن الزواج يف مثل هذه 

األوض�اع بالنس�بة إليه�ا “بن�اء حي�اة 
زوجية يف ظل مستقبل مجهول”.وتشر 
س�مرة إىل أن الوضع االقتصادي لم يعد 
يس�اعد عى بن�اء أرسة، وتحمل تكاليف 

الزواج واألبناء.
ويتفق خالد س�عيد، س�ائق س�يارة 
أجرة، م�ع رأي س�مرة، إذ يقول “كيف 
كان�ت  وإن  ال�زواج  تكالي�ف  س�أجمع 
بسيطة يف هذا الوضع، فأنا ال أستطيع يف 
بعض األيام توفر دخل يوم واحد، فكيف 
بتوفر تكاليف زواج وبناء حياة جديدة”. 
أن  االجتماعي�ون  األخصائي�ون  وي�رى 
تقلي�ل تكاليف الزواج أمر جيد، الس�يما 
يف ظل ارتفاع مس�توى البطالة وتدهور 

الوضع االقتصادي.
وتفي�د عف�اف الحيم�ي، أخصائي�ة 
اجتماعي�ة، ب�أن تخفي�ض ثم�ن امله�ر 
ومتطلب�ات ال�زواج رضوري�ان يف ظ�ل 
الح�رب الراهنة يف اليمن، ويس�اعد ذلك 
أيضا يف الحد من نسبة العنوسة املنترشة، 

خصوصا يف أوساط النساء.
وتضيف “ازداد عدد األرامل واملطلقات 
والفتي�ات دون زواج، ه�ذا اليشء خطر 
ويح�دث رشخ�ا يف النس�يج االجتماعي 
وصعوبة العي�ش الكريم”. وترى عفاف 
أن الحرب س�اعدت يف الح�د من مظاهر 
الت�ي كان�ت تش�هدها حف�الت  الب�ذخ 
الزفاف، ويمثل ذلك نقطة إيجابية يف بلد 

فقر مثل اليمن.

شباب اليمن يدق طبول األعراس يف زمن احلرب

يمر بمح�اذاة كوكب االرض 
الراب�ع  يف  املي�الد  عي�د  ليل�ة  يف 
والعرشين من الشهر الحايل جرم 
فضائي كبر قط�ره كيلومران 
م�ن دون اي يرت�ب ع�ى ذل�ك 
أي خط�ر ارتطام، وفق�ا لعلماء 

الفضاء.
االرض«  »بمح�اذاة  فعب�ارة 
يف املقايي�س الفلكية تختلف عن 
املقاييس البرشية، اذ انها تنطبق 
ع�ى حاالت يك�ون فيه�ا الجرم 
االرض م�ن قمره�ا  أبع�د ع�ن 

بعرشات املرات مثال.
يف  الكويك�ب  ه�ذا  وس�يمر 
مس�افة ابعد من مس�افة القمر 
عن االرض بثمان وعرشين مرة، 
وع�ى ذلك فان خط�ر ان يرتطم 

باالرض معدوم.
وق�ال مدير مرص�د ارماغ يف 
ايرلن�دا الش�مالية م�ارك باي�ي 
لوكالة فرانس برس: »يف كل عام 
تقريب�ا يمر ج�رم او اجرام عدة 
به�ذا الحجم عى هذه املس�افة 

من االرض«.

كويكب يزورنا يف عيد امليالد
 عماد مجيد المولى

توجت العراقية ش�يماء قاسم البالغة 
م�ن العم�ر 20 عام�ا، وه�ي م�ن مدينة 
كرك�وك، ملكة لجمال الع�راق لعام 2015 
يف مس�ابقة غابت عنها مالبس الس�باحة 
اعتم�د  حي�ث  الكحولي�ة،  واملرشوب�ات 
املنظمون املعاي�ر العاملية املتعارف عليها 
مع مراعاة التقاليد واألعراف االجتماعية.

عربي�ه  ه�ي  ه�ل  الق�وم  واختل�ف 
,تركماني�ه , كردي�ه ،ونس�وا أن الجينات 
تبدع إبداعه�ا من املكان وروح�ه ... وهل 

من جمال وحس�ن وحنني مثل العراقيات 
, وأن�ت تدل�ف إىل أي مدين�ة بالعراق تظن 
أن الله س�كب تس�ع جم�ال النس�اء هنا 
وابقى ع�رشه لنس�اء الكون , ك�م نظلم 
العراقي�ات لو زججناه�ن بعلل هذا الزمن 
.... كم نيسء اىل ذوقنا قبل أن نيسء إليهن 
. ان�ا رأيت ش�يماء وكأنها أيل�ني القادمة 
من تلكيف ..وبها مس�حة من ) س�ه رو( 
القادم�ة من ري�ف الس�ليمانية أو )أمل ( 
الت�ي ت�يء بوجهها ش�وارع تس�عني يف 
كركوك ....بل ربما تشبه تلك اليزيدية التي 
ل�م تأخذ ثمن كي�س الرمان من�ي بعد أن 

تورد خدها كزهور الرمان حياءا و حس�نا 
.... ه�ل هي )نرسين ( الصابئية التي ذاب 
به�ا صاحبي وجدا وظ�ل يردد )عفت دين 
اإلس�الم ورصت صب�ي ( ....أم بها مالمح 
بناتنا وحبيباتنا . ش�يماء وردة تركمانية 
عبقه�ا ولونها وحس�نها عراقي خالص . 
وانا أتابعها تس�ر عى املرسح.  تذكرت ما 
كن يرددن العجائز يف اهوار ميس�ان وهن 
يداعب�ن حفيداتهن فرحا.))إملن هالبش�ه 
املنح�درة الجايبه�ه ال�روج مدهديه�ا(( 
.كانت ش�يماء إوزة عراقي�ه تتهادي عى 

وجه ماء عراقي خالص .

شيامء ..ملكة مجال العراق 

اس�تعالمات مكت�ب وزيرة الصح�ة عديلة حمود ، فري�ق يعمل كخلي�ة نحل النجاز 
معام�الت املواطن�ني ، يس�تقبلون املراجعني بابتس�امة وكلمت لطيف�ة وليس عليه إال 
االنتظ�ار قلي�ال لينجزوا له طلب�ه.. فألف تحية وتقدي�ر لهم ملا يقدم�وه ودعواتنا لهم 

باملوفقية لخدمة العراق والعراقيني.

شكر وتقدير


