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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»ليو تولستوي«

اجلميع يفكر

 في تغيير العالم، لكن ال أحد يفكر 

في تغيير نفسه

العدد ) 877 ( 4 كانون الثاني  2015        السنة الثالثة        معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الـلــواء إبــراهـيـــم: »داعــش« يـسـعــى لـلـسـيـطــرة علــى قـــرى لــبـنـانـيــة

بـعـد البـو نـمـر.. »داعــش« يــعـتــقــل 45 مــن »الــجــمــيــلــة« فـــي الكــرمـــة

صفحة 16

دمرت الصناعة السورية وشلت طريق البر االردني

     المستقبل العراقي / خاص
 

كش�فت مصادر نيابية بارزة، امس السبت، ان تركيا حصدت امتيازات 
س�د الفراغ االقتصادي والتجاري في العراق بعد رحيل المنافس السوري 
اث�ر الحرب الدائرة في البالد منذ ثالثة اع�وام، فضال عن ضعف االقتصاد 
االيران�ي بس�بب العقوبات االقتصادية، و ش�ل جبهة الب�ر االردني بفعل 

االعمال االرهابية لمنظمة “داعش” االجرامية.
وقالت المصادر ل�”المس�تقبل العراقي”، ان “زيارة العبادي الى تركيا 
فتح�ت المجال واس�عاً، بفضل الفس�اد، وقل�ة االحترافية الدبلوماس�ية 
الجدي�دة للع�راق”، مضيف�ة ان “ذلك مهد ال�ى عودة الش�ركات التركية، 
م�ن جديد بقوته�ا دون التعويل عل�ى البديل الصيني او المصري بش�كل 
حقيقي”. واش�ارت المصادر ال�ى ان “تركيا نجحت في االس�تحواذ عبر 
)داع�ش( عل�ى غرب الع�راق ونصف ش�ماله الث�ري بالنفط وس�يطرت 
تجاريا على الجنوب والوسط والفرات االوسط واالدنى من خالل التبادل 

التجاري االكبر بتاريخ العالقات االقتصادية بين البلدين”.
ولفتت الى ان “حجم التبادل التجاري التركي مع العراق، بلغ 35 مليار 

دوالر سنويا، ما يجعل السوق التركي هي االكبر الموال العراق”.
المصادر قالت ان “تركي�ا باتت تفرض هيمنتها على العراق اقتصاديا 
وارهابيا، وليس ايران او اميركا المهمينات كما يرّوج في وسائل االعالم”.

وزار رئيس الوزراء حيدر العبادي، تركيا في )25 كانون االول المنصرم( 
في زيارة رس�مية اس�تغرقت يومين، اجرى خاللها مباحثات شاملة مع 
المسؤولين االتراك، في مقدمتها سبل مواجهة تنظيم )داعش(، وملفات 

النفط والكهرباء والمياه.
وض�م الوف�د المراف�ق للعب�ادي، حينه�ا، وزي�ر الخارجي�ة ابراهيم 
الجعف�ري، ووزير الدفاع خالد العبي�دي، ووزير النفط عادل عبدالمهدي، 
ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي، ووزير الموارد المائية محسن الشمري، 
ووزي�ر الدولة س�امان س�عيد، والنائ�ب عب�اس البياتي، ورئي�س هيئة 
المستش�ارين ثامر غضبان، ومستش�ار رئيس مجلس الوزراء للش�ؤون 

االقتصادية كاظم الحسني.
وتم في إطار الزيارة عقد االجتماع الثاني لمجلس التعاون االستراتيجي 
التركي - العراقي رفيع المستوى، برئاسة النظيران العبادي وداود أوغلو، 

استكماال لالجتماع األول الذي عقد في العاصمة بغداد عام 2009.

تــركـيـا تـحـتـل الـعـراق.. اقـتـصـاديـًا

بابا نؤيل في مخيمات النزوح

الدفعة االولى تتخرج منتصف شباط 

ص3بغـداد بمواجهـة حـرب النفـط: زيـادة االنتـاج أم تنويـع املصــادر؟

عصابات املناصب تلتف عىل احلكومة اجلديدة إلبقاء »فاسدين«
مــبـــالــغ خــيــالــيــة لـــقــاء الـــوســـاطــات

      المستقبل العراقي/ خاص
 

كشفت مصادر سياسية بارزة، 
امس السبت، ان عصابات المناصب 
والت�ي يديره�ا متنف�ذون، بات�وا 
يجته�دون من اج�ل االلتفاف على 
مرك�ز صن�ع القرار ف�ي الحكومة 
العراقي�ة محاولي�ن االبق�اء عل�ى 

زج  او  وامتيازاته�م  مناصبه�م 
شخصيات جديدة تابعة لهم.

ل�”المس�تقبل  المصادر  وبينت 
مالي�ة  “عروض�ا  ان  العراق�ي”، 
كبي�رة ج�دا دخلت في م�زاد علني 
البق�اء  عل�ى  المتنافس�ين  بي�ن 
ف�ي مناصبه�م او الحص�ول عل�ى 
مناص�ب جديدة”، مضيف�ة الى ان 

“ه�ؤالء يعرض�ون مبال�غ خيالية 
حاش�ية  القن�اع  ويتس�ابقون 
او  وزي�را  كان  س�واء  المس�ؤول 
برلماني�ا او رئيس كتل�ة نيابية او 
رئيس وزراء او جمهورية”.ولفتت 
الى ان “على صناع القرار االلتفات 
لخ�راب الحكوم�ة الس�ابقة، الذي 
المناص�ب  مافي�ات  س�ببه  كان 

الذين ش�غلوا مس�ؤوليات ليس�ت 
من اس�تحقاقهم، وال ه�م أهال لها 
وهو ما قاد البالد الى الخراب الذي 
مص�در  اليوم”.ووص�ف  نعيش�ه 
سياس�ي كبير ما يحصل في نظام 
الحكم العراقي منذ فترة انتخابات 
لم�ا  مماث�ل  االن،  وحت�ى   2005
كان يحص�ل في اروق�ة الخالفتين 

العباس�ية واالموي�ة حي�ث “يقتل 
ويغتال ويصفى ويحبس ويجّرم كل 
مسؤول جديد وحاشيته السابقة”.

يذك�ر أن مركز مؤش�ر الش�فافية 
الدولي لمحاربة الفساد في العالم، 
أعلن في )الثالث م�ن كانون األول 
2014 الحال�ي(، ع�ن تذي�ل العراق 
قائمة الفس�اد في العال�م، بحلوله 

ف�ي المرك�ز 170 م�ن أص�ل 175 
وكوري�ا  الصوم�ال  قب�ل  دول�ة، 
وجنوبه�ا،  والس�ودان  الش�مالية 
وه�ي المرتبة نفس�ها التي احتلها 
في تقرير الس�نة الماضية لمؤشر 
الش�فافية.يذكر أيض�اً أن مكافحة 
أولوي�ات  إح�دى  الفس�اد تش�كل 
كون�ه  العب�ادي،  حي�در  حكوم�ة 

التح�دي األكب�ر إلى جان�ب األمن، 
الذي تواجه�ه الحكومات العراقية 
األميركي�ة  الح�رب  انته�اء  من�ذ 
عل�ى العراق ف�ي 2003، وقد بلغت 
مستويات الفس�اد في العراق حداً 
أدى بمنظم�ات دولي�ة متخصصة 
إل�ى وضعه من بين البل�دان األكثر 

فساداً في العالم.

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

قال�ت مص�ادر محلّية ف�ي مدينة الموص�ل إن تنظي�م “داعش” 
اإلجرام�ي يبحث عن أطباء بس�بب إصابة أف�راده بأمراض عجز عن 

تشخيصها وتطببيها.
وأش�ارت المص�ادر المتطابق�ة، إل�ى أن ح�االت مرعبة حصلت 
لعناص�ر “داع�ش” أّدت إلى موتهم س�ريعاً، األمر ال�ذي زرع الرعب 
ف�ي صف�وف التنظيم، وأدى إل�ى فرار عدد من العناصر إلى س�وريا 

وتركيا.
وتناق�ل “داعش” إعالناً على موقع “تويت�ر” يطلب فيه انضمام 
أطباء إلى التنظيم مقابل مرتبات عالية بلغت 15 ألف دوالر ش�هرياً، 

األمر الذي أثار سخرية كبيرة من قبل المتابعين والمعلقين.
ووفقاً لش�هود عيان، فإن أكثر من عش�رة عناصر سقطوا فجأة 

وتم نقلهم إلى المستشفى وماتوا من دون معرفة السبب.
إال أن طبيب�ا رف�ض اإلش�ارة إلى اس�مه، قال إن “م�رض ايبوال 
حّل عل�ى التنظيم.. وال يوجد له عالج”.ولف�ت الطبيب إلى أن “عدم 
وعي التنظيم يجعل االيبوال يتفش�ى بينهم بش�كل كبير”، مستدركاً 

“المرض يستشري بسرعة كبيرة”.
إلى ذلك، كش�فت صحيف�ة “الديلي ميل” البريطاني�ة أن منظمة 
الصحة العالمية تحقق في تقارير عن وجود اصابات بمرض االيبوال 

بمدينة الموصل.
وقال�ت الصحيف�ة البريطاني�ة، نق�اًل ع�ن المتحدث�ة الرس�مية 
باس�م منظمة الصحة العالمية كريس�تي فيغ، إن�ه “على الرغم من 
أن التقاري�ر ال�واردة من مصادر عراقي�ة وكردية غي�ر مؤكدة فان 
المنظمة تحاول الوصول الى المس�ؤولين في المناطق التي تسيطر 

عليها داعش لتقديم المساعدة”.
                                                                                                التفاصيل ص3

ص3واشــنـطـن تـخـطـط: إجــالء »داعـش« مـقـابـل »اإلقـلـيـم السني«

ون
نـ
فــ

9

ـة
ض
يا
ر

41

ية
س
سيا مشروع لتحويل وزارة التجارة 

إلـــــى رقــــابـــيـــة
3

ص4

ص2

األمريكيون يف بغداد: 
تدريب 5000 جندي عراقي 

كل 6 أسابيع
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التحالـف الوطني
يعارض إشـراك إرهابييــن

فـي املـصـالـحــة

»داعــــش«
ينفذ »أكرب« عمليـة لرسقــة 

آثار املوصل

»فــجــر ليبيـا«
تــواصـل قــتـل األقــبـاط 

املـصـريـيــن
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5 ص2الـفـيـدراليـة.. التـؤخـذ بالقـوة !

صـالح الـديـن تـفــتـح
بــاب التطـوع فـي احلشـد الشعـبـي

ص2أمام الضبـاط السابقيـن

راندا البحيري: أحترم عقلية 
الــــمـــــشـــاهــد

واشنطن تديـن اعـتـقــال سـلـمــان
ص4واملنامة توسع محلة االعتقاالت 

شـنـيـشـل: لـيـاقـة الـالعـبـيـن
 مـــتــفــــاوتـــة

الـــوبــاء يــتــفــشــى .. ايـــبــــوال يــضـرب »داعـــش« فــي الـمــوصــل
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الفيدرالية.. التؤخذ بالقوة !
     التحليل السياسي / غانم عريبي

هل كان السيد عبد العزيز الحكيم 
الدول�ي  المخط�ط  لحج�م  م�دركا 
والعرب�ي الطائف�ي الذي اس�تهدف 
وحدة الهوية والمواطنة والدولة في 
الع�راق حين ط�رح »الفيدرالية« في 
السنوات االولى للتغيير حتى يتوجه 
زعماء »الس�نة« الي�وم الى الواليات 
المتحدة االمريكية لمناقش�ة »اقامة 
موج�ة  وصع�ود  الس�ني«  االقلي�م 
عاتية من التاييد السياسي في الكتل 
والقوائ�م الت�ي انتقلت ال�ى مجلس 
الن�واب والحكوم�ة بامتط�اء »بغلة 
االقلي�م والدف�اع ع�ن اه�ل الس�نة 

والجماعة«؟!.
لقد ثارت ثائرة الكثير من الشيعة 
واغلب الس�نة الع�رب العراقيين بعد 
»فيدرالي�ة الحكي�م« واتهم الش�يعة 
بالغل�و ف�ي الدع�وة لتقس�يم البل�د 
وتمزي�ق الوح�دة الوطني�ة م�ع ان 
الحكي�م وقتذاك لم يق�دم الفيدرالية 
كم�ا يقدمه�ا س�نة الع�راق الي�وم 
واقصد سنة السلطة وسنة االقليم بل 

طرحها على اساس اداري تنموي.
اليوم يبدو ان »الش�باب الطيبة« 
على قول الس�وريين مقتنعون على 
ض�وء ماحققت�ه داعش م�ن اهداف 
ومعطيات على االرض لم يس�بق ان 
تم تاهيل المناطق الغربية من العراق 
كما االن بالض�رورة االمريكية التي 
تقول لهم اطرحوا »الفيدرالية« علينا 
ونح�ن ن�روج بضاعته�ا وندعمكم 
سياسيا وربما ماليا لتعيشوا بسالم 

بعيدا عن الشيعة!.
ف�ي البصرة اج�اب العبادي على 
لبع�ض  السياس�ي  التح�رك  س�ؤال 
له�م  وق�ال  »الس�نية«  االط�راف 
العراق�ي ين�ص عل�ى  الدس�تور  ان 
الفيدرالي�ة وان�ه بص�دد اتخ�اذ كل 
االج�راءات الت�ي تنص عل�ى العمل 
بموجب القوانين الخاصة بتش�كيل 
بموج�ب  لي�س  ولك�ن  االقالي�م 
االس�تقواء باآلخ�ر لكن »الش�باب« 
مقتنعون ان الحق ال يؤخذ اال بالقوة 

كما يقول جمال عبد الناصر!.
يبدو ان كالم العبادي في البصرة 
حي�ث ق�ال ان ق�رار الالع�ودة ع�ن 
الالمركزي�ة نهائي وال رجعة فيه تم 
فهمه قفزة ف�ي الهواء بالذهاب الى 
واش�نطن »وتعالوا انطون�ه االقليم 

السني« الن العبادي ال مركزي!.
في التصور المنطقي فان العبادي 
وعريض�ة  كبي�رة  وطني�ة  فرص�ة 
للعي�ش المش�ترك اوال وللفيدرالي�ة 
الت�ي يتمناه�ا االخ�وة الس�نة ف�ي 
المناط�ق الغربي�ة..اي الصيغة التي 
نضمن فيه�ا وحدة البالد وتوس�يع 
المحافظ�ات  مجال�س  صالحي�ات 
الغربية والعمل معا من اجل تشكيل 
الق�ادرة على  الحكوم�ات المحلي�ة 
انجاز مش�روع التنمية واالس�تقرار 

المجتمعي.
االخ�وة »س�نة الس�لطة« اليبدو 
انه�م ينظرون الى العب�ادي بوصفه 
الفرص�ة الوطني�ة الت�ي يش�تغلون 
من خاللها عل�ى التنمية المجتمعية 
وانجاز كامل الصالحيات الممنوحة 

للحكوم�ات المحلي�ة ب�ل باعتباره 
الس�تثمار  االخي�رة«  »الفرص�ة 
يحت�رم  وزراء  كرئي�س  وج�وده 

الدس�تور ومنش�غل بقت�ال داع�ش 
وتلبية متطلب�ات الموازنة المرهقة 
ومشاغل السياسة اليومية بالذهاب 

الى واشنطن والتفاهم مع االميركان 
بشان االقليم السني!.

التوجهات اش�تغل  نف�س ه�ذه 

عليها بعض الساسة السنة في زمن 
الحكومة السابقة وكان ما كان مما 
لس�ت اذكره من الماس�ي والويالت 
والتظاهرات والقتال م�ا وفر البيئة 
تنظي�م  اش�رس  لتواج�د  الخصب�ة 
س�ري في الجماعات المسلحة على 
االراضي العراقية ومن خالل ساحات 
االعتص�ام الت�ي توهمنا زمن�ا انها 
س�احات لالعتصام ثم تبي�ن لنا بعد 
ذلك انها س�احات للتنازع والخصام 

ومخابئ لداعش!.
هذا النمط من » السياسة« شبيه 
بالنمط الداعش في لي الذراع وفرض 
ما يس�مى باالمر الواق�ع وهو كالم 
غير منطقي وال يمكن قبوله ومثلما 
قاتلنا بعض الساس�ة »الس�نة« على 
تفس�ير العملي�ة السياس�ية والعمل 
الوطن�ي وخدمة المصال�ح الوطنية 
بالدس�تور  الع�دل  واقام�ة  العلي�ا 
والمس�اواة وان يك�ون الع�راق حرا 
باس�م  ولي�س  االقت�راع  بصنادي�ق 
الطائف�ة المنصورة بصدام حس�ين 
والنظام العربي سنقاتل بعض »سنة« 
داعش المرتبطين باالجندات العربية 
بهدف تقسم العراق على التأويل.اود 
ان اق�ول الخوتنا الس�نة من الغالبة 
والمقاتلين االشاوس الذين يقاتلون 
جنب�ا الى جنب اخوتهم الش�يعة في 
مناطق القت�ال وفي مختلف جبهات 
الح�رب حي�ث يس�يل الدم الش�يعي 
والس�ني دفاعا ع�ن ارض العراق ان 
ه�ؤالء اقطاعيون ال يري�دون الخير 
لكم ب�ل بتحوي�ل المناط�ق الغربية 
بع�د اقامة االقلي�م بالفرض والتآمر 

الى بقرة حلوب لهم وحديقة خلفية 
الس�تثماراتهم وانتم لك�م الحصرم 
ش�لون  يفك�رون  هس�ه  و«م�ن 
بأصدقائهم  اس�تثماراتهم  يطورون 

في الخليج«!.
ان ه�ؤالء المتآمرين ل�ن يكونوا 
اح�رص من�ا ومنكم عل�ى المصالح 
ووحدت�ه  الع�راق  وعل�ى  الوطني�ة 
الوطنية وعلى االس�تقالل والشرف 
الذي�ن  وه�م  الحقيقي�ة  والكرام�ة 
ضربتموه�م باألحذية في س�احات 
االعتص�ام وطردتموهم م�ن منابر 
الدع�وة ال�ى تنفيذ المطال�ب الحقة 
افش�ال  مس�ؤولية  انت�م  وعليك�م 
المخط�ط القاضي بتقس�يم العراق 
كما رفضتم�وه وأعلنتم رفضكم له 
في الفلوجة وس�امراء ايام صلوات 

الساحات.
الفيدرالي�ة »حلوة« »م�ن تجي« 
بش�كل طبيع�ي برضا الن�اس ومن 
خالل اس�تفتاء اجتماعي بع�د ازالة 
الع�دوان ولي�س االن حي�ث داع�ش 
تقتس�م االرض م�ع دعاة التقس�يم 
وتتزوج س�فاحا من النس�اء وتذبح 
ش�باب البونمر على مرأى ومس�مع 

القادة السنة!.
ايه�ا المس�افرون الى واش�نطن 
الكعك�ة  اقتط�اع  ف�رص  ونه�ازوا 

العراقية االبرار:
اخرجوا داعش وأقيموا الفيدرالية 
وإال ف�ان الذه����اب الى واش�نطن 
بوجود داعش في مناطقنا العراقية 
الغربي�ة العزي�زة مخط�ط لتس�ليم 

الغرب الى داعش!.

الذهاب الى واشنطن بوجود »داعش« مخطط لتسليم 
»الغربية« الى اإلرهاب

»داعش« ينفذ »أكرب« عملية 
لرسقة آثار املوصل

       بغداد / المستقبل العراقي

كشف مس�ؤول محلي في محافظة 
نينوى، أمس السبت، عن قيام »داعش« 
بتنفيذ اكبر عملية منظمة لسرقة اآلثار 
في مدين�ة الموصل، فيما اش�ار الى أن 

التنظيم قام بتفخيخ اسوار نينوى.
وق�ال المس�ؤول إن »تنظيم داعش 
ينف�ذ منذ فت�رة حملة منظمة لس�رقة 
االث�ار والمقتني�ات الثمينة م�ن مدينة 
الموص�ل«، مبيناً انه »اس�تعان بخبراء 

ومختصين لتسهيل العملية«.
وأضاف المس�ؤول ال�ذي طلب عدم 
الكش�ف عن اس�مه، أن »عناصر داعش 
قاموا بتفخيخ عد من المساجد القديمة 
والمهم�ة في مدين�ة الموص�ل تمهيداً 
لتفجيره�ا«، الفت�اً الى أن »هن�اك انباء 
شبه مؤكدة تفيد بتفخيخ اسوار نينوى 

االثرية«.
وكان مص�در محل�ي ف�ي محافظة 
نينوى أفاد الجمعة بأن مسلحي تنظيم 
»داع�ش« فج�روا ثالثة جوامع وس�ط 

مدينة الموصل.
يشار الى أن تنظيم »داعش« اقدم منذ 
سيطرته عل مدينة الموصل في حزيران 
العام الماضي على نسف وتفجير وهدم 
عدد م�ن المراقد والمس�اجد التاريخية 

بينها جامع النبي يونس والنبي شيت.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الس�عودية ان وف�دا فني�ا 
سيتوجه إلى العراق األسبوع الجاري 
إلعادة افتتاح س�فارة الرياض ببغداد 

وقنصلية باربيل.
وذك�رت وكالة االنباء الس�عودية 
الرس�مية أنه بناء على ما تم االتفاق 
عليه بي�ن قيادت�ي المملك�ة العربية 
العراق بإعادة  السعودية وجمهورية 
افتتاح الس�فارة ف�ي بغداد وإنش�اء 

قنصلي�ة عام�ة في أربيل، فس�تغادر 
الخارجي�ة  وزارة  م�ن  فني�ة  لجن�ة 
إل�ى العاصم�ة العراقي�ة بغ�داد هذا 

األسبوع.
وذك�رت ان هذه اللجنة ستنس�ق 
م�ع وزارة الخارجية العراقية لوضع 
الترتيب�ات الالزمة الختي�ار وتجهيز 
المبان�ي المناس�بة للبعثتي�ن تمهيداً 
لمباش�رتهما العم�ل ف�ي جمهورية 

العراق في أقرب فرصة ممكنة.
رحب�ت  الس�عودية  وكان�ت 

للحكوم�ة  الجدي�دة  بالتوجه�ات 
العراقي�ة، فيما كان�ت الرياض عّينت 
س�فيرا لها غير مقيم ف�ي العراق في 
2012 وه�و فه�د ب�ن عبد المحس�ن 
الزي�د، فيما اب�دت تأكيدها على قرب 
ارس�ال وفد فن�ي الى بغ�داد الختيار 

مكان لسفارتها.
ويأتي اإلع�الن عن إرس�ال الوفد 
بي�ن  متبادل�ة  لق�اءات  بع�د  الفن�ي 
الجانبي�ن العراقي والس�عودي خالل 
األش�هر القليلة الماضية، كان آخرها 

زي�ارة وف�د عراقي برئاس�ة الرئيس 
العراقي فؤاد معصوم إلى الس�عودية 
الثان�ي(  )تش�رين  نوفمب�ر  ف�ي 

الماضي.
وكانت السعودية قطعت عالقاتها 
الدبلوماس�ية مع العراق بعد اجتياح 
الجي�ش العراقي للكوي�ت في 1990، 
ويعتبر السفير طراد عبد الله الحسين 
الحارث�ي آخر س�فير س�عودي مقيم 
لدى العراق؛ إذ عين وباش�ر عمله من 

عام 1983 حتى 1990.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مجل�س محافظ�ة ديالى، 
أمس الس�بت، ع�ن مس�اعيه لفرض 
بح�ق  رادع�ة  عقابي�ة  اج�راءات 
والممولي�ن  الداعمي�ن  المزارعي�ن 
لتنظيم داعش خالل االشهر الماضية 
عب�ر لج�ان مختص�ة مع الس�لطات 
االمنية تزامنا مع قرب انطالق تحرير 

بقايا نفوذ داعش في المحافظة.
وقال رئيس لجنة االمن في مجلس 
ديال�ى ص�ادق الحس�يني ان مجلس 
المحافظة س�يناقش بشكل تفصيلي 
االجراءات القانونية حيال المزارعين 
المتورطي�ن بتقديم الدع�م والتمويل 
لتنظيم داعش في المناطق الساخنة.
اج�راءات  اتخ�اذ  الحس�يني  وأك�د 
قانونية رادعة بح�ق أي مزارع يثبت 
دعم�ه لداعش وفق القان�ون، معتبرا 
تموي�ل التنظيم�ات االرهابية ال يقل 
خطورة عن حمل الس�الح وممارسة 

االنتهاكات الالانسانية بحق المدنيين 
العزل بمختلف شرائحهم. وأضاف ان 
مجلس ديالى وبالتنسيق مع السلطة 
االمنية س�يعد اج�راءات ومقترحات 
للتعام�ل م�ع المزارعي�ن الداعمي�ن 

والمتورطين مع داع�ش لمنع تكرار 
سيناريو االحداث االمنية المؤلمة التي 
ضرب�ت مناطق عدة م�ن المحافظة. 
وبي�ن الحس�يني ان مجل�س ديال�ى 
والجه�ات االمنية عازمون على قطع 

االم�دادات الزراعية عن تنظيم داعش 
والت�ي تص�ل ال�ى عش�رات الماليين 
وإنه�اء وجود التنظي�م االرهابي في 

ديالى بشكل تام.
وأش�ار إل�ى ان الق�وات االمني�ة 
والحشد الشعبي يفرضون سيطرتهم 
التام�ة عل�ى اكثر م�ن 97 بالمئة من 
مناط�ق ديالى. وإتخ�ذت ادارة قضاء 
الخال�ص ف�ي محافظة ديال�ى قراراً 
بالغاء عقود زراعية على خلفية أمنية 
وإعادة توزيعها على مزارعين آخرين 
بعد مصادق�ة مجلس المحافظة على 

هذا اإلجراء.
وتمكن�ت الق�وات االمني�ة خالل 
االس�ابيع الماضية من تحرير نواحي 
ول�م  والس�عدية  وجل�والء  العظي�م 
يعد تنظيم »داعش« يس�يطر إال على 
قرى في ش�مال قضاء المقدادية 35 
كم ش�مال ش�رق بعقوب�ة. واألجزاء 
الش�رقية من ناحي�ة المنصورية 45 

كم شمال شرق بعقوبة .

وفد سعودي يف بغداد وأربيل الفتتاح سفارة وقنصلية

دياىل تفرض إجراءات »عقابية« عىل املزارعيناملتعاونني مع اإلرهاب

املرأة الربملانية تطالب األمم املتحدة بوقف انتهاكات »داعش« ضد النساء
      بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت لجن�ة الم�رأة النيابي�ة، أم�س الس�بت، األمم 
المتح�دة بالتح�رك لوقف م�ا تتعرض له الم�رأة العراقية 
م�ن انتهاكات على ي�د تنظيم »داعش«، فيما أش�ارت إلى 
قي�ام عناصر التنظيم بجرد أس�ماء طالب�ات الثانوية في 

الموصل.
وقالت نائب رئيس اللجنة انتصار الجبوري إن »المرأة 
العراقية تضررت وانتهكت حقوقها وسط صمت دولي«، 
مشددة على ضرورة »تحرك األمم المتحدة ومكتب المرأة 
ف�ي جنيف تج�اه ما تتع�رض ل�ه النس�اء العراقيات من 

انتهاكات لحقوق اإلنسان«.
وأضافت الجبوري وهي نائبة عن محافظة نينوى، أن 
»تنظيم داعش اإلرهابي قام ببيع النساء بآالف الدوالرات 
ف�ي بعض دول المنطقة«، مش�يرة إل�ى أن »التنظيم وزع 

النساء على شكل فئات وحدد أسعارهن بحسب العمر«.
وتابع�ت أن »عناصر داعش قاموا ف�ي اآلونة األخيرة 
بجرد أس�ماء طالبات الثانوية في الموصل«، الفتة إلى أن 
»األهالي رفضوا ذلك ومنعوا إرس�ال بناتهم إلى المدارس 

حفاظاً عليهن«.
وكان�ت وثيق�ة صادرة ع�ن تنظيم »داع�ش« أظهرت 
انخفاضاً كبيراً في أس�عار بيع »الغنائم والنس�اء« بسبب 
محاصرة القوات األمنية لموارد التنظيم، وحددت الوثيقة 
أسعار النساء السبايا حسب أعمارهن من )50 - 200( ألف 
دينار، فيما منعت أي شخص من شراء أكثر من ثالث نساء 

باستثناء األجانب من األتراك والسوريين والخليجيين.

      بغداد / المستقبل العراقي

أبلغ ش�هود عيان بأن ارهابيي داعش اعتقلوا 45 من أفراد 
قبيلة واحدة، أمس الس�بت، في قضاء الكرمة الواقع على بعد 

15 كلم شرق الفلوجة.
وقال الشهود إن المعتقلين من أبناء قبيلة الجميلة واعتقلوا 
في منطقة الش�هابي ش�مال غرب�ي الكرمة بتهمة التجس�س 

لصالح القوات األمنية.
وأضاف الش�هود الذين تحدثوا ش�ريطة عدم ذكر اسمائهم 
خوفا من تعرضهم لالنتقام أن عملية االعتقال الجماعية تأتي 
بعد اعترافات أدلى بها ثالثة أشخاص أعدمهم المتشددون قبل 
أيام.وأش�ارت مصادر أخرى من داخل المدينة إلى ان ارهابيي 
داعش ين�وون إعدام هؤالء على غرار عملي�ات إعدام جماعية 

ارتكبت بحق ابناء عشيرة البونمر في قضاء هيت.
وُيشتهر تنظيم داعش االرهابي بذبح خصومه والمعارضين 
لحكم�ه أو اطالق النار عليهم من مس�افات قريبة في عمليات 

إعدام جماعية.

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا مجلس محافظة صالح الدين، أمس الس�بت، الش�باب 
والضباط الس�ابقين الى التطوع في الحش�د الش�عبي لحماية 

ناحية يثرب ببلد جنوب تكريت.
وكان الجي�ش ق�د اقتح�م مؤخرا البل�دة وأعل�ن تحريرها 

بمساعدة متطوعين.
وقال احمد ناظم عضو مجلس محافظة صالح الدين والذي 
ينح�در م�ن الناحية ان »التط�وع ال يقتصر على عش�يرة دون 
اخرى او اش�خاص دون اخرين وإنما يشمل جميع ابناء ناحية 

يثرب بكل عشائرها«.
وأضاف ناظم »ندعو الضباط الى التس�جيل ضمن الحش�د 

لغرض حفظ امن الناحية من العصابات اإلرهابية«.

بعد البو نمر.. »داعش« يعتقل
 45 من »اجلميلة« يف الكرمة

صالح الدين تفتح باب التطوع يف احلشد 
الشعبي أمام الضباط السابقني

      بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث محاف�ظ بغداد علي محس�ن التميمي م�ع محافظي 
القاه�رة واإلس�ماعيلية أس�س التعاون المش�ترك لم�ا تمتلك 
المحافظتي�ن من تاري�خ وأرث ادبي وثقاف�ي. وقال المحافظ 
خ�الل زيارته الرس�مية ال�ى جمهورية مصر العربي�ة ولقائه 
بمحافظ القاهرة جالل السعيد في بيان اورده مكتبه االعالمي 
انه »تم مناقش�ة مراحل تشكيل الحكومة الجديدة وانعكاسها 
عل�ى على الواق�ع األمن�ي وإدارة الدولة بش�كل إيجابي لكون 
ال�كل ممث�ل بهذه الحكوم�ة كما تح�دث عن التح�دي األمني 
ومشاريع بغداد الحالّية والمس�تقبلية وعن التعاون المشترك 
بي�ن العاصمتين ، فضال عن التباح�ث بأمكانية تفعيل التوأمة 
بي�ن بغ�داد والقاه�رة«. م�ن جهته تح�دث محاف�ظ القاهرة 
عن »التح�ول الديمقراطي والمش�اريع المنج�زة في القاهرة 
كم�ا تحدث ع�ن تفعي�ل اتفاقية التوئم�ه الموقعة بي�ن بغداد 
والقاهرة«.وعلى هامش الزيارة كرم محافظ القاهرة السعيد 
محافظ بغداد علي التميمي بدرع عاصمة مصر العربية تثمينا 
لزيارته لتعزي�ز اواصر االخوة وكذلك الهتمامه الكبير بتفعيل 
التوأم�ة بي�ن العاصمتي�ن«. كما بح�ث التميمي م�ع محافظ 
االسماعيلية اللواء احمد القصاص افاق التعاون المشتركة بين 
الجانبي�ن ،جاء ذلك خالل تلبية التميمي دعوة نظيره » , مبينا 
خ�الل اللقاء » ان محافظة بغداد تس�عى لمد جس�ور التعاون 
المش�تركة مع جميع االطراف الدولية والعربية ، مثمنا جهود 
نظيره محافظ االس�ماعيلية ودعوته له من اجل مناقشة عدد 

من القضايا التي تخدم العاصمتين«.

حمافظ بغداد يبحث مع حمافظي القاهرة 
واإلسامعيلية  تفعيل التعاون املشرتك

بغداد: االستخبارات تقبض عىل عصابة للخطف
      بغداد / المستقبل العراقي

افاد مصدر امني في بغداد، أمس الس�بت، بأن استخبارات الداخلية 
الق�ت القبض على عصاب�ة للخطف ش�رقي بغداد. وق�ال المصدر إن 
»اس�تخبارات الداخلي�ة وبالتع�اون م�ع االجه�زة االمنية ف�ي قاطع 
البلدي�ات القت القبض، صباح أم�س، على عصابة للخطف في منطقة 
البلديات ش�رقي بغداد«. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن 
اس�مه انه »تم نقل المعتقلين الى اقرب مرك�ز امني للتحقيق معهم«.

يذكر أن قيادة عمليات بغداد أكدت وجود انخفاض في مؤشر عمليات 
الخطف بنس�بة كبيرة جداً، عازية ذلك إلى الجهد المضاعف الذي تبذله 

القوات األمنية للحد من تلك العمليات.
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             بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال عض�و في لجن�ة االقتص�اد النيابية انه س�يقدم 
مش�روعا لتحويل وزارة التجارة م�ن خدمية الى متابعة 

ألعمال التجار.
وقال علي المالكي انه »البد من وجود خطط مدروسة 
النهاء حالة الترهل ف�ي وزارات الدولة مع عدم االضرار 
بالمواطن«، مش�يرا الى ان »تكون لكل وزارة آلية معينة 

النهاء حالة الترهل«.
واض�اف ان�ه كان لدين�ا مش�روع م�دروس متكامل 
لتحوي�ل وزارة التج�ارة من خدمي�ة ال�ى وزارة مراقبة 
لمتابع�ة اعمال التجار حول كيفية اس�تيرادهم للبضائع 

وتخزينها«.

مشروع لتحويل وزارة التجارة إلى رقابية

بغداد بمواجهة حرب النفط: زيادة االنتاج أم تنويع املصادر؟
     بغداد / المستقبل العراقي

مع اقتراب عام 2014 من نهايته شهدت 
اس�عار النف�ط هبوط�ا أوصله�ا ال�ى ادنى 
مستوياتها منذ خمس سنوات، وفقد النفط 
نح�و 44 في المئة من قيمت�ه خالل النصف 
الثان�ي من العام الحال�ي. وتضافرت عوامل 
متع�ددة إلحداث ه�ذا الهبوط منه�ا تباطؤ 
نم�و االقتص�اد الصين�ي ورك�ود االقتصاد 
الياباني وتوق�ف اقتصاد منطقة اليورو عن 
النم�و عملي�ا. وهن�اك تكهنات ب�أن عوامل 
اس�عار  هب�وط  وراء  تق�ف  جيوسياس�ية 
النف�ط منه�ا الضغ�ط على روس�يا بس�بب 
األزمة االوكرانية وعلى ايران للتنازل بشأن 
برنامجها النووي وسعي دول نفطية كبيرة 
للحفاظ على حصتها من السوق في مواجهة 
انت�اج الواليات المتحدة من النفط الصخري 
بكمي�ات متزايدة. ونتيجة لذلك نش�أ فائض 

قدره مليونا برميل في السوق العالمية. 
ومهم�ا تكن األس�باب الت�ي تكمن وراء 
هب�وط اس�عار النف�ط به�ذه الح�دة ف�ان 
الع�راق من أكبر المتضررين نظرا القتصاده 

االح�ادي الذي يعتمد على م�ورد منفرد في 
تكوي�ن دخل�ه الوطني ه�و النف�ط. وتبدى 
ه�ذا االعتم�اد بأس�طع صوره ف�ي موازنة 
2015 واالج�راءات التقش�فية التي اتخذتها 
حكوم�ة رئيس الوزراء حي�در العبادي للحد 

من االنفاق العام. 
جدوى إقتصادية

ولك�ن مراقبي�ن لفتوا ال�ى قضية أخرى 
ال تق�ل خطورة تراجعت ال�ى الظل في هذه 
المرحل�ة حي�ث ينصب االهتم�ام على ادارة 
المعركة ضد داعش، وهي مصير المشاريع 
الطموح�ة التي أعدته�ا وزارة النفط لزيادة 
االنت�اج ب�ل ومضاعفت�ه عدة م�رات خالل 
الس�نوات المقبل�ة. ويحذر محلل�ون من ان 
االستمرار في تنفيذ هذه المشاريع بتكاليف 
باهظة في وقت تتراجع اسعار النفط بحدة 
ليس مجديا من الناحي�ة االقتصادية. ولكن 
محللي�ن آخرين يرون خ�الف ذلك متوقعين 
ازدياد الطلب مع ارتف�اع معدالت النمو في 

االقتصاد العالمي. 
وكانت وكال�ة الطاقة الدولية توقعت ان 
يتمكن الع�راق من مضاعفة انتاجه النفطي 

ال�ى 6.1 ملي�ون برمي�ل ف�ي الي�وم بحلول 
نهاية العقد  ودعا كبير مستش�اري مجلس 
ال�وزراء، ثام�ر الغضب�ان، مقاب�ل تضارب 
وجه�ات النظر بش�أن آفاق صناع�ة النفط 
العراقي�ة، الى اعادة النظر في خطط العراق 
لمضاعف�ة االنت�اج الى نحو تس�عة ماليين 

برميل في اليوم بحلول عام 2020.
واقت�رح الغضب�ان، ف�ي حدي�ث إذاعي، 
التريث ف�ي المراجعة ومراقبة الس�وق عن 
كث�ب ال س�يما وان هن�اك مؤش�رات الى ان 
اس�عار النف�ط يمك�ن ان تنتع�ش بخ�روج 
النف�ط الصخ�ري م�ن الس�وق ألن س�عره 
الحالي ال يجعل انتاجه مربحا، وقرار العديد 
من الش�ركات النفطي�ة، بما فيها ش�ركات 
كبرى، تقليص انفاقها االستثماري في عام 
2015 وبذل�ك تقليل العرض وزي�ادة الطلب 
ال س�يما على النفوط رخيص�ة االنتاج مثل 

النفط العراقي.
ورأى الغضبان في هبوط اس�عار النفط 
جانبا ايجابيا هو دف�ع الحكومة الى البحث 
ع�ن مصادر دخ�ل اخ�رى ترفد به�ا خزينة 
الدول�ة بتطوير قطاع�ات االقتصاد األخرى 

وزيادة االيرادات الضريبية والرس�وم فضال 
ع�ن تخفي�ض االنف�اق الحكوم�ي وضغط 
المصروف�ات والح�د م�ن االس�تيراد غي�ر 
الضروري في اطار سياسة تقشفية تمليها 
المرحل�ة، لكن أقر بأن 2015 س�يكون عاما 
صعب�ا عل�ى البل�دان النفطي�ة الت�ي تعتمد 

ميزانياُتها على عائدات النفط مثل العراق.
واعرب كبير مستش�اري مجلس الوزراء 
ثام�ر الغضبان عن تفاؤله بان يش�هد العام 
الجدي�د تحوالت كبيرة نح�و االفضل بتنفيذ 
برام�ج أُع�دت منذ ثمان�ي س�نوات لتطوير 
االدارة الحكومي�ة بم�ا ف�ي ذل�ك تحس�ين 
بيئ�ة العم�ل ومكافح�ة الفس�اد والحد من 
البيروقراطية والروتين وتشجيع االستثمار. 
وزي�ر النف�ط الس�ابق وعضو لجن�ة النفط 
والطاقة النيابية ابراهيم بحر العلوم قدَّر ان 
الع�راق يحتاج الى اس�تثمار 30 مليار دوالر 
س�نويا لبلوغ اهدافه في زيادة انتاج النفط 
خ�الل الس�نوات المقبلة متس�ائال عم�ا اذا 
كانت لدى العراق مثل هذه األموال اوال وعن 
امكانية تحقيق ذلك إزاء ضعف البنى التحتية 
من طاق�ات تخزي�ن وانابيب نق�ل ومرافئ 

تحمي�ل وتصدي�ر ومرتك�زات أخ�رى ثانيا. 
وتوق�ع بحر العلوم س�عر النف�ط في حدود 
70 دوالرا للبرمي�ل ك�ي تتوفر ل�دى العراق 
الم�وارد المالي�ة الكافية لتنفيذ مش�اريعه 
الكبي�رة في زي�ادة انت�اج النف�ط الفتا الى 
ان هب�وط اس�عار النفط لم يبل�غ حتى اآلن 
مستواه األدنى قبل ان يبدأ باالرتفاع مجددا. 
واعتبر عضو لجنة النف�ط والطاقة النيابية 
ابراهي�م بحر العلوم ان 2015 س�يكون عام 
اختبار لبرنامج الحكومة وقدرتها على الحد 
من الطاب�ع الريعي لالقتص�اد العراقي ولو 

بالحدود الدنيا.
المتح�دث باس�م وزارة التخطي�ط عب�د 
الزه�رة الهن�داوي أك�د ان ال�وزارة أع�دت 
خطتها الخمس�ية للفترة الممتدة حتى عام 
2017 باي�الء النف�ط والكهرب�اء اهتمام�ا 
خاص�ا لكونهم�ا ركنين اساس�يين في دفع 
عجلة التنمية وعلى اس�اس ان يبقى النفط 
عامال حاسما في تمويل المشاريع التنموية 
خ�الل الس�نوات المقبل�ة حتى ان ال�وزارة 
تتوق�ع ان يصل انتاج الع�راق الى 12 مليون 

برميل في اليوم خالل السنوات المقبلة.

