
العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 878 )  Jan 5 Mon  2015    االثنين

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»غاندي«

العني بالعني

 تـجـعـل كــل الـعـالـم 

أعـــمـــى

العدد ) 878 ( 5 كانون الثاني  2015        السنة الثالثة        معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الـعـراق ألستـرالـيـا: نـحـن الدولـة الـوحـيـدة التـي حتـارب  »داعـش« عـلـى األرض

القـاضـي املحمــود يستقبــل الغبــان ملنــاقشــة تنفيــذ قرارات القـضـــاء بشفــافـيــة
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دعوات إللغائه واالستعانة بخبراء اقتصاديين لمعالجة العجز

      المستقبل العراقي/ خاص
 

رفضت مصادر سياس�ية, أمس األحد, مش�روع االدخار اإلجباري الذي 
تن�وي الحكومة العمل به بعد اقرار موازن�ة 2015, وفيما أكدت أن الوضع 
الراه�ن ال يحتمل تطبيقه عل�ى الموظفين, دعت الحكومة إلى االس�تعانة 
بخب�راء اقتصاديي�ن من أصح�اب الخبرة والكف�اءة لمعالج�ة أزمة العجز 
المالي. وقالت مصادر سياسية بارزة ل�”المستقبل العراقي”, أن “مشروع 
االدخ�ار اإلجباري الذي تنوي الحكومة العمل ب�ه بعد اقرار الموازنة يرمي 
إلى اس�تقطاع نسب مالية من رواتب الموظفين وإيداعها في ارصد البنوك 
الحكومية لتكون س�يولة نقدية يتم من خاللها تعويض قرابة نصف العجز 
المالي الذي تعاني منه الموازنة والخزين الفيدرالي للبنك المركزي العراقي”.

وأوضح�ت المصادر أن “رواتب الموظفين وبنس�بة تزيد على 70بالمئة لن 
تحتمل مش�روع االستقطاع وسيتسبب االس�تقطاع بزيادة نسب التضخم 
وإره�اق موازنة العائلة العراقية الس�يما وان االدخ�ار اإلجباري لن تكون 
له نس�ب فوائد بل س�يكون ادخ�ارا خاليا م�ن الفوائد وهو مش�روع جيد 
يؤمن العائلة العراقية مستقبال لو كان الوضع غير الذي نحن عليه حاليا”. 
وأشارت المصادر إلى أن “الحكومة الحالية بحاجة إلى خبراء واستشاريين 
أكث�ر في مجاالت االقتصاد”مطالبة في الوق�ت ذاته رئيس الحكومة حيدر 
العبادي بتغيير الوجوه القديمة التي قادت العراق إلى ما هو عليه االن, وان 
يعتمد سياس�ة االنفتاح على الكفاءات ولي�س طردها ومحاربتها كما كان 

الحال سابقا ولعشر سنوات خلت”. 
وكان�ت رئاس�ة مجلس الن�واب رفع�ت الجلس�ة االس�تثنائية الخاصة 
بالموازن�ة، يوم الخميس )25 كانون األول 2014(، إلى الس�ابع من كانون 
الثان�ي بعد إنهاء الق�راءة األولى لمش�روع قانون الموازنة.وس�بق للجنة 
االقتصاد واالس�تثمار النيابية،أن أعلنت بأنه س�يتم ادخار 2 تريليون دينار 
من رواتب موظفي الدولة لس�د العجز المالي في موازنة 2015، فيما بينت 
أن مجلس الوزراء س�يحدد الفئات المش�مولة باالدخار وقد تش�مل المدير 

العام فما فوق.

»االدخـار اإلجبـاري« هيـدد لقمـة عيـش املـوظفيـن

كل عام والغيارى بألف خير

السعودية وأزمة التوريث.. االنحدار نحو الهاوية

ص3اجليش يكبد الدواعش خسائر كبرية.. وشيوخ االنبار: نريد سالح واشنطن!

الـعـراق األول عـالـمـيـا يف اإلنـفـاق الـمـالـي
صرف 1400 مليار دوالر خالل 10 أعوام

     المستقبل العراقي / خاص
 

صادرة  إحصائي�ة  وضع�ت 
معني�ة  دولي�ة  منظم�ة  ع�ن 
الع�راق  االقتص�ادي,  بالش�أن 
على رأس قائمة اإلنفاق المالي 
مقارن�ة بال�دول األخرى خالل 
ال� 10 سنوات الماضية, وفيما 

يدخ�ل موس�وعة  أن  رجح�ت 
القياس�ية  لألرق�ام  غين�س 
به�ذا الصدد, انتقدت مس�توى 
نتيج�ة  واألعم�ار  الخدم�ات 
اإلداري  التخطي�ط  عش�وائية 
مم�ا فتح أب�واب الفس�اد على 

مصراعيها.
وأحص�ت الم����جم�وع�ة 

االقتصادي�ة العالمي�ة لمراقبة 
وإحصاء اإلنف�اق الدولي العام 
ف�ي تقريره�ا الذي يص�در كل 
عش�ر س�نوات, أن العراق اكبر 
بع�دد  أنفاق�ا مقارن�ة  ال�دول 
األعم�ار  وبمس�توى  س�كانه 
والخدم�ات المتدنية فيه خالل 
العش�ر س�نوات الماضية حيث 

انفق العراق قرابة 1400 مليار 
دوالر وهو مبلغ ضخم جدا الى 
درج�ة انه قد يدخل موس�وعة 

غينيس لالرقام القياسية.
وف�ي الس�ياق ذات�ه, قال�ت 
ل�”المس�تقبل  نيابية  مص�ادر 
العراق�ي”, أن “األموال الكبيرة 
ج�دا تمث�ل الموازن�ات المقرة 

لعش�ر س�نوات ماضي�ة والتي 
كانت تنفق بشكل عشوائي غير 
مخط�ط وبناء عل�ى تخمينات 

أدارية غير مضبوطة.
وانتقدت المصادر, “سياسة 
الس�ابقة والبرلمان,  الحكومة 
كان عبرت عن توجس�ها حيال 
الجدي�دة  الحكوم�ة  سياس�ة 

والبرلم�ان خوفا م�ن أن ينفق 
الع�راق م�ن أمواله كم�ا انفق 
سابقا بال جدوى وتكون أموال 
للس�رقات  مناف�ذ  موازنات�ه 

واالختالسات والفساد”.
ومن�ذ الع�ام 2003 ولغاي�ة 
أالن,لم يشهد العراق أي طفرة 
نوعي�ة عل�ى مس�توى تقدي�م 

المش�اريع  الخدم�ات وتنفي�ذ 
اإلستراتيجية رغم انفاق مبالغ 
طائلة التي تمثل موازنة الدولة 
لعش�ر س�نوات ماضية بمعدل 
80 ملي�ار دوالر س�نويا , بينما 
ظلت ملفات الكهرباء والبطاقة 
التمويني�ة والصناعة والزراعة 

تراوح مكانها دون جدوى.

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

يواصل تنظيم”داعش” بمدينة الموصل تنفيذ س�يناريو تدمير 
التراث العراقي عبر نس�ف المواقع األثرية والتاريخية والتي كان 
آخرها “قلعة تلعفر األثرية”, وفيما ترى وزارتا الثقافة والسياحة 
واآلث�ار ب�ان ه�ذه العملية ج�اءت للتغطي�ة على هزائ�م التنظيم 

اإلرهابي, دعتا المجتمع الدولي للتدخل لحماية اآلثار العراقية.
وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي يمر فيه “داعش” بمرحلة 
من االنكس�ار والتفكك بعد تكرار حوادث “الخيانة” بين صفوفه, 
وهذا ما دفع التنظيم اإلرهابي إلى االنتقام من كل ش�خص تحوم 
حوله شبهات حتى أن األمر انسحب إلى الصحفيين كونهم رفضوا 
التجسس لصالحه.  اعتبرت وزارتا الثقافة والسياحة واآلثار، امس 
االح�د، قيام تنظيم “داعش” بتفجير قلع�ة تلعفر االثرية محاولة 
“ارهابية” للتغطية على هزائم�ه االخيرة على يد القوات االمنية، 
فيم�ا طالبتا المجتم�ع الدولي بحماية المواق�ع االثرية الخاضعة 
لس�يطرة التنظيم.وقالت وزارة الثقافة في بيان صحفي، نس�خة 
منه، إنه “ف�ي الوقت الذي تحقق قواتنا المس�لحة والمتطوعون 
االنتصارات تلو االنتصارات في معركتهم المقدس�ة مع عصابات 
داعش، عاود اإلرهابيون التكفيريون استهداف األماكن التاريخية 
ودور العبادة في محافظة نينوى وآخرها قلعة تلعفر التأريخية”.

وأضاف�ت أن “جرائم تفجير دور العب�ادة والمواقع التاريخية بما 
تمثله من قيمة دينية وحضارية للعراقيين، هي جزء من سياس�ة 
إرهابية ممنهجة تس�تهدف االنسان والحضارة معا”، مشيرة الى 
انه�ا “ابتدأت بتكفير المخالفين لعقائده�م وافكارهم المنحرفة، 

ولم تنته بسبي النساء وتهجير اآلمنين ونهب ممتلكاتهم”.
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دفاعًا عن التشيع العريب يف العراق
     التحليل السياسي / غانم عريبي

العرب�ي  التش�يع  يتع�رض 
ف�ي العراق ال�ى هجم�ة فكرية 
وموجهة  محس�وبة  وطائفي�ة 
تستهدف الحشد الشعبي وفتوى 
وأس�اس  السيس�تاني  االم�ام 
كفاح ش�يعة العراق السياس�ي 
واالجتماع�ي والعس�كري ف�ي 

مواجهة داعش ومن لف لفها.
ان تل�ك الهجمة تق�ف خلفها 
دولي�ة  وإرادات  اقليمي�ة  دول 
وتمول من الجي�ب العربي تحت 
عنوان مكافحة المد الشيعي في 
العالم العرب�ي مع اقرار من قبل 
االزهر ان التشيع مذهب اسالمي 
معترف به وي�درس في االزهر.

تس�تهدف  هجم�ة  ام�ام  نح�ن 
الفكري للتشيع والهوية  الكيان 
وال�روح العلوي�ة وعالق�ة تل�ك 
الجماعة باألئمة »ع« ومدرستهم 
الفكري�ة ومنطلقاتهم المعرفية 
وصلته�م بالرس�الة ول�ذا يجب 
الق�ول ان االس�تهداف ينط�وي 
على اس�تهداف الرس�الة واألمة 
يك�ون  ان  قب�ل  اوال  والكي�ان 

استهدافا لمجموعة من الناس.
ان�ا هن�ا ال اعل�ن دفاعي عن 
العالق�ة  ع�ن  بمع�زل  التش�يع 
بالمذاه�ب االس�المية االخ�رى 
والجماع�ة  الس�نة  م�ع  فان�ا 
واألمة والكيا الذي يحدد عالقته 
بالعراق ووحدت�ه الوطنية على 

خلفي�ة ان يكون العراق 
وط�ن العراقيين جميعا 
وليس وطنا السنة دون 
الشيعة او وطن الشيعة 

دون السنة.
في ح�وار ش�خصي 
جرى بين�ي وبين محلل 
سياس�ي عراق�ي مقيم 
في عمان قال لي التقيت 
واحدا من رموز الجيش 
االس�المي ف�ي الع�راق 
ال�ذي كان يديره طارق 
الهاش�مي وتحدثت اليه 
عن النتائ�ج التي افضى 
داع�ش  احت�الل  اليه�ا 
وت����كريت  للموص�ل 
الش�رعية  واألحك���ام 
ال  الت�ي  االس�المية 
تسمح باغتصاب النساء 
ج�رى  كم�ا  وبيعه�ن 
االمر م�ع االزيديات في 
الموص�ل وان الضرورة 
الوطني�ة تقتض�ي قتال 
ان  ل�ي  فق�ال  داع�ش 
»الس�نة في الع�راق لن 
يس�محوا لك�م بالعيش 

يوما واحدا في الس�لطة 
الن الحكم في الع�راق لنا وانتم 

مواطنون من الدرجة الثانية«.
ان بع�ض الس�نة ف�ي العراق 
مواطني�ن  الش�يعة  يري�د  ال 
ان  ب�ل  العاش�رة  الدرج�ة  م�ن 
البع�ض منهم وق�د انتم�ى الى 

التكفيرية  المجموعات 
بوجوده�م  يرغ�ب  ال 
احياء يتنفس�ون الحياة 
عل�ى نمط م�ن الثقافة 
االقصائي�ة وه�ي نمط 
جلوده�م  علي�ه  بني�ت 

ودماؤهم.
ل�ن  النم�ط  ه�ذا  ان 
يك�ون نمطا ايجابيا في 
المس�الة  التعاط�ي مع 
االس�اس  من  الوطني�ة 
مخلص�ا  يك�ون  ول�ن 
وق�د  وناس�ه  لش�عبه 
تحالف مع داعش وقبل 
االزيدي�ات  باغتص�اب 
العراقيات  والمس�لمات 
وقتل الرج�ال من قبيلة 
البونم�ر عل�ى ان يكون 
حليفا او ينظر بايجابية 
للشيعة كبيئة فكرية او 

وجود بشري.
لنقولها بكل صراحة 
ان البع�ض يقاتلنا نحن 
ألننا ف�ي الحكومة وقد 
استعدنا دورنا الطبيعي 
ببن�اء  المش�اركة  ف�ي 
العملية السياسية وأثبتنا 
للعالم اجمع ان الحش�د الشعبي 
هو النواة الحقيقية لبناء العراق 
الجدي�د وهو الض�د الموضوعي 
التكفي�ري  المش�روع  الح�الم 
الداعش�ي ف�ي الع�راق والعال�م 
العربي وان شيعة العراق وسنته 

المخلصي�ن من رج�ال الوطنية 
الوطني  الفري�ق  الش�جعان هم 
ال�ذي يكتب الله على يديه النصر 
ض�د داع�ش ومخط�ط عرب�ي 
الهيمنة  العراق إلط�ار  إلخضاع 

االجنبية.
باألم�س قتلت داع�ش ثالثة 
من علمائنا الس�نة ف�ي البصرة 
واله�دف واضح قب�ل ان تنجلي 
غبرة المؤامرة الداعشية ألجهزة 
الفتن�ة  وه�و  العراقي�ة  االم�ن 
وزي�ادة الش�قة بي�ن الفريقين 
واستهداف االنتصارات التاريخية 
على الدواعش لكن اخوتنا السنة 
ل�ن تنطلي تلك النغم�ة المتآمرة 
الفرص�ة  وس�يفوتون  عليه�م 
عليه�م كما فوتوا تل�ك الفرصة 

في سنوات 2005 و2006.
نحن الش�يعة نخ�وض حربا 
ضد داع�ش ومن يح�رك افعاها 
ومن يتوس�ع م�ن خاللها ومن 
الوطني�ة  التجرب�ة  يس�تهدف 
الديموقراطية في العراق ومعنا 
اخوتن�ا المجاه�دون م�ن ابناء 
الس�نة والجماع�ة اخ�وة وطن 
وشعب ونحن في الحقيقة شعب 
قب�ل ان نكون فريقي�ن ينتميان 
ال�ى رؤيتين في الفقه واألحكام 
الشرعية واالس�الم دعانا دائما 
الى التحلي بالصبر على المكاره 
الش�ريرة  التهديدات  ومواجه�ة 
لداع�ش وبن�اء الدول�ة العراقية 

الحديثة بالوحدة الوطنية.

البعض يقاتلنا  الننا في الحكومة وقد استعدنا دورنا الطبيعي 
في المشاركة ببناء العملية السياسية

االمن الربملانية:
 جيب تشكيل جلان ملعرفـة 
الدول الداعمة لـ »داعش«

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د عض�و لجن�ة االم�ن والدف�اع 
النيابية هوش�يار عبد الله، أمس االحد، 
»داع�ش«  تنظي�م  تزوي�د  حادث�ة  أن 
باألسلحة تكررت، مشدداً على ضرورة 
تش�كيل لجان تحقيقي�ة لمعرفة الدول 

التي تزود التنظيم باألسلحة.
وق�ال عبد الل�ه »البد م�ن الحكومة 
اتخ�اذ موقف م�ن اميركا عل�ى خلفية 
باألس�لحة  داع�ش  تنظي�م  تزوي�د 
والمع�دات«، مبين�ا أن »هن�اك ص�ورا 
وأخب�ارا تتح�دث ع�ن تزوي�د داع�ش 

باألسلحة لكن لم تصل الى اللجنة«.
وأض�اف عبد الل�ه أن »حادثة تزويد 
داع�ش باألس�لحة تك�ررت والب�د من 
ضرورة تشكيل لجان تحقيقية لمعرفة 
ال�دول الت�ي ت�زود داعش باالس�لحة«، 
مش�يراً الى ان »هذا االمر يمس السيادة 

العراقية«.
وكان�ت اللجن�ة االمنية ف�ي مجلس 
محافظة صالح الدين كش�فت، السبت، 
اس�لحة  الق�ت  مجهول�ة  طائ�رات  أن 
وعت�اداً لتنظيم »داعش« جنوب ش�رق 
تكري�ت، مبين�ة ان هن�اك دوالً تريد ان 

تبقي العراق تحت احتالل »داعش«.
فيم�ا اك�د عض�و ف�ي لجن�ة االمن 
والدف�اع النيابية ماج�د الغراوي، امس 
زودت  اميركي�ة  طائ�رة  ان  الس�بت، 
تنظيم »داعش« باألس�لح��ة والمعدات 
ف�ي صالح الدين، مش�يراً الى أن اللجنة 
س�تعقد اجتماع�اً خالل االي�ام المقبلة 

لمتابعة الحادث.

      بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس السلطة القضائية 
االتحادية القاضي مدحت المحمود 
وزير الداخلية محمد سالم الغبان.

المحم�ود  القاض�ي  واب�دى 
»اس�تعداد السادة القضاة وأعضاء 
االدعاء الع�ام لدعم جه�ود وزارة 

الداخلية في تأدية مهامها«.
وناش�د الس�يد رئيس الس�لطة 
»منتس�بي  االتحادي�ة  القضائي�ة 
ق�رارات  لتنفي�ذ  الداخلي�ة  وزارة 
القضاء بيس�ر وش�فافية وسرعة 
الس�يما الق�رارات الص�ادرة م�ن 
التحقي�ق وقضاة  الس�ادة قض�اة 
محاك�م الجناي�ات والجنح لتأمين 

إنج�از القضاي�ا الجزائية بس�رعة 
وفي مقدمتها قضايا الموقوفين«، 
مشيرا إلى أنه »من دون ذلك يتعذر 

إنجاز تلك القضايا«.
الوزي�ر  أب�دى  جانب�ه،  م�ن 
اس�تعداده لتش�كيل لج�ان لتنفيذ 
قرارات القضاء بسرعة وبشفافية. 
وق�د تم االتفاق عل�ى إبقاء قنوات 
االتصال مفتوح�ة لتذليل العقبات 
في هذا السبيل.واستعرض الغبان 
مه�ام وزارة الداخلي�ة ف�ي حفظ 
أرواح  وحماي�ة  الداخل�ي  األم�ن 
المواطني�ن وحرياته�م واألم�وال 
العامة والخاصة وناش�د الس�لطة 
وزارة  جه�ود  بدع�م  القضائي�ة 

الداخلية في هذا المجال.

      بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در أمني عراق�ي، أمس 
االح�د، ب�أن ق�وات ح�رس الح�دود 
ص�دت هجوم�ا لتنظيم داع�ش على 
مخفر ح�دودي عراقي عل�ى الحدود 
م�ع الس�عودية. وق�ال المص�در إن 
ق�وات ح�رس الحدود ص�دت هجوم 
داعش على مخفر عنازة على الحدود 

العراقية الغربية مع السعودية.
وأض�اف ان اش�تباكات مس�لحة 

اندلع�ت بي�ن الجانبي�ن اث�ر الهجوم 
أس�فرت ع�ن مقت�ل عنصري�ن م�ن 
التنظي�م وإصابة 4 آخري�ن بجروح. 
دون اإلش�ارة إلى وق�وع ضحايا من 

قوات حرس الحدود من عدمه.
وأشار المصدر الى ان المهاجمين 
انس�حبوا إلى مدينة الرطبة بعد فشل 
الهج�وم. أم�ا مدين�ة الفلوج�ة فقد 
شهدت خالل ال� 24 س�اعة الماضية 
قصف�ا عنيف�ا بصواري�خ الراجمات 
والمدفعي�ة الثقيل�ة اس�تهدفت عددا 

من مناطق واحي�اء المدينة وخاصة 
القاطع الجنوبي للمدينة.

وقالت مصادر م�ن داخل المدينة 
إن القص�ف تس�بب بس�قوط قتل�ى 
وجرح�ى، ل�م يتض�ح عدده�م على 
الفور، وإلح�اق أض�رار مادية كبيرة 

بدور ومحال المواطنين.
وأشارت المصادر إلى ان طائرات 
عدة تجوب س�ماء المدين�ة لكنها لم 
تقص�ف اي هدف في وقت اس�تمرت 
ف�ي  والمع�ارك  االش�تباكات  في�ه 

منطقتي النعيمي�ة وجامعة الفلوجة 
جن�وب ش�رقي المدين�ة بي�ن تنظيم 
يس�اندها  الجي�ش  وق�وات  داع�ش 

مقاتلو الحشد الشعبي.
وكان متش�ددو داع�ش ق�د بدأوا 
الهجوم الس�تعادة السيطرة على تلك 
المناطق. وفي ميس�ان ق�ال الناطق 
باس�م الداخلية إن شرطة المحافظة 
نف�ذت حمل�ة اعتقلت خالله�ا )19( 
مطلوب�آ بقضاي�ا جنائي�ة مختلف�ة 

بينهم متهمون بجرائم إرهابية.

القايض املحمود يستقبل الغبان ملناقشة 
تنفيذ قرارات القضاء بشفافية

حرس احلدود يصد هجومًا لـ »داعش« عىل خمفر قرب السعودية

حشد: 50 ألف عراقي أصيبوا وفقدوا خالل 2014
      بغداد / المستقبل العراقي

برص�د  تعن�ى  منظم�ة  اعلن�ت 
ومتابع�ة جرائ�م اإلب�ادة الجماعية، 
أم�س األحد، أن نح�و 50 الف عراقي 
قتل�وا وأصيبوا وفقدوا خ�الل العام 
الماض�ي 2014 بس�بب اعمال العنف 
وس�يطرة تنظيم »داع�ش« على عدد 
من المدن، فيما اعتبرت أن ما يحدث 
في العراق »ابش�ع مأس�اة إنسانية« 
منذ عمليات اإلبادة في رواندا 1994. 
وقال�ت »الحمل�ة الش�عبية الوطنية 
إلدراج تفجيرات الع�راق على الئحة 
جرائم اإلبادة الجماعية )حشد(«، في 
تقرير، إن »العام 2014 شهد انتهاكات 
لحق�وق  مس�بوقة  وغي�ر  خطي�رة 
الجماع�ات  اجتي�اح  بع�د  اإلنس�ان 
اإلرهابية لع�دد من الم�دن العراقية 
وخصوص�ا تل�ك الت�ي تض�م اقليات 
تختلف مع توجه�ات تلك التنظيمات 
وايدلوجيتها«، الفتة الى ان »سقوط 
الموصل بيد تلك الجماعات االجرامية 
االنته�اكات  لمسلس�ل  بداي�ة  مث�ل 
التي مورس�ت  الجماعية  واالب�ادات 
بح�ق المدنيي�ن والع�زل وخصوصا 
من ابن�اء االقليات العرقي�ة واالثنية 

والدينية والمذهبية«.
وأضافت ان »المجاميع االرهابية 
مارس�ت عملي�ات قت�ل وإب�ادة على 
الهوية بش�كل واضح، حتى أن بعض 
الضحايا تم س�ؤالهم ع�ن انتمائتهم 
قبل تنفيذ عمليات التصفية كما روى 
ش�هود عي�ان في مجزرتي س�بايكر 
وس�جن بادوش، مم�ا يضعنا جرائم 
يعاقب عليها القانون الدولي ووردت 
والمعاه�دات  المواثي�ق  ف�ي  نص�ا 

الدولي�ة كميث�اق روما االساس�ي«، 
الفت�ة الى ان »جس�امة وفظاعة تلك 
الممارسات والجرائم شكلت انتهاكا 
للقواني�ن  مس�بوقا  وغي�ر  خطي�را 
وتهديدا لألمن والس�لم الدوليين منذ 
عمليات اإلبادة الجماعية التي حدثت 
في رواندا ضد اقلية التوتس�يي العام 
1994«.وبينت الحملة ان »المسلحين 
قاموا بإبادة قرى بأكملها كما حدث 
ف�ي بش�ير وطوزخورمات�و وق�رى 

)براوجلي، جرداغلي، وقرناز، ش�اه 
سيوان( يومي 12 و 13 حزيران التي 
يقطنها غالبية م�ن التركمان، فضال 
عن قض�اء س�نجار غرب�ي الموصل 
الذي ش�هد واحدة من ابشع عمليات 
الت�ي راح ضحيته�ا قراب�ة  االب�ادة 
الستة االف مواطن ايزيدي بين شهيد 

وجريح ومشرد«.
وأش�ار التقرير ال�ى أنه »ال يوجد 
حص�ر بأع�داد الش�هداء والجرح�ى 

الس�لطات  قب�ل  م�ن  والمفقودي�ن 
الرس�مية التي لألس�ف لم تتبع مبدأ 
الش�فافية ف�ي اغل�ب االحي�ان فيما 
يخ�ص التعامل م�ع اع�داد الضحايا 
الق�وات  وخصوص�ا م�ن منتس�بي 
ان »احصائي�ات  المس�لحة«، مبين�ا 
الحمل�ة بأع�داد الضحايا من�ذ بداية 
ال�ف  ب���50  ق�درت   2014 الع�ام 
ضحي�ة بين ش�هيد وجريح ومفقود 

ومحتجز«.
ودع�ت الحمل�ة األم�م المتح�دة 
واألس�رة الدولية الى »لعب دور أكبر 
في الع�راق واعتبار ما جرى ويجري 
ف�ي الع�راق جرائ�م ح�رب وإب�ادة 
االنس�انية  ض�د  وجرائ�م  جماعي�ة 
وترجمة ذل�ك الى ق�رارات وصكوك 
كاف�ة  معاقب�ة  وضم�ان  دولي�ة، 
والمتعاونين  والداعمي�ن  الممولي�ن 

مع تلك الجماعات«.
يش�ار الى ان العام الماضي شهد 
تطورات امنية غير مس�بوقة تمثلت 
بس�يطرة تنظيم »داع�ش« على عدد 
مدين�ة  بينه������ا  المناط�ق  م�ن 
الموصل في حزيران، فيما تصاعدت 
الت�ي  والتفجي�رات  العن�ف  اعم�ال 

استهدفت المدنيين.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت محكمة اس�تئناف البصرة االتحادي�ة اتخاذ القضاء 
اإلج�راءات القانوني�ة بخص�وص دع�وى اس�تهداف خطب�اء 

المساجد في المحافظة.
وقال القاضي عادل عبد الرزاق رئيس االستئناف إن »دعوى 
استهداف خطباء المساجد تتولى التحقيق بها محكمة تحقيق 
البص�رة الثالث�ة«. وتابع انه »ت�م اتخاذ اإلج�راءات القانونية 
واالس�تماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والمشتكين«، 
مؤكدا أن »القضاء يس�ير في ه�ذه الدعوى وفقا للقانون وأن 
إجراءات�ه كفيلة بالوص�ول إلى الجناة وإحالته�م على محاكم 

الجنايات«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير الداخلية محمد س�الم الغبان، أمس الس�بت، عن 
تس�لم الوزارة 40 جهازا للكش�ف عن المتفجرات، مش�يًرا الى 
انه يج�ري نصبها حاليا في مواقع حيوي�ة ومداخل العاصمة 
والمحافظ�ات. وقال الغبان في تصريحات إن »وزارة الداخلية 
اعدت خطة ش�املة ت�م وضعها تعتمد بالدرجة االس�اس على 
تخفي�ف عدد الس�يطرات في المناط�ق المكتظ�ة وتعويضها 
بالعناصر االس�تخبارية«. وأضاف الغبان أن »الوزارة تس�لمت 
40 جهازا للكش�ف عن المتفجرات«، مش�يرا ال�ى انه »يجري 

نصبها في مواقع حيوية بمداخل العاصمة والمحافظات«.
وتاب�ع الغب�ان ان »العم�ل جار بش�كل دؤوب عل�ى تأمين 
العاصمة وفقا لخطة محكمة، بضمنها تسلم الملف االمني في 
بغداد ورفع عدد من الس�يطرات تدريجيا للقضاء على ظاهرة 

عسكرة المجتمع واالنتقال الى العمل االمني الشرطوي«.
يذكر ان وزارة الداخلية اعلنت، في 10 تشرين الثاني 2014، 
ع�ن وص�ول الوجبة االول�ى من عج�الت كش�ف المتفجرات 
ال�ى العراق، وفيم�ا بين ان هذه العجالت من مناش�ئ رصينة 
وذات كفاءة عالية، اكد انها س�تخدم في العاصمة خالل االيام 

المقبلة، ومن ثم في بقية المحافظات.

استئناف البرصة: اختذنا اإلجراءات القانونية 
يف قضية الشهداء »خطباء املساجد«

الداخلية تتسلم 40 جهاز كشف 
متفجرات لنصبها يف بغداد

     بغداد / المستقبل العراقي

ع�د وزي�ر الصناع�ة والمع�ادن نصي�ر العيس�اوي، أمس 
االحد، ان الصناعة عاش�ت عالة عل�ى االقتصاد، وفيما بين ان 
الدول�ة انفقت عليها 15 الف مليار دينار دون تقدم، اش�ار الى 
انها س�تعد خطة لوضع كافة التس�هيالت لجذب المستثمرين 

العراقيين واألجانب.
وق�ال العيس�اوي ف�ي مؤتمر صحف�ي بمبنى ال�وزارة إن 
»الصناعة في العراق لغاية نهاية عام 2014 تعيش كعالة على 
االقتصاد العراقي بدل من ان تكون احدى ركائزه االساسية«، 
مبين�ا ان »الدول�ة انفقت على الوزارة مبل�غ اليقل عن 15 الف 
ملي�ار دين�ار دون ان تحقق تق�دم واضح في مج�ال الصناعة 
بسبب الفساد والوضع المني الغير مستقر في البالد«. وأضاف 
العيس�اوي ان« ش�ركات ال�وزارة البالغة 71 ش�ركة مختلفة 
االختصاص�ات الصناعي�ة االن غي�ر قادرة عل�ى توفير رواتب 
موظفيها«، مش�يرا الى ان »اكثر من 60 ش�ركة منها خاسرة 
ومدينة في ظل تدفق العملة الصعبة خارج البالد مقابل بضائع 

وسلع مغشوشة ومخالفة لمعايير الصحة والجودة«.
وأكد العيس�اوي ان »الموازنة االس�تثمارية للع�ام المقبل 
2015 تبل�غ 110 ملي�ار دين�ار وه�ي ال تكفي إلنش�اء مصنع 
واحد حديث ومتطور«، مشددا على ضرورة »مشاركة القطاع 
الخ�اص العربي واألجنبي مباش�رة او من خالل المس�تثمرين 

العراقيين«.

العيساوي: الصناعة عاشت »عالة« عىل االقتصاد 
وأنفقت عليها 15 ألف مليار
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             بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التربي�ة، أمس االح�د، ان موعد العطلة 
الربيعية سيكون اعتبارا من األول من شهر شباط المقبل 

برغم إلغاء امتحانات نصف السنة. 
وقال�ت المتح�دث الرس�مي باس�م الوزارة، س�امة 
الحس�ن، ان “ال�وزارة ق�ررت ان تكون العطل�ة الربيعية 
ولجميع طلبة الم�دارس للعام الدراس�ي الحالي 2014-

2015 في األول من شباط المقبل ولغاية ال�15 منه«. 
وتابع�ت بالق�ول ان »العطل�ة الربيعية تع�د حقا من 
حقوق الطلبة والمدرس�ين وما أش�يع في بعض مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي بش�أن الغائه�ا على خلفي�ة الغاء 

امتحانات نصف السنة عار عن الصحة«. 

التربية: األول من شباط بداية العطلة الربيعية 

العراق ألسرتاليا: نحن الدولة الوحيدة التي حتارب  »داعش« عىل األرض
     المستقبل العراقي / علي الكعبي

اتفق�ت اس�تراليا م�ع الع�راق عل�ى 
تس�ريع عمليات دعم القوات المس�لحة 
لمواجه�ة تنظي�م “داعش” باالس�لحة 
والتدري�ب وتقديم مس�اعدات انس�انية 
لنازحي�ه، ف�ي الوق�ت الذي اك�د رئيس 
ال�وزراء االس�ترالي أن ح�رب باده ضد 
اإلرهاب ليس�ت عراقية فحس�ب، وإنما 
هي ح�رب العالم كله في مواجهة خطر 
“داعش”.وخال مؤتمر صحفي مشترك 
م�ع رئي�س ال�وزراء االس�ترالي تون�ي 
ابوت، اثنى رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العب�ادي عل�ى موق�ف اس�تراليا الداعم 
للعراق في مواجهة ارهاب “داعش” التي 

توقع القضاء عليها في وقت قريب. 

وقال العبادي في تصريح مشترك مع 
ابوت عقب جلس�ة المباحثات الرسمية 
إن اس�تراليا وف�رت للع�راق منذ أش�هر 
مقات�ات وطائرات اس�تطاع لكش�ف 
تح�ركات عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة 
وض�رب مواقعه�ا الى جان�ب الدعم في 
مجال مكافح�ة االرهاب وتدريب قواتنا 
في قواعد عس�كرية تحدده�ا الحكومة 
العراقية.ودع�ا العب�ادي اس�تراليا ال�ى 
زيادة تس�ليح القوات العراقية وتدريبها 
وتوفي�ر م�ا تحتاجه من دعم عس�كري 
من اجل حس�م المعرك�ة والقضاء على 

تنظيم “داعش”.
وق�ال “نح�ن الدول�ة الوحي�دة التي 
تح�ارب داع�ش عل�ى األرض بالق�وات 
المسلحة واالجهزة األمنية والمتطوعين 

ونحقق انتص�ارات باه�رة بتعاون غير 
مسبوق من جميع العراقيين”.

وأك�د أن “ابن�اء ش�عبنا عب�روا عن 
حرصه�م على وح�دة العراق وس�يادته 
ومواجه�ة داع�ش”. واض�اف قائاً “ال 
اس�تبعد القض�اء على داعش ف�ي فترة 
المواطني�ن والدع�م  قياس�ية بتع�اون 

الدولي الذي تمثل استراليا جزءاً منه”.
ال�وزراء  رئي�س  ق�ال  جهت�ه،  م�ن 
االس�ترالية  “الق�وات  إن  االس�ترالي 
موج�ودة في العراق لدعم العراقيين في 
مواجهة )داعش( ألنه يستهدف االنسانية 
جمعاء”.وأك�د ان باده مس�تعدة لتلبية 
احتياجات الق�وات العراقي�ة في مجال 
التس�ليح والتدري�ب وتقدي�م المعونات 
العراقيين.وق�ال  للنازحي�ن  االنس�انية 

“نحن مصمم�ون على تعمي�ق عاقات 
التع�اون م�ع الع�راق ونتطل�ع إلقام�ة 
عاقات شراكة بناءة وايجابية وقد جئنا 
لبغ�داد الي�وم لتجديد دعمن�ا والوقوف 
م�ع العراقيين ف�ي حربهم ض�د تنظيم 
داع�ش الذي يهدد العالم أجمع وقد رأينا 
كيف هّجروا المايين وقطعوا الرؤوس 

ونفذوا اعدامات جماعية”.
تقدي�م  تواص�ل  ب�اده  إن  وق�ال 
المس�اعدات االنس�انية والساح ضمن 
التحال�ف الدولي.وأضاف أب�وت “أوجه 
ش�كري للعب�ادي لجهوده االس�تثنائية 
الت�ي يقوم به�ا من اجل وحدة الش�عب 
العراقي واننا كدولة صديقة سنقدم كل 
ما نستطيع من أجل دعم العراق ووحدته 
وسيادته”.وخال اجتماع عقده الرئيس 

فؤاد معصوم في بغداد مع رئيس وزراء 
اس�تراليا  تون�ي أبوت والوف�د المرافق 
له، جرى بحث التطورات السياس�ية في 
الع�راق في ظل تش�كيل حكومة تحظى 
بتمثيل شامل ومن خال جهود الرئاسة 
العراقية في العمل المستمر للتقريب بين 
جميع الفصائل العراقية وتهيئة أسباب 

تحقيق مصالحة وطنية حقيقية.
وقد اثنى الرئيس معصوم على الدور 
الحيوي ألس�تراليا في دع�م العراق في 
مج�ال المس�اعدات االنس�انية والجهد 
العس�كري وه�و يخ�وض حرب�ه ض�د 

االرهاب.
وأك�د أن العاق�ات المتنامي�ة بي�ن 
البلدي�ن س�تتعزز أكث�ر، حي�ث يحف�ظ 
الداع�م  دوره�ا  ألس�تراليا  العراقي�ون 

والمس�اند وبما يجعل منها دولة حليفة 
س�واء ف�ي القض�اء عل�ى الدكتاتورية 
السابقة في العراق والحرب ضد االرهاب 

أو في بناء واعمار العراق.
وم�ن جانب�ه، عب�ر رئي�س ال�وزراء 
االس�ترالي عن تقدير الشعب األسترالي 
واهتمام�ه بالدور الكبي�ر الذي يقوم به 
العراقي�ون ف�ي العمل من أج�ل القضاء 
عل�ى االرهاب، مش�يراً إل�ى أن ما عاناه 
العراق جراء جرائم االرهاب هو موضع 
اهتمام األستراليين وحرصهم على دعم 

وتعزيز الموقف العراقي.
وأك�د أن ح�رب العراق م�ع االرهاب 
هي ليس�ت حرب العراق فقط وإنما هي 
حرب العال�م كله ضد الخط�ر االرهابي 

الذي يتهدد الجميع.

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

يواص�ل تنظيم”داعش” بمدينة 
الموص�ل تنفي�ذ س�يناريو تدمي�ر 
التراث العراقي عبر نسف المواقع 
كان  والت�ي  والتاريخي�ة  األثري�ة 
األثري�ة”,  تلعف�ر  آخره�ا “قلع�ة 
الثقاف�ة  وزارت�ا  ت�رى  وفيم�ا 
والسياحة واآلثار بان هذه العملية 
جاءت للتغطية على هزائم التنظيم 
اإلرهاب�ي, دعتا المجتم�ع الدولي 

للتدخل لحماية اآلثار العراقية.
وج�اءت ه�ذه التط�ورات ف�ي 
الوق�ت ال�ذي يم�ر في�ه “داعش” 
بمرحل�ة م�ن االنكس�ار والتفكك 
بع�د تكرار ح�وادث “الخيانة” بين 
صفوف�ه, وهذا م�ا دف�ع التنظيم 
االنتق�ام م�ن كل  إل�ى  اإلرهاب�ي 
ش�خص تحوم حوله شبهات حتى 
أن األمر انس�حب إل�ى الصحفيين 
كونهم رفضوا التجسس لصالحه.  
الثقاف�ة  وزارت�ا  اعتب�رت 
والس�ياحة واآلث�ار، ام�س االحد، 
قيام تنظيم “داعش” بتفجير قلعة 
االثرية محاول�ة “ارهابية”  تلعفر 
للتغطي�ة عل�ى هزائم�ه االخي�رة 
عل�ى ي�د الق�وات االمني�ة، فيم�ا 
طالبت�ا المجتم�ع الدول�ي بحماية 
المواقع االثرية الخاضعة لسيطرة 

التنظيم.
وقال�ت وزارة الثقافة في بيان 
صحف�ي، نس�خة من�ه، إن�ه “في 
الوقت الذي تحقق قواتنا المسلحة 
تل�و  االنتص�ارات  والمتطوع�ون 
االنتصارات في معركتهم المقدسة 

ع�اود  داع�ش،  عصاب�ات  م�ع 
اإلرهابيون التكفيريون اس�تهداف 
العبادة  التاريخي�ة ودور  األماك�ن 
في محافظ�ة نينوى وآخرها قلعة 

تلعفر التأريخية”.
وأضافت أن “جرائم تفجير دور 
العب�ادة والمواق�ع التاريخي�ة بما 
تمثله م�ن قيمة ديني�ة وحضارية 
للعراقيي�ن، هي جزء من سياس�ة 
تس�تهدف  ممنهج�ة  إرهابي�ة 
االنس�ان والحضارة معا”، مشيرة 
الى انها “ابتدأت بتكفير المخالفين 
المنحرفة،  وافكاره�م  لعقائده�م 

ول�م تنته بس�بي النس�اء وتهجير 
اآلمنين ونهب ممتلكاتهم”.