ورغم تقديرات وزارة التخطيط بأن يبقى 
النف�ط العمود الفق�ري لالقتص�اد العراقي 
خ�الل الس�نوات المقبلة فان الهن�داوي أكد 
اهتم�ام الخطة الخمس�ية بتطوير قطاعات 
أخرى مث�ل الزراعة والصناعة واالس�تثمار 
ورأس المال الخاص للمس�اهمة بقس�طها 
ف�ي تكوي�ن الخ�ل الوطن�ي والتعويض عن 
أي نقص في العائ�دات يحدث نتيجة هبوط 

اسعار النفط كما هي الحال اليوم.
الخبير النفطي عباس الغالبي استبعد ان 
يش�هد العام الجديدة تط�ورا كبيرا في انتاج 
النفط العراقي الذي تق�ل صادرته قليال عن 
3 ماليين برميل في اليوم نظرا لتردي البنية 
التحتية الذي ال يش�جع الش�ركات العالمية 
عل�ى االس�تثمار وبس�بب تداعي�ات الوضع 
األمن�ي ال�ذي القىبظالل�ه عل�ى عم�ل هذه 

الشركات في العراق.
واش�ار الغالبي الى تقلبات س�وق النفط 
وهب�وط الطل�ب عل�ى النف�ط العراقي من 
والياب�ان  الصي�ن  مث�ل  كب�ار  مس�تهلكين 
مقترح�ا عل�ى الحكوم�ة ايجاد بدائ�ل اوال 

ومعالجة الوضع األمني ثانيا.

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

قال�ت مص�ادر محلّي�ة ف�ي 
تنظي�م  إن  الموص�ل  مدين�ة 
“داع�ش” اإلجرام�ي يبحث عن 
أف�راده  أطب�اء بس�بب إصاب�ة 
بأم�راض عجز عن تش�خيصها 

وتطببيها.
المص�ادر  وأش�ارت 
المتطابقة، إلى أن حاالت مرعبة 
أّدت  حصلت لعناص�ر “داعش” 
إل�ى موتهم س�ريعاً، األمر الذي 
زرع الرعب في صفوف التنظيم، 
وأدى إلى فرار عدد من العناصر 

إلى سوريا وتركيا.
إعالن�اً  “داع�ش”  وتناق�ل 
على موق�ع “تويتر” يطلب فيه 
انضم�ام أطب�اء إل�ى التنظي�م 
مقابل مرتب�ات عالية بلغت 15 
أل�ف دوالر ش�هرياً، األمر الذي 
أث�ار س�خرية كبي�رة م�ن قبل 

المتابعين والمعلقين.
ووفقاً لش�هود عي�ان، فإن 
أكثر من عشرة عناصر سقطوا 

فجأة وتم نقلهم إلى المستشفى 
وماتوا من دون معرفة السبب.

إال أن طبيبا رفض اإلش�ارة 
إلى اسمه، قال إن “مرض ايبوال 
ح�ّل عل�ى التنظي�م.. وال يوجد 
ل�ه عالج”.ولف�ت الطبي�ب إلى 
أن “ع�دم وعي التنظي�م يجعل 
االيب�وال يتفش�ى بينهم بش�كل 
“الم�رض  مس�تدركاً  كبي�ر”، 

يستشري بسرعة كبيرة”.
إل�ى ذل�ك، كش�فت صحيفة 
البريطاني�ة  مي�ل”  “الديل�ي 
العالمي�ة  الصح�ة  منظم�ة  أن 
تحق�ق ف�ي تقارير ع�ن وجود 
اصابات بمرض االيبوال بمدينة 

الموصل.
وقالت الصحيفة البريطانية، 
الرس�مية  المتحدثة  نق�اًل ع�ن 
باس�م منظمة الصحة العالمية 
كريس�تي فيغ، إنه “على الرغم 
م�ن أن التقاري�ر ال�واردة م�ن 
مص�ادر عراقي�ة وكردي�ة غير 
مؤك�دة ف�ان المنظم�ة تحاول 
الوص�ول ال�ى المس�ؤولين في 

المناط�ق الت�ي تس�يطر عليها 
داعش لتقديم المساعدة”.

“لي�س  في�غ  وأضاف�ت 
لدين�ا اي اخط�ار رس�مي م�ن 
العراقي�ة على وجود  الحكومة 
أن  مؤك�دة  االيب�وال”،  م�رض 
مش�ابهة  االيب�وال  “اع�راض 
المالري�ا  ام�راض  ألع�راض 
ويلف�ت  الصف�راء”.  والحم�ى 
التقرير ال�ى أنه “طبقاً لمصادر 
اعالمي�ة عراقي�ة ف�ان المرض 
قد وصل الى الموصل من خالل 
االرهابيين الذي�ن قدموا للقتال 
في الع�راق ال�ى جان�ب تنظيم 
داع�ش من افريقيا ودول أخرى 
لكن تقارير غربية اش�ارت الى 
أن “ع�دد القادمي�ن م�ن غ�رب 
افريقي�ا حيث تتفش�ى االيبوال 
الى العراق قليل جداً وان معظم 
االفارق�ة الذين قدموا كانوا من 
مناطق ل�م ترد عنها تقارير عن 

هذا المرض.
الصحيف�ة  تقري�ر  وتاب�ع 
ان�ه “اذا ثب�ت وجود مث�ل هذه 

االصابات فان ذلك سيكون له آثار 
كارثية على الناس في المناطق 
الت�ي تس�يطر عليه�ا تنظيمات 
باعتباره�ا  االرهابي�ة  داع�ش 
منظمة تقف ض�د الطب والعلم 
الغربي”، موضحاً أنه “من غير 
المعروف فيم�ا اذا كان االطباء 
المتبقون في الموصل مجهزين 
االيبوال  لفحص واختبار مرض 
المرض�ى  لع�الج  مدربي�ن  او 
ومنع انتش�ار المرض”.وكانت 
صحيف�ة “الصب�اح” الرس�مية 
كش�فت االربعاء، عن تس�جيل 
“االيب�وال”  بم�رض  اصابتي�ن 
فض�ال ع�ن 26 اصاب�ة بمرض 

“االيدز” في الموصل.
ونفت وزارة الصحة تسجيل 
اش�تباه  او  اصاب�ة  حال�ة  اي 
بفيروس “االيبوال” في العراق، 
وفيم�ا اش�ارت ال�ى أن االنباء 
الت�ي تحدث�ت ع�ن ذل�ك مجرد 
“ش�ائعات”، أك�دت انها اتخذت 
تحس�باً  احترازي�ة  اج�راءات 

لظهوره.

       المستقبل العراقي / ترجمة: رحيم شامخ

يمث�ل وقف زح�ف تنظي�م داعش 
على راس أولويات برنامج زير الدفاع 
األميركي اش�تون كارت�ر لعام 2015. 
ويؤكد الكثير من النقاد لالستراتيجية 
االمريكي�ة الحالية في توجيه ضربات 
جوية محدودة للتنظي�م انها ال تكفي 
لهزيم�ة التنظي�م او اضع�اف قدراته 
بش�كل كبي�ر وال يمكن اخذه�ا ماخذ 
الج�د.  ولذلك فقد تم ط�رح عدة بدائل 
جذري�ة له�ذه االس�تراتيجية. ولك�ن 
البدائ�ل المطروح�ة هي عالج اس�وء 
بكثير من المرض نفس�ه. وان الخطة 
االنجع هي المضي قدما ضمن الحدود 
الواسعة لالستراتيجية الحالية والبناء 
على النجاحات الت�ي حققتها للقضاء 
عل�ى نفوذ داع�ش وس�لطتها بحلول 
وقت مغ�ادرة الرئي�س األمريكي اوبا 

لمنصبه في غضون سنتين. 
ان هزيم�ة تنظي�م داع�ش تتطلب 
استراتيجية جديدة الستعادة السيطرة 
المناطق السنية. وينبغي أن تبنى هذه 
االس�تراتيجية تدريجي�ا عل�ى نتائ�ج 
خطة )المطرق�ة والس�ندان( الحالية 

التي أوقفت تم�دد داعش في المناطق 
الظ�روف  الن  والكردي�ة.  الش�يعية 
االن مهيئة لتكوين س�ندان س�ني في 
محافظات نين�وى واألنبار في العراق 
لذلك يجب التركي�ز على هذه المناطق 
ف�ي خط�ة جديدة تتك�ون م�ن أربعة 
عناص�ر: أوال: يج�ب ان يك�ون الهدف 
األول ه�و الحف�اظ عل�ى المكاس�ب 
الت�ي حققتها الوالي�ات المتحدة حتى 
االن. وبن�اء على ذل�ك ينبغي للواليات 
اس�تخدام  ف�ي  االس�تمرار  المتح�دة 
الضربات الجوية في العراق وس�وريا 
لمن�ع داع�ش  م�ن توس�يع األراضي 
الواقع�ة تحت س�يطرته وخاصة على 
حس�اب الق�وات المحلي�ة الصديق�ة. 
فق�د أثبت�ت حمل�ة القص�ف الج�وي 
نجاحه�ا ف�ي وقف تق�دم داعش نحو 
اربي�ل والمناطق  الكردي�ة  العاصم�ة 
الشيعية المحيطة ببغداد. ويجب على 
الواليات المتحدة نش�ر ق�وات خاصة 
ومراقبي�ن للضرب�ات الجوية الس�ناد 
القوات المحلية الصديقة ولكن باعداد 
قليلة ج�دا )اقل من 100( وفي محيط 
المعس�كرات التي فيها جنود امريكان 
اي�دي  للحيلول�ة دون وقوعه�م ف�ي 

تنظيم داعش. 
ثانيا: يجب عل�ى الواليات المتحدة 
تأمي�ن اتف�اق لتقاس�م الس�لطة بين 
الحكوم�ة العراقي�ة والقبائل الس�نية 
يسمح بمزيد من الحكم الذاتي لألقاليم 
الس�نية مثل الذي منح ألكراد العراق. 
الن الظل�م الذي تعرض له أهل الس�نة 
من قبل الحكومة العراقية التي يهيمن 
عليه�ا الش�يعة كان الس�بب الرئي�س 
لحشد الدعم السني لتنظيم داعش. ان 
تبديد مخاوف الس�نة م�ن العودة الى 
هيمنة الشيعة بعد القضاء على هيمنة 
داعش هو ببساطة المسالة األساسية، 
فعالوة على االس�تقالل السياسي فان 
س�يطرة الس�نة على قوات الش�رطة 
واألمن المحلية سيكون عنصرا رئيسا 

لهذه الصفقة.
ثالثا: يجب عل�ى الواليات المتحدة 
التوس�ع في اس�تخدام الق�وة الجوية 
للح�د م�ن ق�درة تنظي�م داع�ش على 
تحريك قوات كبيرة بحرية بين سوريا 
والع�راق. وال يمك�ن للق�وة الجوي�ة 
وحده�ا اغالق الحدود تمام�ا فما زال 
تنظي�م داعش ق�ادرا عل�ى نقل بعض 
قوات�ه عبره�ا. ولك�ن أثبت�ت الحملة 

الجوي�ة الحالي�ة فعالي�ة مث�ل ه�ذه 
التكتي�كات ض�د الق�وات المتمركزة، 
ويمك�ن أن تمن�ع داع�ش م�ن تحريك 
المقاتلي�ن والعت�اد ف�ي اع�داد كبيرة 
األمر الذي يحد كثيرا من قدرة التنظيم 
على تعزيز مواقعه في العراق بش�كل 
يتساوق مع تصاعد الضغوط. وهذا ما 
س�وف يؤدي الى زي�ادة اطمئنان اهل 
الس�نة ال�ى ان س�يطرة تنظيم داعش 

عليهم اخذه بالضعف.
رابع�ا: ط�رد داعش م�ن المناطق 
السنية الرئيسة سيكون امرا ضروريا 
ج�دا. فالخطوات الثالث الس�ابقة معا 
س�وف ت�ؤدي ال�ى اضعاف س�يطرة 
داعش ف�ي الع�راق. وان ضمان حكم 
ذاتي سياسي وأمني للسنة في الوقت 
ال�ذي يتم احتواء تمدد داعش وقدرتها 
على نقل القوات سوف يؤدي في اغلب 
االحتم�االت الى دفع الس�نة لمحاربة 
داعش. وفي الوقت نفس�ه فان تعزيز 
الق�وات المحلي�ة مع الح�د األدنى من 
الوج�ود األمريكي لن يؤدي الى تعزيز 
فعالي�ة الحملة الجوية فحس�ب ولكن 
أيضا ال�ى تمكين الق�وة الوحيدة التي 
لديه�ا حاف�ز حقيقي لدح�ر وهزيمة 

داعش في القتال. هذه االس�تراتيجية 
هي محاكاة لالستراتيجية التي اتبعت 
في افغانستان عام 2001، حيث تمكن 
الحلف�اء المحليي�ن جنب�ا إل�ى جن�ب 
م�ع 50 ف�ردا فق�ط الق�وات الخاصة 
االمريكية من هزيمة طالبان األفغانية 
التي كانت متفوقة عسكريا وميدانيا.

والخطوة التالية الحاسمة ستكمن 
ف�ي تجمي�ع وح�دات مقاومة س�نية 
لداعش وتقديم الدعم لها. وتوجد االن 
قوت�ان واضحت�ان يمكن الب�دء بهما: 
احداهم�ا هي قوات الش�رطة المحلية 
لمحافظ�ة نين�وى الت�ي بل�غ عدده�ا 
حوالي 24.000 عند بدء سيطرة داعش 
عل�ى المحافظة في حزي�ران الماضي 
وتم ف�ي اثره�ا قطع جمي�ع التمويل 
واألسلحة عنها من قبل حكومة بغداد. 
والقوة األخرى هي العش�ائر الس�نية 
الت�ي وقفت ضد داعش في االنبار مثل 
عشيرة الجغيفي قرب حديثة وعشيرة 
البونمر قرب هيت التي تم قتل المئات 
منهم بوحش�ية على ي�د تنظيم داعش 
في محاول�ة لقمع المعارضي�ن اثناء 
احتالل�ه مؤخرا لالنب�ار. إذا تم تدعيم 
هاتي�ن القوتي�ن م�ن الق�وة الجوي�ة 

ف�ان  الخاص�ة  والق�وات  االمريكي�ة 
كليهما لديه المصلحة الذاتية واالعداد 
الكافية من الرجال لتكون بداية تشكل 
تحدي�ا خطيرا لس�يطرة داع�ش على 
االنب�ار. وبالنظ�ر إلى وج�ود 1.500 
عنصر من الق�وات الخاصة األمريكية 
لتدري�ب 15.000 من الق�وات المحلية 
س�نويا فان من المتوقع تحقيق نتائج 
كبي�رة م�ع وص�ول الق�وة األمريكي 
الحالي�ة من المستش�ارين الى 3.000 
اذا رك�زت عل�ى تعزي�ز معارض�ة من 

القوات السنية.
داع�ش  بط�رد  النج�اح  ولتعزي�ز 
من المناطق الس�نية ف�ي العراق على 
الوالي�ات المتح�دة ان تق�اوم فك�رة 
االستدراج الى داخل األراضي السورية. 
الن افضل طريقة الضعاف داعش في 
سوريا على مدى الس�نتين القادمتين 
ه�و تحدي�دا اضعاف ق�وة زخمها في 
الع�راق الن ذل�ك س�وف ي�ؤدي عل�ى 
األرجح الى اضعاف التنظيم في سوريا 
لصالح الجماعات السنية األخرى على 
األقل وسوف يؤدي الى تحويل المسار 
التصاعدي للتنظيم وتحوله الى واحدة 
ونتيج�ة  المقس�مة.  الفصائ�ل  م�ن 

لذل�ك فان متابع�ة تنفيذ ه�ذه الخطة 
الواقعي�ة لن يؤدي ال�ى نجاح حقيقي 
ض�د التنظيم ف�ي العراق فحس�ب بل 
أيضا الى تمهيد الطريق امام الحكومة 
االمريكية القادم�ة للتعامل مع الملف 

السوري.
داع�ش  لهزيم�ة  خط�ة  أي  لك�ن 
ل�ن تك�ون مثالي�ة. ذل�ك انه�ا تفصل 
س�وريا عن العراق االم�ر الذي يطرح 
ع�ددا من األس�ئلة المهمة مث�ل )مثل 
المس�تقبل السياس�ي لبش�ار األس�د 
ومصي�ر محافظة الرق�ة المدينة التي 
يتخذها داع�ش االن عاصمة له( وهي 
تتطلب بذل جهود كبيرة للحصول على 
حكم ذاتي سياس�ي وأمني للس�نة من 
الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة في 
بغ�داد والتي ترفض ذلك بش�دة. ومع 
ذلك فان ه�ذه الخطة س�يكون مقدرا 
لها النجاح في السنتين القادمتين من 
خالل اس�تخدام النفوذ االس�تراتيجي 
الكبي�ر للوالي�ات المتح�دة باالعتماد 
عل�ى حلف�اء محليي�ن له�م مصلح�ة 
حقيقية في ط�رد داعش من األراضي 

التي تحتلها.
)فورين بولسي(

ايـبـوال يـضـرب »داعـش« فـي الـمـوصـل

واشنطن ختطط: إجالء »داعش« مقابل »اإلقليم السني«
استراتيجية »المطرقة والسندان« لدحر اإلرهاب

»الصخري« في تراجع.. واالرتفاع األقصى سيبلغ 70 دوالرًا

التنظيم يبحث عن أطباء.. والوباء يتفشى
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وب�دأ الجن�ود األميركي�ون، ف�ي األيام 
الماضي�ة، تدريب العناص�ر العراقيين، في 
المرحل�ة األول�ى م�ن برنامج سيتوس�ع 
تدريجاً ليش�مل خمس قواعد عسكرية في 

العراق، إحداها في اقليم كردستان. 
ويقول اللواء في الجيش االميركي دانا 
بيت�ارد، لوكالة “فرانس برس”، في قاعدة 
التاج�ي العس�كرية ش�مال بغ�داد، حي�ث 
تق�ام عملي�ات تدري�ب “بحل�ول منتصف 
ش�باط المقبل، س�تكون الدفعة األولى قد 
تخرجت”. ويضيف “سيكون هناك خمسة 
آالف عنص�ر إضافي، كل ما بين س�تة الى 

ثمانية أسابيع”.
عل�ى  س�يركز  التدري�ب  أن  ويوض�ح 
“المب�ادئ الدني�ا المطلوبة لش�ن هجمات 
مض�ادة”، مش�يراً إل�ى أن “المه�م هو انه 
س�ينتج ق�وة قتالي�ة.. ومقاتلي�ن واثقين 

وقادرين”.
خ�ال  المتح�دة  الوالي�ات  وأنفق�ت 
وجودها العسكري في العراق بين العامين 
2003 و2011، ملي�ارات ال�دوالرات عل�ى 
تدري�ب الجي�ش العراقي وتجهي�زه. اال أن 
العديد م�ن القطع�ات العس�كرية انهارت 
بش�كل كبي�ر ف�ي وج�ه هج�وم “الدول�ة 
االس�امية”، الس�يما في الموص�ل كبرى 
مدن ش�مال الباد. وفر العديد من الضباط 
والجنود م�ن قواعده�م، تاركي�ن آلياتهم 

وأسلحتهم صيداً سهاً للتنظيم.
وي�رى الل�واء األميرك�ي ب�ول فانك أن 
المسؤولية عن ذلك تعود إلى غياب القيادة 
ونق�ص التدري�ب. ويق�ول “لم�اذا ه�رب 
الجنود العراقيون؟ اعتقد أن الس�بب هو... 

عدم ثقتهم بقادته�م.. ال اعتقد انهم كانوا 
يثقون كثيراً بالقيادة في الموصل”.

وفي س�عي لمعالج�ة ثغ�رات القيادة، 
يش�مل برنام�ج التدري�ب مناه�ج خاصة 
ب�ون  المدرِّ خاله�ا  س�يقوم  للضب�اط، 
األميركيون “بعرض طريقة اتخاذ القرارات 
الت�ي نس�تخدمها في الجي�ش األميركي”، 

بحسب فانك.
وبع�د انس�حاب الق�وات األميركية من 
العراق ف�ي الع�ام 2011، تقلصت عاقات 
التع�اون العس�كري بينه�ا وبي�ن القوات 
العراقي�ة. ويق�ول الجن�ود األميركيون إن 
أقرانه�م العراقيي�ن ل�م يلتزم�وا ببرنامج 
التدري�ب، م�ا أدى إل�ى تراج�ع مس�توى 

مهاراتهم المكتسبة.
ويوضح فانك “مباش�رة بعد مغادرتنا، 
)العراقي�ون( أصبح�وا متهاونين نس�بياً، 
ول�م يقوم�وا بالتدري�ب أو ينفق�وا المال 
المطلوب لذل�ك. لم يحافظوا على البرامج، 
كتيب�ة  المش�كلة”.وبقيت  تكم�ن  وهن�ا 
صغيرة من الجن�ود األميركيين في العراق 
بعد العام 2011، تحت سلطة سفارتهم في 
بغداد، في حين أجرت واش�نطن محادثات 
مع الحكوم�ة العراقية ح�ول اإلبقاء على 
تواج�د أكبر بعد االنس�حاب، كان يمكن له 
أن يس�د الثغرات في مج�ال التدريب. إال أن 
هذه المحادثات انهارت بسبب إصرار إدارة 
الرئي�س ب�اراك أوبام�ا على تمت�ع الجنود 
األميركيي�ن بالحصانة، وه�و ما عارضته 

بغداد.
إال أن عوام�ل إضافية ع�دة أوصلت إلى 
االنهي�ار ال�ذي حصل ف�ي حزي�ران، منها 

سياس�ة اإلقصاء التي يتهم رئيس الوزراء 
الس�ابق نوري المالكي م�ن قبل خصومه 
باعتماده�ا، وتهميش ش�ريحة معينة عن 
الحكم. كما أدى النزاع المستمر في سوريا 
من�ذ قراب�ة أربع�ة أع�وام، إلى نم�و نفوذ 
“الجهاديين” وأبرزهم “داعش”، وتسهيل 
انتقالهم عبر الح�دود وإقامة ماذات آمنة 
لهم.ويتواجد حالياً في قاعدة التاجي قرابة 
180 جن�دي أميرك�ي، وه�و عدد مرش�ح 
لارتفاع إلى نحو ثاثمئة، بحسب الضباط 

األميركيين.
وس�يقوم نحو 15 مدرباً أميركياً وعدد 

مماث�ل م�ن العراقيي�ن، بالعمل مع�اً على 
تدري�ب كل من الكتائ�ب األربعة التي تضم 
جنوداً عراقيين انتسبوا في وقت سابق من 
2014 الى الجيش، وخضعوا لتأهيل استمر 

نحو ثاثة أشهر.
ويق�ول كبير الرتب�اء األميركي روبرت 
كي�ث “كن�ت آم�ل ل�و كان ف�ي إمكاني أن 
أحظ�ى بمزيد م�ن الوق�ت معهم، ي�ا ليت 
يمكنني تمضية أش�هر م�ع هؤالء، ليصلوا 
إلى المس�توى الذي يحتاج�ون أن يكونوا 

عليه”.
ويرى كيث أن الجنود العراقيين قادرون 

على تحقيق المرتجى منهم “اذا عملوا مع 
ق�وات التحال�ف” ال�ذي يض�م دوالً غربية 

وعربية.
ويش�ير المق�دم س�كوت آل�ن إل�ى أن 
برنام�ج التدري�ب س�يتدرج م�ن التأهي�ل 
المجموع�ات  إل�ى  وص�والً  الف�ردي، 
العس�كرية. كما يشمل مروحة واسعة من 
المواضيع، كاستخدام األسلحة و”التحرك 
التكتيكي” والقيادة واألخاقيات، بحس�ب 

جنود أميركيين.
ويقول “نعرف أنهم )الجنود العراقيون( 
س�يقاتلون ف�ي محي�ط مدين�ي، ون�درك 

أن عملياته�م س�تكون هجومي�ة، ل�ذا ما 
سندربهم عليه معد وفق هذه المهمات”.

ويرى فانك ان على العراقيين االستفادة 
من التدريب ألقص�ى حد. ويوضح “عليهم 
أن يس�تغلوا ه�ذه الفرص�ة.. يدرك�ون أن 
فرصه�م بات�ت على وش�ك النف�اد... حان 
الوق�ت ليقف�وا عل�ى رجليه�م، يتقدموا، 
وينجزوا األمور”.وتقود واش�نطن تحالفا 
ينفذ غ�ارات جوي�ة من�ذ آب الماضي ضد 
التنظيم الذي يس�يطر على مناطق واسعة 
في ش�مال العراق وغربه اثر هجوم ش�نه 

في حزيران الماضي.

   بغداد/ المستقبل العراقي

األمريكيون يف بغداد: تدريب 5000 جندي عراقي كل 6 أسابيع
يسعى جنود أميركيون ومن دول التحالف ضد 
تنظيم »داعش« ، لإلسراع في تدريب خمسة 

آالف عنصر أمني عراقي كل ستة أسابيع، 
إلكسابهم »المهارات الدنيا« الستعادة المناطق 

التي سيطر عليها التنظيم المتطرف

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن تنظيم “داعش” عن افتتاح 
كلي�ة للط�ب ف�ي محافظ�ة الرقة 
المعق�ل الرئيس�ي له في س�وريا، 
لمدة دراسة 3 سنوات فقط، تشمل 
الجانبي�ن النظ�ري والعملي وعلى 
ناش�طين  مراحل.وبحس�ب  س�تة 
في منطق�ة الرقة، وض�ع “ديوان 
الصحة” التابع للتنظيم، في ملصق 
إعان�ي ت�م توزيع�ه في ع�دد من 
المناطق، شروط التقدم لكلية الطب 
أولها “أال يقل عمر المتقدم عن 18 
عاماً وأال يزيد عن 30”، وأيضاً “أن 
يكون حاصاً على شهادة الثانوية 
العامة )الف�رع العلمي( بمعدل 80 
ف�ي المئ�ة فأكثر”.ومن�ح اإلعان 
تسهيات للذين منعتهم ما وصفها 
ب�”ظ�روف الحرب” م�ن الحصول 
عل�ى الش�هادة الثانوي�ة بالتق�دم 
ل�”امتح�ان تنافس�ي ش�ريطة أن 
يكون معدله في الشهادة اإلعدادية 
80 ف�ي المئ�ة فم�ا فوق”.وذك�ر 
اإلع�ان م�دة ش�هر للتق�دم إل�ى 
االمتحانات في مقر كلية الطب في 
مدينة الرقة، لكن�ه لم يبّين المكان 
بالتحديد، وفت�ح األمر أمام الذكور 

واإلناث.

»داعش« يصدر 
شهادة يف الطب 

خالل 3 سنوات

    بغداد/ المستقبل العراقي

أب�دت أطراف ف�ي كتلة »التحال�ف الوطني 
العراق�ي« اعتراضه�ا عل�ى ش�مول متهمي�ن 
باإلره�اب ف�ي مش�روع للمصالح�ة الوطنية 
عرضه نائ�ب رئي�س الجمهورية إي�اد عاوي 
أخي�راً، فيم�ا أكد القض�اء إطاق أكث�ر من 10 
آالف سجين »بريء« خال شهر.وأعلن عاوي 
أن�ه قدم إل�ى رؤس�اء الجمهوري�ة والحكومة 
والبرلمان مشروعاً للمصالحة الوطنية، اعتبره 
»الخيار األخير إلنقاذ العراق«، فيما أطلق رئيس 
البرلمان س�ليم الجبوري مبادرة لحوار تشارك 

فيه كل القوى السياس�ية، بما فيها المعارضة 
في الخارج.ويبدو تعبير »المصالحة الوطنية« 
شديد الغموض في العراق، فاألطراف المختلفة 
لم تتمكن، بعد سنوات من الجدل وعقد عشرات 
م�ن المؤتم�رات، م�ن تحدي�د الذين تش�ملهم 
الش�يعي  »التحال�ف«  يرف�ض  إذ  المصالح�ة. 
الجلوس مع َمْن يعتبرهم متورطين باإلرهاب، 
مثل البعثيين والمجموعات المس�لحة السّنية، 
وش�يوخ عش�ائر عارض�وا رئي�س الحكوم�ة 
الس�ابق نوري المالك�ي، وسياس�يين صدرت 
أوامر باعتقاله�م، أو حوكموا بتهمة اإلرهاب.

وقال�ت النائ�ب ع�ن كتل�ة »دول�ة القان�ون« 

سميرة الموس�وي »مش�روع المصالحة قائم 
من�ذ س�نوات، م�ن دون أن نعرف بع�د مع َمْن 
نتصال�ح، ألنه مش�روع مبه�م«. وزادت: »كل 
األطراف مشاركة في الحكومة، والمحاصصة 
موجودة في كل مؤسس�ات الدولة، وال إقصاء 
ألي مكون أو طرف سياس�ي، حتى أننا ال نملك 
معارضة حقيقية«. ولفتت إلى أن »بعض كبار 
المس�ؤولين في الحكوم�ة التقوا ف�ي مؤتمر 
أربيل ش�خصيات متهمة باإلره�اب ومطلوبة 
إل�ى القضاء، وهذا خ�رق التفاقات الش�راكة، 
وال نعلم هل هذه مؤش�رات إلى المصالحة مع 
هذه الشخصيات«.وكانت القوى السّنية عقدت 

األس�بوع الماضي مؤتمراً في أربيل لمناقش�ة 
أوض�اع المحافظات التي س�يطر عليها تنظيم 
»داع�ش«، وش�اركت في المؤتمر ش�خصيات 
متهمة باإلره�اب، بينها رافع العيس�اوي.إلى 
ذل�ك، ق�ال النائب ع�ن كتلة »المواطن« س�ليم 
ش�وقي إن »الح�وار م�ع المعارض�ة مضيع�ة 
للوقت فا يمكن الحوار مع َمْن يعارض العملية 
السياس�ية، خصوص�اً أن ه�ؤالء متورط�ون 
بالدم العراق�ي، ومن المجحف إطاق تس�مية 
المعارضة عليهم«. وش�دد على أن »المش�روع 
السياس�ي يفت�ح أبوابه للجميع باس�تثناء من 
تلّطخت يداه بدماء العراقيين«. وتابع: »الحوار 

مع َمْن يس�ّمون أنفس�هم معارضين يعطيهم 
ش�رعية، ويج�ب أن يك�ون الحوار م�ع القوى 
الت�ي تعارض الحكوم�ة ولم ترتك�ب جرائم«.

أم�ا النائب عن اتح�اد »الق�وى الوطنية« خالد 
»مش�روع  إن  ل� »الحي�اة«  فق�ال  المفرج�ي 
المصالح�ة يم�ر من خ�ال االتفاق السياس�ي 
المب�رم مع التحالف الوطني الذي ش�اركنا في 
الحكوم�ة على أساس�ه«. ورأى أن »المصالحة 
تتطلب تش�ريع قوانين أو تعديل بعضها، ومن 
أبرز تل�ك القواني�ن قانون المس�اءلة والعدالة 
الذي اتفقنا على إلغائه، وتعديل قانون مكافحة 

اإلرهاب وتشكيل الحرس الوطني«.

التحالف الوطني يعارض إرشاك إرهابيني يف املصاحلة

    بغداد/ المستقبل العراقي

العراق�ي  النق�ل  وزي�ر  وّق�ع 
المهندس باقر الزبيدي ووزير الطرق 
وبناء المدن االيراني عباس اخوندي 
على مذكرة تفاه�م لتطوير التعاون 
ف�ي مج�االت النق�ل بي�ن الع�راق و 
االيراني�ة. االس�امية  الجمهوري�ة 

وتن�ص مذكرة التفاه�م على تطوير 
التع�اون بي�ن الع�راق و اي�ران ف�ي 
مجاالت النقل الجوي والبحري وعبر 
الس�كك الحديدي�ة والتع�اون الفني 
والهندس�ي.  كما اتف�ق البلدان على 

الب�دء باتخ�اذ االج�راءات التنفيذية 
لرف�ع الطمي من ش�ط الع�رب نظرا 
لحاج�ة عبور الس�فن الكبي�رة منه. 
واتفقت بغداد و طه�ران في مذكرة 
التفاه�م عل�ى م�د خطوط الس�كك 
الحديدية بطول 37 كم بين شامجة 
الس�كة  خط�وط  لرب�ط  البص�رة   -
الحديدي�ة بي�ن البلدي�ن وذل�ك لرفع 
حجم التبادل التج�اري واالقتصادي 
بين ايران والع�راق وتمهيد االرضية 
المس�افرين  م�ن  المزي�د  لعب�ور 
والبضائ�ع بي�ن البلدين.كم�ا اتف�ق 
وزيرا النق�ل العراقي و االيراني على 

ربط خط�وط الس�كك الحديدية بين 
كرمانشاه - خس�روي بخانقين في 
الع�راق لتس�هيل عبور المس�افرين 
والسلع بين البلدين كما نص االتفاق 
على بناء جس�ر متح�رك بطول 700 
متر على ش�ط الع�رب لربط خطوط 
الس�كك الحديدي�ة االيرانية بخطوط 
الس�كك الحديدية العراقية وتس�يير 

القطارات بين البلدين.
علما ان االتفاق جاء بعد مباحثات 
عميقة بي�ن الجانبين  ووقع االتفاق 
بحضور عدد كبير من وسائل االعام 

العربية وااليرانية والدولية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف مدي�ر ع�ام األمن 
الع�ام اللبناني الل�واء عباس 
إبراهيم إن ارهابيين يسعون 
للس�يطرة على ق�رى لبنانية 
محاذي�ة  الب�اد  ش�رقي 
للحدود م�ع س�وريا لتأمين 
ظهورهم لكنه أكد أن القوى 
األمنية على أهبة االس�تعداد 
عب�اس  لمواجهتهم.وق�ال 
م�ع  مقابل�ة  ف�ي  إبراهي�م 
وكالة “رويترز” مش�يرا إلى 
“داعش” يحاول “الس�يطرة 
على منطقة القلمون لكي ال 

يكون هناك تعددية عسكرية 
ف�ي المنطق�ة. وف�ي الفترة 
األخي�رة رأين�ا الكثي�ر م�ن 
المبايعات لداعش في منطقة 
القلمون منهم م�ن بايع عن 
قناع�ة ومنهم م�ن بايع عن 
خوف للحف�اظ على وجوده 
وحياته.” وأكد أن “داعش ال 
تريد أن تسيطر على القلمون 
ألنه�ا تري�د فقط الس�يطرة 
إنما ه�ي تريد تأمين ظهرها 
في المنطقة من خال التقدم 
لبنانية  والسيطرة على قرى 
منطق�ة  م�ع  تم�اس  عل�ى 
القلم�ون.” لكن�ه أض�اف ان 

“القوى العس�كرية واألمنية 
عل�ى جهوزية تام�ة وتتابع 
تفاصيله�ا  كل  ف�ي  األم�ور 
ف�ي إط�ار خط�وة لمواجهة 
ه�ذا االحتمال.”وقال إن هذا 
الوضع الراهن سيبقى قائما 
المرحل�ة  خ�ال  ومس�تمرا 
المقبلة مش�يرا إلى أنه خال 
فترة األعياد ع�ادة ما تتزايد 
وق�وع  باحتم�ال  المخاط�ر 
هجمات ألن الخصم يفترض 
أن الق�وى العس�كرية تكون 
لك�ن  اس�ترخاء  ف�ي حال�ة 
القوى األمني�ة اللبنانية على 

أهبة االستعداد.

وزير النقل يوقع مذكرة تفاهم مع إيران يف جمال 
النقل الثنائي

اللواء إبراهيم: »داعش« يسعى للسيطرة عىل قرى لبنانية

    بغداد/ المستقبل العراقي

فيما ال يزال أمي�ن عام جمعية »الوفاق 
عل�ي  البحريني�ة،  المعارض�ة  الوطن�ي« 
س�لمان، موقوفاً حتى يوم الثاثاء المقبل 
»عل�ى ذم�ة التحقيقات«، بتهٍم ع�دة بينها 
»الترويج لقلب نظام الحكم في المملكة«، 
تحّدثت مصادر عراقي�ة حكومية عن عزم 
وزي�ر الخارجي�ة إبراهيم الجعف�ري على 
التوّس�ط لدى الحكومة البحرينية إلطاق 
سراحه. في هذا الوقت، نّفذت قوات األمن 
البحريني�ة حمل�ة اعتق�االت واس�عة ضد 

متظاهرين محتجين على اعتقال سلمان.
وكشف النائب صادق المحنة، والعضو 
في كتلة »االصاح الوطني« التي يتزعمها 
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، 
ي�وم أمس االول، عن أن األخير »س�يتدخل 
رس�مياً للتوّس�ط في قضية س�لمان، عبر 
القن�وات الدبلوماس�ية، ف�ور عودت�ه من 

سفره إلى بريطانيا«.
في الس�ياق نفسه، طالب نائب الرئيس 
العراق�ي ورئي�س ال�وزراء الس�ابق نوري 
البحريني�ة  الحكوم�ة  أم�س،  المالك�ي، 
المالك�ي  ودان  س�لمان.  ع�ن  باإلف�راج 

اعتقال س�لمان، داعياً الحكومة البحرينية 
إل�ى »احترام العلماء بق�در ما يمثلونه من 
شريحة واس�عة من المجتمع«. وفي بياٍن 
صادر عن مكتبه، ق�ال المالكي إن »حركة 
الوف�اق وعلم�اء البحرين ل�م يخرجوا في 
مطالبهم ع�ن الحقوق المش�روعة، وهي 
حق�وق يج�ب أن ال يك�ون التعام�ل معها 
بعيداً عن حقوق االنس�ان وح�ق المواطن 

في بلده«.
بالتزام�ن، اعتقل�ت المنام�ة، أول م�ن 
أمس، عدداً من المتظاهرين احتجاجاً على 
توقي�ف س�لمان، وأعلن�ت وزارة الداخلية 

اعتق�ال م�ن وصفته�م ب�»الخارجين عن 
القان�ون عق�ب مش�اركتهم ف�ي مس�يرة 
غير قانوني�ة«. وقالت ال�وزارة، في بيان، 
إن المس�يرة »غير القانوني�ة« خرجت من 
أحد مس�اجد منطق�ة المخارق�ة، »بعدما 
ق�ام إمام المس�جد بتحريض المش�اركين 

ودفعهم لتنظيم هذه المسيرة«.
ف�ي المقابل، اتهمت جمعي�ة »الوفاق« 
قوات األمن بش�ّن حملة اعتقاالت واس�عة 
في صفوف المصلّين في مس�جد »مؤمن« 
ف�ي قلب العاصم�ة. وقال�ت الجمعية، في 
بياٍن، إنه عند خروج المصلين من مس�جد 

مؤمن عق�ب صاة مركزي�ة للتضامن مع 
األمي�ن العام علي س�لمان، »قامت القوات 
بتوجيه األس�لحة وإطاق الغازات السامة 
الخانق�ة عل�ى المصلي�ن، وعن�د تفاديهم 
بماحقته�م  قام�ت  الرس�مي،  القم�ع 

واحتجاز عدد كبير منهم«.
وعلى مس�توى التعليقات الدولية على 
توقيف زعي�م المعارضة البحرينية، عّبرت 
وزارة الخارجي�ة األميركية، أول من أمس، 
ع�ن »قلقها« العتقال س�لمان، محذرًة من 
أن إلق�اء القبض عليه قد يفج�ر مزيداً من 
التوت�رات ف�ي المملك�ة. وقال�ت ال�وزارة 

ف�ي بياٍن: »أح�زاب المعارض�ة التي تنتقد 
الحكومة بطريقة سلمية تلعب دوراً مهماً 
ف�ي ال�دول والمجتمعات التعددي�ة التي ال 

تقصي أحداً«.
إل�ى ذل�ك، أعلن األمي�ن الع�ام لمجلس 
التع�اون الخليج�ي، عبد اللطي�ف الزياني، 
أول من أمس، »رفض« دول المجلس ل�»أي 
تدخ�ل خارج�ي ف�ي ش�ؤونها الداخلية«، 
مستنكراً »ردود األفعال والتصريحات التي 
صدرت عن وزارة الخارجية اإليرانية بشأن 
التحقيق�ات التي تجريها النيابة العامة في 

مملكة البحرين«.