“توال�ي  أن  ال�وزارة  وتابع�ت 
المرتزق�ة  عل�ى  االنتص�ارات 
الدواعش والهزائم التي لحقت بهم 
في مواقع كثيرة، دفعت هؤالء الى 
صب ج�ام غضبهم على الش�واهد 
الديني�ة والتاريخي�ة ف�ي نين�وى 
بع�د اس�تحالة تحقيق تق�دم على 
الدولي  المجتمع  األرض”، مطالبة 
ال�ى “العم�ل الس�ريع النق�اذ م�ا 
تبقى من تلك الش�واهد الحضارية، 
ودعم الحكومة العراقية في اعادة 

بناء االماك�ن التراثية التي دمرتها 
العصابات االرهابية”.

وزارة  قال�ت  جهته�ا،  م�ن 
الس�ياحة ف�ي بيان صحف�ي، إن “ 
داع�ش االرهابي ق�ام بتفجير عدة 
مب�ان داخل قلعة تلعفر االثرية، ما 
ادى الى هدم اج�زاء مهمة منها”، 
االرهابي�ة  ان “المجامي�ع  مبين�ة 
ش�وهدت وه�ي تق�وم بحفريات 
داخل القلعة التي تمثل بقايا مدينة 

أشورية تسمى )نمت عشتار(”.
وناش�دت العال�م والمنظم�ات 
ب�اإلرث  المعنيي�ن  وكل  الدولي�ة 

االنساني لباد النهرين ب�”الوقوف 
معنا في ه�ذه المرحل�ة العصيبة، 
وان يعم�ل كل م�ن موقعه بإيقاف 
المتاج�رة باآلث�ار العراقي�ة الت�ي 
يم�ول بها كي�ان داع�ش اإلرهابي 
أعمال�ه اإلجرامية”، مش�ددة على 
الج�وار  أن “تعم�ل دول  ض�رورة 
المراقب�ة  تش�ديد  عل�ى  العراق�ي 
عل�ى حدوده�ا لمنع انتق�ال اآلثار 

العراقية المسروقة اليها”.
يشار إلى أن تنظيم “داعش” قام 
,األربع�اء الماضي, بنس�ف اجزاء 
كبي�رة من قلعة تلعف�ر التاريخية، 

ما اس�فر عن تدمير اج�زاء كبيرة 
منها، بحسب مصدر امني.

في سياق متصل, كشف مصدر 
امن�ي ف�ي محافظ�ة نين�وى, ان 
عصاب�ات داعش اإلرهابية اعتقلت 
تس�عة م�ن عناصرها ف�ي ناحية 
القي�ارة جن�وب الموص�ل بتهم�ة 
الخيانة. وقال المصدر أن”عصابات 
داعش اقتادت تسعة من عناصرها 
بينه�م ع�رب الجنس�ية ال�ى جهة 
بتهم�ة  اعتقاله�م  مجهول�ة بع�د 
الق�وات  م�ع  والتع�اون  الخيان�ة 
األمنية وتقدي�م معلومات لها عن 

المعارك الدائرة هناك “.
وأض�اف ان”عصاب�ات داع�ش 
اج�زاء  عل�ى  س�يطرتها  فق�دت 
واسعة من مناطق جنوب الموصل 
بعد تعاون ابناء العشائر مع قوات 

الجيش”
المرص�د  اك�د  الغض�ون,  ف�ي 
العراق�ي للحري�ات الصحفي�ة، أن 
بتصفي�ة  ق�ام  “داع�ش”  تنظي�م 
وإعاميين  صحافيين  واس�تهداف 
عراقيي�ن بع�د رفضهم التجس�س 
لصالحه في المناطق التي يس�يطر 
عليها. وق�ال رئيس المرصد هادي 
جل�و مرع�ي ، إن “تصاع�د حملة 
الصحافيي�ن  اس�تهداف  تصفي�ة 
واإلعاميين من قبل تنظيم داعش 
ف�ي المناط�ق التي يس�يطر عليها 
الصحافيي�ن  رف�ض  ال�ى  يرج�ع 
وموظفي�ن  كجواس�يس  العم�ل 
لدى التنظي�م”.  وأضاف مرعي أن 
“االج�راءات الت�ي تتخذه�ا نقابة 
الصحفيي�ن العراقيي�ن والحكومة 
العراقي�ة م�ا ت�زال دون مس�توى 
الطم�وح في ظل تصاع�د الهجمة 
اإلرهابية”، مش�يراً ال�ى أن “حتى 
ف�ي  فش�لت  الدولي�ة  المنظم�ات 
المناط�ق”.  تل�ك  ال�ى  الوص�ول 
وكان عناص�ر في تنظيم “داعش” 
نف�ذوا، مس�اء الس�بت الماض�ي، 
حكم اإلعدام رمي�ًا بالرصاص في 
معس�كر الغزالني بح�ق الصحفي 
العراق�ي عصام محمود الذي يقدم 
برنامج )س�اعة على اله�واء( في 
محط�ة تلفزي�ون س�ما الموص�ل 

الفضائية.

       المستقبل العراقي/ نهاد فالح

فيم�ا يخوض الجي�ش العراقي 
مدعوما بمقاتلي العش�ائر معارك 
شرس�ة م�ع تنظيم”داع�ش” في 
مناط�ق مختلفة بمحافظة االنبار, 
تحدث شيوخ المحافظة عن زيارة 
مرتقب�ة للوالي�ات األمريكي�ة من 

اجل تسليح العشائر.
الحكوم�ي  الرف�ض  ورغ�م 
والسياسي الواسع لعملية التسليح 
المباش�ر من واشنطن كونه يدخل 
ضم�ن عملية تغذية النزاع الداخلي 
عل�ى أس�اس طائف�ي, تصر بعض 
االط�راف على الذهاب بهذا االتجاه 
ال�ذي يع�د خط�وة غير مدروس�ة 
باعتب�اره فتح الباب أم�ام التدخل 

األمريكي, بحسب مراقبين.
وقال الش�يخ أحمد أبو ريش�ة، 
رئي�س مؤتمر صح�وة العراق، أنه 

س�يترأس وفداً رفيع المستوى من 
محافظ�ة األنبار لزي�ارة الواليات 
الش�هر  منتص�ف  ف�ي  المتح�دة 
الجاري. وذكر أبو ريش�ة في بيان 
صحفي, أن “الوفد سيضم ممثلين 
م�ن حكومة المحافظ�ة الذين لهم 
الموقف األول ف�ي مقاتلة داعش، 
ف�ي محاولة م�ن العش�ائر إلقامة 
شراكة أمنية مع الواليات المتحدة 
على غرار التجربة األمنية الناجحة 
في ع�ام 2006 والت�ي أنبثق عنها 
بقي�ادة  األنب�ار  صح�وة  تش�كيل 
الش�يخ عب�د الس�تار أب�و ريش�ة، 
والت�ي اس�تطاعت آن�ذاك أن تطّهر 

المحافظة من تنظيم القاعدة”.
وأضاف رئيس مؤتمر الصحوة 
العش�ائرية أن “اإلرهاب إذا تمكن 
من الس�يطرة على األنبار سيشكل 
خط�راً عل�ى األردن والس�عودية، 
وس�يمتد إل�ى دول الخلي�ج ويهدد 

ذل�ك  ف�ي  بم�ا  العالم�ي،  الس�لم 
المصالح األميركية في المنطقة”.

وأض�اف “نريد للعراق أن يكون 
مقب�رة أبدي�ة لإلره�اب والتطرف 
ألن ه�ذه الظاه�رة أصبح�ت تهدد 
العالم أجمع ونح�ن في بحث دائم 
عن ش�ركاء يقفون معن�ا في هذه 
المعركة وخاصة الواليات المتحدة 
التي لنا معها تجارب ناجحة كثيرة 

في هذا المضمار”.
وأعل�ن الش�يخ أب�و ريش�ة أنه 
قد أوفد مستش�اره الخ�اص مهند 
حيمور لبح�ث ترتيبات الزيارة مع 
ولضمان  األمريكيين  المس�ؤولين 
خروجها بالنتائج المتوقعة “الفتا 
إلى انه “سيتم اإلعان عن تشكيله 
الوفد وبرنام�ج الزيارة في بيانات 

الحقة”.
يش�ار إل�ى أن رئي�س مجل�س 
محافظة األنب�ار، صباح كرحوت، 

قال قب�ل أيام إن “حكوم�ة األنبار 
المحلية حصلت عل�ى موافقة من 
الحكومة المركزية على ذهاب وفد 
يمثل المحافظة إلى واشنطن لبحث 
دع�م الحكومة األميركية لعش�ائر 
األنبار بالس�اح والعتاد والتدريب 
لتحرير األنبار من س�يطرة تنظيم 

داعش اإلرهابي”.
وس�بق لوفد من شيوخ عشائر 
نين�وى  محافظ�ة  م�ن  ووجه�اء 
بقي�ادة المحافظ اثيل النجيفي, أن 
زار واشنطن  ضمن مساع التسليح 
المباشر من واشنطن دون التنسيق 
مع الحكوم�ة المركزية,مما خلف 

ردة فعل سياسية غاضبة.
عل�ى الصعي�د األمن�ي, تمكنت 
قوة من فوج المغاوير من قتل 28 
إرهابي�ا م�ن تنظيم داع�ش بينهم 
سبعة من جنسيات عربية واجنبية 
بمعارك تطهير محيط قضاء هيت. 

وبحس�ب مصدر امني, فان” قوات 
فوج المغاوي�ر وبدعم من مقاتلي 
العش�ائر نف�ذت هجوم م�ن أربعة 
مح�اور عل�ى محيط قض�اء هيت 
م�ن الجه�ة الش�مالية والش�رقية 
مما أسفر عن مقتل 28 عنصر من 
داعش بينهم س�بعة من جنس�يات 
عربية وأجنبية”,مبيناً أن” القوات 
أربع�ة  بتفجي�ر  نجح�ت  األمني�ة 
عناص�ر  يس�تقلها  كان  عج�ات 

التنظيم”.
وف�ي تط�ور امني آخ�ر، هاجم 
اإلرهابيون احد المقرات العسكرية 
في منطقة الكيلو 160 على الطريق 

الدولي السريع.
وقال مصدر امن�ي, أن”القوات 
األمني�ة  اس�تطاعت قتل أربعة من 

الدواعش في محيط المعسكر”.
في الغضون, ق�ال قائد صحوة 
غرب�ي الرم�ادي، امس االح�د، إن 

ارهابيي تنظيم “داعش” حش�دوا 
الماضي�ة  الس�اعات  م�دى  عل�ى 
بروان�ة  ناحي�ة  بأتج�اه  قواته�م 
التابع�ة اداري�ا ال�ى قض�اء حديثة 

غربي الرمادي.
، إن  الحم�ادي  وق�ال عاش�ور 
“ارهابي�ي داعش حش�دوا قواتهم 
وعناصرهم بأتج�اه ناحية بروانة 
في مسعى منهم لمهاجمة الناحية 
وايج�اد منف�ذ للدخول ال�ى قضاء 
حديث�ة بع�د فش�لهم ف�ي اقتحام 
القضاء خال الهجمات التي نفذت 

على مدى االيام الماضية”.
وأوض�ح الحم�ادي أن “اهداف 
بالنس�بة  تنظي�م داع�ش واضحة 
الدول�ي  التح����ال�ف  لطي�ران 
وباإلم�كان اس�تهدافها وتدميرها 
بالكام�ل، لكن هناك عدم جدية من 
الطيران بقصف االهداف المتحركة 

لعناصر داعش”.

 وعزا مجل�س محافظة االنبار 
هجم�ات  جمي�ع  فش�ل  اس�باب 
“داع�ش” الت�ي نفذها عل�ى مدى 
االي�ام الماضي�ة ف�ي االنب�ار ال�ى 
الت�ي اكتس�بتها الق�وات  الخب�رة 
العراقية ف�ي حرب الش�وارع ضد 
والمعلوم�ات  داع�ش،  ارهابي�ي 
االس�تخبارية عن تحركات داعش 
الت�ي  المناط�ق  الت�ي تص�ل م�ن 
يس�يطرون عليها، اضاف�ة الى ان 
عصابات داعش فق�دت الكثير من 
القتالية خال  عناصرها ومعداتها 

المعارك.
تنظي�م  عناص�ر  ويح�اول 
التقدم باتجاه  “داعش” االرهاب�ي 
س�د حديث�ة والس�يطرة عليه لكن 
هجماته عل�ى مدى األيام الماضية 
أحبط�ت بدعم من الطيران الحربي 
الغربي وتصدي القوات العسكرية 

من الجيش والعشائر.

»داعش« يتخبط يف املوصل.. فّجر »قلعة تلعفر« للتغطية عىل هزائمه

اجليش يكبد الدواعش خسائر كبرية.. وشيوخ االنبار: نريد سالح واشنطن!
إحباط محاوالت إرهابية متكررة للوصول إلى سد حديثة

وعود بتسليح وتدريب القوات العراقية

»الخيانة« تتكرر بين صفوف اإلرهاب.. والقتل يطال الصحفيين
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وجاء في بيان الديوان الملكي الذي صدر 
يوم الجمعة ونقلته وكالة االنباء السعودية 
ع�ن ان المل�ك ادخ�ل الى المستش�فى يوم 

األربعاء الماضي وان حالته )مستقرة(.
والملك عبد الله بن عبد العزيز الذي كان 
قد تس�لم الس�لطة من س�لفه فهد بن عبد 
العزيز عام 2005 والذي يبلغ من العمر 90 
سنة ويمتلك صالحيات مطلقة يعاني أصال 
من مش�اكل صحية عدي�دة أدت الى إدخاله 
المستش�فى واجراء عمليات له في أوقات 
مختلف�ة م�ن الس�نوات 2010 و 2011 و 
2012  في مستش�فيات كل من الس�عودية 
والوالي�ات المتح�دة االمريكية.االمر الذي 
جع�ل نائب�ه ولي العه�د األمير س�لمان بن 
عبد العزيز البالغ من العمر 79 س�نة يتولى 

النيابة عنه في كثير من المناسبات.
اع�الن ه�ذا الخب�ر أع�اد ال�ى الواجهة 
التساؤالت والتكهنات المتعلقة بعملية نقل 
الس�لطة ف�ي المملكة ذات النظ�ام الملكي 
الوراثي المطلق والمخاطر الحافة بها نظرا 
لضخام�ة حجم العائلة المالكة الس�عودية 
واالختالف�ات الخفية والمعلنة بين افرادها 
في ظل عدم وجود قانون او تشريع واضح 
يحدد بدقة اإلجراءات القانونية التي تؤطر 
عملية نقل الس�لطة. فقرار تعيين الخليفة 
ه�و ق�رار حص�ري بي�د المل�ك بالرغم من 
تش�كيله لهيئ�ة البيع�ة ع�ام 2006 وه�ي 
مجلس مكون من أبن�اء واحفاد الملك عبد 
العزيز بن سعود المفترض ان تتولي تعيين 
المل�ك وول�ي العه�د اال ان صالحياتها من 
الناحية العملية ل�م تتجاوز المصادقة على 

قرارات الملك.
وللمل�ك عب�د الل�ه اخ�وان آخ�ران غير 
ش�قيقين غي�ر األمير س�لمان ول�ي العهد 

ونائب رئيس مجلس الوزراء ومع ذلك فقد 
اتخ�ذ الملك خط�وة غير مس�بوقة بتعيين 
اخي�ه األصغر األمير مقرن البالغ من العمر 
69 س�نة بمنصب نائب ول�ي العهد لتامين 
انتق�ال س�لس للس�لطة بتج�اوز االخوين 
االخرين لالمير مقرن م�ن ما يعرف بأبناء 
السديري وهم س�بعة اخوة انجبتهم اقوى 
زوجة للمل�ك عبد العزيز حص�ة بنت احمد 
الس�ديري. واالبن�ان االخ�ران هم�ا األمير 
محمد 55 سنة وزير الداخلية واألمير متعب 
61 س�نة رئيس الحرس الوطن�ي. واختيار 
األمي�ر مق�رن عل�ى غي�ر رضا م�ن جميع 
أعضاء العائلة الحاكمة هو احدى المشاكل 

التي تنتظر المملكة في المستقبل.
يقول س�ايمون هندرس�ون الباحث في 
معهد واش�نطن المتخصص في الش�ؤون 
الخليجي�ة انه عن�د وفاة الملك عب�د العزيز 
بن س�عود ع�ام 1953، كان قد أنجب أربعة 
وأربعين ولداً، منهم خمس�ة وثالثون كانوا 
على قيد الحياة عند وفاته. وقد نجح في ذلك 
بزواجه من اثنين وعش�رين امرأة، رغم أنه 
وفقاً للعرف اإلس�المي ال يحق له ان يجمع 
بين أكثر من أرب�ع زوجات في وقت واحد. 
ويضي�ف في الماض�ي، كان خ�ط الخالفة 
الس�عودية يسير من أخ إلى أخ بين أبناء بن 
س�عود وذلك بخالف طريقة من أب إلى ابن 
المتبعة في معظم الملكيات األخرى. وكان 
المؤهل األكبر هو األقدمية في السن، ومع 
ذل�ك فقد حدث أن ُنحي بعض األمراء جانباً 
نظ�راً لنق�ص الكف�اءة أو ع�دم الرغبة في 
تول�ي الحكم. فكان من تبع�ات هذا النظام 
ِقص�ر األمد في عه�ود معظ�م الملوك منذ 
عهد بن س�عود نظراً الستمرار تقدم أبنائه 
في الس�ن وأنهم غالباً ما كانوا يعانون من 

األم�راض حين يعتل�ون الع�رش. وقد دعا 
الكثيرون في الماضي إلى أنه ينبغي تسليم 
التاج إلى الجيل التالي من أحفاد بن س�عود 
ولك�ن العائل�ة الملكية لم تس�تطع قط أن 
تتف�ق على وقت ح�دوث ه�ذا التحول وأي 

الخطوط التي ينبغي اختيارها.
واألمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نفس�ه كبير ف�ي العمر 79 س�نة ومريض 
ويقال انه ال يس�تطيع التركيز وانه مصاب 
بالزهايم�ر وف�ي حال�ة وف�اة المل�ك فانه 
س�يحل محله تلقائيا وهو م�ا يجهله وارثا 
للصالحيات المطلقة نفس�ها التي يمتلكها 

االن المل�ك عب�د الله بما في ذل�ك خلع ولي 
العهد المقبل األمير مقرن وتعيين ولي عهد 
اخر مكانه االمر الذي اذا حدث س�تكون له 
عواقب وخيمة لكثرة الطامحين لتولي هذا 
المنصب والمس�تحقين له م�ن بين االمراء 

الموجودين من االخوة واالحفاد.
يأت�ي ه�ذ ف�ي الوق�ت ال�ذي تم�ر فيه 
المملك�ة بواح�دة من اش�د فتراته�ا تأزما 
وتعقي�دا، فباإلضافة الى التنافس التقليدي 
بينه�ا وبي�ن اي�ران عل�ى مناط�ق النف�وذ 
الطائفي�ة في المنطقة والذي اتس�ع أخيرا 
ليش�مل اليم�ن وس�وريا ولبن�ان والعراق، 

تش�ارك قواتها الجوية في الحملة العالمية 
الت�ي تقودها الوالي�ات المتح�دة على هذا 
التنظي�م في الع�راق وس�وريا. االمر الذي 
يش�كل خطرا عل�ى جبهته�ا الداخلية التي 
اشارت بعض اس�تطالعات الرأي الى تأييد 
اكث�ر م�ن %90 من س�كان المملك�ة لهذا 
التنظي�م اإلرهاب�ي ال�ذي وج�ه ف�ي وقت 
س�ابق تهديدات صريحة للمملكة ودعا الى 
الث�ورة على النظام الملكي الس�عودي.هذا 
باإلضافة الى التأييد القوي الذي يتلقاه هذا 
التنظي�م من عدد كبير م�ن رجال الدين في 
المملكة الذي امتنع قس�م كبي�ر منهم عن 

توجيه اإلدانة للتنظيم بالرغم من مطالبات 
الملك.

ويمثل انخفاض أس�عار النفط العالمية 
الى مستويات غير مسبوقة نتيجة للسياسة 
النفطي�ة الس�عودية واحدة م�ن التحديات 
الضخم�ة الت�ي ال تتضح ال�ى االن عواقبها 
المملك�ة  اقتص�اد  عل�ى  حت�ى  الحقيق�ة 
نفس�ها وعلى دورها بوصفها العبا رئيسا 
ف�ي الس�وق النفطية، وخاص�ة بعد دخول 
المملكة العبا رئيس�ا على خط الصراع بين 
ال�دول العظمى مم�ا يجعلها ف�ي مواجهة 

مفتوحة على جبهات عدة في وقت واحد.