وسـاطـة عـراقـيـة لإلفـراج عـن الـشـيـخ عـلـي سـلـمـان
واشنطن تدين اعتقال سلمان والمنامة توسع حملة االعتقاالت
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           امل�ستقبل العراقي / وكاالت

ذك�ر املرص�د الس�وري لحق�وق اإلنس�ان أن 
"رشط�ة الحس�بة" التابع�ة لتنظي�م الدول�ة 
اإلس�امية املع�روف اختص�ارا باس�م داعش 
ق�ررت حظ�ر لب�س البنطلون ع�ى الرجال يف 
مدين�ة امليادي�ن يف محافظة دي�ر الزور رشق 

سوريا.
وعل�ق احد املراقبني بقوله من غرائب الزمن يف 
زم�ن التنظيمات املتطرفة ان يصبح الس�جن 
مصري م�ن "يرتد" عن اللباس االفغاني يف دير 

الزور.
وق�ال املرصد يف بيان ل�ه إن رشطة التنظيم يف 
مدين�ة امليادي�ن بريف دير الزور، س�جنت كل 
من ش�اهدته يلبس بنطلونا يف شوارع املدينة، 
وقام�ت باقتيادهم إىل مقر الحس�بة، وأبلغت 
ذويه�م برضورة إحضار "ألبس�ة فضفاضة" 
لريتدوه�ا ومن ثم تخيل س�بيلهم بعد حضور 

ذويهم إىل مقر الحسبة.
وأض�اف أن رشطة التنظيم عم�دت إىل تمزيق 
بناطيل بعض املواطنني يف الش�ارع بواس�طة 
أدوات ح�ادة ومن ثم تركه�م دون اعتقالهم، 

إلجبارهم عى ارتداء لباس فضفاض.
ويس�يطر "داعش" عى مس�احات واسعة يف 

شمال ورشق سوريا.
يذك�ر أن مقاتيل التنظيم املتط�رف يرتدون يف 

املناس�بات ما يش�به الزي األفغاني، وقميص 
فضفاض حتى منتصف الساق.

واص�در التنظي�م املتطرف عدة فت�اوى تمنع 
الرجال املس�لمني من التدخ�ني واغاق املحال 
التجارية اوقات الصاة وتفتيش�هم بالشوارع 

لسحب علب السجائر منهم وجلدهم.
وكش�ف اهايل مناطق س�وريا يف وقت س�ابق 
ان تنظي�م دول�ة الخاف�ة قام بانش�اء كتيبة 
للمه�ام  الخنس�اء  "كتيب�ة  تدع�ى  نس�ائية 
الخاص�ة" مهمتها متابع�ة كل فتيات املدينة 
وإجبارهّن ع�ى لبس النقاب.وتفيد معلومات 
صحفي�ة ان نس�اء الكتيبة ينظم�ن دوريات 
يف الش�وارع من خال س�يارة كبرية مدهونة 
بالط�ني ويعمدن اىل توقيف النس�اء اللواتي ال 
يضع�ن النقاب واهانتهن بالق�ول: "يا كافرة 
.. اين النقاب .. يا س�افرة لي�ش مو منّقبة؟؟ 
مطالع�ة وجهك ي�ا مرشكة؟"، ث�م يعمدن اىل 
جرّها إىل حافلة صغرية تقف جانبا وحملها إىل 
مقر التنظيم األس�ايس يف مبنى املحافظة ليتم 
جلدها واستدعاء ويل امرها.واملرأة التي تسري 
يف الش�ارع من غري محرم فله�ا نصيبها ايضا 
الوافر من الش�تم والتنكيل والتهديد بالحبس 
والجلد اذا سارت مجددا من غري محرم.وكانت 
دولة الخافة يف وقت س�ابق اص�درت بيانات 
متتالي�ة اعلنت فيه�ا عن سلس�لة ممنوعات 
ابرزه�ا من�ع ارت�داء الفت�اة للجين�ز والكنزة 

ووج�وب ارت�داء اللب�اس االس�امي العباي�ة 
والربقع ومنع وضع املكياج.

ومن اغرب الفتاوى الت�ي تنادي اليها الحركة 
املتطرفة منع جلوس النساء عى الكرايس.

ويمن�ع التنظيم املتش�دد التدخ�ني والنرجيلة 
ومعاقبة من يخالف بقطع االصبعني "السبابة 
والوس�طى" ويف ح�ال ع�دم االلت�زام فتص�ل 

العقوبة اىل 80 جلدة وحتى لإلعدام.
كم�ا تمن�ع الجماع�ة املتطرفة فت�ح محات 
الحاقة الرجالية، وتمشيط الشعر بالترسيحات 
الحديثة ووضع أي ش�يئ عى الشعر بالنسبة 
للش�باب ومعاقبة املخالف بالجل�د 80 جلدة.

وينش�ط عنارص ومؤيدو "الدولة االسامية" 
عى موقع�ي "تويرت" و"يوتي�وب" خصوصا 
ويوزعون الصور وأرشطة الفيديو والتعليقات 
والرسائل، ويقول خرباء ان هذا النشاط يلعب 
دورا اساس�يا منذ س�نوات يف ج�ذب املجندين 
املحتمل�ني لانضم�ام اىل التنظيم.وغالب�ا م�ا 
تعم�ل ادارات مواق�ع التواصل ع�ى االنرتنت 
عى اقفال حساباتهم، لكنهم يفتحون غريها 
تح�ت اس�ماء جدي�دة، وكله�ا مس�تعارة يف 
الغالب.وقرر االتحاد االوروبي طلب مس�اعدة 
عمالقة شبكة االنرتنت ملس�اعدته يف محاربة 
الجهادي�ني ملنعهم من تجني�د االخرين ووقف 
ب�ث االرشط�ة الدعائية، وذلك خ�ال لقاء مع 

وزراء الداخلية االربعاء يف لوكسمبورغ.

من »يرتد« عن »األفغاين« يف »دير الزور« يقتل

»فجـر ليبيـا« تواصـل قتـل األقبـاط
املصـرييـن

           امل�ستقبل العراقي / وكاالت

تق�دم الفلس�طينيون طلبه�م لانضم�ام 
ويجع�ل  الدولي�ة.  الجنائي�ة  للمحكم�ة 
االنضم�ام للمحكم�ة من املمك�م مقاضاة 

ارسائي�ل بش�أن أي أعم�ال تق�وم بها عى 
االرايض الفلسطينية.

وتدين كل م�ن الواليات املتح�دة وارسائيل 
لانضم�ام  الفلس�طينيني  مس�اعي 

للمحكمة.

ويعن�ي انضم�ام الفلس�طينيني للمحكمة 
أيضا إمكانية مقاضاة الجماعات املسلحة 
الفلس�طينية مثل حماس لخ�رق القانون 

الدويل.
وس�لم الوفد الفلسطيني لدى األمم املتحدة 

إىل مق�ر املنظم�ة الدولي�ة وثائ�ق موقع�ة 
لانضمام إىل نظام روما األس�ايس املؤسس 
للمحكم�ة الجنائية الدولي�ة و17 معاهدة 

دولي�ة أخ�رى.
وأكد املراقب الفلسطيني لدى األمم املتحدة 

ري�اض منصور للصحفيني يف مقر املنظمة 
الدولية تسليم الوثائق.

وق�ال منص�ور للصحفي�ني "إنه�ا خطوة 
كب�رية"، وأضاف انها هام�ة للحصول عى 
العدالة ملا وصف�ه بالجرائم املرتكبة يف حق 

الفلسطينيني.
ويقول مس�ؤولون أمريكيون إن نحو 400 
ملي�ون دوالر م�ن املس�اعدات الدولي�ة قد 
تك�ون مهددة بعد املس�اعي الفلس�طينية 

لانضمام للمحكمة.

فلسطني تقدم وثائق االنضامم للمحكمة اجلنائية الدولية

امللك السعودي يف حالة »مستقرة« بعد إصابته 
بالتهاب رئوي

رقم االخطار
2014/341

اعان
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرصة

اىل / املته�م الغائ�ب )ر.ع عباس عبد الله محمد( املنس�وب اىل 
رشط�ة  البرصة ملا كنت متهما وفق امل�ادة /5 من ق.ع.د رقم 
14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 2012/8/17 
ولح�د االن وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك مجهول اقت�ى تبليغك 
به�ذا االعان ع�ى ان تحرض امام محكمة ق�وى االمن الداخيل 
للمنطقة الخامسة بالبرصة خال مدة ثاثون يوما من تاريخ 
تعليق هذا االع�ان يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموال�ك املنقولة والغري املنقول�ة ويطلب من املوظفني 
العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومية وإلزام االهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك 
باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة 69 /اوال وثانيا وثالثا 
ورابع�ا م�ن قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائية لق�وى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

فقدان
فقدت مني الهوية 
الصادرة من املعهد 
البرصة  التقن�ي / 
)رساج  بأس�م 
يارس حس�ن( عى 
م�ن يعث�ر عليه�ا 
تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فقدت مني الهوية 
الصادرة من املعهد 
البرصة  التقن�ي / 
)مش�تاق  بأس�م 
نوري صباح( عى 
م�ن يعث�ر عليه�ا 
تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
هوية  من�ي  فق�دت 
عماد  )ن�ور  الطالبة 
عبد الغني( الصادرة 
التقنية  الكلي�ة  م�ن 
الب�رصة  جامع�ة   /
عى م�ن يعثر عليها 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

فقدان
الوص�ل  من�ي  فق�د 
بلدي�ة  م�ن  الص�ادر 
واملرق�م  الب�رصة 
ف�������ي   237942
بأس�م   2012/10/7
كايد(  ف�رج  )محمود 
ع�ى م�ن يعث�ر عليه 
جه�ة  اىل  تس�ليمه 

االصدار.

فقدان
الوص�ل  من�ي  فق�د 
الص�ادر م�ن مديرية 
البص��رة  بلدي�����ة 
يف   237243 واملرق�م 
بأس�م    2012/9/24
عب�د  س�كر  )مؤي�د 
م�ن  ع�ى  الحس�ني( 
يعثر عليه تسليمه اىل 

جهة االصدار.

فقدان
الوص�ل  من�ي  فق�د 
الص�ادر م�ن مديرية 
البص����رة  بلدي���ة 
يف   237239 واملرق�م 
بأس�م   2012/9/24
)عبد اله�ادي مردان( 
ع�ى م�ن يعث�ر عليه 
جه�ة  اىل  تس�ليمه 

االصدار.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة
التاريخ : 547/ب/2014

العدد : 2014/12/30 
اعان

اىل املدعى عليه/  محمد محسن عيل  
اصدرت ه�ذه املحكمة قرار الحك�م املرقم 547/

ب/2014 يف 2014/11/3 واملتضمن بالزام املدعى 
عليه�م بالتكاف�ل والتضامن كل من وس�ام فضل 
احم�د وعبد الجليل عبد الله ب�در وعبد عيل مناتي 
مزبان ومحمد محس�ن ع�يل بتأديتهم�ا للمدعي 
مدير عام مرصف الرافدين اضافة لوظيفته مبلغ 
وقدره اربعة واربعون ملي�ون واربعمائة وعرشة 
آالف دين�ار    ولتع�ذر تبليغ�ك  وملجهولي�ة  محل 
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ عليه  تقرر 
تبليغ�ك اعانا بصحيفتني محليت�ني يوميتني ولك 
ح�ق االع�رتاض واالس�تئناف والتميز خ�ال املدة 
القانونية وبعكسه س�وف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية  
القايض   
محمد قاسم عبود

رقم االخطار
2014/469

اعان
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرصة

اىل / املته�م اله�ارب )الرشطي ليث عبد عيل رايض( املنس�وب 
اىل قي�ادة رشطة محافظ�ة البرصة ملا كنت متهم�ا وفق املادة 
/5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك من 
تاريخ 2008/4/26 ولحد االن  وبما ان محل اختفائك مجهول 
اقت�ى تبليغك بهذا االعان ع�ى ان تحرض امام محكمة قوى 
االمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالب�رصة خال مدة ثاثون 
يوم�ا م�ن تاريخ تعلي�ق هذا االع�ان يف محل اقامت�ك وتجيب 
ع�ن التهمة املوجهة ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز اموال�ك املنقول�ة والغ�ري املنقولة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ني العموميني الق�اء القبض علي�ك اينما 
وج�دت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإل�زام االهليني 
الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك باخب�ار الجه�ات املختصة 
اس�تنادا للمادة 69 /اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الصويرة

رقم االضبارة/2014/795
اىل املنفذ عليه فؤاد صالح قدوري

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن انك مجه�ول محل 
االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار 
يمك�ن اجراء التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة 27 من 
قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعان�ا بالحضور يف 
مديرية  تنفيذ الصويرة خال خمسة عرش يوما تبدأ 
من الي�وم التايل للنرش ملبارشة  املعام�ات التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ  الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

اوصاف املحرر
قرار الحكم املرقم 553/ب/2014 يف 2014/11/18 

محكمة بداءة الزبيدية بمبلغ تسعة مايني دينار

مجلس  القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد/981/ب/2014

التاريخ 31 /2014/12
اعان

اىل املدعى عليهم )رأفت وفارس وعلياء اوالد فاضل رايض(
اقام املدعني )اميليا وذكرى وسمري وباهر اوالد بشري فوزي( 
الدعوى البدائية املرقمة )981/ب/2014( لدى هذه املحكمة 
يطالبكم فيها )بإزالة شيوع العقار املرقم 397/16 مقاطعة 
1 الجبيلة( وقد اصدر فيها قرارا غيابيا بحقكم يقيض بإزالة 
ش�يوع العقار اع�اه وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ مركز رشط�ة املعقل وتأيي�د املجلس البلدي 
ملنطقة حي االندلس والنتقالك اىل جهة مجهولة قرر تبليغكم 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني ويف حال ع�دم تقديمك طعنا 
بالق�رار خ�ال امل�دة القانونية فان القرار س�وف يكتس�ب 

الدرجة القطعية.
القايض
اياد احمد سعد

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعان
تسجيل لقب

بن�اء عى الدع�وة املقامة م�ن قبل املدع�ي )فاح 
ع�اوي حم�د( الذي يطلب تس�جيل  لقب�ه وجعله 
)الزبي�دي( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه 
املديري�ة خال مدة اقصاها س�بعة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام 
املادة 14 من قانون االحوال املدنية رقم  65  لس�نة 

1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير شؤون احوال واسط

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
وزارة  م�ن   الص�ادرة 
والش�ؤون  العم�ل 
)عيل  بأسم  االجتماعية 
خزع�ل جاب�ر( عى من 
يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

           امل�ستقبل العراقي / وكاالت

أقدم مس�لحون ينتمون عى األرجح إىل قوات 
فج�ر ليبيا ع�ى خطف 13 مس�يحيا مرصيا 
أمس الس�بت بمدينة رست الليبي�ة، بعد أيام 
م�ن خط�ف س�بعة مس�يحيني مرصيني من 

سكان املدينة.
وقالت وس�ائل إعام مرصية إن مصدرا أمنيا 
يف العاصم�ة الليبية طرابل�س أبلغها بتعرض 
املسيحيني املرصيني للخطف السبت يف املدينة 

الساحلية.

ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
وق�ال ناش�ط ليب�ي إن مس�يحيني مرصيني 
اتصلوا به م�ن رست وأبلغوه بأن املس�لحني 
اقتحموا منزال للمغرتبني واقتادوا املس�يحيني 

الثاثة عرش إىل مكان غري معلوم.
ع�رشة  أن  مل�ك  مج�دي  الناش�ط  وأض�اف 
مس�يحيني كان�وا يقيم�ون يف املن�زل ف�روا 
"مس�تغلني م�ا راف�ق الهج�وم م�ن ه�رج 

وارتباك."
وتابع أن األشخاص الذين اتصلوا به من رست 
أبلغوه أن املهاجمني كانوا ملثمني وقالوا إنهم 

"ال يريدون قبطيا واحدا عى أرض ليبيا."
لك�ن مصدرا أجنبيا أش�ار بوضوح إىل ضلوع 
تنظي�م الدولة االس�امية يف اختطاف العمال 
املرصيني الذين اختفوا من مدينة رست غرب 

ليبيا صباح السبت.
وأوضحت مص�ادر بمحافظ�ة املنيا املرصية 
أن مس�لحني ينتم�ون لجماع�ة فج�ر ليبي�ا 
داهموا منزال بمدينة رست الليبية، واختطفوا 
املرصيني االقباط وجميعهم من بلدة سمالوط 

الواقعة يف املحافظة.
وتأتي هذه التطورات بعد مقتل عائلة مرصية 
مكون�ة من ثاثة أش�خاص يف 
ديس�مرب/ رست.ويف  مدين�ة 
كانون األول، هاجم مسلحون 
مس�يحي  طبي�ب  مس�كن 
م�رصي يف رست، وقتلوه هو 
وزوجت�ه وخطفوا ابن�ة لهما 
ع�ى  عث�ر  املراهق�ة  س�ن  يف 
جثتها بع�د أيام.وأدانت مرص 
الهجوم عى األرسة املس�يحية 
وطالب�ت املرصي�ني العامل�ني 
يف ليبي�ا بتوخي أقىص درجات 
الحذر.وكانت وزارة الخارجية 
املرصية قد قال�ت مؤخرا أنها 
مرصي�ني  مس�ؤولني  كلف�ت 
يف ليبي�ا بفحص تع�رض عدد 
من املرصي�ني املقيمني يف ليبيا 

لحوادث خطف هناك.

           امل�ستقبل العراقي / وكاالت

أصيب ملك الس�عودية عبد الله بن عبد العزيز 
بالته�اب رئ�وي، وه�و م�ا اضط�ر األطب�اء 
إلخضاع�ه للتنفس عرب أنبوب، حس�بما أفاد 

مسؤولون.
ودخ�ل املل�ك الس�عودي، ال�ذي ُيعتق�د أنه يف 
التس�عني من العمر، املستش�فى يوم األربعاء 
إلجراء فحوصات طبية، حسبما أعلن الديوان 

امللكي يف وقت سابق.
وج�اء يف بي�ان للق�رص امللك�ي، بثت�ه وكالة 
األنب�اء الرس�مية، أن الفري�ق الطب�ي أجرى 
فحوص�ا طبية و"تب�ني وجود الته�اب رئوي 
اس�تدعى وضع أنبوب مس�اعد ع�ى التنفس 
بشكل مؤقت مس�اء اليوم الجمعة وقد تكلل 

هذا اإلجراء باالستقرار والنجاح".
وخال الس�نوات القليل�ة املاضية، عانى امللك 
الذي وصل إىل الس�لطة يف عام 2005 من عدة 

مشاكل صحية.
وأدى عمره وحالته الصحية إىل زيادة الرتكيز 
عى مس�ألة وراثة العرش يف العائلة املالكة يف 

السعودية.
وبحس�ب الرتتي�ب، م�ن املف�رتض أن يعتيل 
الع�رش ويل العه�د األم�ري س�لمان، وهو يف 

أواخر السبعينات من العمر.
وتنقل التاج بني أبناء مؤسس الدولة، محمد 
بن س�عود. لكن القليل منه�م فقط مازالوا 

عى قيد الحياة.

ويف الع�ام املايض، اتخذ املل�ك خطوة غري 
مس�بوقة بتعيني نائب ل�ويل العهد، 

ه�و أخ�وه غ�ري الش�قيق األمري 
مقرن، وذل�ك يف محاولة لضمان 

انتقال سلس لوالية العرش.
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      بغداد/ المستقبل العراقياالسـتـيـراد »يـسـتـنـزف«  الـمـنـتـج الـمـحـلـي

استقبل رئيس الس�لطة االتحادية القاضي مدحت المحمود 
في بغ�داد اعضاء لجنة مكافح�ة االتجار بالبش�ر المكونة من 

ممثلي الوزارات ذات الصلة.
وناق�ش القاضي المحمود مع الوفد نش�اطات اللجنة، وتم 
اتخاذ قرار بتخصيص قاض في كل من محكمتي استئناف بغداد 
الرصاف�ة والكرخ وبقية االس�تئنافات يتولى تلقي الش�كاوى 

حول اي خرق الحكام قانون مكافحة االتجار بالبشر
كما تم االتفاق على ممثل اللجنة المركزية امام القضاء احد 

اعضائها بالتنسيق وتحقيق اهداف القانون ومنطلقاته.

      بغداد/ المستقبل العراقي

أقام قس�م العالقات العامة في كلية اإلعالم بجامعة واسط 
حلق�ة نقاش�ية بعن�وان )مناه�ج البح�ث العلم�ي وعالقته�ا 
بالظاه�رة اإلعالمية ( بمش�اركة عدد من المختصين بالش�أن 

اإلعالمي فضال عن تدريسي الكلية وطلبتها.
تضمن�ت الحلقة مناقش�ة محورين األول الق�اه م.د رياض 
مه�دي الزبيدي رئيس قس�م العالقات العام�ة وتطرق فيه إلى 
أدوات البح�ث العلم�ي المتبعة في الدراس�ات اإلعالمية وكذلك 
طبيعة المناهج والبحوث والدراسات اإلعالمية وابرز االخطاء 

الشائعة عن فكرة البحث ومضمونه في البحوث العلمية.
المح�ور الثان�ي ركز في�ه ا.م.د محمد حس�ين عل�وان على 
كيفي�ة توظي�ف البح�وث اإلعالمي�ة واالتصالي�ة ف�ي خدم�ة 
المجتم�ع وكيفية دراس�ة تحليل المضم�ون وتوظيف المنهج 
التجريب�ي في الدراس�ات االعالمية كونه يعط�ي نتائج دقيقة 
ممثل�ة لنتائج المجتمع ، فضال عن توضيح أهم المعوقات التي 

تواجه الباحثين في تحديد المشكلة اإلعالمية .

      بغداد/ المستقبل العراقي

باش�راف ومتابعة من وزير الكهرباء المهندس قاس�م محمد 
الفه�داوي، تمكن�ت الم�الكات الهندس�ية والفني�ة العامل�ة في 

المديري�ة العامة لنقل 
الكهربائي�ة  الطاق�ة 
الفرات االوس�ط،  في 
رج�ال  وباس�ناد 
ش�رطة الكهرباء، من 
الضغط  خط�ي  اعادة 
الفائق)مسيب حرارية 
� جنوب بغداد( )400 
و)مس�يب  ك.ف(، 

غازي�ة � جن�وب بغ�داد( )400 ك.ف(، ال�ى الخدم�ة بع�د نصب 
واصالح الب�رج )46(، الذي يربط بينهما، والذي اس�تهدف بعمل 
ارهاب�ي في منطقة )المويلحة( بج�رف النصر في محافظة بابل 
فجر االثنين الماضي.اعلن ذلك مصعب المدرس المتحدث الرسمي 
باس�م وزارة الكهرباء، ومدير مكتب االعالم واالتصال الحكومي 
فيها، مضيفاً، ان تجهيز الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد قد 
ش�هد تحس�ناً، بعد اعادة هذين الخطين، كونهما قد اضافا طاقة 

مقدارها )600( ميكاواط الى محافظة بغداد.

السلطة القضائية ختصص قاضيًا 
يف كل استئناف لقضايا االجتار بالبرش

جامعة واسط تقيم حلقة نقاشية حول 
مناهج البحث العلمي

الكهرباء: اعادة خطني لنقل الطاقة 
اىل اخلدمة

     بغداد/ المستقبل العراقي

اب�دت اللجن�ة االقتصادي�ة 
أم�س  الن�واب،  مجل�س  ف�ي 
لإلج�راءات  دعمه�ا  الس�بت، 
اتخاذه�ا  ع�ن  اعلن�ت  الت�ي 
الحكومة عبر زي�ادة الضرائب 
لتعزيز االي�رادات غير النفطية 
ومحاولة تقليص العجز المالي 
الفعلي في الموازنة االتحادية.

وقال�ت عض�و اللجن�ة نجيب�ة 
نجي�ب إن “جمي�ع دول العالم 
وخصوص�ا تل�ك الت�ي تمتل�ك 

اقتصادا قويا تف�رض ضرائب 
على جميع الخدمات التي تقدم 
للمواطنين، ونحن مع ان تعتمد 
الحكومة على الضرائب لتعزيز 
خصوص�ا  المالي�ة  االي�رادات 
م�ع انخف�اض اس�عار النف�ط 
ووجود عجز كبير في الموازنة 
االتحادية”.وأوضحت نجيب أن 
الذي اعلنت  الوطن�ي  “االدخار 
الدولة  عنه الحكومة لموظفي 
يأتي لدعم القوات المسلحة في 
حربها ضد داعش”، مشيرة الى 
ان “تفاصي�ل القرار لغاية االن 

ل�م تصدر م�ن الحكومة وعلى 
االغلب سيشمل بها الموظفين 
اعلى  ممن يتقاض�ون روات�ب 
م�ن 1.5 مليون دين�ار الدخال 
نحو 2 تريليون دينار”.وصادق 
مجلس الوزراء العراقي الشهر 
الماض�ي عل�ى موازن�ة الع�ام 
2015 بواقع 123 تريليون دينار 
واحتساب سعر بيع النفط في 
االسواق العالمية ب�60 دوالرا، 
وم�ن المقرر ان يب�دا البرلمان 
الثانية  االربعاء المقبل القراءة 

لمشروع القانون.

     بغداد/ المستقبل العراقي

ش�ؤون  دائ�رة  رع�ت 
العامة  والعالقات  المواطنين 
العام�ة لمجلس  األمان�ة  في 
ال�ذي  االحتف�ال  ال�وزراء، 
أقامت�ه الش�رطة المجتمعية 
ف�ي وزارة الداخلي�ة للعوائل 

المسيحية النازحة، بالتعاون 
م�ع جمعي�ة آش�ور بانيب�ال 
الطلب�ة  واتح�اد  الثقافي�ة 
الكلدوآش�وري  والش�بيبة 
بمناس�بة أعياد رأس الس�نة 

المجيدة.
وتضمن الحفل العديد من 
والتهنئ�ة  الترحي�ب  كلم�ات 

بالمناس�بة، والت�ي دعت إلى 
وحدة الصف الوطني وتكاتف 
العراقي بكل  أطياف الش�عب 
مكوناته، مجمع�ة على إدانة 
التكفي�ري  داع�ش  تنظي�م 
بح�ق  اإلجرامي�ة  وأعمال�ه 
العراقيي�ن، فض�اًل عن تقديم 
الع�روض الفني�ة والثقافي�ة 
وع�روض التس�لية وتوزي�ع 
األطف�ال  عل�ى  الهداي�ا 
العوائ�ل  بالمناس�بة.وعبرت 
ش�كرها  ع�ن  المس�يحية 
للمبادرة واالهتمام الحكومي 
والش�عبي بقضيته�م، داعية 
إل�ى المزي�د م�ن الدع�م في 
س�بيل ع�ودة النازحي�ن إلى 
االحتفالية  مناطقهم.وحضر 
ممثل�ون ع�ن وزارة الداخلية 
وقيادة عمليات بغداد وديوان 
الوق�ف المس�يحي وعدد من 
منطق�ة  ووجه�اء  ش�يوخ 
الكرادة، فضالً عن ممثل دائرة 
شؤون المواطنين والعالقات 

العامة.

االقتصاد الربملانية تدعم »زيادة« الرضائب 
لـ »تعزيز« االيرادات

شؤون املواطنني تشارك املسيحيني النازحني 
احتفاالهتم برأس السنة امليالدية

    بغداد/  المستقبل العراقي
 

كش�ف اتحاد الغ�رف التجارية عن 
قيم�ة إس�تيرادات الع�راق الس�نوية 
والبالغ�ة 65 ملي�ار دوالر، وع�د ذلك 
“استنزافا” للمنتجات المحلية، وفيما 
طالب بدعم المنتج�ات الوطنية، لفت 
إلى ض�رورة تفعيل أنظمة الس�يطرة 
الحدودية.وقال  المناف�ذ  النوعية عند 
رئي�س االتح�اد جعف�ر الحمداني إن 
الحكومي�ة  الجه�ات  “إحصائي�ات 
والخاصة أشارت إلى أن حجم استيراد 
الس�لع التي تدخل البالد س�نوياً تقدر 
ب�65 مليار دوالر”، عاداً “ذلك استنزافاً 
للمنتج المحلي وللعملة األجنبية التي 
الحمدان�ي  العراق”.وطال�ب  تدخ�ل 
الس�ريعة  الس�بل  “إيج�اد  بض�رورة 
والكفيل�ة للح�د م�ن االس�تيراد الذي 
ينافس المنتج المحلي من خالل دعمه 
وتقويت�ه الس�يما في ظ�ل انخفاض 
أس�عار النفط، فضالً عن تفعيل لجان 
وأنظمة السيطرة النوعية في المنافذ 
الحدودية للس�يطرة على المس�تورد 
بشكل فعلي”.وأشار الحمداني إلى أن 
“العراق ال يزال يعاني حجم االستهالك 
من خالل االس�تيراد الذي يدخل للبالد 
ويشكل عبئاً كبيراً على الدولة السيما 
في جانب القطاعي�ن الخاص والعام، 
وجع�ل ح�دة التنافس مع المس�تورد 
والمنتج الوطني فيهما فرقا شاس�عاً 

التخطي�ط  وزارة  أن  وكبيراً”.يذك�ر 
أعلن�ت في وق�ت س�ابق، ارتفاع في 
حجم االستيرادات للسلع غير النفطية 

للعام 2013 بنس�بة وصل�ت مقدارها 
)%48.8( ع�ن س�نة 2012 حيث بلغ 
 2013 لس�نة  االس�تيرادات  إجمال�ي 

للمواد الس�لعية غير النفطية )33.3( 
تريلي�ون دين�ار عراقي أي م�ا يعادل 
)28.5( ملي�ار دوالر أم�ا ف�ي الع�ام 

2012 فقد بلغ )22.4( تريليون دينار 
عراق�ي أي م�ا يع�ادل )19.1( ملي�ار 

دوالر .

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت إدارة محافظ�ة المثن�ى، أمس 
السبت، عن انخفاض حصتها من الموازنة 
المالي�ة للع�ام الحالي 2015 ال�ى النصف 
مقارنة بالسنوات السابقة، فيما أكدت إن 
هذا االنخفاض سيجعل الحكومة المحلية 
تتج�ه الى إعادة صياغة خطة مش�اريعها 
للعام 2014 لس�د النق�ص الكبير الحاصل 

المثن�ى  محاف�ظ  الموازنة.وق�ال  ف�ي 
ابراهي�م الميال�ي، إن “حص�ة المحافظة 
م�ن موازنة الدولة لع�ام 2015 انخفضت 
ال�ى النص�ف مقارن�ة م�ع حصته�ا م�ن 
الموازن�ات الس�ابقة حيث بلغ�ت حصتها 
لهذا الع�ام نحو 86 مليار دينار فقط األمر 
الذي س�يؤدي الى حدوث مشاكل جسيمة 
تؤثر في نس�ب المش�اريع والتي كان من 
المؤم�ل المباش�رة به�ا في موازن�ة هذا 

العام”.وأضاف الميالي، أن “المثنى ستقع 
بمش�اكل جس�يمة كونها بحاجة ماس�ة 
لمش�اريع اقتصادي�ة وعمراني�ة فعالة”، 
مش�يراً إلى أن “هذه المبالغ وزعت بواقع 
79 ملي�اراً كحص�ة للمحافظة من موازنة 
تنمي�ة األقاليم إضاف�ة لمبل�غ 7 مليارات 
كحص�ة للمحافظة من تخصيصات البترو 

دوالر والخاصة بالمحافظة”.
من جانبه ق�ال عضو مجلس محافظة 

المثنى ح�ارث لهمود، إن “هذا االنخفاض 
سيجعل الحكومة المحلية تتجه الى إعادة 
صياغة خطة مشاريعها للعام 2014 والتي 
تبلغ كلفتها 600 مليار دينار لس�د النقص 

الكبير والحاصل في موازنة 2015”.
وأوضح لهمود أن “المشاريع الخدمية 
ستقسم الى ثالث فئات تستند الى األهمية 
وإمكاني�ة تطبيقه�ا نظ�راً لم�ا تم�ر ب�ه 
المحافظة من تقش�ف كبير يح�ول بينها 

وبي�ن تنفي�ذ المش�اريع والت�ي كان م�ن 
المؤمل أن تنفذ هذا العام”.

يش�ار إل�ى أن الحكوم�ة المحلي�ة في 
محافظ�ة المثنى أعلنت، في وقت س�ابق، 
األم�وال  م�ن  المخصص�ة  الميزاني�ة  أن 
للمحافظ�ة ه�ي قليلة ويحتاج ف�ي إثرها 
تنش�يط القط�اع الخ�اص لتش�غيل الي�د 
العامل�ة وعمل بعض المش�اريع التي تهم 

المدينة.

املثنى: حصتنا من املوازنة انخفضت إىل النصف

     بغداد/ المستقبل العراقي

دعا عضو لجنة النفط والطاقة 
النيابي�ة إبراهي�م بح�ر العل�وم، 
أمس الس�بت، إلى تش�كيل لجنة 
لمراقب�ة االتفاقي�ة النفطية بين 
بغداد وأربي�ل لضمان ديمومتها، 
فيما أش�اد بحديث وزي�ر المالية 

هوشيار زيباري بهذا الشأن.
وقال بحر العلوم إن “تصريح 
وزي�ر المالي�ة هوش�يار زيباري 
بش�أن االتفاقي�ة النفطي�ة بي�ن 
بغ�داد وأربيل هو مه�م وواضح 
وتصريح مس�ؤول من شخصية 
س�يادية في الحكومة االتحادية 
وكذلك كان ي�رأس الوفد الكردي 
الحكوم�ة  م�ع  المف�اوض 

االتحادية”.
وأضاف بحر العلوم أن “هناك 
رغبة عل�ى إدامة ه�ذه االتفاقية 
وأن�ا اقت�رح أن تش�كل لجنة من 

النيابية باالتفاق  النفط والطاقة 
إقلي�م  ف�ي  النف�ط  لجن�ة  م�ع 
كردستان لمراقبة عملية تصدير 

النفط عبر جيهان أو مراقبة كافة 
عملي�ات التصدي�ر ف�ي العراق”، 
معتب�راً أن “ه�ذه مهم�ة رقابية 

يمكن أن تس�هم بإدامة االتفاقية 
بين الطرفين”.

وأش�ار بح�ر العل�وم إل�ى أن 

موردي�ن  تضمن�ت  “االتفاقي�ة 
أساس�يين أوالً توحي�د التصدي�ر 
عبر بوابة س�ومو، وكذلك توحيد 
الى  المركزية”، مشيراً  اإليرادات 
أن “اي حياد ع�ن هذين الهدفين 
األساس�ين يعتبر خرقاً وبالتالي 
تعطيلها وهناك بند في مش�روع 
قانون موازنة العام الحالي يؤكد 

هذا الشيء”.
العل�وم “نح�ن  وتاب�ع بح�ر 
عل�ى أعق�اب مناقش�ات موازنة 
الع�ام الحالي وتصري�ح زيباري 
رس�الة تحذيري�ة تفكيري�ة من 
مس�ؤول عراق�ي يع�ي خطورة 
مهمت�ه وبالتالي ض�رورة التزام 

الطرفين”.
وكان وزي�ر المالية هوش�يار 
زيب�اري اك�د، امس الس�بت، أن 
غي�اب قان�ون للموازن�ة المالية 
خالل الع�ام الماضي كان س�ببا 
في نفاد السيولة المالية بخزينة 

الدول�ة، فيما اش�ار ال�ى ان قيام 
اقليم كردستان بتصدير اي كمية 
من النف�ط دون الرج�وع لبغداد 
سيش�كل خط�راً عل�ى االتف�اق 
النفطي ال�ذي ابرم بين الحكومة 

االتحادية وحكومة االقليم.
يذك�ر ان مجلس الوزراء قرر، 
 ،)2014 األول  كان�ون   2( ف�ي 
الموافق�ة على االتف�اق النفطي 
بين الحكومة االتحادية وحكومة 
إقليم كردس�تان الذي ينص على 
تس�ليم إقليم كردستان ما ال يقل 
ع�ن 250 ألف برمي�ل نفط يوميا 
إل�ى الحكوم�ة االتحادية لغرض 
التصدي�ر، وذل�ك عق�ب توص�ل 
الوفد الكردي برئاس�ة نيجرفان 
البارزاني م�ع الحكومة العراقية 
إل�ى اتفاق بش�أن حص�ة اإلقليم 
ف�ي الموازن�ة وتصدي�ر النفط، 
حيث س�تكون حصة اإلقليم في 

الموازنة بنسبة 17 %.

بحر العلوم يدعو لتشكيل جلنة ملراقبة االتفاقية النفطية بني بغداد وأربيل

     بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت اللجن�ة المالي�ة النيابية، 
أمس السبت، اعتزامها عقد اجتماع 
غد األحد لمناقش�ة فقرات مشروع 
قانون الموازنة العامة لسنة 2015، 
فيما لفتت الى أنها سترفع الموازنة 
الى رئاس�ة البرلمان بعد مناقشتها 
من اج�ل إدراجها في ج�دول أعمال 
جلس�ة األربعاء المقبل.وقال عضو 
اللجنة س�رحان احم�د، إن “أعضاء 
اللجنة المالية البرلمانية سيعقدون 
مبن�ى  ف�ي  األح�د،  اجتماع�ا، غ�د 
مجلس الن�واب بناء عل�ى طلب من 
رئيس اللجنة احمد الجلبي لمناقشة 
الموازنة  فق�رات مش�روع قان�ون 
العامة”، موضحا أن “أعضاء اللجنة 
س�يقدمون مقترحاته�م بخصوص 
أن  س�رحان،  الموازنة”.وأض�اف 
“اللجنة سترفع الموازنة الى رئاسة 
مجل�س الن�واب بع�د االنته�اء م�ن 
مناقشتها لغرض ادراجها في جدول 
اعم�ال جلس�ة األربع�اء المقب�ل”.

الن�واب  مجل�س  رئاس�ة  وكان�ت 
رفعت الجلس�ة االستثنائية الخاصة 
بالموازنة، يوم الخميس )25 كانون 
األول 2014(، الى السابع من كانون 
الثان�ي بع�د إنه�اء الق�راءة األولى 

لمشروع قانون الموازنة.

املالية الربملانية 
جتتمع اليوم 

ملناقشة املوازنة

ً
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  بع�د زي�ادة الج�دل يف الش�ارع الرتك�ي حول 
طبيع�ة وكيفي�ة تحرير الدبلوماس�يني ورجال 
األم�ن األت�راك وعائالته�م م�ن قبض�ة تنظيم 
داع�ش يف مدين�ة املوص�ل، ل�ْم َيدَِّخ�ْر الرئيس 
الرتك�ي رجب طي�ب أردوغ�ان الحال�م بإعادة 
أمجاد الدول�ة العثمانية ُجْه�داً يف إماطة اللثام 
عن خفاي�ا صفقة تحرير الرهائ�ن، حني أعلن 
بع�د أكثر من مئة ي�وم عىل حادث�ة االختطاف 
يف ترصيح مثري ما خالصته: ) البعض يس�ألنا: 
كي�ف حررت�م رهائنكم م�ن أرس تنظيم داعش 
وم�اذا قدمتم؟ إن تركيا قدم�ت ما قدمت، لكن 
النتيج�ة كان�ت تحري�ر مواطنيه�ا، وه�ذا هو 
املهم، وع�ىل الجميع أن ينظ�ر إىل هذه النتيجة 
(. ويعد هذا الترصيح املفاجئ تأكيداً ملا تناقلته 
الوس�ائل اإلعالمية من أن املقايض�ة التي تمت 
م�ع الحكومة الرتكي�ة، أفض�ت إىل اإلفراج عن 
عرشات السجناء واملعتقلني من عنارص التنظيم 

نفسه يف تركيا!!.

 وم�ن امل�ايض القريب نس�تذكر صفق�ة تبادل 
األرسى ب�ني حماس و) إرسائيل ( التي ش�كلت 
إح�دى أضخم عملي�ات تب�ادل األرسى العربية 
اإلرسائيلية التي وس�مها الفلس�طينيون باسم 
) صفق�ة وف�اء األح�رار (، فيما تش�ري إليها ) 
إرسائيل ( باصطالح إغالق الزمن، حيث أفرجت 
) إرسائي�ل ( بموجب هذه الصفق�ة التي تمت 
قبل ثالث سنوات بوساطة ) مرصية ( عن أكثر 
م�ن ألف أس�ري فلس�طيني قبالة إف�راج حركة 
حماس عن الجندي األس�ري ) اإلرسائييل جلعاد 
ش�اليط ( الذي نعتت بعض املص�ادر اإلعالمية 
هذه الصفقة باسمه، عرب اإلشارة إليها بعنوان 

) صفقة شاليط (!!.
  وم�ن محيطن�ا اإلقليم�ي تحظرن�ي حادث�ة  
تحري�ك طائ�رة طبي�ة ع�ىل متنه�ا ضابط من 
وزارة الداخلي�ة وكادر طبي م�ن هيئة الصحة 
يف أبوظب�ي تنفي�ذاَ ألم�ر رئيس دول�ة االمارات 
العربي�ة املتحدة الخاص بنق�ل مواطن إماراتي 

أملّت به وعكة صحية أثناء تأدية مناسك العمرة 
يف مك�ة املكرم�ة ُنقل عىل إثرها إىل مستش�فى 
داخل األرايض الس�عودية؛ بغية استكمال تلقي 

العالج يف مدينة ) الزرق ورق (.
  وع�ىل خلفي�ة تبني تنظيم داع�ش قطع رأس 
الصح�ايف األمريكي س�تيفن س�وتلوف، طالب 
نواب أمريكي�ون الرئيس ب�اراك أوباما اإلرساع 
يف وض�ع خط�ة للتص�دي لتنظي�م داع�ش يف 
س�وريا والعراق، فضالً عن إع�الن رئيس لجنة 
الش�ؤون الخارجية يف مجلس النواب اس�تدعاء 
وزي�ر الخارجية جون كريي لجلس�ة اس�تماع، 
إضافًة إىل تأكيده أن الجميع يجد حاجة اإلدارة 
األمريكي�ة إىل اس�رتاتيجية، وأن ع�ىل الرئي�س 

أوباما أن يرشح لألمريكيني والكونغرس كيفية 
مكافحة هذا التهديد!!!.