   المستقبل العراقي/ رحيم شامخ

مصري مملكة آل سعود بعد العاهل املريض
اعلن في السعودية عن نقل الملك 

عبد الله بن عبد العزيز الى الرياض 
لمعالجته من التهاب رئوي حاد أدى

الى االستعانة بأنبوب لمساعدته
على التنفس

الفقر في السعودية

    بغداد/ المستقبل العراقي

الكويتي�ة  الداخلي�ة  وزارة  أعلن�ت 
أمس إحب�اط محاولة تهري�ب » 5 آالف 
بدلة عس�كرية، كانت مع�دة لنقلها إلى 
إحدى ال�دول العربية، بع�د دخولها عن 
طري�ق البر من دول�ة خليجية«، وأكدت 
القبض عل�ى أربعة خليجيي�ن ضالعين 

في المحاولة.
وأوضحت ال�وزارة في بي�ان، نقلته 
وكال�ة األنب�اء الرس�مية أم�س االول، 
إل�ى أن »رج�ال اإلدارة العامة للمباحث 
الجنائي�ة م�ن ضب�ط ش�احنة تحم�ل 
كميات كبي�رة من المالبس العس�كرية 
تق�در بنح�و 5 آالف )جاكي�ت( وبدل�ة 
تشبه المالبس العس�كرية التي يرتديها 

الضباط والعسكريون في إحدى الجهات 
العس�كرية«.وأضافت أن المدي�ر الع�ام 
لإلدارة العام�ة للمباحث الجنائية اللواء 
محمود الطباخ كل�ف مباحث العاصمة 
العم�ل على مراقبة »الش�احنة وتكثيف 
التحري�ات الالزم�ة، فتبين أنه�ا تحمل 
مالبس تم إحضارها من دولة خليجية«.

وذكرت الوزارة »أن المالبس المضبوطة 
كان�ت ضم�ن ش�حنة بضائ�ع مختلفة 
األنواع تم إدخالها إلى دولة الكويت عن 
طريق البر، تمهيداً إلرس�الها إلى إحدى 
الدول العربي�ة«، الفتة إلى أن »المالبس 
ت�م إخراجها من الجمرك البري بموجب 
بيان وأن المتورطين في عملية التهريب 
أربعة متهمين من الجنس�ية الخليجية، 

وأحيلوا على جهة االختصاص«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

الداخلي�ة  وزارة  أعلن�ت 
التونس�ية، صباح امس، مقتل 
رجل أمن ذبحاً والقبض على 9 
تكفيريين يشتبه في ضلوعهم 
منطق�ة  ف�ي  القت�ل  بعملي�ة 
الفح�ص من محافظ�ة زغوان 
ال�وزارة،  )وس�ط(.وقالت 
ف�ي بيان نقلت�ه وكال�ة األنباء 
“أح�د  إن  “وات”،  التونس�ية 
عل�ي  الوطن�ي  األم�ن  أع�وان 
الش�رعبي تعرض ليلة البارحة 
إل�ى عملي�ة قت�ل تمّثل�ت ف�ي 
ذبح�ه واالعتداء علي�ه بالطعن 
مستوى القلب بجهة الغريفات 

معتمدية الفحص والية زغوان 
حي�ن كان عائداً م�ن عمله في 
العاصم�ة على أي�دي مجموعة 
حس�ب  تكفيري�ة  متطرف�ة 
األبحاث والمعاين�ات األولية”.

وأضاف البيان: “بادرت وحدات 
ذل�ك  إث�ر  الوطن�ي  الح�رس 
بعملي�ات تفتي�ش ومداهم�ات 
للعديد من العناص�ر المتطرفة 
أصيل�ي الجه�ة، أس�فرت ع�ن 
القبض على تسعة من المشتبه 
في ضلوعهم في ه�ذه العملية 
وج�اري التحقيق معه�م، كما 
تواصل الوحدات األمنية البحث 
للقب�ض على ُكل م�ن له عالقة 

بعملية القتل”.

الكويت تعتقل »خليجيني« ينقلون 
مالبس عسكرية إىل دولة عربية

تونس: تكفرييون يذبحون 
عنرص أمن

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن اإلتح�اد األوروبي ع�ن عزمه 
عل�ى تش�كيل خلي�ة مستش�ارين ف�ي 
بلجي�كا يمك�ن للحكوم�ات األعضاء أن 
تستش�يرها في مجال مكافحة الدعاية 
“الجهادية”، بحسب ما أوردت صحيفة 
“لوس�وار” البلجيكية.ونقلت الصحيفة 
ع�ن المس�ؤول ع�ن مكافح�ة اإلرهاب 
في االتحاد االوروبي جيل كيرش�وف أن 
“الفكرة تكمن في أن تستضيف بلجيكا 
خلية خبراء يمكنها تقديم أجوبة فورية 
لل�دول األوروبية حول مش�كلة تواصل 
ح�ادة ج�داً” ف�ي مواجهة المتش�ددين 
ش�بكات  “الجهاديين”.وأصبح�ت 
مهم�ة  وس�يلة  االجتماع�ي  التواص�ل 
لتجني�د أش�خاص ل�دى “الجهاديي�ن” 

الذين استخدموا أيضاً االنترنت لبث عدد 
من ش�رائط الفيديو التي تظهر عمليات 
إعدام رهائ�ن غربيين.وس�يقدم خبراء 
هذا المش�روع الرائد أفكاراً حول س�بل 
مكافحة الحملة الدعائية التي يقوم بها 
تنظي�م “الدولة اإلس�المية ف�ي العراق 
والشام”- “داعش” ومجموعات متشددة 
أخرى، بحس�ب م�ا أوضح كيرش�وف.

وق�ال إنهم قد يبثون على س�بيل المثال 
مقابالت لمتش�ددين محبطي�ن عائدين 
م�ن س�وريا وصدمتهم األعم�ال “التي 
يقوم به�ا مرض�ى يتل�ذذون بالعنف”، 
أو أن األم�ر ل�م يع�د يتعل�ق باإلطاح�ة 
بالرئيس الس�وري بش�ار األس�د، وإنما 
بمكافحة مجموعات متمردة متنافسة.

وأوضح أن هذا المشروع لم ينته اعداده 
بع�د، لكن المفوضي�ة األوروبية تتوقع 

تخصي�ص مليون ي�ورو عل�ى مدى 18 
ش�هراً للتعاقد مع خمسة او ستة خبراء 
يعملون ف�ي وزارة الداخلية البلجيكية، 
كيرش�وف  الصحيفة.وأعل�ن  بحس�ب 
“س�نرى إن كان ه�ذا األم�ر ي�ؤدي إلى 
أم�ر م�ا”، مضيف�اً ان�ه “اذا س�ار ه�ذا 
االمر بشكل جيد، س�يصبح لبعض هذه 
الدول قدرات س�تكون قادرة الحقاً على 
تطويره�ا بوس�ائلها الخاص�ة. الفكرة 
هي تقدي�م النصح للدولة ث�م لتفعل ما 
تش�اء”.وكان كيرشوف أعلن، في أيلول 
لوكالة “فرانس برس”، أن حوالى ثالثة 
األوروب�ي  االتح�اد  آالف مواط�ن ف�ي 
انضموا الى تنظيم “الدولة االس�المية” 
في س�وريا والعراق، وأشار الى أن دوالً 
أعضاء تخش�ى ان يمثلوا تهديدا ارهابيا 

لدى عودتهم.

االحتاد األورويب يشّكل خلية خرباء ملواجهة 
»اجلهاديني«

    بغداد/ المستقبل العراقي

عقب�ات  الكردي�ة  القي�ادة  تواج�ه 
كثي�رة ف�ي س�عيها إل�ى توحي�د قوات 
»البيش�مركة«، أهمها غي�اب الثقة بين 
األطراف، فيم�ا يعزو البعض األس�باب 
إل�ى غياب اإلرادة السياس�ية، على رغم 
تصاعد الضغ�وط الش�عبية الداعية إلى 
إبعاد انتصار هذه القوات على »داعش« 

عن المصالح الحزبية.
وكان رئيس إلقليم كردستان مسعود 
بارزاني أمر وزارة »البيشمركة« بحظر 
النش�اط الحزب�ي في ال�وزارة، وفرض 
والب�دء  المخالفي�ن،  عل�ى  عقوب�ات 
بتوحيده�ا، وإع�ادة تنظيمه�ا على هذا 
األساس، واعتبار أي قوة خارجها »غير 

قانونية«.
ورفض مال بختيار، مسؤول المكتب 
السياس�ي في ح�زب »االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني«، بزعامة الرئيس السابق 
ج�الل طالبان�ي، توجيه�ات بارزان�ي، 

وقال: »نرف�ض فرض الش�روط علينا، 
ولم نش�ارك في الحكوم�ة بصفة فاعل 
خير كي يتم فرض هذه الش�روط علينا 
في هذه ال�وزارة«. وأضاف: »أي خطوة 
تتخذ من دون مش�ورتنا ف�ي أي وزارة 
س�نرفضها«. وأش�ار إلى أن »كل شيء 
يج�ب أن يت�م بالحوار، ووفق مش�روع 
مش�ترك، ولن نس�اوم على مكتس�بات 
م�ن  مج�ال  أي  ف�ي  وهيبت�ه  الح�زب 

المجاالت«.
ورداً على تصريح�ات بختيار، أعلنت 
رئاس�ة اإلقلي�م ف�ي بي�ان أن »تطبي�ق 
مضمون رس�الة رئيس إقليم كردستان 
قضي�ة اس�تراتيجية تتعل�ق بالمصالح 
القومي�ة، وه�ي مطل�ب كل األط�راف 
السياس�ية وكذلك قوات البيش�مركة«، 
واعتب�رت »الرس�الة امت�داداً للمس�يرة 
لتحوي�ل  ج�اداً  وس�عياً  اإلصالحي�ة 
اإلقلي�م  ف�ي  العس�كرية  المؤسس�ات 
إلى مؤسس�ات وطني�ة، وإبع�اد قوات 
البيش�مركة ع�ن ال�والءات الحزبي�ة«، 

وزادت: »لق�د جاء هذا الموضوع نتيجة 
التشاور بين الرئيس بارزاني و مام جالل 
وقيادتي الحزب الديموقراطي واالتحاد 
الوطني، وتمت مناقش�ته بإس�هاب وال 
يحت�اج إلى أن يس�أل في ش�أنه اآلن أي 
ش�خص، وقد كان االتحاد الوطني أكثر 
األط�راف اس�تعجاال التخ�اذ خط�وات 
عملي�ة لتحويل ق�وات البيش�مركة إلى 
مؤسس�ة وطني�ة«، واعتب�ر«أي وجهة 
تق�ف  العملي�ة  له�ذه  معارض�ة  نظ�ر 
بالضد من مطالب الش�عب الكردستاني 

ومصالحه«.
للش�ؤون  بارزان�ي  مس�اعد  وق�ال 
العسكرية زعيم علي إن »القسم المحرر 
م�ن س�نجار تم م�ن قبل ق�وات الحزب 
الديموقراطي، وهو القادر على تأمينه، 
ومشاركة االتحاد الوطني كانت ضعيفة 

ولم تلعب دوراً مؤثراً«.
»ش�ؤون  لجن�ة  عض�و  وثّم�ن 
البيش�مركة« ف�ي برلم�ان اإلقلي�م عن 
كتل�ة »االتح�اد الوطني« ق�ادر وتمان، 

»خط�وة بارزان�ي، والتوجيه�ات ه�ي 
عب�ارة ع�ن قانون ش�رع أص�ال، وهي 
ال تخل�و م�ن نواق�ص، وكان يجب ضم 
نقطة إل�ى مطالبة الس�لطات التنفيذية 
المباش�رة بتنفيذ قرار البرلمان رقم 19 
لتحس�ين ظ�روف البيش�مركة«، ودعا 
»الرئيس ش�خصياً إل�ى تنفي�ذ قراراته 
ب�دءاً من حزبه«، واس�تدرك: »ش�اهدنا 
بارزاني ل�دى ظهوره في جبل س�نجار 
وعلم حزبه يرفرف خلفه، وهو لم يشر 
إل�ى منع رفع علم وش�عار األحزاب في 
العسكرية«.واعترف  المقرات والثكنات 
ب�أن »عقبات توحيد البيش�مركة تكمن 
ف�ي خوضها حرباً على داع�ش، كما أن 
الديموقراط�ي يطال�ب بتوحيد ما تبقى 
من القوات بنسبة 53 مقابل 47 لالتحاد 
الوطن�ي، ويفهم من ذلك أن ال رغبة في 
أن تكون المؤسس�ة مؤلفة من عناصر 
عبر التجنيد اإللزامي، بل هو رفع حصة 

طرف في المؤسسة«.
النائ�ب ع�ن كتل�ة  إل�ى ذل�ك، ق�ال 

»الديموقراط�ي« فرس�د صوف�ي »على 
كل ش�خص أن يتحلى بالمسؤولية أثناء 
اإلدالء بتصريح ذي بعد وطني، خصوصاً 
ونح�ن نش�ارك ف�ي حكوم�ة ائتالفية 
موس�عة، وتب�ادل االتهام وإلق�اء التهم 
على اآلخرين يضرن�ا جميعا، وبارزاني 
عم�ل وألقى بثقله لتوحيد البيش�مركة، 
مؤي�دي  رأس  عل�ى  كان�ت  وكتلتن�ا 
ق�رارات البرلمان وتحديد س�تة أش�هر 
لتنفيذه�ا، وإزاء مس�ألة وح�دة الصف 
والوضع ومسببه لدينا الكثير لنقدمه«، 
وأضاف: »نقول إن عل�ى الجميع تحمل 
المس�ؤولية. وهناك بعض التقصير من 
كل األطراف، ونأمل من خطوة بارزاني 
أن تح�رز تقدم�اً، عل�ى رغ�م أن هن�اك 
عقب�ات تتمثل في الح�رب على داعش، 
وأع�داد البيش�مركة والقضاي�ا الفنية، 
كما أن الثقة بين الديموقراطي واالتحاد 
الوطني لم تبلغ مستوى الطموح، وعلى 
الجميع التوقف ع�ن إضعاف هذه الثقة 

عبر التصريحات«.

م�ن جه�ة أخرى، ق�ال عض�و لجنة 
»شؤون البيشمركة« في برلمان اإلقليم 
ع�ن كتل�ة »التغيي�ر« محمود عم�ر، إن 
»موقف بارزاني يؤك�د أن قوات اإلقليم 
حزبية وقد فشلت الجهود في توحيدها، 
صحي�ح أن هن�اك 12 ل�واء تح�ت إمرة 
وتس�ليح وزارة البيشمركة باسم قوات 
حماي�ة اإلقليم، لكن هن�اك قوات أخرى 
ل�م تدرج ضم�ن المنظومة الرس�مية«، 
وأض�اف أن »ش�رط حرك�ة التغيير في 
توليها ال�وزارة كان إتمام عملية الدمج 
خالل سقف زمني محدد، بضمنها اللواء 
70 التابع لحزب االتحاد الوطني واللواء 
80 التاب�ع للح�زب الديموقراطي، وهذا 

ما لم يتحقق«.
التوحي�د تواج�ه  وأك�د أن »عملي�ة 
عقب�ات ع�دة، منها ع�دم الق�درة على 
تعزيز وإع�ادة الثقة لتحقيق االندماج«، 
وختم أن »قرارات الرئيس مهمة وتلقي 
ترحيب�اً، ألن تجربتن�ا ف�ي الحرب على 

داعش تقضي باإلسراع في تنفيذها«.

انعدام الثقة بني حزيب بارزاين وطالباين حيول دون توحيد »البيشمركة«
رفضا لتوجيهات رئيس االقليم بمنع العمل الحزبي داخل القوات الكردية

ً
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العدد )878(  االثنني  5  كانون الثاني  2015 اعالنات

اعالن رقم )96(
رقم الطلبية

 2015 /2009
تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية 

)عقد تجهيز علب بالس�تيكية س�عة 20 لرت مع ملصقات تعريفية بنوعني لكل علبة( للمرة االوىل 
)وبكلفة تخمينية مقدارها )115,000,000( مائة وخمسة عرش مليون دينار ال غري(    

 بموج�ب املواصف�ات والرشوط التي يمك�ن الحصول عليها من امانة الصن�دوق لقاء مبلغ قدره 
) 150,000 ( دين�ار ) مائة وخمس�ون الف دينار ال غري( غري قاب�ل للرد فعىل املجهزين املختصني 
الراغبني يف املش�اركة تقديم عرضني منفصلني  فني واآلخر تج�اري بالدينار العراقي )مع مراعاة 
ترقي�م الصفحات لكال العرضني( وتكون نافذة ملدة ال تقل عن ش�هر م�ع ارفاق التأمينات االولية 
بنسبة والبالغة )1,150,000( دينار  مع العرض الفني او التجاري  و يتضمن العرضني املعلومات 

التالية :
� رقم املناقصة / موضوعها

� تاريخ الغلق
� تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

 � تاريخ نفاذ التأمينات االولية
  وتس�لم اىل اس�تعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليه�ا رقمي االعالن والطلبية يف 
مدة اقصاها الس�اعة )الواحدة( بعد الظهر ليوم 2015/1/14 ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة 

اجور نرش االعالن ..  
مالحظة :

1 � جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :
أ � االوراق التأسيسية للرشكة كاملة ونافذة

ب � االعمال املماثلة
ج � براءة ذمة نافذة

2 � تقدي�م كفالة حس�ن االداء 5% من قيمة العقد بعد التبليغ باإلحال�ة وقبل توقيع العقد وخالل 
مدة ال تتجاوز )14( يوم ويف حالة التأخري تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني

3 � عدم التأخر بتوقيع العقود وااللتزام  باملدة املحددة.
4 � االط�الع عىل كاف�ة فقرات الطلبية وعدم حذف اي فقرة بعد االحالة او تغيري رشط من رشوط 

االحالة وإال سوف يغرم املجهز   بأعىل سعر تنافيس للفقرة يف العروض املقدمة
5 � اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة

6 � يكون مقدم التأمينات االولية من املساهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة
7 � تقبل خطابات الضمان من املصارف املعتمدة املدرجة ادناه:

)مرصف اش�ور ال�دويل لالس�تثمار( م/ االئتمان العراقي ( م/ الرشق االوس�ط( م/ كوردس�تان 
الدويل( م/الخليج( م/ الهدى( م/ التعاون االقليمي( م/ اربيل )م/ جيهان( م/ الوطني االسالمي( 

املرصف العراقي للتجارة TBI( م )بيبلوس(
وبإم�كان  كافة ممثيل الرشكات واملجهزين املش�رتكني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة )بناية 
املطع�م( لحضور ومتابع�ة فتح العطاءات الفني�ة والتجارية من قبل اللجنة وذل�ك يف اليوم التايل 

لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا.
8. يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني : �

www.oil.gov.iq
 www.Mrc.oil.gov.iq
info@mrc.oil.gov.iq

daurafax@mrc.oil.gov.iq

تعلن الرشكة العام�ة إلدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة 
علنية لتأجري الخطوط واملشيدات املدرجة ادناه يف محافظة 
)ذي قار( يف اليوم )الثالثني( تبدأ اعتبارا من اليوم التايل لنرش 
االع�الن وفقا لقانون بيع وإيجار ام�وال الدولة املرقم )21( 
لس�نة 2013 والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم 

الرشكة اعاله لقاء مبلغ )5,000( دينار غري قابلة للرد.
فع�ىل الراغب�ني الحضور يف الس�اعة الحادية عرش يف قس�م 
الرشك�ة محافظة )ذي قار( ع�ىل ان يقدم املزايد كتاب يؤيد 
ب�راءة ذمته من الرضيب�ة وهوية االح�وال املدنية والبطاقة 
التمويني�ة وش�هادة الجنس�ية وبطاق�ة الس�كن )النس�خ 
االصلية( وبدفع التأمين�ات القانونية البالغة 20% مرضوبا 
يف عدد س�نني العقد بصك مصدق وكذلك يتحمل الناكل فرق 
البدلني يف عدد سنني العقد, ويف حالة مصادفة موعد املزايدة 

عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل .

م�دة االيجار س�نتان ع�دا الفق�رة رقم )1( ملدة س�نة احدة 
...يدفع االيجار عىل شكل قسط واحد

المالحظاتتاميناتاسم العقارت

خطوط ساحة كرمه بني سعد/4 خطوط1
3,000,000 مليون 

دينار

لكل محل302,400 الف دينارمحالت رقم )1( )2( )3( يف مراب قلعة سكر2

357,500 الف دينارمحل رقم )4( يف مراب قلعة سكر3

لكل محل225,500 الف دينارمحالت رقم )6( )7( )8( )12( يف مراب قلعة سكر4

302,500 الف دينارمحل رقم )9( يف مراب قلعة سكر5

423,500 الف دينارمحل رقم )10( يف مراب قلعة سكر6

الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص
القسم املايل/ شعبة العقارات

وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط 

رشكة عامة

اعالن رقم )21428(

عبد اهلل لعيبي باهض
املدير العام

املدير العام
سعد نوري حممد

هيئة ادارة واستثامر اموال الوقف السني
فرع حمافظة كركوك

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 284/ش/2014

اىل املدعى عليه/ عيل عبد االمري فاضل
تبليغ بالحكم الغيابي

اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف 
بلد ق�رارا يف الدع�وى الرشعية املرقمة 
284/ش/2014 يف 2014/9/1 حكما 
غيابي�ا يق�ي بالتفري�ق بين�ك وبني 
املدعية ناهدة عيل جواد واعتباره طالقا 
بائنا بينونة صغ�رى واقعا للمرة االوىل 
حكم�ا غيابيا قابال لالعرتاض والتمييز 
وملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة 
تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
ويف حال�ة عدم حض�ورك لالعرتاض او 
التمييز س�وف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية.
القايض
يعرب عيل جاسم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 2164 / ب / 2014 

التاريخ: 4 / 1 / 2015 
اعالن

اىل/ املدعى عليه/ رائد عيل باهض
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 2164 / 
ب / 2014 يف 24 / 12 / 2014 حكم�ا غيابي�ا 
يق�ي الحكم بإلزام املدعى عليه املذكور اعاله 
بتأديت�ه بمبل�غ مق�داره اربعون ال�ف ومئتان 
وثماني�ة وثمان�ون دوالر امريك�ي اىل املدع�ي 
طاهر جواد طاهر مع الزامه بالفائدة القانونية 
البالغ�ة 5 % م�ن قيمة املبلغ املطال�ب به اعاله 
اعتب�ارا من تاريخ املطالب�ة القائية يف 19 / 11 

/ 2014 وحتى التأدية الفعلية.
ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولي�ة محل اقامت�ك تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
ولك حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض

تهنئة
يهن�ئ االه�ل واألصدقاء الس�يد 
داود حمزة حس�اني الش�جريي 
بمناس�بة حصول�ه عىل رس�الة 
الرتبي�ة  كلي�ة  م�ن  املاجس�تري 
العل�وم  قس�م  باب�ل  جامع�ة 
والت�ي  والنفس�ية  الرتبوي�ة 
جاءت بعن�وان )التمكني النفيس 
وعالقته بالصحة النفس�ية لدى 
م�دريس محافظ�ة باب�ل( والتي 
حص�ل عليه�ا بتقدير جي�د جدا 
ب�إرشاف الدكت�ور ع�يل محمود 
كاظم الجبوري فألف الف مربوك 
وي�وم حصولك�م ع�ىل ش�هادة 

الدكتوراه.

اعــالن
تعل�ن مديرية هيئة ادارة واس�تثمار اموال الوقف الس�ني يف كركوك عن اجراء 
مزاي�دة علني�ة لتأج�ري جزء من املل�ك امل�دون معلوماته ادناه فع�ىل الراغبني 
باالش�رتاك يف املزاي�دة مراجع�ة هذه الهيئة بعد مرور س�بعة اي�ام من تاريخ 
الن�رش يف الصح�ف املحلية يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا مس�تصحبني معهم 
املستمس�كات املطلوبة والتأمينات القانوني�ة البالغ 2 % من بدل التقدير بصك 
املصدق واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فان اليوم الذي يليه يكون موعدا 
إلج�راء املزاي�دة وان اجور نرش وإع�الن واملزايدة عىل من ترس�و عليه املزايدة 
ولزيادة املعلومات مراجعة هذه الهيئة قبل موعد املزايدة وعىل من ترسو عليه 
املزايدة دفع بدل االيجار صفقة واحدة علما ان املزايدة ستجري يف مبنى الهيئة 
الواقعة مقابل جامع كركوك مع مالحظة املادة الثامنة عرش من نظام املزايدات 
الخاصة باألوقاف رقم 45 لسنة 1969 املعدل التي منعت املسؤولني واملوظفني 

يف االوقاف وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة من االشرتاك يف املزايدة.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 2163 / ب / 2014 

التاريخ: 4 / 1 / 2015 
اعالن

اىل/ املدعى عليه/ رائد عيل باهض
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 2163 / ب 
/ 2014 يف 28 / 12 / 2014 الق�ايض بإلزام�ك 
بتأديت�ك اىل املدعي نزار ثام�ر فاخر مبلغ الصكني 
املرقم�ني )20( و )21( املس�حوبني ع�ىل مرصف 
التنمي�ة والبالغ قيمتها مائتان وخمس�ون مليون 
دين�ار مع الفائدة القانونية بنس�بة 5 % من قيمة 
املبلغ املحكوم به من تاري�خ املطالبة القضائية يف 
19 / 11 / 2014 ولحني التأدية الفعلية وتحميلك 
الرس�وم واملصاريف وأتعاب محاماة وكيل املدعي 
املحام�ي غازي الزم مبلغا وقدره خمس�مائة الف 
دينار وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ وتأيي�د املجلس البلدي تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميت�ني ولك حق االعرتاض 
واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس 

سيكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض
محمد قاسم عبود

رقم اإلخطار   438 / 2014
إعالن

م�ن / محكمة ق�وى األمن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

إىل / املتهم الغائ�ب )ش.م حبيب نوري نارص( 
املنسوب إىل قيادة رشطة البرصة ملا كنت متهما 
وفق املادة/ 5 ق.ع.د لغيابك عن مقر عملك من 
تاري�خ 6 / 10 / 2013 ولحد االن وبما إن محل 
اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغ�ك بهذا اإلعالن 
عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل 
للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ تعليق ه�ذا اإلع�الن يف محل 
إقامت�ك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 
وتحجز أموال�ك املنقولة والغري املنقولة ويطلب 
م�ن املوظفني العمومي�ني إلق�اء القبض عليك 
أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإل�زام األهليني الذين يعلم�ون بمحل اختفائك 
بإخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 
/ أوال وثاني�ا وثالث�ا ورابع�ا من قان�ون أصول 
املحاكم�ات الجزائية لقوى األم�ن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

محكمة بداءة الصويرة
العدد: 563 / ب / 2014 

التاريخ: 30 / 12 / 2014 
اىل/ املدعى علي�ه فواز حيدر محمد عيل/ املدير 
املفوض لرشكة البان ومثلجات بغداد املحدودة/ 

اضافة لوظيفته
م/ تبليغ حكم غياب

س�بق وان اصدرت هذه املحكمة قرارها بالعدد 
اعاله واملؤرخ يف 28 / 12 / 2014 والذي يقي 
بإع�ادة الحال بينك وبني املدعي جاس�م محمد 
حس�ني اىل ما كانت عليه قب�ل التعاقد وإلزامك 
بإعادة الب�دل الذي اس�تلمته اىل املدعي والبالغ 
)13000000( ثالث�ة عرش مليون دينار وتمليك 
الرس�وم واملصاريف وأتع�اب املحاماة اىل وكيال 
املدع�ي حكما غيابيا معلقا عىل االعرتاض قابال 
لالع�رتاض واالس�تئناف والتميي�ز وملجهولي�ة 
مح�ل اقامت�ك ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بقرار 
الحك�م اع�اله بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
ويف حالة عدم حض�ورك واعرتاضك عىل الحكم 
اع�اله خالل امل�دة القانونية سيكتس�ب القرار 

بحقك الدرجة القطعية.
القايض

ت
رقم العقار 
والمقاطعة

البدلالمساحةوصف الملكالموقع

13/182 تبه لو1
طري�ق تب�ه ل�و � 

بيانلو
284 دونم 23 اولكزراعية

مليون�ان   2,850,000
وثمنمائة وخمس�ون الف 

دينار سنويا

مدير الفرع
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السياحة تنظم مهرجانًا دوليًا إلنعاش اهوار العراق
      بغداد/ المستقبل العراقي

بحثت وزارة الموارد المائية آلية أنشاء ناظم إلرواء األراضي 
الزراعية بين محافظتي النجف وبابل .

تلقته”المس�تقبل  صحف�ي,  بي�ان  ف�ي  ال�وزارة  وذك�رت 
العراقي”, أن “ وزير الموارد المائية محس�ن الش�مري أستقبل 
وفداً من محافظتي النجف االشرف وبابل لبحث الواقع االروائي 

في المحافظتين وسبل تطويرها”.
وأض�اف ان “ الوزي�ر اس�تمع خ�ال اللق�اء الى المش�اكل 
والمعوق�ات التي تعيق الواقع االروائي في المحافظتين وبحث 
ضرورة انش�اء ناظم من ل�)كم13_ ك�م 15( على جدول دورة 
الذي يتغذى من ش�ط الحل�ة بهدف ارواء مس�احة زراعية )7( 
آالف دونم من األراضي الزراعية, كما أوعز “ بضرورة اإلسراع 

بتنفيذ المشروع وقت ممكن”.

      كركوك/المستقبل العراقي

أعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم، أمس األحد، عن تقدم 
العمل بمش�روع المدينة الصناعية التي يج�ري تنفيذها بكلفة 
183 ملي�ون دوالر، موضح�ا أن�ه أضخم مش�روع صناعي في 
العراق، فيما أكد على ضرورة تطوير االس�تثمار في المحافظة 

لمواجهة التحديات المالية التي تواجه الباد.
وق�ال كريم في بيان ص�در عقب اجتماع�ه برئيس مجلس 
المحافظ�ة وكال�ة ريبوار فائ�ق عبد المجي�د ، إن “العمل تقدم 
بمش�روع المدني�ة الصناعي�ة الحديثة الذي يج�ري تنفيذه في 
كرك�وك تنفيذه�ا بكلف�ة 183 ملي�ون دوالر مع إعداد دراس�ة 
لضمان توفير الخدمات األساس�ية في تش�يد أضخم مش�روع 
صناع�ي ف�ي الع�راق”، موضح�ا أن “المش�روع سيس�هم في 
تجمي�ع مح�ال ومكات�ب وورش صناعية والعمل عل�ى إزالتها 
من داخل مركز المدينة بما يحفظ س�امة المواطنين وجمالية 

البيئة وتوفير فرص عمل للعاطلين”.
وأض�اف كري�م، أن “المحافظة تش�هد تنفيذ 26 مش�روعا 
سكنيا اس�تثماريا، كما منحت هيئة استثمار كركوك 69 اجازة 
اس�تثمارية بالمحافظ�ة”، الفتا الى “أهمية تطوير االس�تثمار 
في كركوك للمس�اهمة في خدمة مواطن�ي المحافظة في ظل 

التحديات المالية التي تواجه الباد”.
وأعلنت محافظة كركوك، الخمي�س )12 أيلول 2014(، عن 
وضع حجر األس�اس لمش�روع المدين�ة الصناعي�ة المتطورة 
ش�مالي المحافظة، فيما أكدت الش�ركة المنفذة أن المش�روع 
ينفذ على مس�احة تبلغ نح�و 950 دونماً وبكلف�ة 183 مليون 

دوالر.

املوارد املائية تبحث انشاء ناظم 
اروائي بني النجف وبابل

كركوك تعلن تقدم العمل يف أضخم 
مرشوع صناعي بالعراق

     بغداد/ المستقبل العراقي

التج�ارة،  وزارة  أعلن�ت 
أم�س األح�د، عن فت�ح باب 
النق�ل م�ن وكي�ل ال�ى آخر 
الراغب�ة بذلك، فيما  للعوائل 
لفت�ت الى وص�ول باخرتين 
محملتين بمادة الرز لحساب 

البطاقة التموينية.
ال�وزارة في بيان  وقالت 
تلقت “المس�تقبل العراقي” 
نس�خة منه، إن “ب�اب النقل 
مفتوح أمام العوائل الراغبة 
باالنتق�ال من وكيل الى آخر 
حتى ل�و كان بنفس المركز 

التمويني”.
أن  ال�وزارة،  وأضاف�ت 
اس�تقبل  قص�ر  أم  “مين�اء 
باخرتين محملتين ب�80 ألف 
طن من م�ادة الرز التايلندي 
لحساب البطاقة التموينية”.

يذك�ر أن كمي�ات مف�ردات 
البطاق�ة التمويني�ة الواجب 
توفرها سنوياً تتوزع بواقع 
أربعة مايين و400 ألف طن 
م�ن الحنط�ة ونح�و مليون 

ط�ن رز و800 أل�ف طن من 
الس�كر و500 أل�ف طن من 
مادة حلي�ب األطفال و600 
أل�ف ط�ن م�ن م�ادة زي�ت 

الطعام.

     كربالء/ المستقبل العراقي

العام�ة  األمان�ة  أعلن�ت 
للعتبة الحس�ينية، أنها تعتزم 
انش�اء معملين لتدوير الورق 
وصناع�ة الكارت�ون المع�رج 

في محافظة كرباء.
عل�ى  المش�رف  وق�ال   

المشاريع االستثمارية للعتبة 
ومدير شركة خيرات السبطين 
فوزي الشاهر إن “الشركة في 
الوقت الحاض�ر بصدد توقيع 
عقد لمعمل تدوير الورق الذي 
يمكن م�ن خال�ه اس�تخدام 
مخلف�ات المطابع المنتش�رة 
في عموم الع�راق إضافة إلى 

مخلفات وزارة التربية”.
وأضاف أن “وزارة التربية 
م�ن  مايي�ن  س�نوياً  تتل�ف 
دفات�ر االمتحان�ات الوزاري�ة 
مما تش�كل عبئ�اً كبي�راً على 
الدولة وه�دراً كبيراً في المال 
العام”، مش�يراً الى أن “العتبة 
الحس�ينية ومن خال ش�ركة 
وضع�ت  الس�بطين  خي�رات 
معم�ل  إلقام�ة  المخطط�ات 
لتدوي�ر ال�ورق ال�ذي يدخ�ل 
إنتاجه في صناع�ة الكارتون 

المعرج”.
أن  الش�اهر  وأوض�ح   
“العتبة الحس�ينية المقدس�ة 
تقوم أيضاً بإنشاء معمل آخر 
مماث�ل وه�و معم�ل كارتون 
معرج في نفس المكان شرق 
محافظة كرباء المقدسة في 
منطقة اإلبراهيمية بمس�احة 

من األرض تبلغ 17 دونماً”.

التجارة تفتح باب النقل من وكيل اىل آخر 
للعوائل الراغبة

العتبة احلسينية تعتزم انشاء معملني لتدوير 
الورق وصناعة الكارتون

    بغداد/  المستقبل العراقي
 

واآلث�ار  الس�ياحة  وزارة  أعلن�ت 
عزمها تنظيم مهرجان دولي في شهر 
آذار المقبل حول س�بل انعاش الواقع 

السياحي واالهوار في العراق.
ال�وزارة  باس�م  المتح�دث  وق�ال 
قاس�م الس�وداني في بي�ان صحفي, 
ان “ال�وزارة بص�دد اقام�ة مهرجان 
إلنعاش االهوار في ش�هر اذار المقبل 
ونس�عى الستقطاب ش�ركات عربية 
وعالمي�ة به�دف الترويج الس�ياحي 
وجع�ل االه�وار عل�ى الئح�ة التراث 
العالم�ي خاص�ة وان الع�راق متعدد 
المقاصد الس�ياحية ولكن المش�كلة 

المالية هي العائق االكبر”.
وأش�ار الس�وداني الى “اننا نتفق 
م�ع ال�رأي ف�ي ان الواقع الس�ياحي 
في الع�راق متراجع وال يتناس�ب مع 
تطلعات الوزارة والحكومة والمواطن 
ال�ذي يطم�ح الن يك�ون ل�ه مراف�ق 
سياحية أسوة بباقي الدول السيما ان 
العراق يشتهر بالكثير من هذه المرافق 
كاالهوار والجب�ال والمناطق االثارية 
ان “المش�كلة  الى  والتراثية”.ولف�ت 
هي وطنية الفتقار القطاع الس�ياحي 
التخصيص�ات  التحتي�ة لقل�ة  للبن�ى 
المالي�ة حي�ث ل�م تخصص لل�وزارة 

موازنة كافية للنهوض بمهامها”.
القط�اع  “مش�كلة  ان  وتاب�ع 

الس�ياحي ليس�ت مالية فق�ط وانما 
هن�اك مش�اكل متراكمة من�ذ النظام 
السابق الذي استهلك العراق بالحروب 

وغيره�ا م�ن المش�اكل الت�ي جعلت 
ه�ذا القطاع متخل�ف باالضاف�ة الى 
ما تع�رض ل�ه بع�د 2003”.وبين ان 

“موض�وع التأهي�ل يحت�اج الى جهد 
واموال كثيرة والوزارة شرعت بإعادة 
الع�راق للحاضن�ة الدولي�ة باعتب�اره 

عضو ف�ي منظمة الس�ياحة العالمية 
والعربي�ة وفي منظم�ة مؤتمر الدول 

االسامية”.

     بغداد/ المستقبل العراقي

الص�واري  ذات  ش�ركة  أعلن�ت 
العامة إحدى ش�ركات وزارة الصناعة 
والمع�ادن عن تجهيزه�ا دوائر الدولة 
بمنتجاتها المختلفة من الزوارق ومادة 
النوف�والك والطاء واألحب�ار وغيرها 

من المواد . 
وقال مدير عام الشركة أمان صاحب 
الدراجي, أن “الش�ركة جهزت ش�ركة 
النق�ل البح�ري ب�� )3( زوارق فايب�ر 
كاس قياس 16 متر بكلفة بلغت مليار 
و938 ملي�ون دين�ار اضاف�ة ال�ى )3( 

زوارق فايب�ر كاس قياس 575/12 م 
قيمة مليار و425 مليون دينار”. 

وأوض�ح ام�ان ان “الش�ركة قامت 
بتجهي�ز وزارت�ي الداخلي�ة واالعم�ار 
واالس�كان بمنتجات متنوعة وتجهيز 
ش�ركة تعبئة الغاز )4500( من الطاء 
صناع�ي االخضر بقيمة بلغت اكثر من 
15 مليون دينار فضا عن تجهيز وزارة 

الدفاع بكابينات لوقوف االشخاص . 
وأش�ار ال�ى ان” تجهيزه�ا القطاع 
الخاص أيضا بمنتجاتها المختلفة حيث 
تم تجهيز 257 كغم من مادة النوفوالك 
اضاف�ة ال�ى 400 م من م�ادة الصوف 

الصخ�ري المغل�ف بال�ورق قياس 50 
مل�م كثافة 5 كغم /مت�ر مكعب فضا 
عن تجهي�ز القطاع الخ�اص بعدد من 

خزانات المياه فايبر كاس  .
الص�واري  ذات  ش�ركة  أن  يذك�ر 
العامة تعتب�ر من الش�ركات العماقة 
والمتخصص�ة بالصناع�ات الكيماوية 
المنتج�ة لم�واد تخصصية ف�ي مجال 
ع�ن  تختل�ف  الكيماوي�ة  الصناع�ات 
منتجات المصانع األخرى لكنها تكمل 
بعضها البعض حيث تدخل كمواد أولية 
فيم�ا بينها وتمتل�ك مجموعة مصانع 

ذات منتجات تخصصية واحتكارية.

الصناعة جتهز »النقل البحري« بزوارق خمتلفة األحجام والسعات

     بغداد / المستقبل العراقي

حص�ل الدكت�ور محم�ود القيس�ي، 
أس�تاذ التاريخ األورب�ي في كلية اآلداب 
وزي�ر  جائ�زة  عل�ى  بغ�داد  بجامع�ة 
الخارجي�ة الياباني للع�ام 2014، وذلك 
عن دوره وإسهامه في التعريف بالثقافة 
الياباني�ة وتاريخه�ا وحضارتها . وقال 
بي�ان لجامعة بغداد, تلقته “المس�تقبل 
العراق�ي”, أن” حص�ول القيس�ي على 
ه�ذه الجائ�زة ج�اء نتيجة مس�اهمته  
ف�ي تعمي�ق التفاه�م األكاديم�ي بي�ن 
الع�راق والياب�ان”، مضيفا ب�ان “ هذه 
الجائ�زة تمنح للش�خصيات األكاديمية 
التي حققت انج�ازات مميزة في تعزيز 
عاقات الصداق�ة بين الياب�ان والبلدان 
األخ�رى”. وتعد هذه ه�ي المرة األولى 
التي تمنح فيها ه�ذه الجائزة ألكاديمي 
م�ن الش�رق األوس�ط والعال�م العربي 
والعراق�ي، والس�يما ألح�د تدريس�يي 
جامعة بغداد العريقة . وبحسب البيان, 

فان” القيسي أسهم في تأسيس برنامج 
للدراس�ات التاريخي�ة اليابانية في كلية 
االداب بجامع�ة بغداد منذ ع�ام 2007 ، 
اذ ظهر جيل م�ن األكاديميين العراقيين 
التجرب�ة  ف�ي  المتخصصي�ن  الش�باب 
الياب�ان  وتاري�خ  الياباني�ة  التنموي�ة 
الحدي�ث والمعاص�ر. وكانت الس�فارة 
الياباني�ة ف�ي بغ�داد ق�د أقام�ت حفا 
رسميا منح فيه سعادة السفير الياباني 
ف�ي بغ�داد “كازوي�ا ناش�يدا” الجائزة 
بحض�ور القائ�م باألعم�ال الياباني في 
العراق “كانسوكي ناكاؤوكا”  والدكتور 
زهي�ر حم�ادي، رئي�س الهيئ�ة العلي�ا 
لتطوي�ر التعليم ف�ي العراق، واألس�تاذ 
الدكتور فاح االس�دي ، رئيس الجامعة 
المس�تنصرية، واألستاذ الدكتور صاح 
الجابري، عميد كلي�ة اآلداب في جامعة 
بغداد، واألس�تاذ الدكتور جميل النجار، 
عميد كلية التربية األساس�ية، وعدد من 
األكاديميي�ن والمتخرجي�ن من برنامج 

الدراسات اليابانية.