   أم�ا يف الع�راق، ف�إن اعتصام�ات وتظاهرات 
أهايل ضحايا حادثة قاعدة ) سبايكر ( التي كثر 
الج�دل عليها، لم تجد نفع�اً يف تلبية تطلعاتهم 
املتمثلة بالتعرف عىل مصري أبنائهم، عىل الرغم 
من اكتن�اف أعماقهم ثورة عارم�ًة، ما لبث أن 
أخم�د جذوتها ع�دم اكرتاث بعض املس�ؤولني 
بفع�ل مختلف العق�د التي تعت�يل عقولهم، ما 
أف�ى إىل جعلهم غ�ري آبهني بم�ا تعنيه واقعة 
رم�ي العراقي�ة حجابه�ا والكش�ف عن ش�عر 
رأسها الذي صريته محن الوطن املبتىل وعذابات 
الس�نني أبي�ض تحت قبة ما يف�رتض أن يكون 

بيتا للش�عب الذي س�ينحني إجالالً وعرفاناُ ملن 
عمل من أبنائه جاهداً لخدمته وصيانة سالمته 
والحف�اظ عىل أمن بالده، فض�اًل عن ركله من 
خانته الق�درة عىل الوفاء لتعهداته، فاضطر إىل 
النح�ي مجرباً صوب دفن رأس�ه يف ليال حمراء 
بأضخم فن�ادق العواص�م العربي�ة أو العاملية، 
تمام�اً مثلما تفع�ل النعامة يف بيئته�ا الرملية. 
وضم�ن ه�ذا الس�ياق أران�ي مضط�راً للتذكري 
باإلجابة الصادمة للرئيس االمريكي األسبق بيل 
كلنتون حول س�ؤال أحد الصحفيني عن س�بب 
انحي�ازه ل�� ) إرسائي�ل ( عىل حس�اب العرب، 
حني برر موقفه باحرتام الحكومة ) اإلرسائيلية 
( لش�عبها!!. إن احرتام الش�عب، والحفاظ عىل 
ثرواته ومصالحه وق�واه البرشية، والعمل عىل 
تحقيق آماله، يش�كل املعي�ار الرئيس يف مهمة 
تقوي�م األداء الحكوم�ي ال�ذي كان من مالمح 
إخفاقات�ه الكبرية، ال�زام العراقية ) أم كاظم ( 
التي تس�كن يف إحدى مناطق التج�اوزات، بيع 

م�ربدة الهواء الوحيدة التي تملكها؛ بغية تأمني 
كس�وة عيد األضحى لحفيدها ال�ذي قدر له أن 
يخ�رج إىل الدنيا م�ن دون أن ي�راه والده الذي 
أودى بحياته أحد االنفجارات التي طالت مدينة 
بغداد الجديدة ضمن سلس�لة األعمال اإلرهابية 

الجبانة التي عصفت بها يف املدة املاضية.
 شتان ما بني كسوة العيد التي حظي بها حفيد 
أم كاظ�م من بيع ما تبقى من موجودات جدته 
التي ل�م تتجاوز كلفتها خمس�ة وعرشين ألف 
دين�ار، وما بني كس�وة خ�دام الش�عب التي لم 
تنق�ص قيمته�ا عن خمس�ة وعرشي�ن مليون 
دين�ار!!. أم�ا مأس�اة ) س�بايكر ( التي عجزت 
الحكومة ع�ن إقناع املس�ؤولني اإلش�ارة إليها 
باس�مها الجديد الذي يعرب عن احرتام الش�عب 
لشهدائه، فما تزال رهينة التوافقات السياسية، 
بوصفه�ا م�ن األرسار الت�ي ال يق�وى عىل فك 
طالس�مها إال الراس�خون يف عل�م األنتيكات أو 

جهابذة الهندسة الوراثية!!.

لطيف عبد �سامل �لعكيلي

أم كاظم وسبايكر وكسوة العيد

يف املعركة السياس�ية مع الغرب اس�تفادت روسيا من 
ضعف إدارة الرئيس أوباما وتردده يف معالجة القضايا 
الدولي�ة، وذلك عىل عكس املعرك�ة االقتصادية التي ال 

تتوقف القرارات فيها عىل أوباما فحسب.
فبع�د تحريك روس�يا لقواته�ا العس�كرية يف أوكرانيا 
وإشهار ورقة إمداد الغاز بوجه أوروبا تحرّك يف املقابل 
قط�ار العقوبات اإلقتصادية الذي أضي�ف إليه مؤخراً 
انخف�اض س�عر برمي�ل النف�ط. هذه املتغ�ريات عىل 
املس�توى االقتصادي تقرأها روسيا باعتبارها هجمة 
جديدة ته�دف إىل الضغط عليها ونق�ل اهتماماتها إىل 
الداخ�ل بعدم�ا اطلعت ب�أدوار أظهرته�ا بأنها رشيك 
متكافئ يف عدد من األزمات عىل املستوى الدويل. طبعاً 
روس�يا تضع نفس�ها يف موق�ع املس�ؤولية بمواجهة 
عالم أحادي القطب سياس�ياً، وبالتايل فهي املس�ؤولة 
ع�ن تب�وؤ موق�ع القي�ادة وط�رح البدائ�ل وتكوي�ن 
مح�اور ملواجه�ة التفرّد األمريكي بحس�ب ما تطرحه 

الدبلوماسية الروسية أينما حلّت.
وبغ�ض النظ�ر ع�ن تداعي�ات كل ذلك ع�ىل اإلقتصاد 
الرويس الذي يقلد، باعتماد دخله الرئيس عىل الثروات 
املستخرجة، خصائص اقتصادات الدول النامية، وعن 
قدرة روس�يا عىل الصم�ود وإيجاد البدائل، ف�إن أمراً 
واحداً أصبح جلياً وال لبس فيه وهو أن روس�يا دخلت 
مبكراً إىل هذا السباق مع الغرب يف لعبة تحمل إمكانية 
اضع�اف موقعها ودورها يف النظ�ام العاملي وذلك رغم 
التحالف�ات االقتصادي�ة الت�ي تحاول نس�جها يف ظل 

نظام مايل ودويل معروفة تبعيته.
عىل ه�ذا املس�توى برز يف روس�يا أيام بوت�ني نمطان 
من التعاطي مع االقتصاد، واحد يكرس ديبلوماس�ية 
خارجي�ة م�ن أج�ل تطوي�ر االقتص�اد وفتح أس�واق 
جدي�دة وصياغة عالقات تجارية ع�ىل قاعدة االنفتاح 
الس�يايس، وآخر يس�تثمر امليزات االقتصادية يف سبيل 
بناء موضعية سياس�ية مناهض�ة للغرب عىل الصعيد 
الدويل )هذا املنحى الذي كرس�ه كارتيل الغاز يف روسيا 

عندما هدد بوقف إمداد أوروبا خالل أزمة أوكرانيا(.
هذه الثغرة االقتصادية كان اكتشفها الرئيس ميخائيل 
غورباتش�وف حني أقر بأن مركزية االقتصاد غالباً ما 
ُتعّطل التجارة يف األسواق العاملية، وخلص إىل أن العزلة 
االقتصادي�ة واالنغ�الق الس�يايس ال يتيح�ان الصمود 
بوجه االتجاه الدويل يف االنفتاح وتعزيز حرية التجارة. 
وع�ىل رغم إدراكه لهذه املعضالت إال أن عملية التحول 
كانت صعبة للغاية فاستحالت إمكانية القفز من فوق 
املسؤوليات التي ترتبت عىل االتحاد السوفياتي نتيجة 
س�باقه مع الغرب. مسؤوليات تتحملها موسكو هذه 
األيام التي عليها مواجه�ة العقوبات، وتنويع مصادر 
الدخل، واإلنفاق يف القرم بعد ضمها، ورعاية الشعوب 
ذات األصول الروس�ية التي وعدتها باالنفصال يف رشق 
أوكرانيا، ثم عليها تعزيز حضورها يف ملفات س�اخنة 

مثل سورية ومحاربة اإلرهاب.
وضعية التناقض بني »السياسة املستقلة« و »االقتصاد 
املُرتِبط« كانت تفرتض عىل القادة الروس، العمل وفقاً 
للمبدأ الذي تحدث عنه غورباتشيف آنذاك وهو »امتالك 
ف�ن التعايش« حيث »ان التبعية املتبادلة تنش�أ يف ظل 
العالقات االقتصادية وه�ذه التبعية املتبادلة تنعكس 

فيما بعد عند حل القضايا السياسية«.
ه�ذا االتجاه من االقتصاد الس�يايس ربم�ا لم يعكس 
نفس�ه عىل ديبلوماسية الرئيس بوتني التي رفعت من 
مس�توى الرتابط ب�ني املؤسس�ات االقتصادية الكبرية 
)ال س�يما يف مج�ال الطاق�ة( م�ن جهة والسياس�ات 
الحكومية من جهة أخرى. بهذا املعنى فالرئيس بوتني 
يدير اقتص�اداً موّجهاً، وهو يف معرض تربيره العتماد 
االقتص�اد عىل قطاع النفط أكد خ�الل كلمة له مؤخراً 
بأن »إنشاء قطاع تجاري حقيقي غري نفطي يف روسيا 
أمٌر صعب، فما زال قطاع الطاقة يحقق أرباحاً كبرية«. 
وكالعادة أحال أس�باب األزمة االقتصادية يف روسيا إىل 

العوامل الخارجية.
التورط الرويس يف أوكرانيا الذي يشّبهه بعض املراقبني 
بالتورط يف أفغانستان التي احتلها الجيش السوفياتي 
ع�رش س�نوات )1979-1989( يأت�ي يف س�ياق البناء 
النظ�ري ال�ذي اعتمده الرئي�س بوتني يف ش�كل مواٍز 
لالقتصاد املُوَّجه والذي يقرأ يف التحوالت التي تجري يف 
محيط روسيا والعالم باعتبارها تشكل تهديداً لروسيا 
ووحدته�ا وه�ي بمثابة »الث�ورة املضادة« ع�ىل تقّدم 
روس�يا يف الس�احة الدولية، من هنا أت�ى تحذيره من 

»العواقب الكارثية ملا يعرف بالثورات امللونة«.
قبل 5 سنوات اعترب يفغيني بريماكوف، رئيس الوزراء 
ووزي�ر الخارجية األس�بق أنه »ال يمك�ن لنا أن نخرس 
أوكرانيا مهما كانت الظروف السياس�ية«. بهذا القدر 
تكتس�ب أوكرانيا موضعية مميزة بالنس�بة لروس�يا، 
لكن هذه املوضعية مرتبطة بالتوجه االمربطوري الذي 
تعاقب عىل ال�روس عرب التاريخ وه�و توّجه معاكس 
لحرك�ة التح�والت التي تأخ�ذ مكانها حتى يف روس�يا 
عرب طرح املس�ألة االقتصادية كأولوية. طبعاً أوكرانيا 
وج�دت مصالحه�ا بالرشاك�ة م�ع أوروب�ا واختارت 
التح�رر من التبعية ملوس�كو التي لم يك�ن لديها خيار 

إال املواجهة.
روس�يا ال يمك�ن له�ا الع�ودة إىل ال�وراء، فارتباطه�ا 
باالقتص�اد العاملي »األح�ادي القط�ب« كان املتنفس 
ال�ذي انتش�لها م�ن أزماته�ا يف املرحل�ة الت�ي أعقبت 
التح�والت يف أوروبا الرشقي�ة، والتوجه نحو الرشق ال 
يش�كل بديالً ع�ن حاجتها إىل التعاون م�ع الغرب، أما 
اقتصاد الحرب الذي أس�قط االتحاد الس�وفياتي فقد 
كان يحمل خصائص ال�دول الصناعية الكربى بتوازن 
اعتماده عىل الصناعة والزراعة واملصادر املستخرجة 
لكن�ه حم�ل يف املقابل عق�اًل مركزياً إضاف�ة إىل ظلماً 

اجتماعياً أسس النهياره.
ثمة ما يستدعي املقارنة بني القرن املايض الذي انقى 
يف نهايات�ه بانهيار الحلم الس�وفياتي وبني الخمس�ة 
ع�رش عاماً األوىل من ه�ذا القرن التي ب�دأ فيها الزمن 
بالتباط�ؤ نتيج�ة اس�تعجال بوتني الس�تعادة أمجاد 

االمرباطورية وحرق املراحل.

بهاء �أبو كروم 

روسيا إذ تستعجل هناية 
القرن!

س�تكون االنتخاب�ات االرسائيلي�ة املزم�ع اجراؤه�ا يف 
17 آذار )م�ارس( املقب�ل االنتخابات العام�ة الثامنة يف 
ارسائيل بعد اتفاق اوس�لو الذي تم االعالن عنه يف أيلول 
)س�بتمرب( 1993. يف انتخاب�ات 1996 انت�زع بنيامني 
نتانياهو، زعيم حزب »الليكود« وقائد معس�كر اليمني 
املع�ارض ألوس�لو وللمفاوض�ات م�ع الفلس�طينيني 
الس�لطة من زعيم حزب »العمل« وقائد معسكر اليسار 
االرسائي�يل. وأدى ن�رص نتانياه�و املح�دود اىل تقل�ده 
منص�ب رئيس الوزراء الع�ارش إلرسائيل. وتميزت فرتة 
رئاس�ته بالكث�ري من الرصاع�ات عىل النف�وذ، وتكللت 
بالفش�ل عىل جبهات خارجية ومحلي�ة، ما أجربه عىل 
تقديم موعد االنتخابات ليواجه مرش�ح حزب العمل يف 
حينه ايهود باراك يف الس�باق اىل الكنيس�ت وإىل منصب 
رئيس ال�وزراء يف اي�ار )مايو( 1999 وخرس املنافس�ة 
ملصلح�ة باراك الذي حصل عىل 56 يف املئة من االصوات. 
واس�تقال نتانياهو من الكنيس�ت بعد ص�دور النتائج 
االوىل. لكن باراك دعا بدوره اىل انتخابات خاصة ملنصب 
رئيس الوزراء يف شباط )فرباير( 2001، بعد سنة ونصف 
سنة فقط من تش�كيله حكومته، ففاز اليمني وزعيمه 
آرييل ش�ارون باالنتخابات. ويف كان�ون الثاني )يناير( 
2003 أُجريت االنتخابات العامة للكنيس�ت السادس�ة 
عرشة، وم�رة أخرى فاز اليمني وش�ارون بفارق كبري. 
واس�تمر خلَف�ه اوملرت يف رئاس�ة الوزراء ع�ىل خلفية 
نجاح حزب »كاديما« الذي شكله شارون بعد أن انسلخ 
عن »الليكود« يف انتخابات الكنيس�ت ع�ام 2006. عام 
2009 ع�اد نتانياهو اىل رئاس�ة ال�وزراء وأُعيد انتخابه 
عام 2013 حتى قرر قبل ش�هر تقديم موعد االنتخابات 
وب�دء التحضريات النتخابات الكنيس�ت العرشين، التي 

ستجرى يف 17 آذار )مارس( 2015.
ش�هدت غالبي�ة ج�والت االنتخابات تغي�ريات ثورية يف 
تركيبة الكنيس�ت وهوية املنترصين مقابل الخارسين. 

يف غالبي�ة الح�االت حصلت انقالب�ات سياس�ية مّثلت 
جدالً ارسائيلياً حول اولويات القضايا املحورية الواجب 
معالجتها. عىل س�بيل املث�ال: يف انتخاب�ات عام 1992 
حل اس�حاق رابني كزعيم ل� »حزب العمل« محل رئيس 
الوزراء الليكودي اس�حاق ش�امري. وأكد رابني مواقفه 
وحقيق�ة انه عرض ع�ىل املنتخبني تغي�رياً يف االولويات 
الوطني�ة ونهاية لل�رصاع مع العالم العرب�ي. يف 1996 
انترص نتانياهو عىل ش�معون برييز، ايضاً عىل اس�اس 
وعده بتغي�ري االولويات الوطني�ة والترصف االفضل يف 
حل الرصاع مع الفلس�طينيني. ع�ام 1999 صعد باراك 
اىل الحكم حني وعد بوضع حّد للرصاع مع الفلسطينيني 
والع�رب، بم�ا يف ذلك انس�حاب الجي�ش االرسائييل من 
لبن�ان. ويف 2001 وعد ش�ارون بالتعامل مع االنتفاضة 
الفلس�طينية الثاني�ة بيد من حديد، وق�ام ببناء ائتالف 
لألحزاب والجماعات املعارضة لسياسة باراك الخارجية 
واملحلية. ويف العقد االخري تطور النقاش االرسائييل قبل 
كل انتخابات ليرتكز حول القضايا االرسائيلية الداخلية 
مث�ل عالقة الدي�ن بالحي�ز الع�ام، وسياس�ات توزيع 
امل�وارد، والنقاش ح�ول معنى يهودي�ة الدولة، ليضيف 
اىل حال�ة عدم االس�تقرار عىل رغم االنزي�اح العام نحو 
اليم�ني وتأيي�د القوى اليمينية التي ق�د تتحدث بصوت 
ع�ال عن ح�ل الرصاع مع الفلس�طينيني م�ن جهة، إال 
انه�ا تنتهج سياس�ات توس�عية ومؤيدة لالس�تيطان 
وتعادي مس�اعي السالم الحقيقية، من الجهة االخرى. 
وتش�كل االنتخابات االرسائيلية املقبلة محطة اضافية 

يف عدم االس�تقرار الس�يايس، فبينما تدخل التحضريات 
ملعرك�ة االنتخابات مرحلتها االخ�رية لتنتقل من ترتيب 
قوائم املرش�حني وإق�رار االحزاب املتنافس�ة اىل مرحلة 
التناف�س ع�ىل كس�ب تأيي�د املصّوتني، تتضح بش�كل 
تدريجي االمكانات املختلفة للنتائج املحتملة التي تفيد 
ب�أن ارسائيل س�تنتهي م�ن االنتخابات املقبل�ة لتدخل 
بعد فرتة وجيزة يف تحضريات لالنتخابات التي س�تليها. 
ومما ال ش�ك في�ه أن هذه االنتخابات الت�ي تم اقرارها 
عىل خلفي�ة خالفات بني احزاب االئتالف الحكومي ادت 
اىل تده�ور العالقات الداخلية بينه�ا اىل حد االتفاق عىل 
الذهاب باك�راً اىل صناديق االقرتاع قب�ل اقل من عامني 
من االنتخابات الس�ابقة. ولن تؤدي هذه االنتخابات اىل 
م�ا يتمن�اه نتانياهو، من حيث امكاني�ة الحصول عىل 
حكوم�ة مس�تقرة تس�تطيع ان تحكم مدة دس�تورية 
كامل�ة كما ين�ص القانون، ب�ل يتوق�ع ان يحصل عىل 
تركيبة منقس�مة للكنيس�ت »تضمن« عدم االس�تقرار 
وتمهد للذهاب مرة اخرى اىل صناديق االقرتاع، بعد فرتة 

وجيزة، قد تقل عن فرتة حياة الكنيست الحالية.
مبدئياً، تفيد نتائج غالبية استطالعات الرأي التي ُتنرش 
تباعاً يف ارسائيل، بأن معس�كر اليمني سيتعادل يف قوته 
مع معس�كر الوس�ط - اليس�ار، وس�تحكم التوازنات 
بينهما احزاب معس�كر الوس�ط، التي تمثل حاالت غري 
مس�تقرة، وتتفاقم داخلها النقاشات تباعاً، لتصل مرة 
تل�و االخ�رى اىل خالف�ات داخلية او حت�ى خالفات مع 
رشكائها يف الحكومة، ومن ثم تكون مس�اهمة يف ترّدي 

حال االس�تقرار والوصول اىل تقدي�م موعد االنتخابات. 
وم�ا زال هن�اك ش�هران ونصف ش�هر امامن�ا إلجراء 
االنتخاب�ات، إال ان م�ن املس�تبعد ان تحص�ل تغيريات 
جذرية يف تركيبة الكنيست املقبلة، مختلفة عما تتوقعه 
االس�تطالعات الحالي�ة، اال اذا حصل�ت اح�داث ك�ربى 
تؤدي اىل هزات جدية يف ميول غالبية االرسائيليني، وهذا 
بالطب�ع ليس من مصلحة حزب »الليكود« الحاكم الذي 

سيسعى اىل الحفاظ عىل الوضع الحايل، قدر اإلمكان.
إن لعدم االستقرار السيايس مغزى محلياً داخل املجتمع 
اإلرسائييل يف كل ما يتعل�ق بالتضامن الداخيل، وأهداف 
الصهيوني�ة، وتحقيق السياس�ات البنائية للمس�تقبل. 
هك�ذا، يتضح أن أهم م�رشوع للصهيونية - وهو خلق 
أمة يهودية - ارسائيلية يف البالد - قد فشل. بدالً من ذلك، 
فإننا نشهد بزوغ جماعات تالحق اهتماماتها الخاصة 
وتحط�م مصال�ح غريه�ا. عدم االس�تقرار ه�ذا له أثر 
عميق وواضح يف عالقات إرسائيل بالشعب الفلسطيني. 
ويكم�ن جوهر ذلك يف إمكانية ضئيل�ة جداً تحت تهديد 
املجموع�ات املختلف�ة وممثليه�ا يف الكنيس�ت لتحقيق 
االس�تقرار الذي يجعل من املمكن إنج�از قرارات بعيدة 
امل�دى تتعلق بمس�تقبل ال�رصاع وت�ؤدي اىل التوصل إىل 
تسوية مقبولة عىل الفلسطينيني. ذلك يعني أن تسوية 
س�لمية تتوافق م�ع الخطوط العريضة للفلس�طينيني 
هي أمر مس�تحيل يف سياق السياس�ة االرسائيلية التي 
تفتقد حالة اس�تقرار أساسية، بغض النظر عن القوى 
التي تشكل الحكومة، س�واء أكانت يمينية ام يسارية. 
ه�ذه الحال�ة هي مس�تعصية ول�ن تتبدل قريب�اً، مما 
يجب ان يؤدي اىل مراجعة جدية، فلس�طينياً وعربياً، ملا 
تسميه القيادات الفلس�طينية باملفاوضات الثنائية ك� 
»خيار اس�رتاتيجي«، ويجب ان يبدأ ذل�ك برتتيب البيت 

الفلسطيني والعربي يف هذا السياق.

�أ�سعد غامن

عدم االستقرار سيد املوقف يف ارسائيل

فوؤ�د ح�سون
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   بغداد/عبد اجلبارالعتابي
 بك�ى أهل الفن العراقي رحي�ل الفنان العراقي 
الريف�ي الكبير عبد الزهرة منات�ي، الذي وافته 
المنية في منزله بمدينة الصدر- ش�رقي بغداد، 
بع�د صراٍع طويل م�ع الم�رض، وأغدقوا عليه 

بالثناء والرحمات.
والراحل من مواليد محافظة ميس�ان "جنوبي 
الس�تينيات  فت�رة  ف�ي  صيت�ه  ذاع  الع�راق"، 
حي�ث كانت األغني�ة الريفية رائجة وعش�اقها 
يتزاي�دون، وم�ن ث�م اش�تهر أكثر م�ع أغنيته 
الش�هيرة "ن�ازل يا قطار الش�وك" الت�ي نالت 
نصيبه�ا م�ن الش�هرة ف�ي المجتم�ع العراقي 

الريفي والمدني في السبعينيات. 
وفي كالم الفن، ُيعد مناتي من مجددي األغنية 
الريفية بي�ن الس�بعينيات والثمانيني�ات، وقد 
غنى ألبرز الملحنين في تلك الفترة. وُعِرَف عنه 
زه�ده بالش�هرة وتواضعه وتفضيله بس�اطة 
العي�ش واإلبتعاد عن األضواء، ثم قرر اإلعتزال 
بعد عام 2003 ومن ثم داهمه المرض. وللراحل 
العش�رات من األغان�ي الجميلة، أش�هرها: مو 
كله�ا مني، ي�ا غايب ال�روح، ال تزع�ل، نازل يا 
قطار الش�وك، عودوا يا غياب، يا وليدي، سنين 

العمر.

كالم في عطاء الراحل:
الفنان مقداد عبد الرضا: أصفى القلوب 

وأنبلها
واعتب�ر الفن�ان مقداد عب�د الرضا ي�وم رحيل 
"مناتي" يوماً حزيناً، وقال: حزن قاتل ينتابني 
م�ع نهاية كل عام. يحدث هذا لي منذ مراهقتي 
وانتباهت�ي األول�ى، وأحت�ار لمعرفة الس�بب، 
والي�وم جاءني نع�ي واحد من أصف�ى القلوب 
وأنبلها، عبدالزه�رة مناتي، يا للحزن! انا أبكيه 
اآلن حقاً. أعرفه، وس�نوات فرح وغناء وبهجة 
ومس�رات جمعتن�ا. كان كل من حول�ي يغني، 
عبدالزه�رة مناتي، حس�ين الس�عدي، جاس�م 
الخياط، كل ش�يء كان يغني ببهجة التضاهى. 
ي�ا إلهي، الحزن يس�كننا أرفق بن�ا. لك الرحمة 
أيه�ا القل�ب الطي�ب والصديق الع�ذب، وألهلك 

ومحبيك الصبر.
الموسيقار سامي نسيم: طير شادي 

ووصف الموسيقار سامي نسيم "الراحل" بأنه  
ص�وت الروح، وق�ال: "ودع الب�ردي والقصب 
طيره الشادي وصوته المدوف بأسى الجنوب. 
وحلق�ت أنات�ه وأش�جانه بعيداً خل�ف نهاراتنا 
المثقلة بالحزن وانتظارات ال طائل منها سوى 
عقم ويباس عرش بأرواحنا".  وأضاف: "رحل 
عب�د الزه�رة منات�ي دون إكلي�ل ورد أو دمعة 
خالطت كحل أو خطى حزينة رافقت نعشه لمن 
كانت تس�تحم أرواحهم العاش�قة بماء صوته 
فتع�ود الى س�الف طهرها وس�جيتها األولى. 
حصد منجل الزمن سنبل بذاره ونسي المسافر 
حقيبة روحه 

المودع�ة بعرب�ة قطار ظ�ل محطت�ه األخيرة 
فأوغل بظالٍم طويل ال إياب له".

الروائي عبد األمير المجر: شجن بسعة العراق 
كله

 وبعد تنهيدة، استذكر الروائي عبد األمير المجر 
بحزن اس�م أغنيته متأوهاً: "عبدالزهرة مناتي 
.... ياوس�فة ظن�ي"!، وأض�اف: "تعرفت عليه 
قب�ل عدة عقود منذ كنت صغيراً أعبث العش�ب 
والطي�ن في قريتي في المجر الكبير، حين كان 
يأتينا صوته مثل رذاذ الندى في أيام القيظ، عبر 
"الرادي�و". فهو حين كان يغني يجعل الرؤوس 
تط�وح في الفض�اء، وُيغ�رق الجمي�ع بأحالم 
يقظة، فيضج المكان بصور الجمال التي يبثها 

الصوت الشجي القادم عبر األثير من بغداد!" .
 وتاب�ع: عب�د الزه�رة مناتي، هو الفن�ان الذي 
توزع�ت أيامه وس�نينه عل�ى مس�احة العراق 
الت�ي س�اح فيها كادح�اً في الس�نين الخوالي، 
فصار بعذوبة هذا الصوت وما يبثه من ش�جن 
بس�عة العراق كله. عرفه الجمي�ع مغنياً مبدعاً 
اس�مه عب�د الزه�رة منات�ي ال�ذي التقيته قبل 
نحو عش�ر س�نوات حين أصبح�ت بالمصادفة 
جاراً له في منطقة الش�عب. وتعرفت عليه عن 
كثب إنس�اناً طيب�اً ومحباً ت�رك الزمن في قلبه 
النق�ي كميًة كبيرة م�ن الحزن بس�بب فقدانه 
البن�ه البكر"خالد" في حرب الثمانينيات. ولقد 
حدثن�ي عن�ه وع�ن أيام�ه الس�ابقة والالحقة 
ليغ�دو صديقاً ل�ي. فصرن�ا نلتقي باس�تمرار 
ونتحدث ليعيدني إلياٍم جميلة مضت ولن تعود. 
إال أنن�ي بعد بضعة س�نين انتقلت من المنطقة 

وابتعدنا عن بعضن�ا، ولم نلتق منذ مدة. وكنت 
أس�ال عنه وعن صحته وأردت اللقاء به مجدداً 
إال أن الموت سبقني إليه وترك في نفسي غصًة 
وش�عوراً بالتقصي�ر تجاه�ه، ألنن�ي ل�م أزره. 
فع�ذراً ياصديقي العزيز، وإل�ى روحك الرحمة 

أيها اإلنسان الجميل.
الفنان مهدي السيد: صوت مليء عذوبة 

 وق�ال الفن�ان مه�دي الس�يد: "ذك�ر ل�ي أحد 
الموس�يقيين القدام�ى أن�ه عندم�ا تق�دم عبد 
الزه�رة مناتي لإلختبار ليك�ون مطرباً معتمداً 
ف�ي اإلذاع�ة- كم�ا يس�مونها س�ابقاً، وكانت 
لجنة االختبار برئاس�ة وديع خوندة وأس�اتذة 
آخري�ن. س�جل "خون�دة" س�ابقة اس�تغربها 
األساتذة معه في اللجنة، حيث أنه  عندما تكلم 
المرحوم "مناتي" مع اللجنة قبل أن يغني، قال 
له "خون�دة" أنت مج�از كمطرب، فاس�تغرب 
األس�اتذة موقف�ه، ف�رد عليه�م: عندم�ا تكلم 
خرجت بكلماته زخارف وعرب فكيف إذا غنى. 
وعندما طلبوا منه الغناء أذهل األساتذة بصوته 

وأجيَز كمطرب" .
الصحافي قحطان جواد جاسم: 

من جانبه قال الصحافي قحطان جواد جاسم : 
أتذكر هذا الفنان المبدع حين خدمت العسكرية 
كمكلف في المس�رح العس�كري وكان مديرنا 
الفنان الراحل راس�م الجميلي. وكان "مناتي" 
برتبة رئيس عرف�اء وقد جمعتنا صداقة كبيرة 
وحميمة الن أخي الكبير التش�كيلي الرائد رافع 
جاس�م كان مصمماً في اإلذاعة وكنت أتوسط 
لمناتي ك�ي يبثوا أغنياته الس�يما أغنية "نازل 

ياقط�ار الش�وك" ألح�ان الفن�ان عب�د الجبار 
الدراج�ي. وق�د غناها أيض�ا الفنان إس�ماعيل 
ش�بانة ش�قيق عبدالحلي�م حاف�ظ. وأض�اف: 
كنت اتوسط له أس�بوعيا وكان "مناتي" يدفع 
صح�ن التم�ن والم�رق ف�ي المطع�م المجاور 
للمس�رح العس�كري قرب جامع عادلة خاتون 
قرب الجس�ر الحديدي في ع�ام 1971، ويقول 
جملته المأث�ورة "أول جندي ينام براس رئيس 
عرفات" بعد أن كان المتعارف عليه أن الجندي 
هو الذي يغدي رئيس عرفات العتباراٍت يعرفها 
من خدم العسكرية. وأذكر أنه كان معنا الفنان 
الراحل ري�اض أحم�د والفنان الراحل حس�ين 
الالمي والفن�ان الكوميدي عماد ب�دن والفنان 
العريف عكلة عل�ي. ألف رحمة على هذا الفنان 

الطيب القلب. 
الناقد الموسيقي محمود موسى: عالمة 

فارقة 
 أما الناقد الموس�يقي محمود موس�ى، فقال: 
ُيعتبر الفنان عب�د الزهرة مناتي واحداً من أهم 
عمالق�ة األغنية الريفية في الع�راق. فقد تميز 
بأس�لوٍب خاص به، وهو أح�د المحّدثين للغناء 
الريفي العراقي، بحيث منحه "مدينية واضحة" 
فجعل م�ن أغنيات�ه الريفية عالم�ًة فارقة في 
الغن�اء العراق�ي، وذلك من خ�الل اعتماده على 
ملحنين كبار أمثال كمال الس�يد ومحمد نوشي 

وعبد الحسين السماوي .
وأضاف: من أش�هر أغنياته: "ياوس�فه ظني" 
و"الرس�ائل" من كلمات الش�اعر كريم راضي 
العماري وألح�ان محمد نوش�ى، وكذلك أغنية 
"ال�ك يومي�ن ش�ايل غي�ض بعيونك"، "س�نة 
وچفوفك�م ادگ�ت الب�اب"، "ه�اك روح�ي "، 
"بال�ي الناس بلوى"، "نس�مات المحبة"، "انه 
المانسيتك يوم"، "أم رمش الذهب"، "مدللين"، 
"اعبري بّيه سنين الواليات"، "خليني ابات ويه 
الرمش" و"حنّي�ه ورحم ماكو بگلبكم "، وهي 
من ألح�ان الفن�ان كمال الس�يد ال�ذي لحن له 
أغنية أخرى هي "گضت ياغايب الروح"، والتي 
كان يغنيها مس�تذكراً نجله البكر "خالد" الذي 
استش�هد في مطلع الثمانينيات في الحرب مع 

إيران .
 وتاب�ع: في رصيد عبد الزه�رة مناتي أكثر من 
ثماني�ن أغنية إنفرادية ويعتب�ر هذا رقماً كبيراً 
إذا م�ا عرفنا أنه ل�م يكن متفرغ�اً للغناء. فقد 
تط�وع في الجيش العراق�ي برتبة نائب ضابط 
وكان يعيل عائلته أيضا من خالل عمله كسائق 
أوق�ات فراغ�ه.  س�يارة أجرة)تاكس�ي( ف�ي 
وأضاف: لقد كنت على تواصل معه في السنوات 
األخي�رة، حيث كن�ت أزوره في منزل�ه الكائن 
في نهاية منطقة الش�عب "شرق بغداد". ولقد 
عانى من أمراض الش�يخوخة، وكذلك اإلهمال 
الذي القاه من قبل المؤسس�ات الرسمية ماعدا 
التكريم الذي حظي به من قبل مؤسس�ة المدى 

الثقافية.

بويس شاركت يف 7 حفالت
آمال ماهر ومايا دياب نجامت رأس السنة يف القاهرة

   القاهرة: شهدت العاصمة المصرية القاهرة حفالت 
كب�رى بالتزامن م�ع اس�تقبال العام الجدي�د والتي 
تركزت في الفنادق الكبرى التي استضافت مجموعًة 
م�ن كبار الفنانين المصريين والعرب، وس�ط 
حض�وٍر جماهي�ري كبي�ر خاص�ة 
م�ن الخليجيي�ن الموجودين في 
القاهرة، فيما تراوحت أس�عار 
التذاكر بين 220 و500 دوالر.

ويعتب�ر الحف�ل ال�ذي أحياه 
عالم�ة  راغ�ب  الفن�ان 
والفنان�ة اللبناني�ة ماي�ا 
دي�اب داخل أحد الفنادق 
ه�و األكب�ر واألهم من 
فيما  الحف�الت،  بي�ن 
الش�ركة  حرص�ت 
عل�ى  المنظم�ة 
الس�ماح  ع�دم 
ي�ر  لتصو با

بداخله لكي يشعر الضيوف بالحرية، علماً بأن الحفل 
تواجد في�ه عدد م�ن الفنانين منهم فريال يوس�ف، 
والممث�ل الش�اب عم�ر الس�عيد، وارت�دت الفنان�ة 
اللبنانية مايا دياب فس�تان من االلوان النارية فاجئ 
الحض�ور. والتق�ط "عالم�ة" و"دي�اب" الصور مع 
عدد من الحض�ور في الكواليس قبل صعودهما على 
المسرح، فيما س�يطرت اإلجراءات األمنية المشددة 
على الحفل لتأمينه بشكل كامل حيث مّر دون وجود 
مشكالت تذكر.وكعادتها، شاركت الفنانة آمال ماهر 
في إحياء حفلين األول كان في فندق كونكورد حيث 
قامت بتقديم مجموعة م�ن أغانيها في حفل غنائي 
جمع بينها وبين الفنان السوري سامو زين والفنانة 
الشابة يسرا، والفنانة الشعبية بوسي، فيما شاركت 
بالغناء في حف�ٍل كبير بفندق كونكورد الس�الم مع 
الفنانة الشعبية أمينة، وتامر عاشور ورامي صبري 
الذي أرسل مكتبه اإلعالمي بياناً صحفياً ذكر فيه أنه 
تع�ّرض للتحرش من الفتيات خ�الل مغادرته الحفل 

في الساعات األولى من الصباح.

وش�اركت الفنانة المغربية جنات مع الفنانة بوسي 
والفن�ان مصطف�ى كام�ل والراقص�ة صوفينار في 
حفل رأس الس�نة بفندق "س�ميراميس" مع الفنان 
اللبنان�ي وائل جس�ار ال�ذي أحيا أيضا حف�اًل بفندق 
الفور س�يزون مع تامر عاش�ور، بوس�ي، والفنانة 
يس�را، فيما شاركت الراقصة إليسار في الحفل الذي 
يعتبر األول لها بحفالت رأس الس�نة في مصر.وفي 
مدين�ة بورتو كاي�رو أحي�ا الفنانون الش�باب أحمد 
جمال، محمد رش�اد ومينا عطا حفالً غنائياً شبابياً، 
فيما شارك محمد رشاد بحفلين آخرين أحدهما بأحد 
المطاعم المطلة على الني�ل واآلخر في مدينة طنطا 
مس�قط رأس�ه في أول ظهور له بالحفالت الغنائية 
منذ خروجه من التصفي�ات النهائية لبرنامج "آراب 
أيدول".وأحيت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين حفلين 
األول بمدين�ة القاه�رة الجديدة داخ�ل أحد المقاهي 
والثاني بمنطقة المهندس�ين، فيما أطلت المتسابقة 
المصرية في برنامج "آراب أيدول" ميرفت رشاد في 

أحد الحفالت بمقاهي المهندسين.
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القاهرة: تتفرغ الفنانة شيرين عبد الوهاب لتحضير مسلسلها الجديد "طريقي" المقرر أن 

تخوض به سباق الدراما الرمضانية خالل الفترة الحالية، فيما يعكف السيناريست تامر حبيب 
على اإلنتهاء من كتابة حلقات العمل وترشيح فريق العمل المصاحب لها في الوقت الراهن بعدما 

انتهى من المعالجة الدرامية األساسية للعمل وحظيت على موافقة عبد الوهاب التي قررت 
اإلعتذار عن حفالت غنائية عدة خالل الفترة المقبلة للحصول على )كورسات( دراسات في 

التمثيل ودراسة الشخصية التي ستقدمها في المسلسل، علمًا بأنها ستكتفي بتصوير "البرومو 
الدعائي" لبرنامج The voice )أحلى صوت( خالل الفترة المقبلة مع تأجيل الموسم الثالث منه 
ليكون خالل شهر سبتمبر)أيلول( المقبل بداًل من موعد الموسمين السابقين الذي ارتبط ببداية 

العام الجديد.هذا وستجسد في المسلسل شخصية فتاة تطمح الحتراف الغناء رغم ظروفها 
الصعبة، علمًا أنه يتردد عن وجود تشابه بين قصة المسلسل وحياة "عبد الوهاب" الحقيقية، إال 

أن المؤلف ينفي وجود أي تشابه بينهما.

قال الممثل فتوح أحمد، رئيس البيت الفني للمسرح، إن األحداث السياسية التي وقعت خالل 
السنوات الماضية سببها إهمال تشكيل العقول، وغياب دور المسرح، مع وجود زوايا للتطرف.

وأضاف رئيس البيت الفني للمسرح، خالل استضافته ببرنامج "صباح مساء"، الذي تقدمه اإلعالمية 
سينار سعيد وأسما راجح، على فضائية "الغد العربي"، أن هدفه عودة المواطنين للمسارح مرة 

أخرى، والذهاب إلى 27 محافظة، مؤكًدا أنه قام بعمل كارنية "المسرح المصري لكل مصري" بـ 50 
جنيه، يمكن للمواطن الذهاب لكل مسارح الدولة على مدار السنة.وأشار إلى أنهم يسعون لتربية 
النشئ علي حب المسرح من خالل بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم.ولفت إلى أنهم نجحوا في 
استقطاب عدد من النجوم الكبار للمشاركة في عروض مسارح الدولة، مثل أحمد بدير ومحمد 
هنيدي وسامح حسين.ونوه، أن هناك تقصير وإهمال آدي لحريق المسرح القومي، مؤكًدا عدم 

وجود صيانة له.وقال إن ميزانية البيت الفني للمسرح تبلغ 86 مليون جنيه، منهم 80 مليون جنيه 
ونصف رواتب موظفين.