تدرييس عراقي حيصل عىل جائزة يابانية 
للعمل األكاديمي لعام 2014

     واسط/ المستقبل العراقي

أبرمت جامعة واس�ط مس�ودة مذكرة تفاهم 
للتعاون العلمي والتربوي والثقافي في كل مجاالت 
البح�وث والتعلي�م وبرامج التدريب م�ع جامعة 
الرازي اإليرانية  .وقال رئيس جامعة واس�ط عبد 
ال�رزاق احم�د النصي�ري, ان “االتفاقية تضمنت 
خمس�ة بنود ، األول  تبادل أعضاء هيئة التدريس 
والطلب�ة ،  الثان�ي عق�د المؤتم�رات المش�تركة 
الثالث ، تهيئة الظروف لمواصلة الدراسات العليا 
من خال تخفيض 10بالمئة من األجور الدراسية 
في الجامعتين ، الراب�ع  التبادل العلمي والثقافي 
بين الجامعتين ويتضمن تبادل البحوث والمجات 
والكت�ب التدريس�ية ، الخام�س تش�كيل هيئات 
ولجان مش�تركة لمراجعة تفعيل بنود االتفاقية 
كلم�ا دعت الحاج�ة لذلك .وأض�اف أن “االتفاقية 
تتي�ح للجامعتين التعاون في المج�االت البحثية 
المش�تركة والعمل على تبادل الدعوات للباحثين 
وأعضاء الهيئة التدريس�ية من خال المحاضرات 
والزيارات وتشاطر الخبرات ، والعمل على الطلبة 
خال فترة الدراس�ة والبحث،والعم�ل على تبادل 
الموظفين اإلداريين لتش�اطر الخب�رات، وتبادل 
الدع�وات لألس�اتذة للمش�اركة ف�ي المؤتمرات 
والندوات والحلقات الدراسية، وتبادل المعلومات 
ف�ي كل مجاالت الفائ�دة لكا الجانبي�ن، والعمل 
عل�ى تب�ادل الباحثين وأعضاء الهيئة التدريس�ية 
للدراس�ة والبح�ث ، وتب�ادل الم�واد األكاديمي�ة 
للمنفعة المتبادلة في مجاالت تبادل المنش�ورات 
العلمي�ة والمناه�ج الدراس�ية وتقاري�ر البحوث 
ومراعاة النشاط بشكل مشترك مثل المحاضرات 
وال�دروس خ�ارج البلد ل�كا الطرفي�ن ، وإقامة 
ورش عم�ل برام�ج تدري�ب ومش�روعات بحثية 
مشتركة وبرامج دراسية مشتركة ، والعمل على 
رفد جامعة واسط بالكوادر التدريسية المطلوبة 
في التخصص�ات الموجودة والت�ي يتم تحديدها 

وشرطها باالتفاق بين الجانبين .

جامعة واسط تربم 
مذكرة تفاهم مع جامعة 

الرازي اإليرانية

     بغداد / المستقبل العراقي

النق�ل، ع�ن  أعلن�ت وزارة 
انطاق أول رحلة قطار داخلية 
م�ن محطة الزبي�ر الى محطة 
المعقل ف�ي محافظة البصرة.

بي�ان  ف�ي  ال�وزارة  وقال�ت 
صحفي انه “بتوجيه من وزير 
النقل باق�ر الزبي�دي انطلقت، 
أمس األح�د، أول رحلة داخلية 
لقطار سكك حديد الجمهورية 
العراقي�ة لنق�ل الطلبة األهالي 
في محافظة البصرة”.وأضافت 
ال�وزارة أن “الرحل�ة انطلق�ت 
م�ن محطة الزبي�ر الى محطة 
المعق�ل ف�ي المحافظة”.م�ن 
جانب�ه, قال مدير س�كك حديد 
المنطقة الجنوبية هادي شال 
بش�كل  س�يصل  “القط�ار  أن 
يوم�ي ف�ي الس�ابعة والنصف 
قط�ار  محط�ة  إل�ى  صباح�ا 
المعق�ل فيم�ا تك�ون عودت�ه 

م�ن محطة قط�ار المعقل عند 
الثالث�ة مس�اًء ويتوق�ف ف�ي 
الش�عيبة، كاش�فا عن  محطة 
اعت�زام مديري�ة س�كك حدي�د 
المنطقة الجنوبية تمديد رحلة 
القطار الى قضاء ام قصر لنقل 

الطاب الى الجامعة  والتخفيف 
من الزحام المروري.من جانب 
آخر، كش�ف شال بأن ,العاشر 
م�ن الش�هر الحالي, سيش�هد 
وص�ول الوجب�ة الثالث�ة م�ن 
القط�ارات الجدي�دة والمتمثلة 

بثاثة قط�ارات ليصب�ح بذلك 
العدد الواصل الى العراق سبعة 
قطارات وبذلك تتبقى خمس�ة 
قط�ارات من اصل اثني عش�ر 
قطارا تم التعاقد على ش�رائها 

مع الجانب الصيني”.

انطالق أول رحلة قطار داخلية يف البرصة
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ليس مؤكداً أن السوق النفطية لن تتعاىف. والذين 
يقوليون باالحتميال هذا يشيرون إىل إمكانات 
النهيوض االقتصيادي يف أوروبا وما يسيتتبعه 
مين طلب عيى النفيط، وربما إىل دخيول بلدان 
»نامية« جديدة سيوق التصنييع. لكن العكس 
مرشح بدوره للحصول، بحيث يتحول التوسع 
األمركيي يف إنتياج النفط الصخيري مدخالً إىل 
عرص آخر يطوي عرص النفط مثلما طوي قبله 
عرص الفحم. وفعياًل تطل معالم هذا التغر مع 
ما باتت تتيحه تقنيات جديدة، ال سيما التنقيب 
األفقيي، يف الوصيول إىل ميواد هيدرو-كربونية 
تحت سيطح األرض، ما جعيل الواليات املتحدة 
الييوم تنتج ما يقارب ضعيف إنتاجها قبل عقد 

واحد.
كذلك تتضافر عوامل أخرى، أقل بنيوية، للدفع 

يف وجهية كهيذه، منها نقيص الطليب الراهن 
عى النفط يف أوروبيا واليابان، واحتفاظ بلدان 
»أوبيك« بمسيتوياتها مين اإلنتياج، وتحسين 

رشوط التوفر يف استخدام السيارات للوقود.
وبدورها تتعدد األشكال التي بموجبها تستقبل 
املنطقة العربية تطوراً كهذا، فإذ تتاجر »داعش« 
بالنفط وتسيتخدمه يف تسمني عائداتها، تندلع 
الحرائق يف ليبيا يف خمسية خزانات نفط كربى 
تحت وطأة املعارك بني »الجيش الوطني الليبي« 
وميليشييات »فجر ليبييا«. هيذا يف التبديد، أما 
حيث ال تزال الحكومات املسيتقرة تسيطر عى 
إنتاجها النفطي وعى توزيعه، فُتسمع أصوات 
واقرتاحات يؤرقها ما قد يحدث. هكذا مثالً ينبه 
الزميل والكاتب السيعودي عبد الرحمن الراشد 
إىل أن »معظيم اليدول الغنيية الناجحة ليسيت 

برتوليية، مثيل كورييا الجنوبيية وسينغافورة 
وماليزييا وفنلنيدا، ومعظم مجتمعيات النفط 
العربيية عاجيزة ألنهيا مدمنية عيى مواردها 
املجانيية السيهلة«، وكأنيه يدعيو إىل خييارات 
اقتصاديية حجبها االتكال الريعيي املطلق عى 
النفيط، فلييس بسييطاً أن تتوقيف أو ترتاجع 
القدرة الحكوميية عى اإلعالة الباذخة واملكلفة 
لسكان البلدان النفطية، وليس من غر املتوقع، 
ال سييما ميع الخضيات الكربى التي تشيهدها 
املنطقة العربية، أن يتقاطع التذمر االجتماعي 

وبعض التناقضات األهليية الصامتة أو القليلة 
التعبير. وطبعياً فيإن بلداناً كإيران )وروسييا 
وفنزوييال( سيتضطر عاجالً أو آجياًل إىل إعادة 
النظر يف خيارات أساسية تتعدى االقتصادي إىل 

السيايس واالسرتاتيجي.
أما يف املرشق، فهناك قصة أخرى قد تكون أشد 
ميرارة، فلعقود مدييدة، ويف ظل لقياح األفكار 
الشيعبوية القوميية واليسيارية، سياد هجياء 
النفيط بوصفيه اللعنة، لكن ذلك ليم يحل دون 
سيلوك غير مطابيق تعيددت أشيكاله، يندرج 

فييه طلب املعونيات من دول النفيط أو التوجه 
بحثاً عين العمل يف بلدانها، أو محاولة السيطو 
عليها، عى غرار ما حاوله صدام حسني بغزوه 
الكوييت، وقبله جميال عبد النيارص يف اقرتابه 
من اليمين، ألن »بيرتول العرب -قفزاً داعشيياً 
مبكراً فيوق األوطان وحدودهيا- للعرب«. ولم 
تربأ »الثقافة العلييا« من تلك امليول، فعرب عنها 
مثالً الروائي عبد الرحمن منيف يف روايته »مدن 
املليح«، من خيالل بطلها متعب الهيذال، حنيناً 
إىل »أصالة« البداوة، السيابقة عى الرأسيمالية 

والسوق، وانحيازاً إليها.
لقيد نهضت تليك املواقف عى عملييات انطوى 
فيها خلط الحقائق وحذف بعضها: هكذا سياد 
لعين النفيط، وهو فرصية مبدئية ألي شيعب 
يمتلكيه، بدل النقد السيتخدام العوائد يف برامج 

التنميية أو يف الخييارات السياسيية والثقافية. 
وكان ملحوظياً هنا أن ما يسيتحق اإلدانة ليس 
الدخول يف السيوق العاملية، بل التحفظ العميق 
عين الدخول يف ثقافتهيا ويف الوعي الذي يرتتب 
عيى تلك العاملية. ويف الوقيت عينه، وهذا األهم، 
ُغيض النظر عن الدور التدمري الذي اضطلعت 
به منذ 60 عاماً األنظمة العسيكرية يف املرشق، 
ما بني ميرص والعراق، بحيث ُدمرت املجتمعات 
األبكر يف االحتكاك بالغرب والتعرض للرأسمالية 
وللتعلييم الحديث، فلم يبيق يف امليدان إال النفط 

وحده يف هذه الرقعة العربية الشاسعة.
واآلن، إذا ميا صح أننا ننتقيل إىل ما بعد النفط، 
فإن »الفوائض« الوحيدة التي يدخل بها املرشق 
الطيوَر الجديد، هي انهييار مجتمعاته واقتالع 

برشه واالفتقار الكارثي إىل كل يشء.

حازم �صاغية

ما بعد النفط؟

سنختتم عامنا، 2014، من دون أن ُنقدم ألنفسنا تفسراً 
لذلك الطوفان الذي سيميناه رغمياً عنه »داعش«، والذي 

أطلق هو عى نفسه اسم »دولة الخالفة«.
نعم كان 2014 عام الطوفان الذي أطاح السدود والحدود 
الرخوة بني الدول والكيانات. عام اهتزاز سيايكس بيكو، 
تلك املعاهدة التيي لطاملا الحت لنا بصفتها ذروة املؤامرة 
عى عروبتنا وعى إسيالمنا، لكن أحيداً منا لم يجرؤ عى 
امليس بها، فجياء »داعيش« وأطاحها، لنعود ونكتشيف 
أن ذليك الوعي الشيقي بحارضنيا إنما يمكين أن ينبعث 
ويتحول وحشياً يأكلنا، وأن يكشف لنا أن غر الداعشيني 

منا هم فقط أولئك الذين قبلوا بسايكس بيكو.
صحيح أن »داعش« ليس ابننا وحدنا، لكن، والحق ُيقال، 
أن لنيا فييه أكثر مما لغرنا، فمثلميا ال ُيمكن لعروبي أن 
يتنصل من إغراء إلغاء حيدود الكيانات املصطنعة، وهي 
مصطنعة فعالً، ال يمكن إلسيالمي أن يواجه »الخالفة«، 
أي خالفة كانت. في»داعش« يف النهاية ُيمسك باملانيفستو 
نفسيه، ذاك الذي أفىض باإلخوان املسيلمني إىل التوجه إىل 
باكسيتان لتحريير فلسيطني، وقبلهم دفع عبيد النارص 
إلرسيال جيشيه إىل اليمن، وبعدهم حزب الله الذي توجه 
إىل سورية ُملغياً الحدود اللبنانية السورية. وكم يبدو غر 
مذهل أن ُيراكم خطاب »رفض الكيانات املصطنعة« الذي 
اشيتغل لعقود وعقود نتيجة تشبه »داعش«، ففي داخل 
كل واحيد منيا ميل الحتقيار »وطنه« الجدييد، ورغبة يف 
تجاوزه، وهو رشط نفيي تلبيه دولة الخالفة عى نحو 

لم يلبه أحد.
لقد أذهلنا تدفق »داعش« عى املدن العراقية والسيورية، 
وهيو ذهول منافيق، ذاك أن »داعيش« كان يقيم يف هذه 
املدن منذ سينوات، وُيشيارك يف إدارتهيا، وكل ما فعله يف 
2014 هو أنه أعلن نفسه سيداً عليها. العالم كله منافق، 
والعاليم كله كان شياهداً عى تلك اليوالدة. وكل ما فعله 
أيضاً أنه واجه العالم بحقيقته، فقال لألمركيني: هذا ما 
ُتخبئه دولتكم وحكومتكم عنكم، وقال للعرب واملسلمني: 
هيا أنذا أشيبهكم عى نحو ما ُتشيبهون أنفسيكم، وقال 
لألوروبيني إن من بينكيم من أغريه أكثر مما ُتغرونه. أنا 

ابن العالم وابن مآالته الكثرة، وابن حداثته وتقدمه.
نعيم »داعش« ُولد عيييراقياً، لكنه اآلن مخلييوق عاملي. 
ُوليد يف سيجيين بوكييييا العيييراقي اليذي كان ُيديره 
األمركيون. هناك تحول أبو بكييير البغيييدادي مييين 
ُمجوّد عيييادي إىل قائد للتنييظيم. ومييين هناك انتقل 
الرجل بصحبية ضباط البعث املفيرج عنهيم إىل صحراء 
األنبيار حييث أقيام يف ضيافة العشيائر وانتقيل منها إىل 

املوصل ودياىل.
لكين »داعش« الييوم لم يعيد عراقياً. هيو كل يشء. هو 
تونيي مثلما هو بريطاني وشيشياني، وهيذه الهويات 
غير املُطلقية ُتشيبه، وان عيى نحو سيلبي ومأسيوي، 
الهوية املتقلبة للمواطن العاملي. فذباح »داعش« اللبناني 
خاليد رشوف قدم إىل العراق من اسيرتاليا، ونجم التنظيم 
الربيطانيي جيون كان مغني راب، ومثيل هؤالء آالف هم 
نيواة التنظييم ونجومه، فيميا فيالقه العشيائرية تبقى 
ضعيفية االلتحيام ببنيته وقابلية لالنفصال عنيه ما إن 
تحني ساعتيييه. أما الضباط البعثيون، فلهم حساباتهم 

املختلفة وضغائنهم الناجمة عن مسارات أخرى.
قد يبييييدو مستحيالً تفسر ما جيييرى. هو مستحيل 
عى قيدر ما هيو بديهيي. فيقيول الطبييب النفي عن 
ذلك الربيطانيي »جهادي جون« اليذي أقيييدم عى ذبح 
الرهينة األمييييركي جيمس فويل، إنه ال يشيك بأن جون 
يعاني مين مرض معروف من أعراضه االنفصال عن آالم 
اآلخريين، وانعيييييدام القدرة عى معرفية أن لآلخرين 
مشيياعير، وأنهم يتأملون مثلما هو يتألييم. لكن املريض 
اإلنكليزي »جهادي جون« هز العالم بفعلته، وهو نفسه 
مين أقيييدم عليييى ذبيح 22 ضابطياً سيورياً أرسهم 
»داعيش« يف الرقة. فهل يصييييح أن نقول إن العيييالم 
كييليه ترنح تحت تأثر أعراض ميرض رجييييل واحد؟ 
هنيا تكمن قوة »داعش«، أي يف قدرتها علييييى توظيف 
ميرض، قد يكيون تافهاً، يف صورة يمكن لهيا أن تهيييز 
العاليم. وقد تبدو مقاومة »داعيش« يف أن يتصدى العالم 
لهييييذا املرض، وهذا أمر مسيتحيل. وبهذا املعنى يمكن 
أن تشيغييل »داعيش« العالم بميا ال وقت لدييه له، وأن 
تدفعه إىل مييراجعييية بديهيات كان تجاوزها يف سياق 
تقدمه. فها هي دول أوروبية عدة تعيد مراجعة قوانينها 
بما يضمن لها التحصن من »داعش«. مئتا هولندي عادوا 
مين القتال مع »داعيش« ال يطاولهم القانيون الهولندي 
الراهن، فيما تدرس بريطانيا قانوناً لسحب الجنسية من 
مواطنيني التحقوا بالتنظيم، وهذا مخالف جوهرياً ملعنى 

املواطنة وتراجع عن قيم التقدم.
»داعش« بهذا املعنى أشعر العالم أنه بالغ يف االنقياد وراء 
التقيدم، وأن التنظيم سيبقه لالسيتثمار الدميوي يف هذا 
التقدم. يجب العيودة إىل الوراء قليالً، هذا ما يتهيأ العالم 
لإلتييان به. وربما امتيد ذلك ليتجياوز القوانني الحديثة، 
فإجادة التنظيم االستثمار يف وسائل التقدم التكنولوجي 
مسيتفيداً من »ديموقراطية« تدفيق املعلومات ربما دفع 

العالم إلعادة النظر بسهولة إتاحتها.
لكين الغرييب فعياًل أن العالم ال يبيدو أنه بصيدد إلحاق 
هزيمية بالتنظييم املتوحش. ال بل ثمة ميؤرشات للقبول 
بيشء ما حدده »داعش«. ويبدو أن األخر هو من يقاوم 
رغبة العالم بقبوله، إذ أن التنظيم شعر أن هناك مساحة 
حقيقيية لهيذا الجنون ولهيذا املوت، وهو ليم يتمدد بعد 
عليها كلها. ويشعر أيضاً أن وراء القصور يف الحرب عليه 
عجزاً حقيقياً يجب أن يستثمره. الصعوبات الهائلة التي 
تواجه العملية السياسية يف العراق وراءها قبول باحتمال 
أن يكون »داعش« بديالً حقيقياً، والتحالف الدويل الباهت 
والركيك أيضاً، وقبول العالم ببشار األسد وبنظامه رضب 

من القبول بي»داعش«.
لكييين يبقييييى أن هّم العالم منصب اليوم عى مرضاه 
األفيراد، أولئيك الذيييييين يكشيفون عين أن »داعش« 
حكيييياييات كثرة ولييس حكاية واحدة. وبميا أننا ال 
نملك ناصيييييية هذه الحكايات الكثرة فسينبقى غر 
قادرين عى تفسير هذا الخلل غير املنطقي الذي أصاب 

العالم.