أنغام: سنة سعيدة عليكم.. و"أحالم" أطيب قلب
 

حرص�ت الفنان�ة أنغام على بعث رس�الة خاصة للمطرب�ة أحالم لتهنئتها بالع�ام الجديد وذلك 
من خالل حس�ابها الخاص على موقع "تويتر". وغردت أنغام قائلة : "كل س�نة وانتى حبيبتى 
وأختى يا أجمل ملكة وأطيب قلب".كما بعثت أنغام رس�الة لجمهورها لتهنئتهم بالعام الجديد 

قائلة: "يارب اجعلها سنة سعيدة ومباركة "

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

الفنون جنون
 تواص�ال م�ع هوايتي الفني�ة في متابع�ة االرقام 
القياس�ية الغريب�ة والعجيبة في االوس�اط الفنية 
هنا وهناك والت�ي بامكاننا ان نصنفها داخل باب: 
)صدق او ال تصدق(.. الن تلك االرقام حقيقية مائة 
بالمائ�ة.. والدليل انها قد دخل�ت في كتاب االرقام 

القياسية )غينيتس( المشهور!.
ولك�ي تكون لديكم مثل هذه الهواية.. وهي هواية 

الغوص ف�ي عالم االرق�ام الغريب�ة الفنية اخترت 
لك�م مجموعة م�ن المعلوم�ات الرقمي�ة عن احد 
الفس�اتين الفضية و )البيكيني( المطعم بالماس.. 
فالفستان الفضي اللون قد اطلق عليه اسم شبكة 
العنكب�وت( وهو مغطى بالجواه�ر حتى انه دخل 
موس�وعة غينيتس القياس�ية كاغلى فستان على 
االط�الق.. حيث بلغ�ت تكلفته تس�عة ماليين من 

الدوالرات!!
ولب�اس البح�ر )البيكين�ي( ال�ذي ت�م عرضه من 
اغل�ى  ب�دوره  يع�د  الماض�ي  الربي�ع  مودي�الت 
)بيكين�ي( تم�ت صناعته حتى ه�ذه اللحظة وهو 
مطعم بالماس.. وبلغت كلفته )3,6( مليون دوالر 

فقط!!.
وم�ن جدي�ر االش�ارة ان عارضة ذل�ك )البيكيني( 

كان�ت خائفة.. حيث كانت تتوق�ع ان يهجم عليها 
اح�د اللصوص وينت�زع البيكيني ويه�رب به امام 
الحضور.. او في غفلة منها قبل العرض.. او ينتزع 

احدى الماسات منه!!.
ولهذا تم القيام بالعرض تحت حراسة مشددة  من 
رج�ال االم�ن.. وم�ا ان انتهى الع�رض حتى هجم 
الح�راس عل�ى )البيكين�ي( لحظة قي�ام العارضة 

بخلعه حفاظا عليه من السرقة؟!.
والذي وددت قوله:

اذا كان كلف�ة فس�تان واح�د وبيكين�ي ق�د بلغت 
)12,6( ملي�ون دوالر.. فم�ن ح�ق كل�ب النجم�ة 
)جنيف�ر لوبي�ز( ان يس�بح يوميا بح�وض مملوء 
بالحليب والمس�ك والعنبر م�ا دام هناك جياع في 

العالم!!.

عانى اأمرا�ض ال�شيخوخة والإهمال الر�شمي ال�شوك

الفن العراقي يودع الفنان الريفي عبد الزهرة منايت
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حقيقة زواج أمحد مجال وآيتن عامر
 

نفت الفنانة آيتن عامر فى تصريح صحفي  ما تردد من ش�ائعات خالل الفترة الماضية 
على مواقع التواصل اإلجتماعي حول إستعدادها للزواج من نجم "عرب آيدول" المطرب 

أحمد جمال، معربة عن دهشتها من إنتشار هذه األخبار الكاذبة.
من ناحية اخرى تواصل آيتن تصوير مش�اهدها فى مسلس�ل "البيوت اس�رار" والذي 
تتعاون من خالله مع هنا ش�يحة ونسرين أمين وشيري عادل، كما بدأت االستعدادات 
الخاصة بدورها بمسلس�ل "الصعلوك" والذي تستعد من خالله لخوض سباق الدراما 

الرمضاني المقبل.

 

بتول عرفة تنتهى من 12 ساعة ملونتاج 
رجاًل" "أريد 

 

تس�تمر المخرجة بتول عرفة فى تصوير مسلس�لها الجديد "أريد رجال " بطولة إياد نصار وسهير 
المرشدى ونرمين زعزع وعدد كبير من الفنانين .

وقد انتهت بتول والمونتير س�الم درباس من مونتاج 12 س�اعة من المسلس�ل، وهو عبارة 
عن 60 حلقة وس�وف يعرض الجزء األول خالل ش�هر يناير الج�ارى على إحدى القنوات 

المش�فرة.أما الجزء الثانى فسيس�تمر فريق العمل فى تصويره وس�يعرض بعد ش�هر 
رمضان .. والعمل من تأليف شهيرة سالم .

بريتني سبريز حتتفل بعيد ميالد حبيبها مع اخليول
 

القاهرة: يبدو أن عالقة النجمة األميركية "بريتني سبيزر" بحبيبها المنتج والكاتب األمريكي "تشارلي 
إيبرس�ول" قد أصبحت جدية بش�كٍل كبير، حيث احتفلت أول أمس بعيد ميالده ال�32 وذهب الثنائي معاً 
لرك�وب الخيل.  ويظهر أن "س�بيرز" البالغة م�ن العمر 33 عاماً، تعيش هذه الفترة باس�تقراٍر عاطفي 
مع حبيبها الجديد، ولقد نش�رت عبر حس�ابها الرس�مي على "إنس�تغرام" الصور الت�ي تجمعهما مع 

الخيول، وذيلتها بتعليق جاء فيه: "يوم الخيول من أجل عيد ميالد  حبيبي". كما نشرت صورًة أخرى 
لكعكة عيد الميالد التي صممتها بزينة شرائط أفالم سينمائية وتظهر عليها صورهما ولقطاتهما 

السعيدة، وكتبت على الكعكعة إسم "تشارلي".
وكان "إيبرسول" قد فاجأها مسبقاً باإلحتفال بعيد ميالدها ال 33 حيث احضر لها كعكة من 

اللون الوردي، علماً أن عالقة " سبيرز" ب�"إيبروسول" قد بدأت في شهر نوفمبر)تشرين 
األول( الماض�ي، علماً أنه  إبن الممثلة األميركية "س�وزان س�اينت جامس" و المنتج 

األميركي "ديك إيبروسول".
 

رهيام عبد الغفور يف "قسمة ونصيب" مع هاين سالمة
 القاه�رة: وافق�ت الفنان�ة ريه�ام عبد الغفور على المش�اركة ف�ي بطولة المسلس�ل التليفزيوني الجديد "قس�مة 

ونصي�ب" الذي يقوم ببطولته الفنان هاني س�المة في ثاني تعاون درامي بينهم�ا بعد النجاح الكبير الذي حققه 
مسلسل "الداعية" الذي ُعرض في العام قبل الماضي.وتِشاَرك "عبد الغفور" في المسلسل ضمن مجموعة من 

الفنانات سيتش�اركن البطولة النس�ائية للمسلس�ل حيث ُيجري المخرج علي إدريس مفاوضات مع أكثر من 
فنانة لإلنضمام إلى العمل الذي يمزج بين الرومانس�ية والتش�ويق، ومن المقرر عرضه خالل ش�هر رمضان 
المقبل.ُيذكر أن مسلسل "قسمة ونصيب" هو التجربة الدرامية األولى في الكتابة للفنان الشاب عمرو محمود 

ياسين الذي تفّرغ للكتابة طوال العام الماضي، فيما حدد الشهر المقبل موعد إلنطالقة التصوير.
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يبدأ طاقم عمل مسلسل "وش 
تانى" فى إجراء التحضيرات 
النهائية، خالل األيام القليلة 

المقبلة، استعداًدا لبدء 
التصوير في منتصف يناير 
الجاري."وش تاني" بطولة 
كريم عبد العزيز وحسين 
فهمي ومنة فضالي وسارة 

سالمة ومحمد لطفى، وهو من 
تأليف وليد يوسف واخراج 

وائل عبدالله.

القاهرة: إستقرت الفنانة الشابة مي عزالدين 
على بطولة المسلسل التليفزيوني الجديد "حالة 

عشق" الذي سُيعرض خالل شهر رمضان المقبل. 
وينتج هذا المسلسل محمود شميس وهو من 
تأليف السيناريست الشاب محمد صالح العزب 

الذي تعاونت معه في مسلسلها األخير "دلع بنات" 
الذي ُعِرَض في رمضان الماضي، والقى نجاحًا.هذا 
ولم ينتِه المؤلف من كتابته حتى اآلن حيث يقوم 

"العزب" بإنهاء الحلقات العشرة األخيرة منه، فيما 
يجري ترشيح باقي فريق العمل استعدادًا إلنطالقة 

التصوير قبل منتصف فبراير)شباط( المقبل.

   القاهرة: طرحت شركة مزيكا مساء أمس الكليب 
الجديد للفنانة اللبنانية نوال الزغبي "وال بحبك" 

حيث فضلت الشركة طرحه عبر قناتها على 
"يوتيوب" أواًل، فيما سيبدأ عرضه على شاشة قناة 

"مزيكا" اعتبارًا من اليوم الجمعة.
وصورت "الزغبي" الكليب في لبنان تحت إدارة 

المخرج جاد هبر، علمًا أن إطالق هذه األغنية يأتي 
في سياق التحضيرات التي تباشرها للعودة بقوة 

للساحة الغنائية حيث تعكف على اإلنتهاء من 
ألبومها الجديد المقرر صدوره خالل الصيف المقبل 
مع شركة "مزيكا" التي وقعت على تعاقد اإلنضمام 

إليها قبل شهوٍر قليلة.

قال الممثل فتوح أحمد، رئيس البيت الفني للمسرح، إن األحداث السياسية التي وقعت خالل 
السنوات الماضية سببها إهمال تشكيل العقول، وغياب دور المسرح، مع وجود زوايا للتطرف.

وأضاف رئيس البيت الفني للمسرح، خالل استضافته ببرنامج "صباح مساء"، الذي تقدمه اإلعالمية 
سينار سعيد وأسما راجح، على فضائية "الغد العربي"، أن هدفه عودة المواطنين للمسارح مرة 

أخرى، والذهاب إلى 27 محافظة، مؤكًدا أنه قام بعمل كارنية "المسرح المصري لكل مصري" بـ 50 
جنيه، يمكن للمواطن الذهاب لكل مسارح الدولة على مدار السنة.وأشار إلى أنهم يسعون لتربية 
النشئ علي حب المسرح من خالل بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم.ولفت إلى أنهم نجحوا في 
استقطاب عدد من النجوم الكبار للمشاركة في عروض مسارح الدولة، مثل أحمد بدير ومحمد 
هنيدي وسامح حسين.ونوه، أن هناك تقصير وإهمال آدي لحريق المسرح القومي، مؤكًدا عدم 

وجود صيانة له.وقال إن ميزانية البيت الفني للمسرح تبلغ 86 مليون جنيه، منهم 80 مليون جنيه 
ونصف رواتب موظفين.

نانيس عجرم: أمتنى أال أرى طفاًل  فقريًا أو بردان
 نش�رت المطربة البنانية نانس�ى عجرم بش�ر صورة له�ا على صفحتها عل�ى موقع التواصل 
االجتماعي "فيس بوك" وجهت خاللها رس�الة لجمهورها بمناس�بة الع�ام الجديد قائلة: بأول 
أيام الس�نة الجديدة، خلينا نفك�ر بإيجابية ونكون متفائلين ونتمن�ى كل الخير لوطننا العربي 
الحبي�ب. وأضاف�ت: بتمنى أنو ما يبقى في وال طفل جوعان أو فقي�ر أو بردان. وبتمنى إنو كل 
انس�ان يقدر يحص�ل على حقه بالتعلي�م والصحة والعافي�ة. وتابعت: بتمنى ان�و تعم المحبة 

وتنتصر على كل المشاكل والنزاعات. هيدي هي تمنياتي بهالسنة الجديدة .

الفنون جنون
 تواص�ال م�ع هوايتي الفني�ة في متابع�ة االرقام 
القياس�ية الغريب�ة والعجيبة في االوس�اط الفنية 
هنا وهناك والت�ي بامكاننا ان نصنفها داخل باب: 
)صدق او ال تصدق(.. الن تلك االرقام حقيقية مائة 
بالمائ�ة.. والدليل انها قد دخل�ت في كتاب االرقام 

القياسية )غينيتس( المشهور!.
ولك�ي تكون لديكم مثل هذه الهواية.. وهي هواية 

الغوص ف�ي عالم االرق�ام الغريب�ة الفنية اخترت 
لك�م مجموعة م�ن المعلوم�ات الرقمي�ة عن احد 
الفس�اتين الفضية و )البيكيني( المطعم بالماس.. 
فالفستان الفضي اللون قد اطلق عليه اسم شبكة 
العنكب�وت( وهو مغطى بالجواه�ر حتى انه دخل 
موس�وعة غينيتس القياس�ية كاغلى فستان على 
االط�الق.. حيث بلغ�ت تكلفته تس�عة ماليين من 

الدوالرات!!
ولب�اس البح�ر )البيكين�ي( ال�ذي ت�م عرضه من 
اغل�ى  ب�دوره  يع�د  الماض�ي  الربي�ع  مودي�الت 
)بيكين�ي( تم�ت صناعته حتى ه�ذه اللحظة وهو 
مطعم بالماس.. وبلغت كلفته )3,6( مليون دوالر 

فقط!!.
وم�ن جدي�ر االش�ارة ان عارضة ذل�ك )البيكيني( 

كان�ت خائفة.. حيث كانت تتوق�ع ان يهجم عليها 
اح�د اللصوص وينت�زع البيكيني ويه�رب به امام 
الحضور.. او في غفلة منها قبل العرض.. او ينتزع 

احدى الماسات منه!!.
ولهذا تم القيام بالعرض تحت حراسة مشددة  من 
رج�ال االم�ن.. وم�ا ان انتهى الع�رض حتى هجم 
الح�راس عل�ى )البيكين�ي( لحظة قي�ام العارضة 

بخلعه حفاظا عليه من السرقة؟!.
والذي وددت قوله:

اذا كان كلف�ة فس�تان واح�د وبيكين�ي ق�د بلغت 
)12,6( ملي�ون دوالر.. فم�ن ح�ق كل�ب النجم�ة 
)جنيف�ر لوبي�ز( ان يس�بح يوميا بح�وض مملوء 
بالحليب والمس�ك والعنبر م�ا دام هناك جياع في 

العالم!!.

القاه�رة: ب�دأت الممثل�ة المصري�ة ران�دا البحيري 
مش�وارها الفن�ي م�ن خ�الل اإلعالن�ات والكليبات 
الغنائي�ة حتى جاءته�ا فرصة التمثيل لتب�دأ حياتها 
كممثل�ة من�ذ 15 س�نة، حي�ث أثبت�ت نفس�ها على 
الس�احة الفنية وبرز حضورها من خالل مشاركتها 
في مسلس�ل "عشق النس�اء" في رمضان الماضي. 
في رصيده�ا الفني حوال�ي ثالثين عم�ل. والبعض 
ش�ّبه أفالمها الس�ينمائية األخيرة بنشرات األخبار، 
األمر الذي سترد عليه في حديثها الصحفي وتوضح 
س�بب قبولها المش�اركة بعدد كبير م�ن األفالم في 
الفت�رة الماضية، وتتحدث أيضاً ع�ن طفلها الوحيد 
"ياس�ين" وفيلم "واحد صعي�دي" وتفاصيل أخرى 

كثيرة: 
 •ُتجس�د الفنانة راندا البحي�ري دور "محامية" في 
مسلس�ل "سلس�ال الدم" الذي تواصل حالياً تصوير 
الجزء الثاني منه، ومن ه�ذا المنطلق تحاول البحث 
عن ثأر ش�قيقها الذي تعّرض للقتل في الجزء األول 
م�ن العم�ل وذل�ك من خ�الل الكثي�ر من األس�اليب 

القانونية وليس من خالل الطرق غير المشروعة.
 •وأوضحت أن مسلس�ل "سلس�ال الدم" ُكِتَب ب�90 
حلقة منذ بدايته، موضحة أنه ال ُيشبه بقية األعمال 
التي يتم تقديم أجزاء أخرى منها إستغالالً لنجاحها، 
ألن�ه م�ن البداي�ة ينتمي لنوعي�ة األعم�ال الدرامية 
الطويل�ة. وإس�تطردت في الحديث ع�ن الصعوبات 
الت�ي واجهتها ف�ي أداء اللهج�ة الصعيدية من خالل 
المسلسل الفتة ألن  صعوبة الدور ال تكمن فقط في 
اللهجة الصعيدية، ألن مش�اهدها ف�ي العمل تحتاج 
لتركيٍز ش�ديد، حيث أن الدور نفسه في الجزء األول 
من العمل يحتوي عل�ى مراحل كثيرة، لكونه محور 
أح�داث كثيرة، وقال�ت: كنت خائفة من الش�خصية 
واألداء الصعيدي، وقمنا بالتحضير للعمل على مدار 
أكثر من عام حتى أنني إعتذرت عنه لكني بقيت على 

اتصال بُصّناع المسلسل. 
•وأضاف�ت: لق�د اس�تخرت ربنا قب�ل قب�ول الدور، 
وتحدث�ت م�ع الفنان�ة عبلة كام�ل التي ش�جعتني 
للغاية. ومن هذا المنطلق قررت أن أدرس الشخصية 
بش�كٍل جيد من خالل دراس�ة اللهجة بإتقان ش�ديد 
مع أحمد القن�اوي مصحح اللهج�ة الصعيدية الذي 
قدم من قبل مسلسل "الكبير أوي" وصاحب الجملة 
الش�هيرة "ج�زرة وقطمها جح�ش" للفن�ان أحمد 
مك�ي، كما أنن�ي صممت أن أقدم اللهج�ة الصعيدية 
دون أي أخط�اء، والحم�د لله وصلتن�ي ردود أفعال 
جيدة عن الجزء األول من أهل الصعيد الذين أش�ادوا 

بأدائ�ي للهجة وهذا ش�يء أس�عدني للغاي�ة بعد أن 
أخ�ذت اللهج�ة الصعيدي�ة كل تركيزي حت�ى أن كل 

طاقاتي الفنية لم تخرج في هذا العمل.
 •ولفتت "البحيري" إلى أنها ما عادت تهتم بالظهور 
الدرام�ي في كل ع�ام كما كانت ف�ي بدايتها الفنية، 
وقالت أنها توجهت في الوقت الحالي للس�ينما أكثر 
م�ن الدراما، وذل�ك بناًء عل�ى الس�يناريوهات التي 
ُتعرض عليه�ا. وردت على موضوع تش�بيه البعض 
ألفالمه�ا األخي�رة لنش�رات األخب�ار بوصفها غير 
مؤثرة قائل�ة: "كنت في فترة م�ن الفترات متوقفة 
ع�ن العمل ألس�باب كثي�رة منه�ا الث�ورة وظروف 
خاص�ة، وحينما ق�ررت العودة ق�ررت قبول أفضل 
األعم�ال المعروضة علّي. البع�ض أعجبوا باألعمال 
الت�ي قدمته�ا والبع�ض ل�م ُيعَج�ب بها، وه�ذا أمر 
طبيعي، علماً أنن�ي أعترف أنني قدمت بعض األفالم 
بميزاني�ات قليلة وتخللها بعض المش�اكل، ولكنني 
لس�ت مس�ؤولة عن ذلك، فقبولي لعم�ل فني يكون 
على أساس عناصر معينة تجذبني إلى الدور، ونحن 
حي�ن نقب�ل أي عمل ال نعرف إن كان س�ينجح أم ال، 

فالنجاح أمر من عند الله".

 وأوضح�ت بخص�وص فيلم "واحد صعي�دي" الذي 
كان�ت تلع�ب دور البطولة في�ه، وتوقف من�ذ العام 
2009 أنها قبلت الفيلم لكنها لم ُتعَجب به ش�خصياً. 
الفتة ألنه�ا قبلت الدور بعد حدوث عدة تغييرات في 
الفيل�م الذي كان اس�مه ف�ي البداية "ه�ي واحدة"، 

وأنها كانت متعاقدة على 60 مشهد في الفيلم، 
ولك�ن ت�م إخت�زال الدور ف�ي 12 مش�هد، 

موضحة أنها تقبل�ت تلك المتغيرات تبعاً 
لمتطلبات السوق، وأنه كان بإمكانها 
اإلعت�ذار عن هذا العم�ل، ولكنه نجح 

بع�د ذل�ك. وأضافت: عندم�ا قدمت 
فيلم "أوقات فراغ" وهوجمت من 

كل أصدقائ�ي ومحيطي، لم أكن 
أعرف أن العمل سينجح، ألنني 

كنت الفنانة الوحيدة 
ف�ي  المعروف�ة 

العم�ل.  ه�ذا 
لنس�بة  با و

لفيل�م 
 " بة س�بو "

قبلته ألن�ه كان أول األعمال "اإلث�ارة Action" التي 
ُعرضت علّي، والخالصة أنني قبلت كل عمل ألسباب 

معينة".
 •وح�ول األص�داء عن فيلم "واح�د صعيدي"، قالت 
"البحي�ري": "الحم�د لل�ه تلقي�ت أص�داًء إيجابي�ة 
للغاية عن العمل، وخاصًة المشهد مع الفنان محمد 
س�ليمان الذي لق�ي ثناًء كبي�راً، وقالت: أنا س�عيدة 
للغاي�ة بتحقيق الفيلم إيرادات كثيرة وإنتش�اره بين 

الجمهور بشكٍل كبير".
•ورداً على ما تردد حول اشتراط أحد المنتجين عليها 
بزي�ادة وزنها للمش�اركة في فيلم س�ينمائي معه، 
أوضحت أنه لم يشترط عليها، بل أشاد بها، وسألها: 
أال ترين أن�ك بحاجة لزيادة الوزن قليالً؟ فردت عليه 
بأنه�ا وصل�ت للمقايي�س العالمية في ال�وزن مثل 
"الموديل")عارضة األزياء( وذلك من خالل الرياضة 
المستمرة، وأنها ليست بحاجة لزيادة أو نقصان في 

الوزن إال إذا احتاج الدور لذلك.
 •وفي حديث "البحيري" عن ابنها الوحيد "ياسين"، 
تصدرت المش�اعر وعاطفة األمومة الحوار، وطغت 
الرقة عل�ى الكالم، فقالت: "مهم�ا تحدثت عن إبني 
وحبي له وسعادتي به، فلن تصدقني سوى األمهات، 
لذل�ك ال أح�ب الحديث عن�ه، لكني أؤكد أن�ا إبني هو 
أهم ش�يء في حياتي". وبالرغم من إنتش�ار بعض 
األخب�ار بأنها أظه�رت صورة ابنها ف�ي اإلعالم في 
عي�د األم الماضي، نفت ذل�ك مؤكدة على أنها تخاف 
على ابنها وأهلها، موضح�ة أنها تخفيه عن اإلعالم 

ألنها ال تحب مضايقته. 
•وعن تحفظاتها ف�ي الفن، أوضحت: "ال 
أريد تقديم األعمال التي ال تحترم 
عقلية المش�اهدين، وأحاول 
اإلس�فاف  ع�ن  اإلبتع�اد 

واإلبتذال قدر اإلمكان".

 

راندا البحريي :أحرتم عقلية املشاهد



توماس غونزاليس 
العزلة واملوت يف نيويورك

والــد الـــبـــــنـــات

امل�ستقبل العراقي/متابعة

 لفت الكولومبي توماس غونزالس )ميدلين 1950( 
ف�ي روايت�ه "الن�ور المتالش�ي" النظر إل�ى واقع 
أميركا الالتينية والتأثير الذي خلفته الدكتاتوريات 
عل�ى كثير من الن�اس الذي�ن وجدوا أنفس�هم في 
مناٍف احتضنتهم، ومش�كلة الجيل التالي من أبناء 
المنفيين وواقع االندماج في مجتمعاتهم الجديدة، 
وإش�كالية االنتم�اء واللغ�ة بي�ن أماك�ن اتس�مت 
فيها القس�وة بالوحش�ية في س�لوكيات الس�لطة 
وممارساتها، وأماكن أخرى اتسمت بقسوة الحياة 

ووحشيتها في ظل غربة متفاقمة متجددة.
يثي�ر غونزال�س في روايت�ه التي نش�رتها دار دال 
الس�ورية بترجم�ة راغ�دة خ�وري الع�ام 2014، 
الس�جال حول موض�وع مهم يظ�ل موضع خالف 
واخت�الف، وه�و م�ا يس�مى ب�"الم�وت الرحيم" 
ال�ذي يوص�ف بأن�ه إراح�ة للمريض ف�ي الحاالت 
المس�تعصية؛ ومدى صوابية األم�ر من عدمه. وال 
يدخل في النقاشات القانونية أو الترتيبات الطبية، 
واالتف�اق أو االختالف إزاء المس�ألة، ب�ل يعتبرها 
أمرا واقع�ا أو حال اضطراريا، ذلك أن برمجة موعد 

الموت تشكل النقطة التي يستهل بها عمله.
يس�لط غونزالس الض�وء على جوانب م�ن الواقع 
األميرك�ي ف�ي أكثر من مدينة، وبش�كل خاص في 
نيوي�ورك، فتراه يس�تحضر ش�خصيات م�ن أكثر 
م�ن مكان م�ن العال�م يجمعها في إط�ار أميركي، 
ليظهر مدى التغيرات الحاصلة عليها، ومدى العزلة 
القاهرة التي قد يشعر بها المرء في مدينة مزدحمة 

حين يجد نفسه مسكونا باأللم والضياع.
يمن�ح الكاتب بطله، وهو رس�ام عج�وز يقيم في 
مدين�ة المي�زا الواقعة في قل�ب كولومبي�ا، زمام 

حكايت�ه لفق�ده ابنه ال�ذي تعرض لحادثة س�يارة 
جعلته مش�لوال. يب�رز كيف أن مأس�اة األب تتمثل 
في رؤية ابنه الش�اب عاج�زا أمامه دون أن يتمكن 
م�ن تقديم أي�ة مس�اعدة ل�ه للتخفيف م�ن آالمه 
المتعاظم�ة، بحيث يصل إلى درجة تمني الموت له 
ك�ي يرتاح من عذابه القاتل ال�ذي ال يبارحه، وذلك 
بالتوازي مع فقدان الجسد لهيئته وهيبته وبروزه 

كشبح في هيكل آدمي مشوه.
ويرك�ز الراوي عل�ى عدد من الش�خصيات الوافدة 
إلى أميركا من الشرق والغرب، فتحضر في السياق 
ش�خصية البنغال�ي ذي الديان�ة الس�يخية، س�ائق 
سيارة األجرة التي كان يركبها جاكوبو ابن الراوي 
العجوز، ويفس�ر معنى الكلمة وإشاراتها وارتباط 
البنغال�ي بعادات�ه وتقالي�ده حت�ى في بل�د غريب، 
وإن بدا بش�كله وأزيائه وممارس�اته الطقوس�ية 
غي�ر متجانس م�ع صورة المدينة نفس�ها، وكذلك 
الروس�ي ال�ذي يتنكر للغته ويحاول إظهار نفس�ه 

أميركيا.
الرس�ام الذي يكون قد بلغ حدا من الش�هرة يسهل 
ل�ه تنقالته، وي�در عليه ماال وفي�را؛ يجد متعة في 
الكتاب�ة، يتوس�ل بها س�بيله للتخفيف م�ن آالمه، 
يحاول التقاط أس�رار الزمن، وتأثي�ره عليه وعلى 
أعماله وشخصياته ولوحاته، وعلى المحيطين به. 
وتشكل له الكتابة كالرس�م بهجة ومتعة، يتخفف 
بها من أحزانه وأعبائه التي تثقل كاهله، ويتواصل 
من خاللها مع اآلخرين، يكون قريبا منهم، يكشف 
له�م عم�ا ينتابه من مش�اعر، وينقل له�م خبراته 
الحياتية وآراءه وتصورات�ه التي راكمتها التجارب 

واأليام.
يتأم�ل ال�راوي لوح�ات ورس�ومات م�ن عص�ور 
مختلفة، يحاول اكتش�اف م�ا وراء الوجوه البادية 

فيها، يتمعن فيها، يسيح بخياله عبر الزمن، تتبدى 
ل�ه فينوس جميلة تحت الضوء ال�ذي ينير اللوحة، 
ويجده�ا مميزة بالتعبير المت�زن للحزن البعيد عن 
أي ميلودرام�ا، والذي يترافق ع�ادة مع من يواجه 
يومي�ا األل�م العنيف، ث�م ت�راه يع�ود للتفكير في 
الوجوه الحزينة لنساء المستعمرات الرومانية في 
مصر، وبالحزن الذي تعبر عنه بعض هذه الوجوه.

يعالج غونزالس في روايته موضوع الزمن، وتتبدى 
أنه�ا القضي�ة المحوري�ة إضاف�ة إلى انش�غاالته 
ال�واردة في س�ياقها، يتح�دث عن اله�وة المعتمة 
للزم�ن، يصف الزم�ن بأنه عبارة عن م�ادة غريبة، 
مادة مطاط�ة تتعلق بالفرح أو بالحزن، وأنه يرتب 
إيقاع الحياة ويمر كالعجلة، وفي كل دورة يس�حق 

عظام اإلنسان أكثر فأكثر.
يتأرج�ح الراوي بي�ن األلم واألمل، يق�ول "كم هو 
ق�اس ذاك القول الش�ائع الذي يزع�م أن األمل هو 
م�ا نفقده في النهاي�ة". يقرر االس�تمتاع بعزلته، 
والكف ع�ن أي نش�اط متعلق بالكتابة أو الرس�م، 
ليكتفي برؤية العالم بعيون العقل واالس�تماع إلى 
الموس�يقى واإلصغاء إلى تغريد عصافير الدوري. 
يقول إن�ه عاش حياة جي�دة، ع�رف الجانب اآلخر 
لألل�م، وش�عر أحيانا أن�ه المس المطل�ق. ويكون 
س�ؤاله الختامي معبرا عن قلق ال يهدأ وجمر متقد 
ال ينطف�ئ في داخله "ما الذي يمكن لكائن بش�ري 

أن يأمل أكثر من ذلك؟".
الخيط الالمرئي الذي يظل ممتدا على طول الرواية 
ه�و خيط األلم والضوء مع�ا، األلم على فقد الحياة 
بريقه�ا ومعناها، والضوء ال�ذي يخفت مع فقدان 
الحياة لدرجة التالشي، ويكون الضوء المنبعث من 
داخ�ل المرء ه�و األكثر فعالية وتأثيرا في مس�ألة 
الفق�د واأللم وما يخلفه الزمن م�ن آثار، بحيث أن 

را يصغر كخيط  األلم الذي ينش�أ كبي�را مدمِّ
الن�ور نفس�ه وقد يتالش�ى ف�ي مفترقات 

حياتية ومنعطفات قاهرة.
ويقس�م غونزال�س روايت�ه إل�ى فصول 
قصي�رة ي�روي فيه�ا مش�اهد متناث�رة 
من الحي�اة في جمل قصي�رة، بحيث أن 
أس�لوبه ينس�جم م�ع ش�خصية بطله 
العجوز الذي يبدو متعبا، مستعينا بأقل 
اقتص�ادا وتكثيفا  العب�ارات وأكثرها 
للتعبير عن داخله، وكأنه يفسح بذلك 
المجال للقارئ لمشاركته انطباعاته 
إزاء ه�ذا األم�ر أو ذاك، وتكون لغته 
الوصفية مس�اعدة عل�ى تحريض 
الخي�ال، بحيث يجد الق�ارئ متعة 
في تخيل ش�خصياته في مواقف 
مختلف�ة، وتخي�ل ردود أفعاله�ا 

وتصرفاتها.
يعتمد غونزالس طريقة الحبكة 
المنفلت�ة م�ن صرام�ة التدرج 
وتك�ون  األح�داث،  وتصاع�د 
سلس�لة الفص�ول دائ�رة في 
لك�ن  العج�وز،  حي�اة  فل�ك 
دون مراع�اة ترتيب األزمنة 
أو االنتق�ال بي�ن األمكن�ة، 
إذ ينتق�ل م�ن مرحل�ة إلى 
أخ�رى دون أي تمهي�د أو 
م�ن  ينتق�ل  كأن  إقن�اع، 

الطفولة،  إلى  الش�يخوخة 
ويكون االسترجاع الزمني طريقة الذاكرة في 

التحرك الس�لس الذي يبلغ درجة من إرباك القارئ 
نفسه ألنه يتشعب وينطلق في أكثر من اتجاه.

علي قي�س الطائي 

ت�زوج ش�اب في مقتب�ل العم�ر و كان اول مول�ود له بنت 
فف�رح كثي�راً و قال هذه نعم�ت الحياة و علينا الش�كر لله 
عل�ى اتمامها م�ر زمن فولدت زوجت�ه بنت اخرى جمالها 
ال يوصف قال ش�كر لله على ضم�ان الجنه بهذين و عندها 
طل�ب من الله بولد يحمل اس�مه و يترحم عليه مس�تقبال , 
عنده�ا ولدت له زوجته بنت ثالثه جل�س ليلته يحترق الماً 

و فرحاً ايضاً بس�المة زوجته و يسمع صوت ذالك الجميل 
الجدي�د و قال الحمدالله على نعمة و ال حاجة لي بولد عاق 
يكفيني ثالث ملكات قرت عيني فجمالهن يغنيني عن الولد 
م�ر زمان و هو يتغنى بأس�ماء بناته و يحزن عندما يدخل 
و يجده�ن نائم�ات او في المدرس�ة و يبق�ى ينتظر نظره 
عينيه و بعدها يخلد يس�تريح كبرت البنات و صار عمرهن 
على زواج , الخطبه االولى و الثانية و ال يعطي بناته لحين 
جلس�ت ابنته الصغي�ره تقول ابي الى متى ل�م نتزوج دعنا 

نعي�ش حي�اة س�عيدة , انت كب�رت و تريد حفي�د يقول لك 
)جدو( و يرفع اسمك , عالياً , قال لها و عينية تدمع حبيبت 
قلبي انا ارى نفسي عندما اراكم اعيش حياة الملوك عندما 
تذهبين من يقل لي ماذا تاكل ماذا تش�رب و ما و ما , قالت 
اب�ي ارجوك واف�ق على زواجنا فالحياة تمش�ي , قال انا ال 
ارفض لكن اوافق بش�روط, ان يك�ون بيتك وحدك و يكون 
قري�ب منا و اال فال , كل همه ان الزوج يترك االمر و عندما 
ج�اء الرد بالقبول لكن في مكان بعيد , رفض و قال اريدها 

قريب�ه, و كل يوم حجه لحين , دخ�ل بيته بعد زفافها وجد 
امها تبكي قال ما بك مس�حت دموعها و هي تقول ال ش�ي 
لكن دخل ش�ي في عيني , تركها و دخل لس�رير ابنته يشم 
راحتها و دموعه ليس لها مثيل لم ينام ليلة اال و كل لحظة 
ي�زداد البكاء عليه�ا , صباحاً اول اتصال له�ا قالت ابي لما 
تبكي اال تريد الس�عاده ل�ي , ازداده من دموعه و هو يتمتم 
يقول الف مبروك , و اغلق الهاتف و ترك البيت يردد كلمات 
تأنيب نفسه ساعتاً يقول فل تذهب , و اخرى ليتني لم اقبل 

, رجع مساًء يدق الباب فلم يفتح تذكر حينها ان ابنته كانت 
تفت�ح الباب له جلس على عتبتها و هو يبكي و يردد عودي 
يبنتي و اجعلك س�لطانه , فتحت الباب زوجته و قالت لدينا 
ضيف تفضل , دخل و شاهدها تضحك ذاك الرجل الكبير في 
الس�ن حملها كانها ولدت تواً و حضنها بشده و قال نورتي 
بيتك يبنتي .في يوم دخلت عليه بمولود ذكر قد سمته على 
اس�مه ازداد بري�ق عينية جماالً و قال رب�ي أجعله من خير 

عبادك و ارزقه كما رزقتني خيرا .
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ق�سة ق�سرية

القا�س العراقي حمم�د عبدال�هاب .. رحيل م�ؤمل ياأبى الن�سيان

احالم الكتابة بدياًل عن قسوة احلياة العراقية احلارضة
 جميل ال�سبيبي

في الس�ابع من ش�هر ديس�مبر الماضي 
الرائ�د  لوف�اة  الثالث�ة  الذك�رى  م�رت 
القصص�ي العراقي محم�ود عبدالوهاب، 
الذي خت�م برحيله ذاك س�يرة حياة جيل 
كام�ل م�ن القصاصين العراقيي�ن، الذين 
أسس�وا نمطا جديدا في القصة القصيرة 
س�ميت وقتها بقصة الخمس�ينات، وهو 
آخر رواده�ا في الع�راق، بع�د عبدالملك 
ن�وري وف�ؤاد التكرل�ي ومهدي عيس�ى 
الصقر ومحمد روزنامجي وغائب طعمة 

فرمان وغيرهم.
ولد القاص محمود عبدالوهاب في بغداد 
عام 1929، أكمل دراس�ته فيها، وله عدد 
م�ن اإلص�دارات منه�ا “رائحة الش�تاء” 
و”رغوة السحاب” و”ثريا النص” وكتاب 
“ش�عرية العم�ر”، هذا األخي�ر صدر عن 
“دار الم�دى” )2012(، بع�د موته بفترة 
طويل�ة، خالفا لرغبته ف�ي أن يصدر هذا 
الكتاب ف�ي حيات�ه، والكت�اب مجموعة 
مقاالت نش�ر معظمها في جريدة المدى 

العراقية.
يتضم�ن كت�اب “ش�عرية العم�ر” خبرة 
س�نوات طويل�ة ف�ي الق�راءة والكتاب�ة 
اإلبداعي�ة ومنغص�ات الحي�اة وأفراحها 
عاش�ها الكاتب طيل�ة 82 عاما، معظمها 
أب�دي،  البص�رة كمواط�ن  ف�ي مدينت�ه 
خ�ارج إغراءات الس�كن في م�دن عربية 
أو عراقي�ة، مواطن تس�كن روحه أصداء 
أوجاع اآلخري�ن من عامة الناس، ويؤرق 
جوانحه هذا التخلف الدائم المتخندق في 

وطنه.

خارج عذابات الذات
محم�ود  الق�اص  حي�اة  بديهي�ات  م�ن 
عبدالوه�اب ولعه الكبير بس�رد الطرائف 

الت�ي تح�ّول أح�زان الحي�اة ومنغصاتها 
إل�ى فكاه�ة وم�رح م�ّر يثي�ر األس�ئلة، 
ويستخف باألهوال والمنغصات اليومية، 
وكأن�ه بذلك يدرأ ع�ن نفس�ه وأصدقائه 
وتالميذه ق�ّوة صدمات الحياة وجبروتها 
والمعقوليتها، لكنه لم يس�تثمر ذلك قط 
في كتابات�ه القصصية، التي جاءت جاّدة 
ف�ي تفاصيلها وف�ي أفقه�ا الداللي، كما 
أنه استثمر س�ردا رشيقا، حافال بالصور 

واألحاسيس اإلنسانية العميقة.
وبهذا المعنى أصبح من أساس�يات كتابه 
“ش�عرية العمر” تج�اوز عث�رات الواقع 
الكثي�رة، باتج�اه  المعي�ش ومنغصات�ه 

نزوع أصيل يمجد بهجة الحياة، ويس�بغ 
عليها فيضا من األحاسيس واألفراح التي 
يستقيها من تجربته الخاصة في الكتابة 
وتجرب�ة مجايلي�ه )جيل الخمس�ينات(، 
الذي�ن أس�هموا في تعبيد طري�ق الحداثة 
في الكتابة األدبية بالعراق. بما يس�ميها 
“االلتماعات الش�جاعة، حين يأنس المرء 
بلحظته دائما، وال يأس�ف عل�ى ما فات، 
وس�يقتحم م�ا س�يأتي به الغ�د من دون 
خش�ية”.لقد عاش الراحل أيامه األخيرة 
في مدينة البصرة بمش�قة بالغة، تتحكم 
فيها متطلبات الحياة: من سكن، ال تتوفر 
فيه أبس�ط أش�كال الراح�ة، موزعا بين 

بيوت أصدقائه وتالميذه، الذين احتضنوه 
وحاول�وا التخفيف م�ن صعوبات حياته 
وه�و في عم�ر ح�رج، ولكن�ه كان وهو 
في ه�ذه الح�ال يكتب “ش�عرية العمر”، 
متج�اوزا كل الم�رارات والمصاعب التي 
يعيش�ها يوميا، ومتجاوزا كل الخروقات 
الالإنس�انية الت�ي تحيط بحي�اة مواطني 
بل�ده: الطائفية المقيت�ة والقتل المجاني 
اليوم�ي، والفس�اد المستش�ري ف�ي كل 
مكان.لقد كان الحلم في الكتابة بديال عن 
الحياة، وبديال عن األمل الذي ضاع وسط 
ضجي�ج االّدع�اءات الفارغ�ة، وأص�وات 
الحروب المدّمرة، والخراب الرهيب الذي 
حل باألمكنة األليفة حتى بدت شواخص 
عارية من أزمانها، غريبة عن ذاكرة الذين 

عاشوا تحت أفيائها وظاللها.
للص�ورة الفوتوغرافية ف�ي حياة الراحل 
محمود عبدالوهاب وس�يرته في الكتابة 
دور مهّم، فهو يشير إلى أن سطوتها عليه 
“تكمن في لغته�ا المرئية: الواقع وزمنه 
المتحقق داخلها، سطوتها أيضا تأتي من 
زمنها الكامن الذي يحفر في ذاكرة الرائي 
لها”، ثم يصف توالي اللحظات في الصورة 
حين ينشطر الزمن في الصورة والذاكرة 
إلى “حاضر يمضي وماض يبقى”، ليؤكد 
أن الصورة تس�تهويه وتحزنه أحيانا فما 
“أن يلتق�ط أحدنا صورته حتى يس�تحيل 
زم�ن الحاضر عند التقاطه�ا زمنا ماضيا 

يقربه من نهاية النفق”.
وهو يستثمر الصورة تقنية قصصية في 
قصته الشهيرة “س�يرة” التي تبنى على 
ص�ورة فوتوغرافي�ة ألصدق�اء »تنتهي 
مصائره�م نهايات محزن�ة«، “وهو” لم 
يكتف بقصة سيرة بل كتب بعدها رواية 
»أس�ميتها س�يرة بحجم الك�ف، آمل أن 
تنش�ر قريبا، تعتم�د الرواية على صورة 
أيضا لألشخاص واألشياء،  فوتوغرافية 
يلع�ب زم�ن الصورة ف�ي الرواي�ة دورا 

أساسيا«.

الشاهد األخير
من بديهي�ات حياة محم�ود عبدالوهاب 
ولعه بس�رد الطرائف الت�ي تحّول أحزان 

الحياة ومنغصاتها إلى فكاهة ومرح
يتضمن كتاب “شعرية العمر” التماعات 
ف�ي ذاك�رة المب�دع الراح�ل ع�ن الجيل 
المؤس�س للحداث�ة األدبي�ة بالعراق في 
الش�عر والقصة بش�كل خاص: السياب 
والبريكان وس�عدي يوس�ف في الش�عر 
وعبدالمل�ك ن�وري والتكرل�ي ومه�دي 
عيس�ى الصق�ر ومحم�ود عبدالوه�اب 

ومحمد روزنامجي وغيرهم.
وتح�ت عن�وان “الغجرية الت�ي أحزنتنا 
ذل�ك المس�اء” يس�رد حكاي�ة الغجرية 
الت�ي س�ألها الس�ياب ذات ي�وم مداعبا 
أن »تكش�ف بالحج�ر الذي تفرش�ه على 
األرض س�تر مصائرنا«، ثم يقول: »وقد 
أحزنتن�ا حينما قالت لبدر: تموت صغيرا 
ف�ي أرض غريب�ة، ولمه�دي أراك تح�ت 
نجم آخر، ولي ستعيش حياتك بال رفيقة 
درب، ولسعدي ستتقاذفك البالد الغريبة، 

وتنبأت للبريكان بمصير فاجع«.
وف�ي نهاي�ة مقال�ه يتس�اءل: »غالبا ما 
أت�وق إلى لقاء تلك الغجرية أس�ألها: هل 
باإلمكان أن يرجع الزمن حقيقة وتعود 
هي إلى تغيي�ر مواضع أحجارها اللئيمة 
التي فرش�تها على األرض ذلك المس�اء، 
ه�ل باإلمكان؟«، ويضّم كتاب “ش�عرية 
العم�ر”، إضافة إلى ذلك مجموعة كبيرة 
م�ن المق�االت التي تس�تعرض خالصة 
تجربته في كتابة القصة والرواية وتؤكد 
سعة ثقافته واطالعه المتنوع في قراءة 
الت�راث العرب�ي والت�راث العالم�ي الذي 
يجعل م�ن القاّص محم�ود عبدالوهاب، 

ثقافي�ة  أدبية ظاه�رة  وموس�وعة 
محكمة.

حسني  الزهللة' هلدية  'أيام 
 

بيروت - عن “المؤسسة العربية للدراسات والنشر”، في 
بيروت، صدرت للكاتبة العراقية هدية حس�ين، المقيمة 
ف�ي كندا، رواي�ة بعنوان “أي�ام الزهلل�ة”، ترصد فيها 
الكاتبة يوميات مدينة منس�ية ديدنها بس�اطة العيش 
وحب الحياة وعش�ق النس�اء. غالف الرواي�ة للفنانة 
العراقي�ة زينب فيضي وم�ن تصميم ديموبرس، تقع 
الرواية في 212 صفحة من القطع المتوسط.رواية 
“أي�ام الزهللة”، هي الرواية العاش�رة في سلس�لة 
روايات الكاتبة هدية حس�ين، ومنها “بنت الخان” 
و”ما بع�د الحب” ”زج�اج الوقت” و”مط�ر الله” 
و”أن تخ�اف” و”ري�ام وكف�ى” ولها أيضا س�بع 

مجموعات قصصية وكتاب في النقد.

لن امحل البندقية ل"خليل مخيس"
 

صدرت عن “المؤسسة العربية للدراسات والنشر”، ببيروت، رواية بعنوان “لن أحمل البندقية” 
للكات�ب العمان�ي خليل خمي�س، تقع الرواية ف�ي 96 صفحة من القطع المتوس�ط.تتميز هذه 
الرواي�ة ع�ن روايات خليل خميس الس�ابقة، وه�ي “الفالمنجو يهاجر من تلمس�ان” و”بيعة 
ال�روح” و”ثالثي�ة الصمت”، الصادرة ع�ن الدار ذاتها، بأنه�ا تعتبر جزءا من س�يرة ذاتية في 
قالب روائي يتمتع بالبس�اطة والمتعة والجاذبية.الرواية تتحّدث عن شخصية واقعية مازالت 
على قيد الحياة مّرت بالكثير من التجارب اإلنس�انية وعايش�ت التقلبات الفكرية والسياسية 
واالجتماعية وتحّملت الكثير من الصعوبات واآلالم، من مطاردة وغربة وفقر، ألجل الوصول 

إلى الهدف.

املعجزات ...
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المحامي علي جابر

   املخدرات 
وقانون املخدرات

الش�ك إن العديد من القوانين العراقية قد نظمت 
بي�ع وش�راء االدوي�ة والتعام�ل به�ا، ومن هذه 
القوانين قان�ون الصيدلة وقانون الصحة العامة 
وقان�ون المخ�درات وغيرها م�ن القوانين التي 
ته�دف ال�ى الحفاظ على س�امة االنس�ان الذي 
تعتب�ره ) الغاية الس�امية (. وبالتأكيد إن قياس 
تق�دم الش�عوب وتطورها ورقيها وعلو ش�أنها 
بين االم�م يكون من خال وج�ود القوانين التي 
تنظم مسيرة حياتها وفقاً لألطر المرسومة التي 
تح�دد الحقوق والواجبات وتبع�د الظلم وتعطي 
لكل ذي حق حقه بواسطة )القرارات القضائية( 
وايض�اً عن طريق الجهات المنف�ذة لهذه االوامر 
)الجه�ات األمنية ( ومن خال الت�زام الناس بها 

واحترامها كذلك . 
ويعد قانون المخدرات رقم 68 لس�نة 1965 من 
القواني�ن التي ج�اءت عل�ى خلفي�ة االتفاقيات 
الدولية العالمية التي عالجت مش�كلة المخدرات 
في العالم ومنعت زراعة هذه السموم عن طريق 
المجلس االقتص�ادي واالجتماع�ي التابع لامم 
المتحدة في محاولة للسيطرة على هذه العمليات 

الواسعة االنتشار في العالم . 
ويج�ب أال يتب�ادر ال�ى الذهن إن المخ�درات هي 
فق�ط ما ي�زرع ومن ث�م يحول الى م�ادة اخرى 
ويت�م تصديرها بل يش�مل كذلك ووفق�اً لقانون 
المخدرات اعاه ) االدوية ( الطبية المس�تحضرة 
النفس�ية  وللعاج�ات  للت�داوي  والمخصص�ة 
الخاص�ة التي اليجوز ان تعطى اال وفقاً للفحص 
الطبية والتشخيصات التي تحدد حاجة المرضى 
لها وبدق�ة متناهية. والبد من التنويه الى الكثير 
م�ن الصيدلي�ات تق�وم ببي�ع مثل ه�ذه االدوية 
المحظ�ورة والمخالفة للقانون ب�دون وصفات 

طبية وهذه جريمة تعاقب عليها القوانين .
الت�ي ذكرناها اع�اه �� ال ب�ل إن الكثير من هذه 
االدوية التي ذكرت في قان�ون المخدرات ومنها 
عل�ى س�بيل المث�ال ال الحص�ر ) االفي�ون ��� 
االبياك ��� الكوكايين �� كودين ��� ميروفين .. 
وغيره�ا ( من التي جاء قان�ون المخدرات ومنع 
تداولها او المتاجرة بها وحصراً ذلك لاش�خاص 
المجازين تباع على قارعة الطرق وفي االس�واق 
العام�ة، كما وال يجوز حيازة اية مادة من المواد 
الممنوع�ة ال�واردة ف�ي قان�ون المخ�درات اال 
لألطب�اء والصيادلة المجازين بممارس�ة المهنة 
وال يجوز صرفه�ا اال بموافقة الطبيب وبموجب 
وصف�ة طبية ووفق�اً الحكام القان�ون ) قانون 
ممارس�ة مهن�ة الصيدل�ة واالتج�ار باالدوي�ة( 
وق�د عاق�ب قانون المخ�درات اعاه ف�ي المادة 
14من�ه المخالفات الحكام هذا القانون باالعدام 
في حالة اس�تيراد او جلب المخ�درات المذكورة 
في ه�ذا القان�ون او االتجار بها او ق�ام بزراعة 
المخ�درات والتي منه�ا ) القنب والخش�خاش ( 
ومعل�وم إن بي�ع مث�ل ه�ذه االدوية ف�ي الطرق 
واالس�واق هو ) كارثة ( كبي�رة توجب المتابعة 
ليس النها تمس الشباب المراهقين فقط وتحول 
حياتهم الى سراب با معنى بل النها ايضاً عدوى 
س�ارية المفع�ول واالنتش�ار ف�ي عم�وم الباد 
والب�د من معرفة مصدر ه�ذه االدوية التي يمنع 
بيعه�ا كما قلنا أو تداولها وهناك في جميع دولة 
العالم ف�رق وأجهزة امنية خاص�ة بمتابعة مثل 
ه�ذه الجرائم للحد منها ومن ث�م القضاء عليها. 
وعلى الجهات الحكومية الصحة الداخلية مجلس 
القض�اء االعلى ممثاً باالدعاء العام مراقبة هذه 
الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لها واقتاعها 
م�ن الجذور هي وبقية الجرائم التي بدأت تطفوا 

على السطح بشكل اليائم مجتمعنا االسامي .

استشارات
س/ من محمد علي بهرزي  من مدينة الش�علة يس�ال عن جواز الطعن في قرارات لجنة التضمين المش�كلة في الوزارات 

والتي يقول انها ضاعفت مبلغ التضمين بحقه؟

ج � اس�تنادا  لقانون التضمين رقم 12 لس�نة  2006 واس�تنادا للمادة 2 منه فان للجنة التضمين المش�كلة بامر الوزير 

المختص لها ان تضاعف مبلغ التضمين  حسب جسامة الخطأ فيما اذا كان المشكلة بامر الوزير المختص لها ان تضاعف 

مبلغ التضمين حسب جسامة الخطأ فيما اذا كان عمديا او غير عمدي وتستطيع هذه اللجنة ان تستعين بالخبراء  التمام 

مهمته�ا ويجوز للمضمن اي الش�خص او الموظف الذي وقع عليه التضمين ان يقي�م الدعوى امام محكمة البداءة خال 

30  يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون القرار الذي تصدره محكمة البداءة قابل للطعن خال ثاثين يوما امام محكمة 

االستئناف بصفتها التمييزية ويكون قرارها باتا ملزما

س/ م�ن احد المتعلقين االخ س�الم الن�داوي يقول تم اعتقالي وفق المادة 442 من قان�ون العقوبات وقد قررت محكمة 

الجنايات اطاق سراحي اال اني ما زلت موقوفا وال اعرف االسباب ؟

ج � الى االخ س�الم اس�تنادا لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لس�نة 1971 بالمادة 130 منه اذ قررت المحكمة 

االف�راج عن المتهم واطاق س�راحه فانه ال يج�وز االبقاء عليه في الحجز او الس�جن اال اذا كان مطلوبا او موقوفا على 

ذمة التحقيق اخرى فما عليك اال ان تقدم طلبا الى قاضي التحقيق او المدعى العام التابع له التوقيف او الذي يشرف عليه 

سواء كان عن طريق وكيلك المحامي او عن طريق ذويك وال يجوز قانونا الدارة السجن ان تبقيك يوما واحدا بعد اطاق 

سراحك وبعكسه فهناك اجراءات قانونية تترتب عليها.

قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد

الم�ادة 1: يه�دف هذا القانون الى تعوي�ض المواطنين المتضررين ف�ي ممتلكاتهم المنقولة وغي�ر المنقولة جراء 

ممارسات النظام البائد

المادة2: تحتس�ب لغ�رض التعويض المنصوص عليه وفق الم�ادة 1 من هذا القانون قيمة االم�وال المنقولة وغير 

المنقولة بالدينار العراقي مقوما بالذهب وقت وقوع الضرر

المادة3: اوال

أ � تشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتألف على النحو التالي:

1� قاضي مرشح من مجلس القضاء االعلى

2� ممثل عن وزارة المالية

3� ممثل عن وزارة العدل

ب� 1� المصادقة على القرارات الفرعية الصادرة من اللجان الفرعية

2 � رفع القرارات المتعلقة بالتعويضات الى وزارة المالية لصرف المبلغ خال مدة 90 يوما من تاريخ ورود القرار 

من المحافظة المختصة

المادة 4 : يتم صرف مبلغ التعويض الى المتضرر  او ورثته الشرعيين وفقا للقسام الشرعي

مفاهيم قانونية 

جريمة الرشوة ..انتشارها هل يشكل ظاهرة رغم عقوبتها القاسية
        محرر الصفحة

وفقا للمادة 307 م�ن قانون العقوبات العراقي 
المرقم 111 لسنة  1969  المعدل فان ل الرشوة 
مفاهي�م كثي�رة ق�د تغي�ب ع�ن ما يس�مع بها 
فيعاقب من طلب او قبل لنفسه او لغيره منفعة 
او مي�زه او وعدا بعقوبة الرش�وة التي قد تصل 
الى الس�جن بعشر سنوات حتى وان كان الطلب 
بعد السير العمل او االمتناع عنه وهناك تسميات 
عديدة للرشوة  منها البطريل واالكرامية ودهن 
السير .. كلها تدل على المعنى ذاته وقد انتشرت 
ه�ذه الجريم�ة بش�كل اكب�ر عل�ى اداء االعمال 
وربم�ا يك�ون س�بب التش�ديد في العق�اب في 
قان�ون العقوب�ات هو م�ا تؤثره ه�ذه الجريمة 
على االخ�ال بقواعد العدالة وس�ير المعامات 

التي تعكس حياة الناس جميعا.
اسباب الرشوة

هناك من يعتاد على الس�لوك السيء الرشوة وال 
يستطيع من الفكاك بسهولة هذا ما قاله االستاذ 
عدنان ابراهيم حسن قاضي متقاعد مضيفا: ان 
هذا المرض اذا اصاب االنس�ان دخل في تكوينه 
وه�و فس�اد الذمم انه ن�وع من ان�واع المرض 
النفسي الذي اذا ما اصيب به االنسنا ال يستطيع 
ان يتخل�ص منه وه�ذا وفقا للقان�ون الجنائي 
وعلم االج�رام يحتاج الى توعية منذ الصغر الن 
اعطاء هذه المباديء ويكبر مع االنسان ويكون 
فيما تحمي�ه من االنحراف او ارت�كاب الجريمة 
وهذا االمر يق�ع على عاتق االبوين والمدرس�ة 
فمثا ل�و ان االبوين علموا صغيره�م بان الذي 
يكذب يدخل النار ف�ان هذا الصغير ال يكذب بعد 
ذل�ك وه�ذه المب�اديء مهمة في عمر االنس�ان 
وس�نينه االولى ابتداء من الثالثة من العمر حتى 
الخامسة عش�ر وكذلك المباديء االخرى ومنها 

الوف�اء والص�دق وع�دم الس�رقة واالمانة ورد 
الجميل كلها مباديء تحتاج الى تحفر في قلوب 
الصغ�ار لتح�ول بينه�م الجريمة وكذل�ك الحال 

فيما يخص بقية الجرائم.
وشاطرته الراي الست خوله محمد سعيد باحثة 

اجتماعية قائلة
اعتق�د ان الثق�ل االكب�ر يق�ع عل�ى الدول�ة في 
الح�د من ه�ذه الجريمة عن طريق التش�ديد في 
العقوبة فهناك الكثير م�ن الموظفين يعتقدون 
ان هذا الس�لوك هو سلوك سليم وعاقل وال غبار 
علي�ه كم�ا ان بع�ض المواطنين يعتق�دون بان 
معاماتهم ومراجعاتهم س�تعرقل اذا لم يدفعوا 
مقابله�ا الم�ال مع ان�ه من واج�ب الموظف او 
المكل�ف بخدم�ة عام�ه اتم�ام العم�ل وخدمة 
المراج�ع واتس�اءل لم�اذا تعط�ى الرش�وة او 
المكافئة مع ان الموظف ياخذ راتب شهري على 
ادائ�ه العمل وللعل�م فان الموظ�ف يعاقب على 
اخذ الرش�وة  او الش�خص الذي يقوم باعطائها 

يعاقب بذات العقوبة القانونية
الرشوة والمجتمعات

تكثر الرشوة في اغلب المجتمعات ولكن بنسب 
متفاوتة هذا ما قاله المحامي يوس�ف التميمي 
مضيف�ا قد توج�د الجريم�ة بش�كل منظم في 
بعض الدول كما هو حال جريمة غسيل االموال 
او ما تس�مى جريمة اليافطة البيضاء هذه تاخذ 
التنظيم والدقة والنش�اط الذي يديره اش�خاص 

احترفوا هذه الجريمة 
هل الرشوة سلوك ام ظاهرة؟

ه�ي ليس�ت ظاه�رة ب�ل ه�ي س�لوك مرتب�ط 
بس�ايكولوجية االشخاص التربوية هذا ما اكده 
الدكتور محمد صاحب اختصاص في علم النفس 
مضيف قد تكون الرش�وة ظاه�رة عندنا نجدها 
في كل مكان والن الظاهرة اصبحت عامة فاالمر 
ال يعدو عب�ارة عن عادات التنصل  واالش�اعات 

اما الس�يدة احام قاسم ناش�طة سياسية قالت 
هناك ح�االت خطرة في اخذ الرش�وة قد تكون 
م�ن االبتزاز فقد ال يس�تطيع انس�ان امام حالة 
معين�ة ان يدفع الرش�وة فيضطر الى اعطاء كل 

ش�يء من اجل النج�اة وهذا عام�ل ابتزاز وهو 
اخطر حتى من التس�ليب والط�رف الثاني يذعن 
لام�ر النه ال يملك الحيل�ة والحجة ومثل هؤالء 
الموظفي�ن مجرمون النهم يبت�زون الناس في 

لقمة عيشهم  
دور االعام والمؤسسات االخرى

عل�ى وس�ائل االع�ام ومؤسس�ات المجتم�ع 
المدني ان تقوم بواجبها كونها اللس�ان الناطق 

باسم الشعب باتجاه الحد من هذه الجريمة التي 
تنخ�ر في عم�ود مجتمعاتنا وتس�قطها هذا ما 
قالته االعامية ش�يماء الشمري ومسك الختام 

واعتقد اناه ستتاشى في المستقبل .

د. خضير عباس ابراهيم

يعرف البح�ر االقليمي بانه منطقة من البحر 
ماصقة للشاطيء  الدولة تمتد اليها سيادتها 
والبح�ار تعتب�ر اهم ط�رق المواص�ات بين 
مختلف دول العالم وال يجوز تملكها او بسط 
الس�يادة عليه�ا بل تنتف�ع بها جمي�ع الدول 
انتفاعا مش�تركا ولكن الشواطيء المجاورة 
لل�دول تعد منف�ذا للهجوم عليه�ا فضا عما 
للدول�ة على هذه المناطق من مصالح حيوية 
تقضي لاعتراف لها بمرك�ز متميز من بقية 
الدول فق�د تواترت الدول على االعتراف بحق 
الدولة في بس�ط سيادتها على مناطق البحار 

المجاورة لها.
وللدول�ة ذات الش�واطيء البحري�ة مصال�ح 
اقتصادية منها حق الصيد والتجارة الساحلية 

في مي�اه المجاورة وكذلك اتخ�اذ االجراءات 
الكفيل�ة ومن�ع التهريب بكاف�ة انواعها كما 
ان لهذه الدولة )المصال�ح الصحية( في منع 
انتش�ار الوباء في دولة اخرى وانتقالها اليها 
بحرا عن طريق منع السفن البحرية االجنبية 
المب�وءة من دخوله وقد حدد القانون الدولي 
البح�ر االقليمي بان�ه المجال التي تس�تطيع 
الدول�ة حمايت�ه بمدافعه�ا الس�احلية حيث 
ح�دد بثاث�ة امي�ال وان قياس  س�عة البحر 
االقليم�ي تختل�ف باختاف امكاني�ات الدول 
التعاري�ج  او االخ�رى ذات  اذا كان�ت قوي�ة 
وذات الش�واطيء العادية وقد انتهى مشروع 
تقتنين البحار س�نة 1956 الى طريقة سهلة 
ال تثير تعقيدات كثيرة بالنسبة للماحة حيث 
يح�دد البح�ر االقليم�ي بخطوط مس�تقيمة  
تربط بين الخطوط الرئيسية التي تمثل ثاثة 

اميال من النفط البارزة على الشاطيء وتقع 
المي�اه التي تقع داخل ه�ذه الخطوط للنظام 
المي�اه الداخلي�ة عل�ى ان ال يخ�ل تحديده�ا 
بالمصال�ح االقتصادية الخاص�ة  بمناطق او 

اقاليم اخرى.
وقد اوجب قان�ون تقنين البح�ار على الدول  
ذات الس�واحل االع�ان على ح�دود  القاعدة 
الت�ي تحددها وهذا يس�هل على س�فن الدول 
االخرى مهمة تحديد المياه االقليمية وتقاس 
س�عة البحر االقليمي ف�ي مواجهة الموانيء 
باعتبارها منش�أة الميناء وترس�م منها خط 
القاع�دة الدائم�ة االكث�ر ب�روزا والت�ي هي 
بمثاب�ة ج�زء ب�ارز حي�ث تتخذ ه�ذه النقط 
مب�دا لقياس مس�افة البحر االقليم�ي البارز 
على الش�اطيء واما ما يخ�ص الخلجان فان 
القاعدة ما بي�ن فتحتي الخليج الذي يبدا منه 

قياس البحر االقليمي للخارج يعتبر بمقتضاه 
م�ا ياتي  خل�ف هذا الخ�ط مياه�ا داخلية ال 
يج�وز ان تتجاوز 15 ميا وم�ا يخص الجزر 
فان الش�اطيء الخارجي لتل�ك الجزيرة يتخذ 
كنقط�ة في بدء قياس البحر االقليمي وهناك 
من ي�رى ان تتخذ الصخور الجافة التي تدخل 
كلي�ا او جزئيا في البحر االقليمي قياس�ا من 
الش�اطيء   او من جزيرة يجوز انتتخذ كنقط 
للبدء من قياس س�عة البح�ر البحر االقليمي  
وم�ا يخ�ص النه�ر ال�ذي يص�ب ف�ي البحر 
االقليمي فان البحر االقليمي يقاس ابتداء من 

خط يرسم فتحتي النهر.
وما يخص تحديد س�عة البح�ر االقليمي بين 
ال�دول المتش�اطئة تؤخ�ذ اقل مس�احة من 
بحريهم�ا االقليمي وحس�ب االتف�اق بينهما 
وف�ي حالة عدم االتف�اق يكون خط المنصف 

للمياه الواقعة بينهما حدا فاصا بين البحرين 
االقليميي�ن ل�كل منها وقد اخ�ذت الكثير من 
التش�ريعات العربي�ة به�ذه المب�اديء منه�ا 
المش�روع المصري وكذلك المملكة المغربية 
وفيما يخص مرور الس�فن االجنبية يجب اال 
يؤدي هذا المرور الى االضرار بسامة الدولة 
صاحب�ة البحر االقليم�ي  او اي عمل مخالف 
الحكام القانون الدولي الى االضرار بس�امة 
الدول�ة صاحب�ة البح�ر االقليم�ي او اي عمل 
مخال�ف الح�كام القان�ون الدول�ي فيجب اال 
تعرقل عم�ل رعايا الدول�ة صاحبة البحر في 
عملي�ات الصيد وفي الدول�ة المخالفة يجوز 
للدولة المصاحبة ان تمنعه وقد استقر الفقه 
على ان تس�مح ال�دول بمرور الس�فن الدول 
االخ�رى  اذا كان م�رورا بريئ�ا ف�ي بحارها 

االقليمية.

البحر االقليمي والقانون الدويل

 حرص ) سالم المطلك ( على العدالة 
بي�ن ولديه ) نبيل وخالد ( خصوصاً 
انه لم يرزق بس�واهما ول�م يبق له 
احد غيرهما بعد وف�اة زوجته التي 
وافاها األجل اثر مرض عضال، فهو 
ال�ذي اختار لهم ) الزوجات ( وجعل 
لكل منه�م بيتا مس�تقا وأعطاهم 
من الم�ال م�ا يكفي بقي�ة حياتهم 
القادم�ة ... اال ان عاق�ة األخوي�ن 
ل�م تكن على ما ي�رام فكاهما يريد 
االس�تحواذ على قلب الحاج ) سالم 
( خصوصاً إنه يمتلك بس�تاناً كبيراً 
وماش�ية كثيرة ومس�احة شاسعة 
وث�اث  الزراعي�ة  األراض�ي  م�ن 
سيارات حمل ... اال إنه أراد ان يجعل 
لكل واحد منهم قاعدة اساسية هي 
االعتم�اد على النفس ف�ي مواجهة 
الحياة وتحدي الصعاب وان يكونوا 
قادرين على إنج�اب وتربية االوالد 
وفق�اً له�ذه المب�ادئ ول�م يبق مع 
الح�اج ) س�الم المطل�ك( ف�ي بيته 
سوى ابنته الصغيرة ) سندس ( التي 
كانت تق�وم على خدمت�ه ورعايته 

وتوفير كل احتياجاته  .
وقد أنجب ) نبيل ( ولدين فقط هما 
) جمال وحبيب ( لم يحسن تربيتهم 
فكان�وا طائش�ين عدائيي�ن بعيدين 
ع�ن األخ�اق متمردين عن س�لطة 

والديهم وبعكس�ه استطاع ) خالد( 
ان يرب�ي ) بنات�ه األربعة(،الائ�ي 
ل�م ي�رزق س�واهن، ويجع�ل منهن 
قدوة حس�نة تقتدي به�ا االخريات 
من النس�اء وق�د اس�تطاع الحاج ) 

س�الم المطلك ( وبحك�م ما يمتلكه 
م�ن حنك�ة وحكم�ة وتجرب�ة من 
التعام�ل م�ع ولديه ومن�ع تدخلهم 
في شؤونه وأعماله وإنما كان رأيه 
لهم استشارياً فقط وهناك خطوط 

حم�راء اليجوز له�م تجاوزها لكن  
وف�ي اثن�اء تج�وال الح�اج س�الم 
المطل�ك في بس�تانه تع�رض الى ) 
لدغة أفعى ( لم تس�تطع اإلسعافات 
االولية إنقاذه بسبب بعد المستشفى 
فمات إثر السم الذي سرى بجسده .

الوف�اة  ذك�رى  تج�اوزت  أن  وم�ا 
االربعي�ن حتى نش�ب الص�راع بين 
اإلخوة ) نبي�ل وخالد ( حول التركة 
وبدأت بوادر الشر تلوح في االرجاء 
الجف�وة  عاقته�م  أص�اب  حت�ى 

والقطيعة والضغينة . 
اما ) س�ندس ( فق�د فضلت العيش 
م�ع ش�قيقها خالد وبنات�ه األربعة 
غي�ر  والتربي�ة  الطم�ع  وبحك�م 
الس�ليمة ألوالد نبيل جمال وحبيب 
فقد وسوس الش�يطان الى ارتكاب 
جريمة كب�رى للتخل�ص من عمهم 
خالد وزوجت�ه وبناته األربعة حتى 
يحصل�ون منفردي�ن على م�ا تركه 
الحاج سالم المطلك من أموال طائلة 
وفع�ًا تم ترتيب الخط�ة من قبلهم 
وحددوا س�اعة التنفي�ذ حيث حمل 

جم�ال بندقية كاش�نكوف وحبيب 
مس�دس عيار 9ملم وتوجه�وا الى 
بي�ت عمه�م خال�د وداهم�وا البيت 
في س�اعة متأخرة من الليل وبدأوا 
بإط�اق الرص�اص عل�ى الجمي�ع 
الراقدي�ن ف�ي فراش�هم واس�كتوا 
انفاس�هم ال�ى االبد وحتى س�ندس 
عمته�م قام�وا باط�اق الرص�اص 
عليها وغ�ادروا المن�زل هاربين اال 
أن األق�دار ل�م تش�أ أن تط�وي هذه 
الجريمة دون ان يكشفها الله حيث 
إن س�ندس لم تم�ت وإنم�ا أصيبت 
اصاب�ات بالغ�ة اس�تطاعت أن تدل 
الش�رطة وترش�دهم ال�ى القاتلين 
) جم�ال وحبي�ب( والذي�ن اعترفوا 
بجرمه�م وأحيل�وا ال�ى المحكم�ة 
الت�ي حكم�ت باإلع�دام  الجناي�ات 
وف�ق المادة ) 406 /1/ا(من قانون 
العقوبات العراقي المرقم 111لسنة 
1969 لتؤكد هذه الجريمة س�يطرة 
المادة والمال على أصحاب النفوس 
الضعيف�ة غير القادرة على التصدي 

لنداءات الشر والشياطين .

قصـــة قانونيـــــة

قاتالن يرتكبان  جمزرة  بإبادة عائلة كاملة ؟
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        المستقبل العراقي /سناء عامر

مع نهاية كل عام، تقرر السيدة علياء محمود “62 
“ س�نة ،االحتفال بليلة رأس السنة برفقة أبنائها 
وأحفادها وتمضية هذا اليوم سويًة لتكون البداية 
الجديدة معا وبرفقة بعضهم بعضا.ذلك االحتفال 
يس�بقه تحضير وتجهي�ز من قبل جمي�ع األفراد 
وتوزي�ع المه�ام س�واء في إع�داد الطبخ�ات أو 
الحلويات أو األمور التي تضفي الترفيه والبهجة، 
مع الحرص على حضور جمي�ع األطفال والكبار 

لتكون ليلة ممتعة ومميزة.
تق�ول علي�اء “اعتدنا عل�ى هذه الجمع�ة كل عام 
وال يوجد ش�يء أجم�ل من أن ننهي العام س�وية 

ونفتتحه معا مرة أخرى”.
وتضي�ف “نحن عائلة كبيرة الحمد لله، األمر الذي 
يجعلنا نقس�م المهام فكل عائلة تقوم بعمل طبق 
معي�ن وتتوزع األطباق على الجمي�ع، إضافة الى 
المش�روبات والحلويات، ما يجعلنا نقضي سهرة 
ممتعة س�ويا بفرح وبهجة مودعي�ن العام بحب 
وسالم”.ومع نهاية العام وقدوم ليلة رأس السنة، 
تستعد العائالت لقضاء يوم ممتع وسهرة سعيدة 
برفق�ة بعضهم بعضا، وهو ما جعل الس�يدة ربى 
علي” 32  “ س�نة ،تستعد لالحتفال بهذا اليوم من 
أجل أطفاله�ا خصوصاً وأنهم أنه�وا االمتحانات 
وبدأوا يستمتعون بعطلة منتصف العام، لذلك هي 

فرص�ة ليلتقي أبناء العائل�ة معا.تقول “قررنا أن 
نقوم أنا وأشقائي وش�قيقاتي وبعض األصدقاء 

بعمل س�هرة مميزة من أج�ل أطفالنا حتى يلتقوا 
معا ويقض�وا وقتا ممتع�ا في ليلة رأس الس�نة، 

فنح�ن ال نحب الخروج م�ن البيت في هذا اليوم”.
وتضيف أنهم قاموا بش�راء هدايا وتحضير بعض 

المسابقات التي سيقوم بها لألطفال، مبينة أنهم 
يس�تمتعون به�ذه األج�واء مثلهم مث�ل األطفال 
تماماً ويشاركونهم في كثير من األلعاب.ابراهيم 
س�عيد يحب االحتفال هو وعائلته ف�ي ليلة رأس 
الس�نة عن�د والدت�ه، فه�و يعتب�ر أن االحتفال ال 
يكتم�ل م�ن دون وجودها، وفي بيته�ا، مبيناً أنه 
ال يش�عر بأن الع�ام الجديد عام خي�ر وأمل اال اذا 
قضاه م�ع والدته.ويضيف أنه ذه�ب لبيت والدته 
وقد حضر معه كل مس�تلزمات السهرة من طعام 
وحلويات، لتبدأ السهرة وحضور احتفاالت العالم 
عبر التلفاز، وجميع البرامج والفعاليات التي تبث 
وتق�وم به�ا البلدان األخ�رى عندما تدق الس�اعة 
وبعدهاتناول�وا  دول�ة،  كل  توقي�ت  بحس�ب   12
وجبة العش�اء وانهوا  الس�هرة، مبيناً أنه كل عام 
يرى الس�عادة ف�ي عين�ي والدته عندم�ا تراه هو 
وأحفاده�ا حولها مصرين على قض�اء هذا اليوم 
معها ورافضين أي دعوة أخرى.اما السيدة  حنان 
إس�ماعيل “35” س�نة، هي األخرى تقضي ، ليلة 
رأس الس�نة برفقة والديها وإخوانها وزوجاتهم، 
ف�ي جو من الف�رح الذي يمأل قلوب أف�راد العائلة 
في هذه الليلة.وتلفت حنان إلى أن أكثر ما يعجبها 
في هذه الليلة المس�احة م�ن الوقت التي تقضيها 
برفقة أهله�ا، يتبادلون األحاديث، ويعّبر فيها كل 

منهم عن أمانيه، ومشاريعه في السنة الجديدة.
وتتخلل الس�هرة، وفق حنان، أصناف مختلفة من 

األطعم�ة والحلوي�ات الت�ي يحبها أف�راد العائلة، 
والتي أصبحت م�ن تقاليد هذه الليلة البهيجة. أما 
السيدة هيام حماد فتقول إنها امضت  ليلة ما قبل 
رأس الس�نة في إعداد أطب�اق الحلوى، واألطعمة 
إلخوته�ا  تقّدمه�ا  أن  تح�ب  والت�ي  المفضل�ة، 
وأخواتها، كالتبولة والمعجنات، والكبة، وأصناف 

متعددة من الموالح.
“ف�ي كل ع�ام أحتف�ل وأخوات�ي به�ذه الليلة في 
منزل�ي، ألنني األخ�ت الكبرى”، تق�ول هيام التي 
تصف تلك الليلة بأنها أجمل ليلة في الس�نة؛ حيث 
تمض�ي وش�قيقاتها س�اعات الليل�ة كامل�ة في 

الضحك والمزاح، تنسيهم الهموم والتعب.
وفي ذلك، يرى االختصاصي االجتماعي د. حسين 
الخزاع�ي، أن ليل�ة رأس الس�نة له�ا طابع خاص 
والجميع ينتظره�ا، لتجتمع العائلة ويبدأ كل فرد 
منها بالحديث عن طموحاته، وما يأمل بتحقيقه، 

في بداية جديدة يجتمعون فيها معا.
ويس�تمتع البعض في ه�ذه الليلة، وفق الخزاعي، 
بمتابع�ة ما يبث على الفضائي�ات التي تقوم ببث 
برام�ج جميل�ة وممتع�ة ومناس�بة له�ذه الليلة، 
فضال عن االس�تمتاع باألجواء الشتوية وتحضير 
األطعمة والمش�روبات التي له�ا طابع خاص في 
الش�تاء. ويلف�ت إل�ى أن ه�ذه اللق�اءات تزيد من 
التق�ارب والتالح�م بين الن�اس في بي�ت العائلة 

الكبير.

         المستقبل العراقي/متابعة

راي�ات النس�اء دائما مرفوع�ة في وجه َمْن يقت�رب من عرين 
بيته�ا خاصة زوجه�ا، هذه خاصية أنثوي�ة معتقة، وفي إطار 
خش�يتهن م�ن ضياع ال�زوج من بي�ن أيديهن، تذه�ب طائفة 
منهن بعي�دا في مغاالتهن للحفاظ عل�ى األزواج، فمن ذلك أن 
بعضه�ن يتبع�ن النظرية التي تقول: إن “ال�زوج المفلس” هو 
“ال�زوج المخل�ص”، بمعنى أن الزوج ال�ذي ال يمتلك مقدار أي 
دره�م زيادة في جيبه، لن يتمّكن م�ن تحصيل مال يمكنه من 
ال�زواج مرة أخرى، فإذا “نظف�ت” الزوجة جيب زوجها تُكون 
ف�ي مأمن من غدر األيام، فهي تعمل وفقا لمبدأ “تنظيف جيب 
الزوج يضم�ن إخالصه”، ألنها تعتبره منطق�ة الخطر، بحيث 
ال تت�رك له إال ما يكاد يغطي ضروريات مصروفه الش�خصي، 

فتمض�ي في فعله�ا وهي ُمطمئنة إلى أنه س�وف يظل أس�ير 
مملكته�ا الزوجية، التي تملك هي إدارة القضاء على كل فائض 

مالي له، ولو كان درهما أو هكذا تعتقد.
فإلى أّي مدى يمكن أن تذهب الزوجة في تطبيق هذه النظرية؟ 
وهل حصار الزوج اقتصاديا واستنزاف نقوده أوال بأول، يوّفر 
له�ا األم�ان الذي تنش�ده؟يقول الدكت�ور محمد فتحي أس�تاذ 
األمراض النفس�ية والعصبية:“إن الممارس�ة الت�ي تلجأ إليها 
العدي�د م�ن النس�اء، والمتمثلة ف�ي تنظيف جي�وب األزواج، 
ُممارس�ة ُمنتش�رة بكثرة بين النس�اء اللواتي يعش�ن حاالت 
الخ�وف م�ن فقدان أزواجهن، بس�بب ع�دم الثقة ف�ي طبيعة 
العالق�ة الزوجية، ونق�ص االطمئنان إل�ى الروابط الموجودة 

بين الطرفين”.
ممارس�ة منتش�رة بكثرة بين النس�اء اللواتي يعش�ن حاالت 

الخ�وف م�ن فقدان أزواجهن، بس�بب ع�دم الثقة ف�ي طبيعة 
العالق�ة الزوجيةوالواقع كما يقول الدكتور فتحي:”إن اللجوء 
إل�ى مثل هذه الممارس�ة، ي�ؤدي حتما إل�ى انهي�ار العالقات 
الزوجي�ة، بس�بب الش�كوك الت�ي تحوم ح�ول س�لوك الزوج 
وعالقات�ه خارج البيت، فالرجل ال يتحّمل أن يكون محط ش�ك 
وريب�ة مدة من الزم�ن، دون أن تصدر عن�ه ردود أفعال، حيث 
سُيعّبر عن استيائه من مثل هذه الممارسة”، مردًفا:”وفي كل 
الحاالت س�واء أكان�ت الزوجة محقة في ش�كوكها أم ال، فإن 
هذه الممارس�ة تؤدي إلى تحطيم الثق�ة بين الزوجين”.وعلى 
العم�وم تتراوح ردود فعل الزوج بدءا باالس�تياء أوال، ومن ثم 
يتحّول االستياء إلى مخزون يتراكم فيتحّول إلى رد فعل عنيف، 
وقد تدفع مثل هذه التصرفات، بعض األزواج إلى اتخاذ مواقف 
ُمعاكسة تماما لما هو ُمرتقب منهم وعلى غير ما تتوقع المرأة.

تتمث�ل أول خطوات النف�ور في االنزواء ع�ن أماكن تواجدها، 
واالبتع��اد والنف�ور من الزوجة بدال م�ن االقتراب منها، وقد 
يص�ل األم�ر بالفعل إل�ى أن يبحث الزوج عن عالق�ة خارجية، 
بعد أن تكون ش�كوك الزوج�ة قد أرهقت أعصابه”.وبس�ؤاله 
عما إذا كانت هذه الممارس�ة تحّقق للزوجة األمان المنش�ود 
يجيبن�ا:“إن المي�ل إل�ى الخيانة أمر ال يعوق�ه حصول الزوجة 
عل�ى راتب ال�زوج، ألن األمر يكُمن في الس�لوك الذي ال عالقة 
له عادة بمس�ألة المال وعوامل الدخل، فالسلوك دائما توجهه 
عوامل أخرى، بعيدة كل الُبعد عن الوفرة االقتصادية أو شحها 
بالنس�بة إلى الزوج، لذلك لن تحقق كل تلك الممارسات، الغاية 
المنش�ودة للزوجة، ألن األمان بين الزوجين مرتكز أصال على 
متانة العالقة الرابطة بينهما، ال على كم المبلغ الذي ستسحبه 
الزوجة، بغي�ة تنظيف جيبه من أيِّ وس�يلة مادية، تمّكنه من 

إقام�ة عالقة مع إمرأة أخرى”.ويق�ول الدكتور محمود فاضل 
أستاذ الطب النفس�ي:“يمكن أن نصف هذا السلوك بأنه سلوك 
نفس�ي دافع�ي، تحاول م�ن خالله الزوج�ة أن تريح نفس�ها 
وتقن�ع ذاتها، وتقوم بكل جهدها للحفاظ على زوجها وبيتها، 
لذلك نرى أن هذه العقلية سائدة بوضوح في مجتمعاتنا، حيث 
ينتج عنه�ا تصرف�ان، األول يتمثل في احتم�ال لجوء الزوجة 
إل�ى التبذير الش�ديد، كي ال يتبقى عند ال�زوج أيَّ وفرة مادية، 
أم�ا الثاني فق�د تعمد الزوجة إل�ى مالحقت�ه ومتابعته ماديا، 
ك�ي ال يتوافر عنده م�ا يكفي لخيانتها أو ال�زواج عليها، وفي 
كلت�ا الحالتين تتوّصل الزوجة إل�ى النتيجة ذاتها، وهي إفالس 
زوجه�ا.وال يعتق�د الدكتور محم�ود أن تطبي�ق الزوجة لهذه 
النظرية، يضع حدا نهائيا لشكوكها، ولكن على األقل ستضمن 

أنه سيفكر طويال قبل أن يتطلع إلى امرأة أخرى.