حازم �المني

»داعش« واخللل الذي 
أصاب العالـم

تعرف كل ممارسة سياسية إنجازات وإخفاقات يكون 
لها وقعها ومضاعفاتها عى طبيعتها عى صعيد تحديد 
أهدافها وتدقيق التكتيكات املتبعة، وطرق التعاطي مع 
امليوارد املادية واملعنوية التي تقتضيها خالل كل مرحلة 

من املراحل التي تمر بها.
ولعل القدرة عى التعامل بإيجابية وإبداع مع اإلخفاقات 
والفشيل الذي تصطدم به املمارسية يف هيذه الفرتة أو 
تلك هو الذي يحدد مدى قدرة القوى السياسيية املعنية 
عيى التكيف والتأقلم مع كل الظيروف املوضوعية التي 
تفرض نفسيها، وتقرر مصر املمارسية السياسية، يف 

نهاية املطاف. 
ويف الواقيع، فيإن املرونية السياسيية واتسياع مجيال 
خيارات إعادة تصويب مسيار املمارسية وامليوارد التي 
يمكن تجنيدها يف املراحل الحرجة كلها عوامل أساسية 
للخيروج مين دائرة الفشيل املغلقية إىل رحياب اإلبداع 
السييايس القادر عيى صنع واقيع جديد مالئيم لقوى 

التجاوز.
غير أن آفة خطرة تنخر جسيم الجماعات السياسيية 
املنظمية يف الوطين العربيي كميا تنخر جسيم أنظمته 
القائمة، وتجعل من املسيتحيل عليها تجاوز إخفاقاتها 
وفشيلها. وتتجسيد هيذه اآلفية يف املحاولية املنهجية 
الراميية إىل التغطية عى تلك اإلخفاقات، وعدم االعرتاف 
بها، أو التقليل من أهميتها يف مسيرتها العامة، أو من 
خيالل زعم أنها حققيت انتصارات باهيرة ال تخفى إال 
عيى الحاقديين أو املتآمريين. والنتيجة املشيرتكة لهذا 
النوع مين التعاطي مع اإلخفاقيات والهزائم هي إبعاد 
أصحابها عين الطريق الكفيل بمعالجتهيا يف جذورها، 
وتجنيب نفسيها أخطار تكرارها. ويف كل األحوال، فإن 

هذا النوع من املمارسية يسيتنجد، عى الدوام، بنظرية 
املؤامرة لإليهام بالخروج من التناقضات والتخبط الذي 

يميز تعامله مع حاالت اإلخفاق والفشل.
ويعتميد خطياب نظريية املؤاميرة، هيذا، عى أسيلوب 
التهويل والتضخيم يف التعامل مع األحداث السياسية أو 
العسكرية التي يكون أصحاب هذا الخطاب طرفاً فيها. 
فهو يعمد إىل تبني أسيلوب التهويل من حجم املؤامرات 
التي يتعيرض لها أصحابه، ويرى أن أهدافها الحقيقية 
ترميي إىل إنزال الهزيمة املاحقة بهم بغية اسيتئصالهم 
مين الجيذور. وغالبياً ميا يقتنيص هيذا الخطياب من 
ترصيحات، وبعض كتابيات الخصوم واألعداء، عبارات 
تساعد يف تكريس ذاته، وتعزيز منطقه الظاهر عى رغم 
كونه يتعامل مع ما ليس إال مجرد دعاية أيديولوجية أو 
سياسية، وما يدخل يف نطاق الحروب النفسية املتبادلة 
بني األعداء، كما لو أنه كشيفٌ السرتاتيجيات تم السهر 
عيى بلورتهيا يف مختليف مسيتوياتها، وتمفصالتها يف 
دهالييز صنياع القيرار االسيرتاتيجي املعيادي، ومعدة 

للتنفيذ عى أرض الواقع.
ويعميد هذا الخطياب، يف املقابل، وانطالقيًا من اعتماد 
أسيلوب التهوييل مين حجيم املؤاميرات وأخطارها إىل 
التضخيم يف النجاحات التي قد يكون أحرزها، مع العلم 
أنها قد تكون مجرد أوهام يف مختلف ميادين ومستويات 

السجال السيايس أو النزال املسلح مع األعداء ليستنتج، 
أنيه قد أبيى البالء الحسين يف تليك املعارك، األمير الذي 
فوت عى األعداء فرص تحقيق خططهم االسيرتاتيجية 
والتمكني من إفشيالها بدليل أن الجهة املستهدفة منها 

ال تزال قائمة الذات وفاعلة عى مختلف الساحات.
أن تدبييج مثيل هيذا الخطياب االنتصياري  والواقيع 
الظفيراوي، ال يغر مين حقيقة األمور شييئاً، ذلك أنه 
عملية خداع إراديية ال تنطيل عى األعداء الذين يعرفون 
جييداً طبيعة وأهداف وحدود اسيرتاتيجيتهم يف الزمان 
والسيياق املحيل واإلقليمي واليدويل، يف آن واحد، إضافة 
إىل أن هيذا الخداع ال ينطيل عى القوى املتنفذة يف الجهة 
التيي يصدر عنها هيذا الخطاب، والتي قيد تكون تلقت 
رضبية موجعية، إلدراكها يف قيرارة نفسيها، وانطالقاً 
مين املعطيات املوضوعية والذاتيية املعربة بوضوح عن 
نفسيها يف طبيعة عالقات القوى بيني مختلف األطراف 
املتصارعة، أن حقيقة األميور هي غر ما تعلنه تماماً، 
بخاصية أن خسيائرها املاديية واملعنوية عيى األرض، 
والتيي تتفاقم برتاكمات مكتسيبات األعداء امللموسية، 
تظل شاهدة عى طبيعة نتيجة املعارك التي تم خوضها، 
والكفية الراجحة فيها واملصالح التيي تمت خدمتها يف 

نهاية املطاف.
ولعيل املفارقة الغريبة تكمن يف اعتقياد خطاب نظرية 

املؤامرة أن الفشل واإلخفاق مقرونان عضوياً وبصورة 
ميتافيزيقيية متخيلية باآلخير املتآمر، أي أن الفاشيل 
بالتعرييف بالنسيبة إليه هو الذي يحييك املؤامرات، أما 
الذي يواجهها فال يعرف الفشل واإلخفاق عى اإلطالق، 
لعلة ميتافيزقية ومتخيلة هيي كذلك. وهذا الخطاب ال 
يكلف نفسيه عناء البحث عن تفسير ما للرتاجع الذي 
قد يفرض عليه يف املوقع واملوقف والسيقوف التكتيكية 
واالسيرتاتيجية معا. إنه يتعامل مع هذه الحقائق، كما 
ليو كانت نوعاً مين الهم الذي ال تنبغيي إثارته وتحريك 
مفاعيليه معتقيداً أنيه بهذا السيلوك يتجنيب املفاعيل 
واملضاعفيات امللموسية للهزيمة التي منيي بها، والتي 
يحاول التسرت عليها بمزاعمه حول نجاحاته الباهرة يف 
إفشال املؤامرة التي تم التهويل من حجمها أصالً، ومنذ 
نقطة االنطالق، حتى يتسينى ليه عندما تهدأ األمور أن 

يدبج مثل هذا الخطاب التضلييل الفاشل.
يتجيى تهافيت نظريية املؤاميرة، وينكشيف سيخف 
خطابهيا التضليييل عى أكثير من مسيتوى عى صعيد 
املمارسية السياسيية العينيية للحكوميات واألحيزاب 
السياسيية الحاكمة واملعارضة عى حد سيواء. ويمكن 
الوقوف عند عينات ملموسية منها عى صعيد األنظمة 
السياسيية، وبخصوص بعيض األحزاب السياسيية يف 
مراحل مفصلية من تطورها السييايس املصري، حيث 
لم يسمح اعتماد نظرية املؤامرة باستثمار واقع الفشل 
لالنتصار عى أسبابه وتجاوزها لولوج رحاب ممارسة 
عقالنيية لإلخفاق والفشيل يف إطار نظرية للممارسية 
ترميي إىل أخذ مختلف عنارصهيا ونتائجها يف االعتبار. 

وهذا موضوع معالجة أخرى.

ح�صن �ل�صو�صي

إجيابية الفشل يف املامرسة السياسية

مرة أُخرى، حصلت قناة »فوكس« عى ُمعدالت ُمشاهدة 
د األعى بني القنوات اإلخبارية األمركية، كما َكَشَفت  ُتعَّ

األرقام التي نرشتها مؤسسة »نيلسن«.
نجاحات »فوكس« لم تقترص عى فئات ُعمرية معينة، 
فهي شيعبية كثراً بيني أعميار: 25 إىل 54 عاماً. فعدد 
الذين تابعوا القناة يف سياعات الُذْرَوة املسيائية من كل 
األعميار وصيل إىل حيواىل 1.7 بليون طيوال العام، وهو 
الرقم الذي بقي عى حاله ُمقارنة بالعام ما قبل املايض، 
يف حني شيهدت متابعة القناة من الفئة العمرية بني 25 
و54 تقدمياً بنسيبة 2 يف املئة،إذ وصيل إىل 309 ماليني. 
وشيهد ُمعدل املشياهدة للقناة عى طيول اليوم تراجعاً 
بنسيبة 4 يف املئة لجميع الفئات العمرية وفئة 25 و54، 

وبلغ بليوناً و216 مليوناً عى التوايل.
تؤكيد األرقام الجديدة إن السياسية التيي تتبعها القناة 
مازاليت ناجحية كثراً عند مشياهدين أمركييني ُكثر. 

فالقنياة التي تخليط الوطنية بالعاطفية وتبث الخوف 
مين »الغرييب« وتتغنيى باألمجياد األمركيية، تعيرف 
جمهورها جيداً، وال تحيد عن خطها اإلخباري الواضح، 
وإن خالفت السائد، فوسيط ضجة قصة التعذيب التي 
مارستها مؤسسيات أمنية أمركية ضد معتقلني رشق 
أوسيطيني، والتي تكشيفت املزييد مين تفاصيلها قبل 
أسيابيع، برر أحد مذيعي القناة عملييات التعذيب تلك، 

واعتربها ُمهمة لحفظ أمن بالده.
ُتلخيص الحادثية السيابقة منهيج القنياة يف التعاطي 
ّ نجاحها الشيعبي، فموقع مثل  مع األخبيار، وربما رسرِ

»يوتيوب« مييلء بمقتطفيات من تغطييات القناة من 
العقيد األخر، التي تكشيف الفروقات الكبيرة بني أداء 
القنياة الغوغائي وأحيانياً املُتطيرف، باملقارنة بقنوات 
إخبارية أمركية. كما أن أي مقارنة سيتكون شاسيعة 
بيني »فوكيس« وقنيوات أوروبية مثل »بي بيي يس« أو 
غرها، األمر الذي يقود إىل أسيئلة عين إمكان أن ينجح 
نميوذج تلفزيوني مثل الذي تقدميه »فوكس« يف أمكنة 
أخرى يف العاليم، أم إن النجاح املتواصيل هذا، هو يشء 
خاص بالجمهيور األمركي، وما تفعليه »فوكس« هو 

توفر ما ينتظره هذا األخر من قنوات األخبار؟

والحيال إن القنياة ال تكتفيي بتصيدر مشيهد القنوات 
اإلخباريية يف أميركا، فهي ال تتوقف عين إنتاج النجوم 
التلفزيونيني، الذيين ال يقلون جدالً عن قناتهم. فالعام 
املايض شيهد انطالق نجومية املذيعة ميغان كييل، التي 
ناليت فرتتها اإلخبارية املسيائية املرتبية الثانية، لجهة 
عدد املشياهدين، مين بني كل الرباميج اإلخبارية )وفق 
االسيتطالع األخر(، وَبْعَد برناميج زميلها املعروف بيل 
أوريييل اليذي حصل عيى املرتبية األوىل، وللعيام الي15 
عى التيوايل، كأكثر برنامج إخبياري متابعة يف الفرتات 
املسيائية. كما َبيَّنت األرقام اإلحصائيية األخرة تراجع 
قناة الليرباليني األمركيني »MSNBC«. يف حني حافظت 
»يس أن أن« عيى موقعها عند فئة ما بني 25 و54 عاماً 
يف سياعات الُذْرَوة، وجذبت 187 مليون مشياهد طوال 
العيام، وتراجعت يف عدد املشياهدين الكيل بنسيبة 8 يف 

املئة يف الساعات املسائية.

حممد مو�صى

األمريكيون يفضلون »فوكس نيوز«

فوؤ�د ح�صون



م�ن أجم�ل األص�وات الموجودة على الس�احة 
الغنائية ، إنطلقت من برنامج "س�وبر س�تار" 

وتميزت بأدائها الجميل .
قدمت أجمل األغني�ات وما زالت ، واليوم تعتبر 
أنها بدأت مش�روعاً جدي�داً ومختلفاً لإلحتراف 
وذلك بعد أن وّقعت عقداً رس�مياً إلدارة أعمالها 

مع شركة "المولى بروداكشن".
إنه�ا الفنان�ة رويدا عطي�ة الت�ي إلتقيناها ليلة 
رأس الس�نة ف�ي مطعم "س�يف البح�ر" حيث 
أحي�ت حفالً ممي�زاً م�ع الفنان طون�ي كيوان 
وعازفة الكمان دي فانيسا ، وكان لنا مع رويدا 

هذا الحوار ُقبيل إطاللتها على الجمهور .
 •كل عام وأنت بألف خير رويدا

شكراً ، وأنت بخير .
•كيف كان العام 2014 عليك ؟

آخر س�تة ش�هور من 2014 كان�ت ممتازة جداً 
بالنسبة لي ، "رح بلّش سنتي مبّشرة بالخير إن 

الله راد".
•وأول 6 شهور من العام الماضي كيف كانت ؟

كان هناك سفر وتعب ولكن لم يكن هناك كمية 
عم�ل ، بآخ�ر 6 ش�هور  كان هن�اك الكثي�ر من 
الضغط ، إط�الالت اعالمية وأغنية "رش�رش" 
التي م�ا زالت تحص�د النجاح ، واليوم س�ررت 
كثي�راً ألن�ه كان هناك إس�تفتاء كبير ج�داً في 
س�وريا وتم إختيار "رش�رش" األغنية األفضل 
، وأتمن�ى أن تك�ون األغني�ة الرومانس�ية التي 
صورناها مع س�يلفانا المولى بنفس المستوى 

المطلوب .
 •ما إسم هذه األغنية التي صورتها ؟

طبع�اً ل�ن أقول ل�ك إس�مها ألنن�ا نعتم�د اآلن 
الخط�ة الجدي�دة كوني أنا جديدة م�ع "المولى 
بروداك�ش" أعتب�ر نفس�ي "البنوت�ة الوحيدة 
تبُعن")ضاحك�ة(، فنح�ن نعتمد عل�ى عناوين 
صادمة وتلفت نظر الناس مثل "رش�رش" التي 
لفتت نظ�ر الناس كثيراً "إنو ش�و ممكن تكون 
عم تغني روي�دا" فوجدوا أن الموضوع مختلف 
جداً ، األغنية الرومانسية سيكون إسمها غريباً 

ولك�ن أعدك�م "تعيش�وا ب�� بحل�م كتير 
حلو".

"المول�ى  م�ع  وّقع�ت  •عندم�ا 
بروداكش�ن" قلِت إنك بدأِت معهم 

ومختلف�اً  جدي�داً  "مش�روعاً 
روي�دا  إحت�راف   ، لإلحت�راف" 
عطية قبل ه�ذا العقد ماذا كان 

؟
"كنت عم إتدرب عاإلحتراف 
)ضاحك�ة( ، اآلن أصبح�ت 
خطوات�ي فيه�ا ثق�ة أكبر ، 

الي�وم أنا أغني "بس ما بعمل 
ش�ي تاني إن�و إس�أل أو إتعب 

بدي كذا وبدي كذا ، واجبي حط 
صوتي وهّني أمينين وبعتقد 

إسمن سابقن ما في داعي 
وهّني  عن�ن  نحك�ي 

الوحيدي�ن اللي ما عم 
نش�وف أس�اميهم 
بعمله�م  غي�ر 
أن�ا  الي�وم   ،  "
ح�ة  تا مر
أني  وأع�رف 
ك�ون  "ع�م 
لمح�ل  با
لص�ح  ا
ق�ت  لو با
 " لص�ح ا
والن�اس   ،
مس�رورون، 
اليوم ماذا يهمك 
غير أن الفانز الذين 
هم حول�ك أن يكون 
لديه�م حم�اس للناس 

الذين يعملون لك .
"المول�ى  م�ع  تتش�اورين  ه�ل   • 

بروداكشن" في إختيار األغنيات ؟
نع�م طبع�اً ، اليوم س�مير كونه وكي�ل أعمالي 
ورفي�ق درب�ي المقبل عن�دي الثق�ة الكاملة به 
بصراح�ة ألن الفن�ان ممكن أن يذه�ب بإتجاه 
إحساس�ه ويكون إحساسه خطأ، لذلك نتناقش 
ويمكن أن أقول "ال" وأكون عنيدة وبعدها أشعر 

بأن األغنية تستحق بالفعل أن نسجلها .
•تقولي�ن إنك تعرضت للغ�در والخيانة وعانيت 
قل�ة الوفاء، بالعام 2015 نتوقع أن تكون رويدا 

عطية إمراة حديدية أو إمرأة أخرى ؟
أنا دائماً حديدية وعندي قوة ، إكتش�فت بالعام 
2014، بس�بب المطبات التي وقع�ت فيها ، أنه 
"إذا إنت بتضحك كل شي بيضحكلك"، فلذلك أنا 
أدخ�ل بالع�ام 2015 وأنا أضحك وس�عيدة جداً، 
كما أني سعيدة ألني في "سيف البحر" المطعم 

الجمي�ل ج�داً "إن ش�اء الل�ه يكون وج�ي خير 
عالناس ، ومبس�وطة قّدي في عالم" ، وسعيدة 
بأن أكون مع الفنان طوني كيوان "يا رب 2015 
رح أعطيكي كل شي حلو عندي وبالمقابل بّدي 

منها كمان شي حلو".
•أين أصبحت األغنية المنتظرة مع سليم عساف 

بعد نجاحكما في "شو سهل الحكي" ؟
ل�م نصل بعد إلى األغنية مع س�ليم ألنه قال لي 
"أنا محضرلك شي جنون" فأنا "هأل بمستشفى 

المجانين ناطرة يعطيني العمل".
•م�اذا ع�ن األغنية الت�ي تحضرينه�ا خصيصاً 

ألربعين صباح ؟
م�ا حصل هو أننا كنا بدأن�ا بالتحضير ، وصلني 
، واللح�ن ل�م يك�ن  ال�كالم وأعجبن�ي كثي�راً 
بالمس�توى المطل�وب "ما فيي ق�ّدم عمل دون 
المس�توى" ، صار البعض يق�ول "آه رويدا عم 
تبلش تس�تغل غي�اب صباح" ألن�ي ظهرت في 
برنامج "ستار أكاديمي" بعد رحيل صباح بيوم 
وغنيت "س�اعات س�اعات"، والحم�د لله القت 
صدى كبيراً ج�داً لدى الناس ، فقلت لهم "ال، أنا 
كل عم�ري بحبا ما رح إس�تغلّها رح أّجل العمل 
"، س�نحّضر "ألب�وم اليف" إن وج�دت خيارات 
مفي�دة وجميلة وتنعش ذاكرة الناس ، ولكن أنا 
أغني لصباح بوجوده�ا وبرحيلها وأكّرمها في 
كل م�كان، وأن�ا قلت لكل الصحاف�ة العربية إن 
الصورة الش�خصية لي على كل مواقع التواصل 

اإلجتماعي ستكون دائماً لصباح .
 •هل تس�ير األمور على ما يرام بالنسبة للحفلة 

التكريمية لصباح في باريس شباط/فبراير؟
ما زلن�ا نتكلم ع�ن بعض التفاصيل، كل ش�يء 
موجود ، يبقى هناك أمور تتعلّق بإدارة األعمال 
"أن�ا مش كتير بف�وت فيها" ، ولكن�ي بالتأكيد 
جاه�زة ، وبالمقابل أنا اليوم أركز على أغنياتي 
ألن الن�اس ينتظ�رون س�ماع روي�دا بأغانيه�ا 

بأعمال جديدة .
•ماذا تريدين أن يأخذ معه العام 2014 ؟

أري�د أن يأخ�ذ مع�ه كل تع�ب وكل ه�م ويرفع 
"الك�رب" ع�ن أهل س�ورية وعن الش�يء الذي 
يعيش�ونه وع�ن عالمن�ا العرب�ي ، وأن�ا أزع�ل 
كثيراً عل�ى عالمنا العربي "كيف عم بيصير فيه 

هيك".
•وماذا تطلبين من العام 2015 ؟

أن يجلب لنا معه كل الفرح والسعادة .
 ماذا تقولين ل� سورية ؟

س�ورية "ما ف�ي كلم�ة ممكن تنقاله�ا" وهي 
س�تكون أمنيت�ي كل ع�ام، ان ش�اء الل�ه تبقى 