من عناوين الفرح

بيت العائلة.. احىل  »ملّــة« يف العام اجلديد

هل يضمن حصار الزوج اقتصاديًا إخالصه

      المستقبل العراقي /كريم غانم 
 

استجاب طالب الصف الثاني متوسط فراس  عودة 
لنصيح�ة والديه في تحضير دروس�ه ومتابعتها 
بش�كل يومي مع بدء العام الدراس�ي الجديد، بعد 
أن علم م�ن تجربته في الع�ام الماضي أن تأجيل 
وتراكم فهم الدروس لليلة االمتحان لن يجدي في 

حصوله على المعدل الجيد الذي يتوق له.
يعترف عودة بأنه قصر في دروس�ه سابقا، لكنه 
اس�تطاع الوق�وف عل�ى أس�باب ذلك بمس�اعدة 
األه�ل والمرش�د التربوي في المدرس�ة حس�ب 
قول�ه، وحت�ى يتج�اوز عوام�ل اإلخف�اق وضع 
خطة دراس�ية محورها تنظي�م أوقاته وتحضير 
ال�دروس ومن ث�م مراجعتها بعد ش�رح المعلم، 

وحل الواجبات اليومية اوال بأول.
تق�ول وال�دة ع�ودة “ال أبال�غ إن قل�ت إن ولدي 
م�ن الطلبة األذكياء ج�دا، لكنه اس�تهان بالمواد 
الدراس�ية واعتق�د بأن دراس�ته وق�ت االمتحان 
تكفي للنجاح وإحراز عالمات عليا”، متابعة “وقع 
بخجل ش�ديد أمام أصدقائه عند تس�لمه الشهادة 
المدرس�ية، وحصوله على معدل بالسبعينات ما 
دفعه هذا العام لتغيير نهج دراس�ته واالس�تماع 

لنصائح اآلخرين”.
ويع�د تنظي�م الوق�ت والمواظب�ة عل�ى متابعة 
ال�دروس يوميا م�ن أهم خط�وات المذاكرة التي 
تثبت المعلومات في ذهن الطالب وترسخ المنهج 

لديه. 
ويع�رف المختص�ون التحضي�ر للواجب�ات بأنه 
االس�تعداد للي�وم الجدي�د وذل�ك بق�راءة الدرس 
الجدي�د واس�تخراج المف�ردات ومحاول�ة ح�ل 

بعض األمثلة، وقد يش�كل 20 % من فهم الطالب 
للدرس، وما أن ينتهي المعلم من شرحه قد يكون 
الطالب أكمل 70 % من فهم الطالب للدرس، وبعد 
المراجع�ة قد يكم�ل الطالب 100 % م�ن الفهم، 
وبذلك يس�تطيع اس�تيعاب الدرس خ�الل يومين 
فق�ط في أق�ل من 48 س�اعة، غي�ر أن كثيرا من 
الطلبة ال يبال�ون بتحضير الدروس وهذا ينعكس 

سلبيا على عطائه في الحصة الدراسية.
تش�كو رائدة الجوراني  وهي أم ألربعة أبناء، من 
ع�دم اكتراث أبنائه�ا في المدرس�ة لتحضيراتهم 
اليومي�ة، ورغم توصياتها وتأكيدها ألهمية ذلك، 
إال أنهم يتذرعون بأنهم ال يفهمون الدرس إال بعد 

شرحه من قبل المعلم.
تق�ول الجوران�ي  “اس�تذكر بأنن�ا كن�ا نحض�ر 
الدروس جيدا، وتق�وم المعلمة بتوبيخ الطالبات 
اللواتي لم يحضرن الدروس مس�بقا، وكان هناك 
عق�اب للطالبة التي تتعثر باإلجابة عن س�ؤال ما 

شرحته المعلمة مسبقا”.
والمرش�دين  المعلمي�ن  م�ن  “أتمن�ى  تضي�ف 
التربويي�ن في المدرس�ة توجيه الطلب�ة ألهمية 
تحضي�ر ال�دروس يومي�ا، ومراجعته�ا لتخطي 

وتذليل الصعوبات التي يواجهونها”.
أما الطالبة رؤى س�الم )الصف االثالث متوسط ( 
فلم تتوان يوما عن تحضير دروس�ها، إلى جانب 
تركيزها التام مع معلماتها أثناء ش�رح الدروس، 
ومراجعته�ا عند العودة للمن�زل، وال ترى حرجا 
في االستفس�ار عن موضوع دراس�ي لم تستطع 

فهمه في الحصة المدرسية.
تق�ول رؤى “اعتدت تحضي�ر ومراجعة الدروس 
من�ذ الصغر، وألج�أ لتنظيم الوقت، أم�ا إذا حدث 

ط�ارئ لدي أو لدى عائلتي حال دون تأديتي لذلك، 
فأس�عى لتعويض م�ا فاتني باالس�تيقاظ مبكرا 
قبل ذهابي للمدرس�ة في الي�وم التالي ومراجعة 

الدروس سريعا”.
م�ن جهته اليهت�م طالب الص�ف الراب�ع اعدادي 
رياض الس�عدي بتحضير دروسه مسبقا، ويؤكد 
بأن�ه ال يمكنه فهم الدرس إال م�ن المعلم، وبذات 
الوقت يحرص على مراجعة المواد الدراسية التي 

تلقاها في المدرسة.
يقول “استمع لش�رح المعلم جيدا، وال أقبل على 
حل الواجبات المدرس�ية إال بع�د مراجعة الدرس 
وفهم�ه جي�دا، والحم�د لل�ه حصلت عل�ى معدل 
ممت�از في الص�ف الراب�ع ه�و 97 % وبالمرتبة 

الثالثة في الفصل”.
وف�ي هذا الس�ياق تق�ول التربوية ام�ل  العبيدي 
“التحضي�ر اليوم�ي مهم ج�دا فهو يع�د الطالب 
ليوم جديد ولمعرفة جديدة ويس�اعد الطالب في 
التعرف على طبيعة المادة والوقوف على جوانب 
الضع�ف لدي�ه والتركي�ز على ماه�و جديد وغير 
واض�ح ويربط�ه بالمعرفة الس�ابقة التي لديه”. 
وتضي�ف أم�ا مراجعة ال�دروس بع�د تلقيها من 
المعلم فهذا يس�اعد الطالب على اس�تثمار الوقت 
المت�اح للتدريب على المس�ائل الجدي�دة وتنمية 
مهارة الكتابة والقراءة لديه والعودة إلى المراجع 
إلث�راء نفس�ه بالعلوم الجدي�دة، وإع�ادة ترتيب 
البنى المعرفية لديه حت�ى يتمكن من أخذ الوقت 
الكافي لفهمها والتعامل معها واس�ترجاعها في 

الوقت المناسب .
وتبي�ن العبيدي  أنه ال يمكن مراجعة كافة المواد 
ليل�ة االمتح�ان وهن�اك م�واد تعتمد عل�ى مواد 

س�ابقة او متطلبات س�ابقة البد م�ن أخذ الوقت 
الكاف�ي لفهمها والت�درب عليها ف�ي وقت مبكر 
ليس�تفيد الطالب منها، وعدم التحضير “يس�هم 
في قلق الطالب” من تراكم المواد وقد يتزامن مع 
م�رض الطالب أو وجود ظرف اجتماعي عائلي ال 
يساعد على المذاكرة الفعلية أما الوقت الكافي لن 
يتوفر لدى الطالب الس�ترجاع المادة وقد يواجه 
مسألة تحتاج الى وقت وتفكير وهذا يعيق التعلم 
لديه، فالبد من التحضير والمراجعة وعدم تأخير 

متابعة الدروس حتى آخر لحظة.
وع�ن دور المعلمي�ن والمرش�دين ف�ي توجي�ه 
الطالب تقول التربوية العبيدي  “دور المعلم مهم 
ف�ي تعويد الطالب على مذكرة للمراجعة تبين له 
أهم المسائل التي يجب أن يتابعها وعليه متابعة 
م�ا قام بحل�ه وتزوي�ده بتغذيه راجع�ة ويطرح 
أس�ئلة تتعل�ق بالتعل�م القبلي للم�ادة ويراجع 

الطالب فيما تعلمه”.
أما المرش�د فيجب أن يوضح للطالب، “ كيفية 
تعامل�ه م�ع التنظيم النفس�ي لوقت�ه وقدراته 
وآلي�ة التعامل اليومية مع التحضير والمراجعة 

بكتاب�ة ملخصات وعمل خرائط مفاهيمية 
تس�اعده عل�ى التحضي�ر واالس�تذكار 

والتعامل بحكمة مع الوقت، والتعامل 
القل�ق عن�د مواجه�ة  م�ع ح�االت 
المس�ائل المس�تعصية، فض�ال عن 
ع�دم التوقف ع�ن المذاكرة لمجرد 
ع�دم معرفة الحل فعلي�ه المثابرة 
وتقوية ارادت�ه، مؤكدة أن عملية 
التعل�م “ليس�ت س�هلة وتحت�اج 
لجه�د وأن يبتع�د الطال�ب ع�ن 

مشتتات التعلم وهي كثيرة في هذا الزمان”.
وتن�وه العبيدي :” إلى أن على األهل إعداد المكان 
المناسب للتعلم واالبتعاد عن المشاكل والتواصل 
مع المدرس�ة، باإلضافة إل�ى التواجد في محيط 

لغ�رس  تعلم�ه  اثن�اء  الطال�ب 
ش�عور األمان لدي�ه، فالطالب 

يح�ب مش�اركة األه�ل في 
أثن�اء قيامه�م بالدراس�ة 

وتعزيزهم ان أمكن بقطعة حلوى وتفقد الساعة 
بي�ن الحين واآلخر والتأكد أن الطفل يذاكر وليس 
مش�تتا او س�رحانا ف�ي موض�وع م�ا، ومتابعة 
مالحظ�ات المعل�م وتفق�د الحقيب�ة وانج�ازات 

الطالب والتواصل الفعال معه”.

التحضري اليومي ومراجعة الدروس خطوات النجاح والتفوق



Apago PDF Enhancer

ملفات13
www.almustakbalpaper.net

العدد )877(  االحد  4  كانون الثاني  2015   

 فيما قالت بعثة االمم المتحدة في العراق 
“يونام�ي” ان الهجم�ات اإلرهابي�ة التي قام 
به�ا تنظيم “داعش” والتنظيم�ات المتطرفة 
األخرى، أسفرت عن استشهاد 11484 انسان 
ف�ي الع�راق، واصي�ب نحو 17235 ش�خصا 

جراء الهجمات.
كما أحرز الع�راق نحو 10 نقاط من أصل 
عش�ر نق�اط وأن�ه أكث�ر المتضرري�ن، فيما 
جاءت س�وريا ثم الصومال ث�م اليمن ومصر 

ولبنان وليبيا...

أوراق مكشوفة
لغ�ز  ف�ي  يكم�ن  الخطي�ر  األم�ر  لك�ن 
التنظيم�ات االرهابية وما ه�و الجدوى منه، 
فف�ي افغانس�تان على س�بيل المث�ال دخلت 
واش�نطن مدعوم�ة م�ن المجتم�ع الدول�ي 
بصراع منذ س�نوات مع تنظيم طالبان، واالن 
يجتم�ع التحال�ف الدول�ي لمواجه�ة تنظيم 
الدولة االسالمية “داعش” في وقت تزداد فيه 
قوة التنظيم�ات المتطرفة كلما أزداد الوضع 
السياس�ي س�وء، وش�اهدنا ذل�ك خصوصا 
عندم�ا تضع�ف مصال�ح بع�ض ال�دول ف�ي 
المنطقة، وهو األمر ال�ذي يرى فيه محللون 
ان ه�ذه الدول تعمد على اللع�ب بأوراق باتت 

مكشوفة من أجل تأمين مصالحها.
وحسب بعض التحليالت عمدت واشنطن 
عل�ى دع�م الح�ركات المتطرف�ة م�ن قب�ل 
ك�)طالب�ان( وزجه�ا ف�ي مس�رح األحداث 
إبان الح�رب األفغاني�ة الس�وفياتية وبعدها 
دعمت مش�روع تفكي�ك االتحاد الس�وفييتي 
الذي انهار رس�ميا ف�ي 25 ديس�مبر 1991، 
ودخول افغانس�تان بعد احداث الحادي عشر 
من سبتمبر/ أيلول 2001. ليتم احتالل العراق 
فيم�ا بعد تح�ت ذريعة االس�لحة المحظورة 
واالن تخ�وض صراع�ا مري�را داخل س�وريا 
وتعم�ل ف�ي الوقت ذات�ه للتص�دي للبرنامج 
النووي االيراني، وتقوم بعمليات س�رية في 
دول مختلف�ة ف�ي وق�ت تغاضت واش�نطن 
عن دوره�ا في ردع حلفائه�ا الذين يدعمون 
الحركات الدينية المتش�ددة مثل الوهابية في 

السعودية والمتطرفين في دول أخرى.
وبع�د أحداث الربيع العرب�ي ازداد الوضع 
س�وءا حيث ب�دأت حرب المصال�ح حتى بين 
ال�دول المتحالف�ة فيما بينها كم�ا هو الحال 
داخل دول الخليج العربي، مما اس�تدعت هذه 
األحداث ظهور أو تأسيس جماعات متطرفة 
م�ن أج�ل تأمي�ن مصال�ح بعض ه�ذه الدول 
لتدخ�ل واش�نطن مس�رح األحداث م�ن أجل 

ايجاد قدم راكزة في المنطقة.

التداعيات على الحكومة العراقية
مع هذه األحداث بدأت الملفات السياسية 
الدولي�ة تتفت�ح م�ع م�رور الزم�ن وتحديدا 
ف�ي منطق�ة الش�رق األوس�ط األم�ر ال�ذي 
أث�ار الصراع�ات العميق�ة حتى داخ�ل الدول 

المتحالفة م�ن اجل مناطق نفوذها داخل كل 
دولة يح�دث فيها مخاض سياس�ي، كما هو 
الحال في مصر واليمن فالجميع ش�اهد كيف 
دخل�ت كل من االم�ارات وقطر والس�عودية 
المس�رح السياس�ي في خضم أحداث الربيع 
حفيظ�ة  أث�ار  ال�ذي  األم�ر  وه�و  العرب�ي 
التنظيم�ات االس�المية المتش�ددة وجعله�ا 
تتأثر بش�كل مباش�ر فيما يجري لتكون أداة 
فيم�ا بعد بيد ه�ذه الدول وزجها في مس�رح 
األح�داث ايضا.والع�راق ليس بعي�دا عن هذه 
الدائرة حيث تأثر بشكل مباشر وانعكس ذلك 
على مسار العملية السياسية ثم سقوط مدن 
كبيرة في العراق بيد تنظيم الدولة االسالمية 
“داع�ش”، فف�ي تاري�خ 9 حزي�ران الماضي 
ف�رض تنظيم “داعش” س�يطرته على مدينة 
الموصل، مرك�ز محافظة نين�وى، )405 كم 
شمال العاصمة بغداد( ، ولفت التنظيم انظار 
العالم ال�ى خطورته بعد ان قام بعمليات قتل 
وس�لب وتهجير واس�عة النطاق، وهو األمر 
ال�ذي جعل المجتم�ع الدولي يقوم بتش�كيل 
تحال�ف “منقوص” من أج�ل التصدي لخطر 
“داع�ش” وتوجيه ضرب�ات جوي�ة وغارات 
بري�ة نفذها بالتنس�يق مع الجي�ش العراقي 

الكردية.وبرغ�م ع�دم  البيش�مركة  وق�وات 
وجود أية دالئل على أن ارهابيي داعش فقدوا 
الروح القتالية، لكن هذه الضربات نجحت الى 
ح�د كبير بإيق�اف تقدم التنظي�م تجاه بعض 
المناطق وخصوصا الش�مالية، ربما ألسباب 
تتعل�ق بالنف�ط والمصالح الدولي�ة مع أكراد 
العراق. ومن التداعيات الخطيرة التي ش�كلت 
انعطاف�ة في مصي�ر البلد حيث ق�ام التنظيم 

بجملة امور منها.
- تهجير مئات االالف من المواطنين.

- ال تزال مدن أخرى مثل الفلوجة واالنبار 
ومناط�ق محاذي�ة للعاصمة بغ�داد وتكريت 
بي�د تنظي�م “داع�ش” ال�ذي يش�ن هجمات 
بشكل مستمر بواس�طة السيارات المفخخة 

والعبوات الناسفة واالغتياالت.
- االستيالء على كميات كبيرة من السالح 
 200 عل�ى  االس�تيالء  واهمه�ا  واالعت�دة، 

مدرعة.
-السيطرة على حقول نفطية حيث يقوم 
بتهري�ب النفط باس�عار زهي�دة، وهو االمر 

الذي كشف عنه مؤخرا.
- تكبيد العراق خسائر مالية فادحة بسبب 
صفقات االس�لحة، وتدخ�ل المجتمع الدولي 

بقوة في الشأن الداخلي العراقي.

تداعيات محتملة
السؤال المهم هنا هل ستشهد الفترة التي 
تس�بق عملية انطالق تحري�ر المدن التي تقع 
بقبضة “داعش” مساومات سياسية للضغط 
عل�ى الحكوم�ة المركزي�ة م�ن أج�ل تقديم 
تنازالت معينة، وخصوص�ا مع ظهور بوادر 
خالف ت�دور ح�ول هوية ه�ذه الم�دن النها 
تقع ضمن االراض�ي المتنازع عليها، وظهور 

خالفات أخرى حول العائدات النفطية.
الموص�ل  ان  الس�نة  ق�ادة  يعتب�ر  فيم�ا 
وكركوك مناطق س�نية وه�و األمر الذي اثار 
حفيظ�ة الق�وى الكردي�ة. في وق�ت يتنازع 
في�ه الكرد مع العرب الس�نة وم�ع الحكومة 
المركزي�ة من أج�ل ضم كركوك رس�مياً الى 

اق�ليم كردس�تان، والقضاء على عروبتها.
بمعن�ى آخر، إن بعض القادة السياس�يين 
والديني�ة  االجتماعي�ة  العوام�ل  اس�تنفروا 
والسياس�ية وس�خروها م�ن أج�ل تحقي�ق 
أهدافهم من أجل تلبي�ة المطالب التي يطالب 
به�ا كل ط�رف. ووصل األم�ر الى اس�تدعاء 
الق�وى ف�ي المنطق�ة م�ن قبل ه�ذه أطراف 

النزاع من اجل بس�ط نفوذها حيث يس�تعين 
السنة بالسعودية كما يستعين بعض الشيعة 
بايران، ف�ان الس�عودية تعّد نفس�ها حامية 
الطائف�ة الس�نية ومصالحه�ا، وتعتبر ايران 
ان الش�يعة في العراق ه�م موضع اهتمامها 
وانها تمثل الش�يعة في المنطقة، وهو األمر 
الذي أدخ�ل العراق في نفق مظلم تضطرم به 
الصراع�ات السياس�ية والطائفي�ة. في وقت 
كان من الض�روري فيه ان يت�م التركيز على 
وح�دة المكونات السياس�ية تج�اه المواقف 
والثواب�ت الوطني�ة الت�ي س�تحد م�ن قدرة 
“داع�ش”، والتركيز على قي�ام جيش موحد 
بعيدا عن التخن�دق. فان قوة “داعش” جاءى 
السياس�ية  الس�لطة  ضع�ف  حس�اب  عل�ى 
لمكونات الش�عب العراقي. إن أزمة الموصل 
والتهديد المتزايد الذي يشكله تنظيم “الدولة 
اإلس�المية في الع�راق” يخلق�ان لحظة ذات 
أهمي�ة قوية مش�تركة ولعل بصي�ص األمل 
المحتم�ل ف�ي األزم�ة الراهن�ة قد ج�اء بعد 
تش�كيل الحكوم�ة وانهاء الخالف�ات واجراء 
تس�وية التي يمكن ان تحدث ف�ي حال توافر 

رغبة القادة السياسيين بذلك.
فان اس�تعادة المدن من سيطرة “داعش” 

والمجازف�ات  التجاذب�ات  بإنه�اء  مره�ون 
السياس�ية التي يج�ب أن تتوقف أمام فاجعة 
س�يطرة “داع�ش” على بع�ض الم�دن، وقد 
تحت�اج الحكوم�ة المركزية إلى كس�ب تأييد 
الدعم الكردي والسني لتحقيق االستقرار في 
الم�دن والمناطق المحاصرة األخرى. على ان 
ينتهي اصرار االطراف الس�نية والكردية على 
تقديم تن�ازالت أكبر من حكومة المركز فيما 
يخص القضايا المتعلق�ة باألراضي المتنازع 
عليه�ا والنفط والغاء العفو الع والغاء قانون 
اجتثاث البعث وتكوين جيش س�ني )الحرس 
الوطني( الذي وصل الى طريق مسدود بسب 

عدم وجود نوايا حسنة.

خالصة
ان م�ا ه�و مطل�وب يتمثل بع�دة مهام ال 
يمك�ن ان تتنص�ل جهة ما او تحي�د عنها في 
مواجه�ة التنظيم�ات االرهابي�ة وم�ن هذه 

المهام:
اوال: ايجاد خطة قصيرة األمد إلنهاء ملف 
“داعش”، وممارسة الضغط على دول الخليج 
وخصوصا الس�نية بمساندتها إليقاف العنف 
والتطرف وتحجيم الجماع�ات التي تؤيد هذا 
التنظيم. ومحاس�بة مرتكبي الجرائم ووضع 

الحد لمرتكبيها.
ثاني�ا: ايجاد تدابير من اج�ل ايقاف زيادة 
انش�طة “الجهاديين” وغلق الباب أمام ايجاد 

مناطق جديدة قد تقع تحت سيطرتهم.
ثالثا: اعتماد منهجية في الخطط لمواجهة 

داعش وخصوصا داخل التحالف الدولي.
رابعا: السير قدما في الحل السياسي الذي 
تبنته حكومة الس�يد رئيس ال�وزراء العراقي 

حيدر العبادي وتطبيقه فعليا.
خامس�ا: يجدر بوس�ائل االع�الم مراعاة 
الجان�ب االنس�اني وب�ث الص�ورة الحقيقية 
لص�وت المس�لمين المعتدلي�ن، وكذلك ايجاد 
خطاب اعالم�ي يفضح الجماعات التي تمول 
وتدعم االرهاب ويدين تلك االعمال ويكش�ف 

عن آيدلوجية هذه الجماعات.
سادس�ا: اطالق مشاريع تنموية وثقافية 
تأهيلية للمجتمع�ات وتدريب القوات األمنية 

والجهات المعنية بمحاربة التطرف.
س�ابعا: اح�داث نقل�ة نوعية ف�ي مراحل 
مبكرة لمواجهة الفكر المتشدد ويتم ذلك من 
خالل برامج تصل الى جميع شرائح المجتمع 

توضح مخاطر الفكر المتشدد.
الش�باب  بش�ريحة  االهتم�ام  ثامن�ا: 
وتمكينه�م ذاتيا واقتصاديا، حيث لم نجد في 
المؤسس�ات الحكومية ومنظم�ات المجتمع 
المدن�ي برامج تس�اعدهم على غ�رس القيم 
واالحترام، لذا يجب االهتمام بتعليم الش�باب 
ومس�اعدتهم وكبح جماح اليأس والعجز في 

نفوسهم. 

* كاتب صحفي وباحث في شؤون االرهاب

رقـص عـلـى طـبـول »داعـش«
       علي الطالقاني

 ثمة اأمر قد اأدركه املجتمع الدويل ان احلرب الفعلية التي جتري يف منطقة ال�شرق االأو�شط -اأكرث مناطق العامل توترا - هي حرب اقليمية باأ�شاليب وح�شية وانه التوجد حدود تقف عندها 
املجاميللع االرهابيللة التي اتخذت من التهجري والقتل وتقطيع اال�شللالء واالبتزاز واالجتار بالب�شر وغريها من اجلرائم، من اأجل فر�ض �شيطرتها التي طاملا تربر لها با�شم اال�شالم. غري ان ما 
يقوم به التنظيم لي�ض جديدا، فقد قام من قبل بعمليات مماثلة وباأ�شاليب وح�شية عرب ا�شالفه يف باك�شتان وافغان�شتان و�شوريا ودول اأخرى، وبح�شب موؤ�شر االرهاب فان العراق ما يزال اكرث 
البلدان عنفا يف العامل حيث اعتربت املفو�شية العليا حلقوق االإن�شان يف العراق، اأن عام 2014 اأكرث االأعوام “عنفا ووح�شية” ب�شبب جرائم “ داع�ض”، فيما اأو�شحت اأن عدد االنتهاكات بلغ 

ثالثة ماليني و981 األف و597 انتهاكا ارتكبت يف العراق.

        جانان جانيش 

االس�تفتاءات ال تؤدي إلى “تس�وية” أي 
ش�يء. في عام 1975 ص�وت البريطانيون 
للبق�اء فيم�ا كان ُيع�رف آن�ذاك بالجماعة 
االقتصادية األوروبي�ة. وبحلول عام 1983 
كان ح�زب العمال يخ�وض االنتخابات على 
وعد بترك تلك الجماعة. إذا أنتج االس�تفتاء 
المقبل عل�ى عضوية بريطاني�ا في االتحاد 
األوروب�ي صوت�ا آخر لإلبقاء عل�ى الوضع 
الحال�ي، ف�إن حمل�ة خ�روج بريطانيا من 
االتحاد ستس�تأنف في صب�اح اليوم التالي، 
مدعومة م�ن روح المس�تضعفين والتظلّم 
المقبول.ه�ذا س�لوك طبيع�ي لألش�خاص 
الملتزمي�ن بقضية. ال يوجد ما هو غير الئق 
أو غي�ر ديمقراطي هنا، وه�و ما يجعل من 
الصع�ب صياغة رد. لقد أصبحت اس�كتلندا 
المث�ال الُمطلق عل�ى ذلك. الجانب الخاس�ر 
ف�ي االس�تفتاء على االس�تقالل ف�ي أيلول 
)س�بتمبر( كان يكس�ب الس�الم من�ذ ذل�ك 
الحين. عضوية الحزب الوطني االسكتلندي 
زادت أربعة أضعاف منذ التصويت، ووصلت 
إلى أكث�ر من 90 ألف ش�خص. ومس�يراته 
اس�تحضرت نوع الحفالت التي تحييها ِفرق 
ال�روك في الطريق إلى القم�ة. الحزب أيضاً 
أصبح واس�ع االنتش�ار في االنتخابات. في 
عملية تغيير منتظمة في المقاعد البرلمانية، 
يمك�ن أن يتم تقليص مقاع�د حزب العمال، 
القوة الكبيرة في اسكتلندا حتى وقت قريب، 

من 41 عضو برلمان إلى عشرة فقط.
االستفتاء الذي بدا أنه يعمل على تسوية 
األم�ور لمصلح�ة االتحاديي�ن ألق�ى رياحا 
خلفية عاتية لمصلحة القضية المعاكس�ة. 
هذا ل�م يكن متوقعا، لك�ن � حين ننظر إلى 
األم�ور اآلن � كان منتظرا. لق�د تم ترميزه 

في نتائج االس�تفتاء نفسها. على الرغم من 
أن فوز االتحاديين كان حاس�ماً من الناحية 
الكمّية - 55 في المائة مقابل 45 في المائة 
- إال أن الصورة النوعية لم تُكن شيئاً ُيفتخر 

به.
كثي�ر م�ن االس�كتلنديين صوت�وا ض�د 
االنفص�ال بداف�ع ذرائع�ي ولي�س بس�بب 
المش�اعر. وفق�اً لتحلي�ل موق�ع يوج�وف 
للحمل�ة، أس�ئلة االتحاديي�ن الصعب�ة ع�ن 
اقتصاد اس�كتلندا المس�تقلة – أي عملتها، 
وقطاعه�ا المصرف�ي، وإيراداتها من النفط 
- كان�ت الطريقة الوحي�دة للفوز على عديد 
من الناخبين الذين لم يُكن لديهم أي ش�عور 

داخلي تجاه االتحاد.
ومثلما كان رئيس الوزراء األسبق، توني 
بلي�ر، يح�ب القول إن�ه كان يفّض�ل اعتماد 
بريطاني�ا الي�ورو “من حيث المب�دأ”، وقع 
موضوع االقتصاد ف�ي موقعه تماما. ُحكم 
اس�كتلندا على االس�تقالل كان يش�به هذه 
الصيغة. الهدف المثالي كان االستقالل، لكن 

الحقائق العملية لم تسمح بتحقيقه.
بمجرد أن نفه�م هذا، فإن طفرة الحزب 
الوطن�ي االس�كتلندي تبدو منطقي�ة أكثر. 
االس�كتلنديون يكافئ�ون حزبا هم أساس�اً 
األح�زاب  ويعاقب�ون  بقضيت�ه  معجب�ون 
الت�ي أحبطت تل�ك القضية - حت�ى لو أنهم 
أنفسهم انتهى بهم المطاف إلى جانب الفئة 
الثانية ف�ي أيلول )س�بتمبر(. إذا أدخلنا في 
اعتبارن�ا تراُجع ح�زب العم�ال البطيء في 
أج�زاء كبي�رة م�ن اس�كتلندا، وحداثة عهد 
نيكوال س�تيرجين بزعامة الح�زب الوطني 
ف�ي  وستمنس�تر  وتباط�ؤ  االس�كتلندي، 
تفويض مزي�د من الصالحيات إل�ى إدنبره، 
ف�إن الغم�وض الكبي�ر الذي ُيحي�ط بنجاح 
الح�زب الوطني االس�كتلندي لن يظهر بهذا 

القدر من الغموض.
العواقب أكثر تعقيداً بكثير من األسباب. 
لقد أصبح من الس�هل اآلن رسم سلسلة من 
األح�دث الت�ي ُتس�بب التوتر الش�ديد داخل 
المملك�ة المتحدة في عام 2015. س�يكون 
من الغريب بما فيه الكفاية بالنس�بة لحزب 
العم�ال أن يحك�م بع�د االنتخاب�ات العامة 
المقرر عقدها ف�ي أيار )مايو( بدون أغلبية 

أعض�اء البرلم�ان ف�ي إنجلت�را. مش�اريع 
القوانين ح�ول مواضيع تم نقل صالحياتها 
- تلك الت�ي تنطبق على الناخبي�ن اإلنجليز، 
لك�ن ليس عل�ى الناخبي�ن االس�كتلنديين - 
س�يتم إدخالها إلى القانون م�ن ِقبل أعضاء 
البرلمان الذين لم تتأثر دوائرهم االنتخابية. 
إث�ارة دع�وات إلنص�اف  ه�ذا م�ن ش�أنه 
دس�توري م�ن ح�زب المحافظي�ن، وحزب 

االس�تقالل البريطاني )ال�ذي هو عبارة عن 
حزب وطني إنجليزي، لكن تحت اسم آخر(، 
وم�ن قب�ل معظ�م الصحافة وحت�ى بعض 
أعضاء البرلم�ان اإلنجليز من حزب العمال. 
فكرة الس�ماح ألعض�اء البرلم�ان اإلنجليز 
فقط بالتصويت على القوانين التي تؤثر في 
اإلنجليز تحظى بالفعل بدعم شعبي على كال 

جانبي الحدود.

اآلن تخّيل اإلثارة إذا اضطر حزب العمال 
للُحك�م ضم�ن ائت�الف مع الح�زب الوطني 
االسكتلندي. األصوات الحاسمة في مجلس 
العم�وم لن تأتي فقط من أعض�اء البرلمان 
من والي�ة قضائية أخرى، لك�ن من أعضاء 
البرلم�ان الذي�ن يعارضون وج�ود المملكة 
المتح�دة كم�ا ه�ي. والرجل الذي س�يقوم 
بتنس�يق جهودهم س�يكون س�لف السيدة 
س�تيرجين المزعج، أليكس سالموند، الذي 
يعت�زم الترش�ح لوستمنس�تر. فه�و يقول 
“إن�ه سيس�عى لتحقي�ق أقص�ى ق�در م�ن 
الصالحي�ات المفوضة إلى إدنب�رة”. وكلما 
ع�دم  زاد  المفّوض�ة،  الصالحي�ات  زادت 
المس�اواة بي�ن أعض�اء البرلم�ان اإلنجليز 
واالس�كتلنديين. وفي ح�ال أدى التوتر إلى 
قيام اإلنجلي�ز بمهاجمة االتح�اد، فكل هذا 
لمصلح�ة أهداف س�الموند ال�ذي ليس لديه 
ما يدع�و لضب�ط النفس.عندما دع�ا ديفيد 
كاميرون، رئي�س الوزراء المحافظ، للعدالة 
الدس�تورية لإلنجليز في صباح اليوم التالي 
ِه�م بأنه يعم�ل على  م�ن إنق�اذ االتح�اد، اتُّ
إثارة مش�كلة. في الحقيقة، لقد قام ببلورة 
مش�كلة موج�ودة بالفعل. فبمجرد إنش�اء 
البرلمان االس�كتلندي في عام 1999، حدث 
اخت�الل ف�ي الت�وازن. كان ه�ذا الموضوع 
نظريا طالم�ا كان بلير يف�وز باألغلبية في 
إنجلترا، لك�ن ذلك العصر انته�ى. لدينا اآلن 
برلمان اس�كتلندي أكثر ق�وة بكثير، وحزب 
وطني اسكتلندي جريء وسياسيون إنجليز 
جازم�ون بص�ورة متزاي�دة.كان ُيق�ال إن 
أفضل إجابة عن سؤال ويست لوثيا )منطقة 
في اسكتلندا( هي التوقف عن طرح السؤال. 
وه�ذا ال يش�ّكل أي اس�تراتيجية. إن وضع 
رؤوس�نا في التراب س�ينجح بنف�س القدر 

الجيد الذي يفعله عادًة.

اسكتلندا.. االنفصاليون خرسوا االستفتاء وكسبوا السالم
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تشايف هرينانديز هيدد ريال مدريد ويطلق وصفًا جديدًا عىل هجوم برشلونة

جـيـرارد يـحـدد مـوعـد رحـيـلـه عـن لـيـفـربـول

 قال الدويل االس�باني وكابتن برش�لونة تش�ايف 
هريناندي�ز أن�ه ي�رى ثالث�ي هج�وم الفري�ق 
الكتالون�ي مي�ي ونيم�ار وس�واريز بطريقة 
مختلفة عن اآلخرين، واعدا ريال مدريد بملحمة 

كروية قريبة.
وقال أفضل صانع ألعاب للمنتخب اإلس�باني يف 
السنوات األخرية أن قرار املحكمة الرياضية كان 
ظاملا بحق برش�لونة يف مقابلة صحافية نرشت 

الجمعة.
ورغم قرار املحكمة إال تش�ايف يرى أن برشلونة 
ل�ن يتأثر كثريا ألنه يمتل�ك ثالثة "وحوش" عىل 
حد تعبريه، مذكرا القراء بأن عىل الفريق امللكي 
متصدر الليغا بفارق نقطة واحدة فقط أن يأتي 

لزيارة كامب نو.
 )CAS( وانتقد تش�ايف ق�رار محكمة التحكي�م
الق�ايض برف�ض االس�تئناف ال�ذي تق�دم ب�ه 
برشلونة ضد حظر الفيفا املفروض عىل النادي، 
مم�ا يعني عدم قدرة برش�لونة عىل التعاقد مع 

اي العب طوال العام 2015.
وقال تش�ايف: "يتم التعامل م�ع جميع الالعبني 
الصغار الذين يأتون لربش�لونة بشكل جيد جدا، 
هذا القرار الذي استند اىل وقائع منذ العام 2009 

ليس عادال".
 وأض�اف قائ�د الربس�ا: "ال يوجد ن�اد يف العالم 
يعامل الصغار برعاية أفضل من برشلونة وهذا 

ما جعل النادي الكتالوني األقوى يف العالم".
ورغم هذا القرار، يعتقد العب خط وسط الفريق 
الكتالون�ي أن فريقه ال يزال لدي�ه أكثر املواهب 
صالبة وق�وة يف العال�م، واصفا نيم�ار ولويس 

سواريز وليونيل ميي ب� "الوحوش".
 ورشح واصف�ا خط هجوم الفري�ق الكتالوني: 
"لدينا 3 وح�وش يف الخط األمامي حتى وإن لم 
يس�جلوا األهداف، يس�تطيع إخافة أي منافس 
امللع�ب يف وق�ت  أرض  ملج�رد وجوده�م ع�ىل 

واحد".
 وأضاف: "نيم�ار يجري مثل الوحش عىل ارض 
امللعب ويس�جل ب�دون هوادة، وس�رون لويس 
س�واريز يف تحس�ن متزايد، أما مي�ي فقد عاد 

إلعطاء أفضل ما لديه".
 ووص�ف قائد برش�لونة الع�ام 2014 بأنه كان 
األصعب له ش�خصيا ولناديه برش�لونة، مؤكدا 

أن برشلونة ال يستطيع 

انه�اء املوس�م الحايل ب�دون بطولة كب�رية كما 
حصل املوسم املايض.

 وحيال ذلك قال: "لم يكن عاما سهال، سواء عىل 
املس�توى الش�خيص او الريايض. ولك�ن قراري 
الجي�د الوحيد هو البقاء هنا لس�نة إضافية، ال 

يمكننا تحمل س�نة أخرى ب�دون بطولة هدفنا 
الرئيس الفوز بالدوري أو دوري األبطال، كالهما 

أو احدهما عىل األقل".
 "وختم تش�ايف هرينانديز قائال: "أشعر أننا عىل 
الطري�ق الصحي�ح، هناك وقت كاف الس�تعادة 

النقاط التي فق�دت يف الدوري، ال ننىس أن ريال 
مدري�د يجب أن يأت�ي إىل ملعب كامب نو. هناك 
روح إيجابي�ة يف غرفة تغيري املالبس، أس�تطيع 
أن اقول لكم أن العبي برشلونة متحدون وأقوى 

من أي وقت مىض".

هذا ويبدو اندريس انيستا العب وسط برشلونة 
واثق�ا من امت�الك فريق�ه للعمق ال�الزم للفوز 
باأللق�اب وذل�ك مع اس�تهالل برش�لونة للعام 
الجديد بالحلول ضيفا عىل ريال سوسيداد اليوم 
األح�د عىل أمل مواصلة الضغط عىل ريال مدريد 

متص�در دوري الدرج�ة األوىل االس�باني لك�رة 
القدم.

وتأتي ترصيحات انيستا يف ظل عدم قدرة النادي 
الكتالوني عىل تعزيز تشكيلته يف فرتي االنتقال 
املقبلتني بع�د رفض محكمة التحكيم الرياضية 
ه�ذا األس�بوع لطعنه ض�د قرار االتح�اد الدويل 
)الفيف�ا( بس�بب انتهاك الن�ادي لقواعد انتقال 

الالعبني األجانب اقل من 18 عاما.
 ويعتقد أن هذا القرار سيتسبب مشكالت خاصة 
لدفاع برش�لونة الذي يبدو عىل حال ضعفه عىل 
الرغم من إبرام الفريق لعدة صفقات قبل بداية 

املوسم الحايل.
ويبدو هناك عجز يف مركز الظهري األيمن يف حال 
غي�اب دان�ي الفيس الذي تلقى ه�و ذاته الكثري 

من االنتقادات بسبب عروضه السيئة.
وم�ع ذلك ف�ان برش�لونة ال يزال يبتع�د بفارق 
نقط�ة واحدة خل�ف ري�ال مدريد املتأل�ق الذي 
خاض مباراة اقل والذي س�يواجه بلنسية سعيا 
لتحقي�ق انتصاره 23 ع�ىل الت�وايل يف مباريات 
رسمية.وقال انيستا للصحفيني "لم يخطر حتى 

ببالنا فكرة عدم الفوز بأي لقب هذا املوسم."
واضاف "التش�كيلة التي نملكها تملك ما يكفي 
م�ن اإلمكان�ات للف�وز باأللقاب وال�يء املهم 
هو بقاء إيماننا بأنفس�نا وان بوسعنا مواصلة 

التحسن حتى نصل ألعىل مستوياتنا."
وتاب�ع "ال اع�رف التفاصيل القانوني�ة الكاملة 
)لحك�م محكم�ة التحكي�م( إال أنن�ي تخرجت 
عن نف�ي من أكاديمية الناش�ئني بربش�لونة. 
اعتق�د أن الفرص�ة التي تمنحه�ا )األكاديمية( 
لالعبني الصغ�ار ال تقترص فقط عىل كرة القدم 
ولكن تمتد للمس�توى الشخيص...وتكون كبرية 
للغاية. "واس�تطرد انيس�تا" ال يمكننا ان نضم 
العب�ني جددا االن وهو ما يش�كل عائقا واضحا 
إال أنن�ا بحاجة للركيز هذا املوس�م مع الالعبني 

الذين لدينا وان نبحث عن تحقيق الفوز."
وقال "ف�از )ري�ال( بالكثري من األلق�اب العام 
املايض وس�يكون يف خضم املنافس�ة هذا العام. 
كافة الفرق تمر بف�رات ارتفاع وانخفاض ويف 
الوقت ال�ذي يقدم فيه ري�ال عروضا جيدة اآلن 

فأننا نحقق تقدما جيدا."
وأض�اف "اتليتيكو ه�و حامل اللق�ب ومهمتنا 
ه�ي انتزاع اللق�ب منه. إنهم )العب�و اتليتيكو( 
يقدمون عروضا جيدة منذ عدة مواس�م ونعرف 

أنهم سيشكلون تحديا بالنسبة لنا."