شمعة مضيئة على كل العالم .
•كلمة ل� لبنان ؟

أنا سورية الجنسية لبنانية الهوى، لبنان له فضل 
كبير جداً علّي "صرلي 10 سنين عايشة بهالبلد 
الناس اللي بتستقبلني وبتحبني ، الصحافة اللي 

بتحبني" ، وأريد أن أشكرك كثيراً 

سينام مرص تنتعش بـ2014 واجلزيرة2 يتصدر 
اإليرادات

 
القاهرة: إنتعشت صناعة السينما المصرية مجدداً خالل 2014 ليس فقط على مستوى اإلنتاج السينمائي 
حي�ث تج�اوز إنتاج األفالم ال�40 فيلماً، ولكن أيضاً على مس�توى اإليرادات التي س�جلت أرقاماً قياس�ية 
جديدة للمرِة األولى منذ س�نوات. وش�هدت السينما المصرية موسمين من أقوى مواسمها على اإلطالق، 
خالل موس�م عيد الفطر حيث تخطت التكلفة اإلنتاجية لالفالم حاجز ال�15 مليون دوالر، وموس�م عيد 

األضحى حيث ُطِرَح 9 أفالم دفعًة واحدة للمرة األولى.
وس�جل فيل�م "الجزيرة 2"- الذي ق�ام ببطولته أحمد الس�قا، الراحل خالد صالح، خال�د الصاوي، هند 
صبري، وأروى جودة- اإليرادات األكبر بتاريخ الس�ينما المصرية بعدما وصل إجمالي إيراداته إلى أكثر 
م�ن 40 مليون جنيه، بينما تجاوزت إيرادات فيلمي "الفي�ل األزرق" لكريم عبد العزيز وخالد الصاوي، 
و"الحرب العالمية الثالثة" للثالثة من بطولة هش�ام ماجد، ش�يكو، وأحمد فهمي حاجز ال�30 مليون 

جنيه لكل فيلم وهي إيرادات لم يحققها أي عمل سينمائي على مدار السنوات الخمسة الماضية.
ورغم تس�ريب نسخة عالية الجودة من الفيلم الس�ينمائي "صنع في مصر" الذي قام ببطولته أحمد 
حلمي مع ياس�مين رئيس إال أنه نجح في تحقيق إيرادات اقتربت من 15 مليون جنيه غطت تكاليف 
إنتاجه لكنها شكلت تراجعاً في اإليرادات التي يحققها حلمي والتي كانت عادة ما تتجاوز 20 مليون 
جني�ه فيم�ا واجه الفيل�م انتقاداٍت حادة من الجمه�ور الذي وصفه البعض بأنه من أس�وء ما قدم 

النجم الكوميدي في مسيرته الفنية.
وحافظت الفنانة ياس�مين عبد العزيز على مكانتها كنجمة ش�باك التذاكر من خالل فيلم "جوازة 
مي�ري" الذي حققت من خالله إيرادات وصلت ألكثر من 10 مليون جنيه وهو رقم كبير مقارنًة 

بتكلفة إنتاج الفيلم التي لم تتخطى نصف هذا المبلغ.
ورغم مش�اكل التوزيع التي تعرض لها فيلم "واحد صعيدي" للفنان الش�اب محمد رمضان إال 
أن�ه نجح في تحقيق إي�رادات وصلت ل�15 مليون جنيه وهو رقم كبير ج�داً مقارنًة بالتغيير 

الذي قدمه "رمضان" في  الفيلم وتكلفة انتاجه التي لم تتخطى 5 ماليين جنيه أيضاً.
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الكليبات تحقق تفاعال ضخما مع الجمهور وتترك بصمتها لعدة سنوات.. من 
هذا الُمنطلق قرر عدد من المطربين طرح أكثر من فيديو كليب خالل الفترة 
المقبلة، االمر الذي يعيد اإلنتعاش إلى الساحة الغنائية بقوة خالل بداية عام 

2015.ورغم مرور عدة أشهر على طرح ألبومه الجديد "180 درجة" إال أن 
الفنان تامر حسني استقر مؤخرًا على األغنية التي سيتم تصويرها على طريقة 
الفيديو كليب، حيث انه يستعد خالل الفترة الُمقبلة للسفر إلى امريكا لتصوير 

أغنية "180 درجة" وسيتولى ياسر سامي مهمة اإلخراج ليصبح الفيديو كليب 
جاهزًا لعرضه على القنوات الفضائية خالل الفترة الُمقبلة.تامر إختار أغنية 
" 180 درجة " بعد النجاح الكبير التي حققته فور طرح األلبوم حيث انها 

حققت نسبة إستماع عالية على موقع اليوتيوب وتعد من األغاني التي ُيفضلها 
جمهوره بألبومه الجديد.

خالل دردشة خاصة " حول األفضل واألسوأ في حياتها العملية 
والشخصية، قالت الممثلة واإلعالمية مي سحاب إن األسوأ على 

اإلطالق كانت السنة التي توفي فيها زوجها خليل.. "أسوأ عام في 
حياتي العام الذي توفي فيه خليل، ولكن وعلى الرغم من كل الحزن 

الموجود في داخلي إال أنني أرفض أن تمر فترة األعياد وال أضع 
الزينة أو أشارك فيها مع أوالدي.أما األفضل بالنسبة لسحاب فهي 
سنة 2014، التي قررت فيها العودة وبقوة الى التمثيل، "ونجاح 

فيلم فيتامين زاد من سعادتي في ختام هذا العام".
 وختمت سحاب حديثها بالقول إن "بين يديها بعض األعمال 
الدرامية التي تأمل أن تختار األنسب منها، للبدء بتصويرها في 

العام الجديد".

هبة طوجي مشرتكة يف the Voice فرنسا!
 the ق�ررت النجمة اللبنانية هب�ة طوجي خوض غمار العالمية من باب االش�تراك في برنامج 
 TF1 بنس�خته الفرنس�ية كما فعل عدد من اللبنانيين قبلها.وإختارت المحطة الفرنسية voice
الترويج للموس�م الجديد على وقع صوت طوجي من بين 100 مش�ترك خاضوا تجربة مرحلة 
"الص�وت وبس".وظه�رت هبة البالغة من العم�ر 27 عاماً من خلف ع�ازل أظهر خيالها خالل 
تأديته�ا مقطع من أغني�ة Moulins in my heart  وكتبت تحت الفيديو :فتاة من لبنان تبلغ 27 

عاماً.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

دقت ساعة االغاين الوطنية
 في مث�ل هذه المرحلة الراهنة الت�ي يمر بها العراق 
ه�ذه  االي�ام البد م�ن التاكيد والرجوع ال�ى االغاني 
الوطنية لكونها تلعب دورا مهما في تاجيج المشاعر 
النبيل�ة والوطني�ة.. وقي�م  تنه�ل من حب االنس�ان 

الرضه وعرضه.
ولكن على ش�رط ان ال تكون مثل تل�ك االغاني التي 

كان�ت تس�مى باالغان�ي الوطني�ة في فت�رة ما قبل 
التغيير والتي كانت تعني واول  ما تعني تمجيد وتأليه 
الش�خوص اكث�ر مما تدعوا  لحب االوط�ان والدفاع 
عنها واالستبس�ال في س�بيلها.. او تلك االغاني التي 

تؤجج للحروب والغزو واالعتداء.
وبمعنى اننا بحاجة ال�ى اغان وطنية تؤجج الحمية 

العراقية السترداد ما اخذ منها في غفلة من الزمن.. 
وتش�حذ الهمم  للوقوف وج�ه االرهاب واالرهابيين 
وكش�ف نواياه�م الخبيث�ة  والبعي�دة كل البع�د عن 
المفاهي�م االس�المية الس�محاء.. والحقيقة انه في 
مثل هذه  الفترة ظهرت مؤخرا مجموعة من االغاني 
الوطنية التي فرضت نفس�ها في الس�احة المعاشة 

الي�وم.. واخترق�ت الضمائ�ر الحي�ة لتك�ون االم�ل 
المرتج�ى الولئك االب�رار في س�احات الوغى وعلى 
طري�ق تحقي�ق المزي�د م�ن المكاس�ب واالنجازات 
واالنتصارات العادة الهيب�ة للعراق والعراقيين امام 

العالم اجمع.
والذي وددت قوله:

ان الع�راق اليوم بأمس الحاج�ة الى مثل تلك االغاني 
الوطني�ة التي تنبع من الواق�ع المعاش.. وتبعث في 
النف�وس المتعب�ة الثق�ة والتف�اؤل.. وتمس�ح على 
رؤوس االطف�ال والمهجرين بكلم�ات ونغمات كي 
تطمئن حنايا صدورهم للقاب�ل من االيام.. والتطلع 

الى حب الحياة.

رويدا عطية :كنت إتدرب عىل االحرتاف..أنا حاليا بمستشفى املجانني



هي ام�راة في ورط�ة.. امراة من ن�ار.. نعم ما 
زالت انسة زهرة في )ليالي الحلمية( هي نجمة 
الجماهير ه�ي الفنانة الهام ش�اهين ولدت في 
3 يناي�ر ع�ام 1960 نش�ات وترب�ت بحي مصر 
المس�رحية  الفن�ون  التحق�ت بمع�د  الجدي�دة 
وحصل�ت علي البكالوريوس ع�ام 1982. وهي 
طالب�ة بالمعهد قامت بالعمل في بعض االعمال 
فقد اكتش�فها المخ�رج )كمال ياس�ين( لتمثل 
دور بس�يط في فيل�م حورية م�ن المريخ وفي 
عام 1981 مثلت في فيل�م )أمهات في المنفي( 
حصل�ت عل�ي اول جائزة ع�ن دورها ف�ي فيلم 
)الهلفوت( وه�ي مازالت طالبة بالمعهد العالي 

للسينما. 
لفتت اليه�ا االنظار ليختارها لتقف امام كوكبة 
من المع النجوم في فيلم )العار( منهم حس�ين 
فهمي نور الش�ريف محمود عبد العزيز، وأمينة 
رزق، وال�ذي اعتبر هذا الفيلم االنطالقة الفعلية 
لاللهام ش�اهين ب�دا نجمها يس�طع ذاع صيتها 
حيث ش�هدت الثما نيتات رواجا فنيا وانتش�ارا 
واس�عا لمش�وارها الفن�ي فق�د مثل�ت فيها ما 

يقرب من 33 فيلما. 
بل�غ رصيدها الفني 74 فيلم�ا .تنع فيهما االداء 
وبلغ�ت اعلي درج�ات النضج الفن�ي من ناحية 
المعايش�ة والتقمص مثلت لح�م رخيص العار 
.وس�وق المتعة والرغبة والحجر الداير ويادنيا 

يا غرامي وخالي من الكولس�ترول والسجينتان 
ودانتيال. 

لم يكن تالقها متوقف علي السينما حيث التالق 
والتوهج الفني ولكنها تفوقت علي نفس�ها في 
االداء التليفزيون�ي فمثلت الح�اوي االمبراطور 
ال تس�الني من انا نص�ف ربيع االخر نعم مازلت 
انس�ة ام�راة ف�ي ورط�ة ام�راة من ن�ار نجمة 

الجماهي�ر ايض�ا وقفت علي خش�بة المس�رح 
امام الفنان س�مير غانم في مس�رحية )بهلول 
في اس�طنبول. ل�م تكتف باالبداع ف�ي االداء بل 
طرقت ابواب اخري فقد قامت بانتاج العديد من 
االعمال التي اصبحت من اهم عالمات الس�ينما 
المصرية مث�ل واحد صفر خلط�ة فوزية خالي 

من الكولسترول ويوم للستات. 

نظ�را لجهوده�ا ف�ي مج�ال العم�ل التطوعي 
والعام عينت مؤخرا س�فيرة للنوايا الحسنة من 
قبل المنظم�ة الدولية للرعاي�ة واالغاثة باالمم 

المتحدة. 
ترعرعت وسط عائلة فنية فشقيقها هو الفنان 
امير ش�اهين الذي يقاسمها في معظم اعمالها 
ايضا ش�قيقتها هي الفنانة اماني شاهين وهي 
تعم�ل )اس�تليش( وتق�وم باختي�ار المالب�س 
وتشرف علي اطاللة الفنانة الهام ايضا شقيقها 
الراب�ع هو المنتج ايمن ش�اهين الذي يعمل هو 

ايضا في المجال الفني. 
ه�ي حاصدة الجوائ�ز فقد حصل�ت علي جائزة 
)المورك�س دور( كافض�ل ممثلة في 2010 عن 
اف�الم الهلفوت الجنتل يا دنيا ي�ا غرامي دانتيال 
خلطة فوزي�ة .زنالت جائ�زة ) الصقر الذهبي( 
ع�ن فيلم خلط�ة فوزي�ة جائزة لجن�ة التحكيم 
الخاص�ة في مهرجان القاه�رة عن فيلم الرغبة 
حصل�ت عل�ي 11 جائزة كاحس�ن ممثل�ة . نال 
فيل�م خلطة فوزي�ة 17 جائزة وع�رض في 23 
مهرجانا. عملت في المسرح وكان اول عمل لها 
ع�ام 1980 وكان اجرها انذاك 100 جنيها وبعد 
الضرائ�ب اصبح 70 جنيها اش�ترت بهما خاتما 
مازال�ت تحتفظ ب�ه حتي 

االن.

جهاد النكاح يعيد هند صربي اىل تونس
 

ش�رعت الممثلة التونس�ية هند صبري في تصوير فيلم »زهرة حلب« الذي يدور حول ظاهرة جهاد النكاح التي انتش�رت في سورية وبعض 
الدول العربية وخطف أو تطوع الفتيات لالنضمام في صفوف الجماعات المتطرفة.

 ويتن�اول الفيل�م التونس�ي الذي يخرجه رضا الباهي طرق االس�تغالل الجنس�ي للفتيات والتغرير بهن والطبقة التي يس�تهدفها المتش�ددون 
الستقطاب الفتيات.

 وتؤدي صبري في العمل دور صحافية تغطي األحداث في س�ورية وتكش�ف ما يحدث للنس�اء والفتيات من عنف جنس�ي وجس�دي تحت اس�م 
الدين.

 وقالت صبري في تصريحات صحافية: »أعود بهذا الفيلم إلى الس�ينما التونس�ية بعد غياب 7 س�نوات. وهو يتعرض لقضية اس�تغالل البشر 
تحت س�تار الدين ومصير األطفال الذين يولدون نتيجة جهاد النكاح وصعوبة وضعهم القانوني. وأجس�د ش�خصية صحافية ترصد تلك 

اإلنتهاكات«.
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 Back to استضاف عمرو يوسف الثنائي فيفي عبده وسمية الخشاب في حلقه جديدة من برنامج
school على قناة "الحياة" حيث اعترفت سمية بانها كانت مجتهدة في المدرسة وأنها تحب مادة 

"الجغرافيا والتاريخ" وتكره مادة "الحساب".وأكدت الخشاب أنها في الثامنة من عمرها كسرت 
ذراع صديقها بالمدرسة بسبب إرساله لها جوابًا غراميًا، وأضافت: "أنا كنت شقية وبضرب الوالد 

بالنبل"، مضيفة أنها كانت تهرب من المدرسة بحجة الذهاب للصالة: "زوغنا مرة من حصة، وسألنا 
المدرس كنتوا فين؟، فقولنا كنا بنصلي في المسجد".وقالت فيفي إن ظهورها ألول مرة على شاشة 
التلفزيون كان في عمر 12 عاما كراقصة في فيلم الرسالة بطولة "انتوني كوين" بعد أن سافرت 
مع والدتها إلى ليبيا، كما فوجئت بحضور الراقصة "نجوى فؤاد" التي قالت عنها: "لوال الست دي 

أنا مكنتش بقيت فيفى عبده، وال رقاصة وال عندي أي حضور"، كما فوجئت سميه الخشاب بحضور 
المخرج مجدي ابو عميرة.

نفى النجم شكرو أوزيلد، الشهير بـ"وسام"، ما تردد حول اتخاذ 
الشركة الُمنتجة لمسلسله الجديد "مسألة شرف"، قرارًا بإيقاف 

عرض العمل، وكشف عن دهشته من األخبار التي انتشرت مؤخرًا 
حول عدم تحقيق المسلسل لنسبة مشاهدة عالية بعد عرضه، 
حيث حرص على الرد على تساؤالت الصحافيين بخصوص هذا 
األمر خالل تواجده بأحد المراكز التجارية، وقال: "كل ما ُنشر 
غير صحيح, فالمسلسل حقق نسبة مشاهدة جيدة، وردود 

األفعال التي وصلتني أشادت بقصته وبأداء جميع األبطال، لذلك 
كل ما ُيقال حول توقف عرضه بناًء على قرار الشركة الُمنتجة غير 

صحيح".يشارك شكرو أوزيلد في بطولة "مسألة شرف" ياسمين 
آلن وكرم بورسين.

فيما ينوي أحمد مكي االستمرار في تقديم مسلسله »الكبير قوي« 
وتصوير جزء خامس منه، قررت الفنانة دنيا سمير غانم التي 

شاركته بطولة األجزاء األربعة السابقة المشاركة في مسلسل آخر 
مع الثالثي الكوميدي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي، وهو ما 

اضطرها لالعتذار عن عدم المشاركة في الجزء الخامس من »الكبير 
قوي«. وفّسر البعض هذا االعتذار بأنه تخٍل منها عن أحمد مكي، 
فيما أشاع البعض اآلخر أن دنيا اعتذرت ألنها اكتشفت أن دورها 

هذه المرة صغير.
 وفي حالة إصرار دنيا على االنسحاب من الكبير قوي، فإن مخرج 
العمل سوف يبحث عن حيلة درامية بحيث ال يحتاج إلى ظهور 

شخصية دنيا التي كانت تؤدي دور زوجة »الكبير قوي«.

رانيا يوسف: أنظم أوقاتى بني عيون القلب والصندوق األسود 
 اك�دت الفنانة رانيا يوس�ف انها مش�غولة حاليا بتصوير مسلس�ل "عيون القل�ب" الذى تقوم 
ببطولت�ه وش�اركها البطول�ة فيه ماج�د المص�رى و تاليف فداء الش�ندويلى و اخ�راج محمد 

مصطفى حيث انها نقوم بالتصوير فى منطقة شبرامنت . 
وأش�ارت رانيا إلي انها التلتقط انفاس�ها بسبب انشغالها فى اكثر من عمل فنى بين مسلسلين 
و فيلم " عيون القلب و الصندوق االسود و ريجاتا " حيث انها تقوم بتصويرهم فى وقت واحد 

باالتفاق مع مخرج كل عمل .  

دقت ساعة االغاين الوطنية
 في مث�ل هذه المرحلة الراهنة الت�ي يمر بها العراق 
ه�ذه  االي�ام البد م�ن التاكيد والرجوع ال�ى االغاني 
الوطنية لكونها تلعب دورا مهما في تاجيج المشاعر 
النبيل�ة والوطني�ة.. وقي�م  تنه�ل من حب االنس�ان 

الرضه وعرضه.
ولكن على ش�رط ان ال تكون مثل تل�ك االغاني التي 

كان�ت تس�مى باالغان�ي الوطني�ة في فت�رة ما قبل 
التغيير والتي كانت تعني واول  ما تعني تمجيد وتأليه 
الش�خوص اكث�ر مما تدعوا  لحب االوط�ان والدفاع 
عنها واالستبس�ال في س�بيلها.. او تلك االغاني التي 

تؤجج للحروب والغزو واالعتداء.
وبمعنى اننا بحاجة ال�ى اغان وطنية تؤجج الحمية 

العراقية السترداد ما اخذ منها في غفلة من الزمن.. 
وتش�حذ الهمم  للوقوف وج�ه االرهاب واالرهابيين 
وكش�ف نواياه�م الخبيث�ة  والبعي�دة كل البع�د عن 
المفاهي�م االس�المية الس�محاء.. والحقيقة انه في 
مثل هذه  الفترة ظهرت مؤخرا مجموعة من االغاني 
الوطنية التي فرضت نفس�ها في الس�احة المعاشة 

الي�وم.. واخترق�ت الضمائ�ر الحي�ة لتك�ون االم�ل 
المرتج�ى الولئك االب�رار في س�احات الوغى وعلى 
طري�ق تحقي�ق المزي�د م�ن المكاس�ب واالنجازات 
واالنتصارات العادة الهيب�ة للعراق والعراقيين امام 

العالم اجمع.
والذي وددت قوله:

ان الع�راق اليوم بأمس الحاج�ة الى مثل تلك االغاني 
الوطني�ة التي تنبع من الواق�ع المعاش.. وتبعث في 
النف�وس المتعب�ة الثق�ة والتف�اؤل.. وتمس