المستقبل العراقي / وكاالت

 
ذكرت وس�ائل اع�الم ايراني�ة ان ادارة نادي 
بريوزي )بريسبوليس( تفاوض العباً عراقياً 

من أجل ضمه لفريقها الكروي.
وقالت القن�اة الرياضية الثالث�ة االيرانية يف 
خرب لها، ان ادارة نادي بريوزي تفاوض العب 
ن�ادي الرشط�ة واملنتخ�ب العراقي رضغام 
اس�ماعيل ألجل ضمه للفريق الكروي، الذي 

تنتظره املشاركة ببطولة أندية آسيا.
وأضافت ان االدارة تفاوض العراقي رضغام 
اس�ماعيل ألجل ش�غل مركز الظهري االيرس 
ب�دال ع�ن الالعب ميث�م حس�يني، الذي من 

املتوقع ان يغادر الفريق.
رضغ�ام  ان  االيراني�ة  القن�اة  وأوضح�ت 
اسماعيل هو الخيار االقرب للنادي االيراني، 
االدارة فضلت�ه ع�ىل الع�ب  ان  اىل  مش�رية 

اس�رايل وآخر فلس�طيني.وبينت ان االدارة 
تس�عى لتأمني حجوزات الس�فر لالعب من 
أجل رسعة ضمه للنادي، الفتة اىل ان النادي 
راق�ب مس�توى الالعب مؤخراً، والس�يما يف 

مباراة العراق الودية امام اوزبكستان.
تجدر االش�ارة اىل ان نادي ب�ريوزي يعد من 
ابرز االندية االيرانية، ويتخذ من ملعب ازادي 

يف العاصمة طهران مقرا له.

 كشفت تقارير إعالمية واردة من الصحف 
الربيطاني�ة أن قائد ليفربول س�تيفن 
الفري�ق  س�يغادر  ج�ريارد 

اإلنجليزي بعد نهاية املوس�م الحايل، العب 
خط الوس�ط سينتهي عقده يف عام 2015 
وم�ن املحتمل أن يكون ال�دوري األمريكي 

وجهته القادمة.
ووفق�اً لصحيفة "دييل اكس�ربيس" فإن 

جريارد قرر أن ينهي مشواره مع ليفربول 
نهاية هذا املوس�م، وم�ن املرتقب أن يعلن 

عن وجهته القادمة يف األيام القادمة.
وأوضح�ت الصحيفة الربيطاني�ة أن عدة 
أندية يف الواليات املتح�دة مهتمة بالتعاقد 

معه ومن بينها ل�وس انجلوس جاالكي، 
وهو نف�س الفريق الذي لع�ب يف صفوفه 

النجم اإلنجليزي السابق ديفيد بيكهام.
وكان نادي ليفربول قد عرض عىل جريارد 
تمديد عقده ملوس�م آخر يف ش�هر نوفمرب 

املايض ولكن الالعب رفضه، إذ أنه قرر بأن 
الوق�ت قد حان ملغ�ادرة الفريق االنجليزي 
وخ�وض تجرب�ة أخرى.وتج�در اإلش�ارة 
أن ج�ريارد إنض�م لليفربول وهو يف س�ن 
الثامن�ة، ولعب م�ع الفري�ق األول للريدز 

695 مب�اراة وس�جل 180 هدف باإلضافة 
لتحقيقه 11 لقب، ومن بني األلقاب الغالية 
التي حققها قائد الفريق هي دوري أبطال 
أوروبا يف ع�ام 2005 يف نهائ�ي مثري أمام 

ميالن اإليطايل بمدينة إسطنبول الركية.

شنيشل: لياقة الالعبني متفاوتة

المستقبل العراقي / متابعة 

المستقبل العراقي / وكاالت 

أكد مدرب املنتخب العراقي لكرة القدم رايض شنيشل، تفاوت 
اللياق�ة البدنية لالعبي املنتخب، مش�ريا اىل ان الفريق طوى 
صفح�ة بطول�ة خليجي 22.وتح�دث شنيش�ل، يف املؤتمر 
الصحفي ملباراة العراق وإيران الودية التي س�تقام اليوم 
االحد يف تمام الساعة العارشة صباحا بتوقيت العاصمة 
بغ�داد ع�ن مراح�ل اس�تعدادات املنتخ�ب وطموحاته 
بالوص�ول اىل مراحل بعيدة يف هذه البطولة، حيث أكد 

عىل أن مفتاحها االول سيكون مباراة األردن.
واض�اف ان "الكادر الفني ركز عىل الحالة النفس�ية 
لالعب�ني، وأنن�ا طوين�ا جميعاً صفح�ة خليجي 22 
وفتحن�ا صفحة جديدة، بل صفحات جديدة"، مبينا 
ان�ه ال يتعك�ز عىل قرص امل�دة، لكن�ه كان يتمنى لو 
كان�ت املدة أطول كي يس�تطيع الوصول اىل الصورة 
املتكاملة.وأوض�ح شنيش�ل ان�ه وجد مع�دل اللياقة 

البدني�ة متف�اوت بني الالعب�ني ألس�باب مختلفة، 
وقد عمل مدرب اللياقة ع�ىل توحيد الحالة البدنية 
لجميع الالعب�ني للوصول اىل حالة بدنية تتالءم مع 

مستوى مباريات البطولة.
وتاب�ع "أننا ككادر فني نحاول ان نصل بالفريق 

اىل أن يلعب كرة قدم حقيقية"، منوهاً 
اىل أن�ه يش�عر بمس�ؤولية املهم�ة 

امللق�اة عىل عاتقه للمس�اهمة يف 
العراق�ي.وأدار  الش�عب  إس�عاد 

املؤتمر الصحفي طارق الحارس 
العراق�ي  املنتخ�ب  منس�ق 
 ،2015 آس�يا  كأس  لبطول�ة 
فيم�ا ح�ر املؤتم�ر أيض�اً 
الالع�ب س�الم ش�اكر وغيث 
مهنا منس�ق االتحاد العراقي 

لكرة القدم يف اسراليا.

قيص منري: حظوظ منتخبنا قوية يف آسيا

ثالثة العبني ينضمون للكرخ

 اكد العب املنتخب الوطني العراقي س�ابقا ونادي 
ال�زوراء حالي�ا قيص من�ري ان حظ�وظ العراق يف 
نهائيات كاس امم اسيا باسراليا بكرة القدم قوية.
وق�ال: " ان منتخب اس�ود الرافدي�ن يمتلك توليفة 
رائع�ة من الالعبني ال�ذي يجمعون بني خربة 
وتجربة الالعبني الكبار وعنفوان وحيوية 
الالعبني الشبان".مشريا اىل ان  املدرب 
العراق�ي رايض شنيش�ل م�ن خالل 
ش�خصيته القوية وفكره التدريبي 
العايل فض�ال عن اس�لوبه املميز يف 
خوض املباريات قادر عىل الذهاب 
بعي�دا بمنتخ�ب اس�ود الرافدين.
العراق�ي  املنتخ�ب  الع�ب  وب�ني 
ال�ذي ت�وج بلق�ب كاس اس�يا يف 
الع�ام 2007 ان  تواج�د املستش�ارين 

يحي�ى عل�وان ون�زار ارشف م�ع امل�درب رايض شنيش�ل 
خطوة س�تكون لها اثارها االيجابية ع�ىل املنظومة الفنية 
للمنتخب العراقي برمتها بس�بب عام�ل الحكمة والتجربة 
والخربة الذي يتمتع به كال املستشارين.مضيفا ان حظوظ 
منتخبات رشق اس�يا كالياب�ان وكوري�ا الجنوبية وكوريا 
الش�مالية اىل جان�ب الدول�ة املضيف�ة اس�راليا اقوى من 
حظوظ منتخبات غرب اس�يا بسبب القيمة الفنية الكربى 
لالعبي هذه الدول. وأوضح العب نادي الرشطة س�ابقا ان 
ع�ىل مدرب املنتخ�ب الوطني العراقي رايض شنيش�ل رفع 
عامل الرسع�ة لدى العبيه اذا ما فكر بمنافس�ة منتخبات 
رشق اس�يا عىل املراكز املتقدمة للبطولة.الفتا اىل ان العبي 
منتخ�ب اس�ود الرافدين ق�ادرون عىل لع�ب ادوار البطولة 
ل�و انهم خاض�وا املباريات بأقىص ما يملك�ون من موهبة 
وروح قتالي�ة ورغبة يف تحقيق الفوز. مقرحا عىل الجهاز 
الفن�ي برورة تقوية الخط الدفاعي وتقليص املس�افات 
بني خطوط املنتخب فضال عن عدم ارتكاب االخطاء الفنية 

يف املناطق الخطرة حول منطقة جزائنا.

اك�دت الهيئ�ة االدارية لن�ادي الكرخ 
الري�ايض، بضمها ثالثة العبني جدد 

لفريقها الكروي.
وق�ال املرشف ع�ىل فري�ق الكرخ 
كامل البيضان�ي: ان "النادي ضم 

الح�ارس عيل مط�رش من ن�ادي دهوك، 
اضافة اىل العب ال�زوراء خلدون ابراهيم، 
احم�د  الس�ليمانية  الع�ب  ع�ن  فض�ال 

رششاب".
وكان الع�ب ن�ادي الكرخ س�جاد رعد قد 
غادر صوب فريق النفط لتمثيله باملرحلة 

الثانية من دوري الكرة العراقي املمتاز.

المستقبل العراقي / متابعة 

ق�ال ماكوتو هاس�يبي قائد املنتخ�ب الياباني 
لكرة القدم ان كأس اس�يا تمثل فرصة رائعة بالنس�بة 
ثاني�ة بع�د  الجماه�ري  للياب�ان الكتس�اب مس�اندة 
انرصافهم عن مؤازرة الفريق عقب عروضه السيئة يف 
نهائيات كأس العالم العام املايض مؤكدا يف الوقت ذاته 

أن الفوز باللقب القاري الخامس لن يكون سهال.
وأنهت اليابان املدافعة عن لقب كأس آسيا مسريتها يف 
كأس العالم بالربازيل برصيد نقطة واحدة بعد تعادلها 
س�لبيا مع اليونان التي طرد منها الع�ب. وأدى الخروج 
م�ن دور املجموع�ات الس�تقالة املدرب الربت�و زاكريوني 
م�ن منصبه يف يونيو حزيران املايض.ونقل عن هاس�يبي 
قول�ه لوكالة كي�ودو اليابانية لالنباء قبل س�فر فريقه 

الس�راليا "خذلنا مش�جعينا بالنتائج الت�ي حققناها يف 
الربازي�ل ونريد املحاولة والفوز بدعمهم ثانية بواس�طة 
تحقي�ق نتائج جيدة وتقديم عروض رائعة."اال ان العب 
وسط اينراخت فرانكفورت اقر انه لن يكون من السهل 
عىل فريقه الدفاع عن لقبه االسيوي.وستس�تهل اليابان 
مس�ريتها يف املجموعة الرابعة أمام فلسطني يف 12 يناير 
كان�ون الثاني الجاري قبل ان تواجه العراق واألردن عىل 

الرتيب. وقال "اعتقد ان مس�توى كرة القدم 
االسيوية تحس�ن. الالعبون الذين شاركوا يف 
تصفيات كأس العالم يشعرون بذلك."واضاف 
"هناك فرق مثل أوزبكستان وقطر والبحرين 
واألردن ايضا. يتحسن مستوى الفرق املنتمية 
ملنطقة الرشق االوسط ولن يكون من السهل 

الفوز عليهم."

أك�د األرجنتين�ي دييج�و س�يميوني، م�درب 
أتلتيك�و مدري�د االس�باني،أنه ال يري�د رحي�ل 
مهاجم�ه راؤول خيميني�ز لفريق آخر 
خالل فرة االنتقاالت الش�توية 
الحالية، عقب عودة فرناندو 
للروخيبالنكوس  توريس 
قادما من ميالن اإليطايل.
يف  س�يميوني  ورصح 
مؤتم�ر صحفي عش�ية 
ليفانت�ي  مواجه�ة 

بالليجا، ردا عىل سؤال بخصوص امكانية االستغناء 
عن املهاجم املكس�يكي ولو عىل س�بيل االعارة "لن 
يرحل معارا. ففي األس�اس أنا ال أرغب يف ذلك، كما 
أنه يتدرب بش�كل جي�د للغاية وتأقلم بش�كل رائع 
م�ع املجموعة".وأضاف "أطلب منه نفس ما أطلبه 
من باقي الزمالء، فالجميع يتنافس�ون بشكل جيد 
للغاي�ة ونح�ن نلعب يف ث�الث بط�والت تتطلب منا 
تكات�ف الجمي�ع. راؤول فتى جيد ويتدرب بش�كل 
رائع وأتمنى أن يقدم أداء جيد كلما أتيحت له فرصة 
اللعب".وشارك املهاجم املكسيكي )23 عاما( يف 14 
من أصل 26 مباراة رسمية هذا املوسم، منها خمسة 
كأسايس، وخاض إجمايل 599 دقيقة وسجل هدفا.

المستقبل العراقي / متابعة 

قائد اليابان يطالب اجلامهري بتجاوز 
مأساة املونديال

سيميوين حيسم مصري خيمينيز
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بريوزي االيراين يفاوض رضغام اسامعيل



�أ فــــــــــــقي

عمــــــــودي

ه�ل تعل�م أن الدلفي�ن ح�وت 
صغي�ر يتراوح طول�ه بين متر 

وخمسة 
أمت�ار. وهن�اك أس�باب دع�ت 
العلم�اء لالعتق�اد أن الدلفي�ن 

يتمتع 
بذكاء مميز:

العدي�د م�ن الدالفين اس�تطاع 
تقليد صوت اإلنسان ببراعة 

مذهلة. 
أثبتت التجارب أنه يمكن تعليم 

الدلفين بعض الكلمات التي 
ينطقها اإلنسان. 

يستطيع الدلفين اختراع بعض 
األلعاب وممارستها كاللعب 

بالكرة في برك�ة المياه وكأنه 
يلعب كرة السلة أو ما شابه، 

ويس�تطيع ق�ذف الك�رة إل�ى 
مدرب�ه والتقاطها من�ه. وهذا 

كله يدل 
على الذكاء لدى هذا الحيوان.

هل تعلم؟

تصيب امراض القلب ماليين األش�خاص وقد 
تك�ون قاتلة لنس�بة كبيرة منه�م لذلك يجب 
عليك البحث عن ط�رق لحماية قلبك وأوعيته 
الدموي�ة من أي ض�رر، ولكن ه�ذه المرة لن 
يطول بحثك ألّن حماية قلبك ستكون بتناولك 
لألطعم�ة! تس�اهم العدي�د م�ن األطعمة في 
الوقاي�ة م�ن االم�راض إذا ما عرف�ت كيفية 
اختياره�ا وإليك مّنا ثالثة أن�واع من األغذية 

التي ستحافظ على صحة قلبك:
- عصير الكرانبيري والعنب االحمر: يس�اهم 
كّل م�ن هذي�ن النوعي�ن م�ن األغذي�ة ف�ي 
تعزيز ق�درة الخاليا على امتص�اص الدهون 

واس�تعمالها إلنتاج الطاقة بدالً من الس�ماح 
لها بالتراكم والتكدس في األوعية الدموية.

- القري�دس: نع�م، إّنه مصدر للكوليس�ترول 
ولكّنه مفي�د لصحة قلبك أيض�اً فهو يحتوي 
على أحد األحماض األميني�ة “التورين” التي 
تمن�ع الده�ون الضارة م�ن اخت�راق االمعاء 
والوص�ول إل�ى أوعيت�ك الدموية وش�رايين 
القلب.واآلن نصيحتنا لك هي التالية: إش�ربي 
كوب�اً من عصي�ر الكرانبيري ع�ّدة مرات في 
األس�بوع، وتناولي بضع حبات من الروبيان 
المشوي وال تنس�ي إدخال العنب االحمر إلى 

نظامك الغذائي!

الرئي�س الروس�ي فالديمي�ر بوتي�ن  أه�دى 
بمناس�بة قدوم عيد رأس السنة جرو كلب من 
فصيلة “لترير جاك” )ن�وع من كالب الصيد( 
ال�ى الطفل�ة الموس�كوفية فاليري�ا فرولوفا 

البالغة من العمر 11 عاما.
وكان�ت فاليريا فرولوفا قد بعثت رس�الة إلى 
الرئيس الروس�ي فالديمير بوتي�ن قالت فيها 
إنها تحلم بأن ُيهدى لها كلب صغير بمناس�بة 

عيد رأس السنة.
وس�لم ممث�ل ع�ن بلدي�ة موس�كو وحزب “ 
روس�يا الموحدة” البن�ت الصغيرة تلك الهدية 

نيابة عن الرئيس الروسي بوتين.
يذكر أن الرئيس الروس�ي سبق له أن أهدى 3 
ج�راء ألنثى كلب من فصيل�ة “البرادور” لكل 
من اخوربيك تس�اغارايف البالغ من العمر 11 
عاما من أهالي جمهورية أوسيتيا الشمالية ، 
وماشا كوزلوفا البالغة من العمر 4 أعوام من 
أهالي مقاطعة أومس�ك في س�يبيريا، وكاتيا 
ش�يفيليوفا البالغ�ة م�ن العم�ر 13 عاما من 
أهالي مدينة توبولس�ك في س�يبيريا. وكلهم 
رجوا م�ن الرئيس إهدائهم كلبا يش�به الكلب 

الذي يحتفظ به الرئيس بوتين نفسه.

خلص باحثون إلى أن مجرد الحظ العاثر يلعب 
دورا رئيسيا في تحديد من يصاب بالسرطان 
ومن ال يصاب، وقالوا إن ثلثي حاالت اإلصابة 
بأنواع السرطان المختلفة تعزى إلى طفرات 
عشوائية في الجينات ال إلى أسباب وراثية أو 
عادات ض�ارة مثل التدخين.وقال الباحثون، ، 
إن التحوالت العش�وائية في الحمض النووي 
)دي. إن. إيه( في مختلف أجزاء الجس�م أثناء 
االنقسام المعتاد للخاليا هي السبب الرئيسي 
في الكثير من أنواع السرطان.وقام الباحثون 
بدراسة 31 نوعا من أنواع السرطان، ووجدوا 

22 نوع�ا منها  أن 
ال�دم  س�رطانات 

والبنكري�اس والعظام والخصي�ة والمبايض 
والمخ تعزى إلى ح�د كبير إلى هذه الطفرات 
األن�واع  أن  الباحث�ون  العشوائية.واكش�تف 
التس�عة األخ�رى، ومنه�ا س�رطان القولون 
والمستقيم وس�رطان الجلد المعروف باسم 
س�رطان الخالي�ا القاعدية وس�رطان الرئة 
المرتب�ط بالتدخي�ن، ترتب�ط ارتباط�ا قوي�ا 
بعوام�ل وراثي�ة وبيئي�ة مث�ل الس�لوكيات 

الضارة والتعرض للمواد المسرطنة.

اغذية
لسالمة القلب

بوتني هيدي
كلبًا لطفلة

عملية جراحية لعالج سمكة!!

اسرتاليا حتظر غرف الساونا

فوائد
الياس

الرسطان سببه
احلظ السيئ

اسرتاحة املستقبل العراقي 15
www.almustakbalpaper.net

   العدد )877(  اخلميس  4  كانون الثاني  2015

�لثور 

�ل�سرطان

�لعذر�ء

�لعقرب

�جلدي

حوت 

�حلمل

�جلوز�ء

�ال�سد

�مليز�ن

�لقو�س

�لدلو

تتخل�ص اليوم م�ن بعض االحداث 
الت�ي اث�رت عل�ى حيات�ك مؤخ�راً 
بش�كل س�يء وهذا االمر س�يرفع 
م�ن معنوياتك كثي�را. ب�رج الثور 
اليوم على الصعيد العاطفي: الحب 
عالقة متبادلة تقوم على التفاهم ، 
استعمل شعورك في تقوية عالقتك 

بشريكك . 

الحظ رفيقك اليوم فس�وف تحصد 
اح�دى اف�كارك على اعج�اب احد 
رجال االعمال ولذلك سوف تحصل 
ال�ذي  المناس�ب  التموي�ل  عل�ى 
يس�اعدك عل�ى ب�دء العم�ل عليها 
االب�راج اليوم الثالثاء ب�رج الحمل 
اليوم على الصعيد العاطفي: مع ان 
لديك خطوط حمراء في عالقتك”. 

طموحك ال حدود له وهذا االمر سيس�اعدك 
على تحقيق الكثير من النجاحات في حياتك 
فاحرص على االستمرار في طريقة النجاح 
وال تس�مح الحد ب�ان يحي�دك عنه.االبراج 
اليوم الثالثاء الس�رطان اليوم على الصعيد 
العاطفي: ال تدع التجارب العاطفية الفاشلة 

لمن حولك تؤثر في قرارك باالرتباط. 

امامك اليوم الكثير من األمور التي 
يجب ان تأخذ قرار س�ريع بشأنها 
الواح�دة  الف�رص  س�تفوتك  واال 
تلو االخ�رى الي�وم االب�راج اليوم 
الثالثاء الجوزاء اليوم على الصعيد 
العاطف�ي: الغيرة المبالغ فيها هي 

سبب دمار كل عالقتك.

مهما حدث اليوم فحاول ان تحافظ 
على هدوئك واحرص على االبتعاد 
عن أي شيء يمكن ان يثير اعصابك 
وس�يكون كل ش�يء جيد.االب�راج 
اليوم الثالث�اء اليوم عل�ى الصعيد 
العاطف�ي: انتبه الى طريقة كالمك 

وتصرفاتك وانت غاضب.

 قد تواجه بعض المصاعب ، وهذا يحث 
للجميع فحاول السيطرة على اعصابك 
حت�ى تتمك�ن من تج�اوز االم�ر بدون 
حدوث أي مشاكل.االبراج اليوم الثالثاء 
األس�د الي�وم عل�ى الصعي�د العاطفي: 
تخلص من كل ش�يء يذكرك بالماضي 

حتى تستطيع ان تعيش حياة افضل.

ح�اول ان تس�تجمع قوتك فأمامك 
ان  يج�ب  الت�ي  العقب�ات  بع�ض 
تتجاوزها حتى تتمكن من الوصول 
الى النجاح في حياتك.برج العقرب 
اليوم عل�ى الصعيد العاطفي: ربما 
تقاب�ل حبيب�ك الس�ابق ف�ي اح�د 

المناسبات التي تم دعوتك اليها.

ان�ت ف�ي حاج�ة ال�ى تجاه�ل ما 
يحدث حولك ويشتت تفكيرك دائماً 
والتركي�ز عل�ى ما تق�وم به حتى 
تتمك�ن م�ن الوصول ال�ى مبتغاك 
بسرعة حظك اليوم الثالثاء الميزان 
اليوم على الصعيد العاطفي: تتردد 

من الدخول في عالقة جادة.

انت في حاجة الى التغلب على ردة 
فعلك والتغاض�ي عن بعض األمور 
الس�خيفة التي تستفزك في حياتك 
حت�ى تس�تمر ف�ي طري�ق النجاح 
الذي تس�عى اليه دائما حظك اليوم 

الثالثاء برج الجدي اليوم.
بإمكان�ك انجاز الكثير م�ن األمور 

اذا اردت ان تعيش حياة سعيدة فاحرص 
عل�ى التخل�ص م�ن كل القي�ود الت�ي 
تجعل�ك منعزل عن االس�تمتاع بحياتك.
حظك اليوم الثالث�اء القوس اليوم على 
الصعيد العاطفي: ربما تتعرض لصدمة 
عاطفي�ة س�تؤثر عليك لبع�ض الوقت 

ولكنك ستتمكن من تجاوزها سريعا.

احذر من التعام�ل بعدوانية مع االخرين 
وحاول الس�يطرة عل�ى اعصابك حتى ال 
تفس�د عالقتك باألخرين. االب�راج اليوم 
الثالث�اء برج الحوت الي�وم على الصعيد 
العاطفي: ربما ال تعجبك بعض تصرفات 
الحبيب حاول ان تتحدث معه بهدوء عما 

يزعجك واطلب منه محاولة تغيره.

ف�ي حيات�ك لكنك ف�ي حاج�ة الى 
التخلص من االستهتار حتى ال يدمر 
لك حيات�ك. ب�رج الدلو الي�وم على 
الصعيد العاطف�ي: حاول ان تعتمد 
على النقاش البن�اء في تعاملك مع 
الحبيب فهذا االمر سيساعدكم على 

تجاوز خالفتكما بسرعة. 

ت
ـــا

وم
عـلـ

مـ
ـة

امـ
ــــ

ــــ
اآلس عـ عش�بة  ورق  م�ن  العط�ور  تصن�ع 

وزهره، 
ووجوده يطيب الهواء ويقتل ما يحمله من 

جراثيم ويحرر االوكسيجين من قيوده.
ويحت�وي ورق اآلس طعم المرارة وصمغاً 

وزيت طيار مثل الميرتول. 
يستحلب اآلس ويستعمل لمعالجة مرضى 

السكري ويحبس االسهال 
وينش�ف  والس�يالن،  والنزي�ف  والع�رق 

الرطوبة تحت الجلد.
اذا ده�ن على الرأس، يقوي اصول الش�عر 

ويمنع تساقطه ويطيله ويسوده.
ورم�اده ينق�ي الكل�ف والنم�ش. يس�كن 
االورام الملتهب�ة والبثور والقروح وحرق 

النار. 
ويجف�ف قروح ال�رأس واالذن وقيحها اذا 
قطر من مائه. وينفع ش�رابه الس�ترخاء 

اللثة. 

وش�رابه يفتت الحصى ويعال�ج نزف الدم 
ويضعف البواسير ويمنع السموم، 

خصوصا الرتيالء. وتتميز اغصانه باللون 
االخضر الدائم،

الناص�ع يعتب�ر مث�اال للنعوم�ة  وزه�ره 
والبراءة

وصفة لتطويل الشعر باالس
نأخذ مق�دار كوب م�ن مطحون العش�بة 

الناعم جداً جداً 

وننقع�ه ف�ي مقدار ات�ر من الم�اء الدافئ 
ليوم كامل 

ف�ي البداي�ة اللون س�يصبح اخض�ر وبعد 
نقعه لليلة كامل يتغير نسبياً في اللون الى 

البني الفاتح المائل لالخضرار 
بع�د نقعه�ا نق�وم بتصفيته�ا جي�داً قبل 

االستعمال 
وذلك عن طريق قطعة شاش كبيرة ووضع 

الخليط فيها وتصفيته جيداً 

النه لو ما صفيتيها جيداً ومطحونها وضع 
على الشعر س�وف لن تستطيعي التخلص 
منه بس�هولة اثناء الغسل سوف يعلق في 
الش�عر . لذلك استعملي الش�اش او فوطة 
خفيف�ة لعصرة ومنع نزول المطحون من 
العش�بة للم�اء المصفى . طبعاً نس�تعمل 
المنق�وع يومي�اً كل ليل�ة قب�ل النوم وفي 
الصباح نغس�ل الشعر حتى لو بالماء فقط 

من غير شامبو هو يطول الشعر وينعمه.

1 –عاصمة أوروبية –
 2 – يفي بالوعد – كتاب لجربان –

 3 – سقي – لدغ – نصف رامز –
 4 – ان�اء – جزي�رة يف جنوب البحر 

األحمر –

 5 – جمهورية يف أفريقيا اإلستوائية 
– هرة –

م –  6 – رتَّب ونظَّ
 7 – مخلص – عكس�ها من الطيور 

–

 8 – كربى جزر أوقيانيا –
 9 – ش�اعر وأديب لبنان�ي ُلقب ب� 

»شاعر القطرين« .

 1 - مطربة لبنانية – موس�يقي أملاني 
–

 2 – شهر هجري –
 3 – لف – متشابهان – عكسها يفرح 

–

 4 – خط باألجنبية – مرتفع صغري 
 5 – مدين�ة مغربية – عكس�ها ال يباح 

– ابغ –
 6 – يلهو – عكسها أسم علم مؤنث 

 7 – أداة نص�ب – عبودي�ة – عكس�ها 

قبيلة عربية –
 8 – دولة أوروبية –

 9 – يوم الحرش – مدينة فرنسية.

املكونات
لتحضري التتبيلة:

دجاج كامل مجزّأ - 1
بيض مخفوق - 1

دقيق - ملعقتان كبريتان
نشاء ذرة - ملعقتان كبريتان

زنجبيل - ملعقة صغرية
ثوم مهروس - ملعقة كبرية

صلصة صويا - ملعقة كبرية
خّل - ملعقة صغرية

عص�ري ليم�ون حام�ض - ملعقة 
كبرية

فلفل أحمر حار - ملعقة صغرية
قرفة مطحونة - ملعقة صغرية

بابريكا - ملعقة كبرية

ملح - بحسب الذوق
فلفل أسود مطحون - نصف ملعقة 

صغرية
لقيل الدجاج:

دقيق - نصف كوب
ملح - نصف ملعقة صغرية

ملعق�ة  نص�ف   - حّري�ف  فلف�ل 
صغرية

زيت نباتي للقيل - بحسب الحاجة
طريقة العمل

1- أمزجي مكونات التتبيلة يف وعاٍء 
كبري ثّم انقعي قط�ع الدجاج فيها 

لحواىل 4 ساعات.
2- لتحضري الدجاج، أخلطي نصف 
ك�وب الدقي�ق م�ع املل�ح والفلفل 

الحريف يف وعاء.
به�ذا  الدج�اج  قط�ع  غّم�ي   -3

الخليط.
4- س�ّخني مقدار من الزيت يف قدٍر 
عىل الن�ار واقيل قط�ع الدجاج ملدة 

15 دقيقة.

قررت الس�لطات األسرتالية حظر غرف 
حمامات الشمس )التسمري(، يف معظم 
مناطق البالد التي تس�جل نسبة إصابة 
برسط�ان الجلد هي من األعىل يف العالم.

ودخل ق�رار الحظر هذا حيز التنفيذ مع 
أول يوم من الع�ام الجديد يف مقاطعات 
نيو س�اوث ويلز، وفيكتوري�ا، وجنوب 
أسرتاليا، وتسمانيا، وكوينزالند، إضافة 
إىل العاصمة.وس�تحذو مقاطع�ة غرب 
أسرتاليا حذو تلك املقاطعات أيضا، وإن 

لم تحدد تاريخا لذلك، أما اإلقليم الشمايل 
فال توجد فيه أصالً غرف حمامات شمس 
ألغراض تجارية.وبذلك تكون أس�رتاليا 
ثاني بلد بعد الربازي�ل يتخذ هذا القرار، 
بحس�ب الس�لطات الصحية.وقال وزير 
الصح�ة م�ارك م�اكاردل إن »مقاطعة 
كوينزالند تس�جل أعىل نسبة يف اإلصابة 
برسطان الجلد عىل مس�توى العالم، وال 
شك أن ذلك مرتبط باالستخدام املتواصل 
الش�مس«.وتعمل  حمام�ات  لغ�رف 

الس�لطات منذ وقت طويل ع�ىل توعية 
السكان باملخاطر الناجمة عن التعرض 
للش�مس، والتنبي�ه لرضورة اس�تخدام 
املس�تحرضات الواقية للجل�د، واعتمار 
القبع�ات ووضع النظارات الشمس�ية.
وبحس�ب املجلس األس�رتايل للرسطان، 
فإن ثلثي األسرتاليني يصابون برسطان 
الجلد قبل س�ن الس�بعني، وه�و معدل 
أعىل بمرتني أو ثالث من املعدل املس�جل 

يف الواليات املتحدة أو كندا أو بريطانيا.

أخ�ريا  بريطان�ي  رج�ل  اضط�ر 
لدفع مبلغ 300 جنيه إس�رتليني، 
إلنقاذ س�مكته الذهبية التي كانت 
تعاني »اإلمساك«، بحسب تقارير 

صحفية محلية.
والح�ظ الرج�ل معاناة س�مكته، 
مما دفعه للذه�اب إىل مركز »تول 
ب�ارن« للرعاي�ة البيطري�ة، حيث 
أبلغه األطباء رضورة إجراء عملية 

جراحية معقدة.
ورفض الرجل يف بداية األمر بسبب 
تكلفة الجراحة البالغة 300 جنيه 
إس�رتليني، قب�ل أن يع�ود ويقرر 

إج�راء العملية، بحس�ب صحيفة 
»مرتو« الربيطانية.

أج�رت  الت�ي  الطبيب�ة  وأك�دت 
الجراح�ة، فاي بيث�ال، أن صعوبة 
العملي�ة تكم�ن يف وج�ود ورم�ني 
يف  األول  الس�مكة،  جس�م  داخ�ل 

الزعنفة الظهرية.
أم�ا الثان�ي، بالق�رب م�ن فتح�ة 
ال�رشج، وه�و ال�ورم ال�ذي كان 
سيؤدي بحياة الس�مكة إن لم يتم 

استئصاله.
وما زاد من صعوبة العملية، تأكيد 
الطبيب�ة أنه�ا ل�م تج�رى جراحة 

مماثلة عىل هذا النوع من األسماك 
من قبل.

العملي�ة م�اء يحتوي  واحتاج�ت 
عىل مواد لتخدير السمكة، ووضع 
أنابي�ب صغرية فوق خياش�يمها، 
وجهاز ملراقبة قلبها أثناء العملية، 
بجان�ب مش�ارط دقيق�ة وم�ادة 
صمغية خاص�ة لحماية الفتحات 
التي أجرته�ا الطبي�ة لتتمكن من 

إزالة الورمني.
هذا وقد استعادت السمكة عافيتها 
بش�كل كامل، بع�د 50 دقيقة من 

العملية.

حرك عود ثقاب فقط من �أجل �حل�سول على معادلة �سحيحة

بدون تعليق

بروستد الدجاج
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ما زلت أقول !!
دغدغ���ات

حسن العاني

النجدة مواطن
انش���غاالت

النظ�ر إىل امل�رأة ع�ى أنه�ا جميل�ة ,يجعله�ا تح�س بالجمال 
..وس�رفدها تل�ك النظ�رة ب�ر م�ن أرسار الجمال ,مثلم�ا تفعل 
النظرة األخرى مفعوال نقيضا وتضاعف من س�وداوية مشاعرها 

ومالمحها ...
فاملرء ال يستطيع ان ينجو دائما من طبيعة النظرة ومن طبيعة 
التعام�ل مع�ه ...ويتكيف مع تل�ك النظرة ...وب�ات معروفا أولئك 

الذين صاروا عدوانيني نتيجة إحاطتهم بالنظرة العدوانية ..
مب�ادرة الدكتور ألعب�ادي ش�جاعة وبعمق ثقايف وبحس�ابات 
سياسية حكيمة تلك التي اقرف فيها البعض ممارسات  وتعامالت 
ونظرات ترغم الناس عى النظر اىل أنفس�هم بعيون اخرى يكونون 
وفقها مشبوهني ويثريون الريبة وربما بمشاعر بالغة الحساسية 
...وق�رر ألعب�ادي ان يك�ون القان�ون طري�ق وصيغ�ة التعام�ل 
م�ع املواطن ..فاإلنس�ان ,أي إنس�ان ال ي�وكل اىل نفس�ه ومزاجه 

واجتهاداته ونزواته ..
وق�د يظلم  ويتعس�ف ويجور ..واص�در توجيهات�ه وتعليماته 
باح�رام األجه�زة األمني�ة للمواط�ن  ,الس�يما أثن�اء التفتي�ش 
واملداهمات واالعتقاالت, وبأمر قضائي ,ورضورة االنتباه إىل  عدم 
إثارة استياء العائلة واملنطقة وبما يكسب مناوئني للسلطة ...وهو 

الذي ربما حدث ...
فثمة من تستخف بهم السلطة ومن تسول لهم أنفسهم التجرب 
واإلذالل واهانة اآلخر ...وهو نم�وذج منحرف ومريض ويمكن ان 
يك�ون موج�ودا يف كل مجتمع ويوجد بكثرة عند ش�يوع التس�يب 

وتوفر فرصة املزاجية ...
ويف مجتمعنا يمكن االس�تدالل عى هذه النماذج من فس�ادها 
وش�يوع جهاالته�ا وانغالقه�ا وتكيس�ها ع�ى يقينياته�ا البلهاء 
..ولهؤالء قس�طهم األكرب يف تمزيق وتفتيت املجتمع والقضاء عى 
وحدته ...فنظرة الش�ك والريب�ة وتوفر االتهام يرغ�م عى التنافر 

والتعادي وعمل آليات الرصاع السلبي ...
كان السيد عمار الحكيم سباقا يف الرؤية والحل والقصد يف بناء 
بل�د عندما اخت�رص املراحل وذهب اىل املجدي بإع�الء مبدأ املواطنة 

..ويكون التعامل وفق هذا املبدأ ..
وق�د انداح�ت دعوته واتس�عت وب�رزت االتجاه�ات الناضجة 
والراقية وآخرها حركة ش�باب النجف التي عربت أيضا عن جوهر 
ومعنى وطابع ه�ذه املدينة املتخطية اىل النظ�رة األنضج واألرقى 
واالكثراحرام�ا لخلق الله وتؤك�د عى االنفت�اح والتفاعل والفهم 

وللقول ان الطريق اىل السماء واسع ويتسع لكل خري..
ازاح الدكت�ور ألعب�ادي كربا عن عراقيني كثريي�ن باتوا عرضة 
لالمزجة والعقد والنزوات ورضوب العدوان  وما عاد بوس�ع رجال 
األم�ن ان يترصف�وا بتلقائية وبحس�ب األهواء م�ع كرامة وحرية 

املواطن ..وانها خطوة يف طريق طويل ..
وان قيل ب�ان العربة بالجدي�ة وبالتنفيذ ..وبق�رص قامات من 

تطاولوا وتعملقوا عى نحو مقرف ...

غالب�ا ما يج�ري الحديث ع�ى ان قلم الصحف�ي الفالني يمنح 
املطب�وع )س( بصمت�ه الخاصة، ألنه يحتل مس�احة واس�عة من 
اهتم�ام الق�راء، وبغ�ض النظر ع�ن صحة ه�ذا ال�رأي، برغم ما 
ينطوي عليه من مبالغة، ولكنني عى املستوى الشخيص اعتقد ان 
من يمتلك صناعة البصمة هو رس�ام الكاريكاتري، ألنه فنان وناقد 
وساخر، زيادة عى كونه كاتبا يعرب عن أفكاره عرب اللوحة، وانا ال 
اعني بالتأكيد اي قلم صحفي وأي رسام كاريكاتري، بل تلك االسماء 
الكبرية يف قدرتها عى العطاء الناضج، واالبداع االستثنائي..خضري 
الحمريي، واحد من اس�ماء قليلة يف هذا الفن املدهش، استطاع ان 
يحجز له مقعدا يف الصف األول مع كبار النجوم، وميزة هذا الرجل 
ان�ه جمع من ش�خصيته الفنية، جملة من املكون�ات التي يصعب 
اجتماعه�ا يف وقت واح�د )موهبة � خيال خص�ب � ثقافة عالية( 
مع عني س�حرية قادرة عى التق�اط الكائنات املجهرية، وتحويلها 
إىل مخلوق�ات تث�ري ما يكفي من الكوميديا الس�وداء التي تس�تدر 
الضح�ك املر، ولهذا كان موضع الريبة والحذر والرفض من النظام 
الس�ابق، بقدر ما كان موضع املحبة والتقدير واملتابعة من الناس، 
وال اظ�ن ان املعادلة قد تغريت بعد س�قوط النظام! يف مجلة »الف 
ب�اء« ترشف�ت بالتعرف، وأنجزن�ا معا عرشات االعم�ال الصحفية 
كن�ت يومها كثري العناية بكتاب�ة )التحقيقات االجتماعية(، وكان 
الحمريي وحده من يتوىل انجاز الرسوم الخاصة بتلك التحقيقات، 
ولم يكن االمر هينا بالنس�بة يل، فقد عرضني الرجل اىل أذى شديد، 
وحولني من غري قصد اىل كاتب هاميش عديم النكهة، وآية ذلك، أنني 
كلما انتهيت من كتابة تحقيق وبذلت فيه جهدا مضنيا يدفعني اىل 
االعتقاد، ان الجماهري ستصفق يل عاليا، جاءت لوحاته بالعجائب 
التي تدهش املتلقي، وتتحدى أوهامي، وتدفع الجمهور إىل الحديث 
عن رس�ومات خضري ومفارقاته�ا ودالالتها وانا انتظر ان يذكرني 
احده�م خريا او رشا، ف�ال اجد ذكرا، حتى تول�دت عندي قناعة ان 
أحداً ال يقرأ كتاباتي، فكيف ال انزعج من الحمريي، وكيف ال أفكر يف 
االنتقام منه والثأر لنفيس، وهكذا تضافرت عنارص الغرية والحسد 
واالنتق�ام وأنا اكتب ذات مرة مادة صحفية مطولة بمناس�بة عيد 
املجل�ة، وكان الرج�ل ق�د تزوج حديث�ا، فقلت عن�ه بطريقة تبدو 
مازحة، ولكنه مزاح لئيم )إن الزميل خضري الحمريي منشغل هذه 
االيام بغسل اطباق الطعام( يف اشارة خبيثة اىل ان مقاليد )الحكم( 
يف البيت اصبحت بيد الزوجة، وش�عرت بفرحة غامرة فقد رضبت 
رضبت�ي، غري انه ل�م يركني اهن�أ بفرحتي الوحي�دة، فحني هيأ 
رس�وم املوضوع، اظهرني بصورة تجسم عيوبي الخلقية، وذراعي 
مكسورة ومربوطة اىل عنقي وانا اهرول هاربا وهو يركض ورائي 
وبي�ده ثوثية، وتحت الرس�م تعلي�ق صغري )حس�ن العاني .. اني 
اغس�ل مواعني( وهك�ذا انترص من جديد، وجعلن�ي اضحوكة عيد 
املجل�ة، ولكن املش�كلة ان يف أعماقه إنس�انا يع�ادل طيبة الكون، 
لعله�ا هي التي دفعتن�ي اىل القول, وما زلت اق�ول: ليس من ما ال 

يحب خضري الحمريي !!  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

حاتم حسن

االحتفال بمولد سيد الكائنات حممد


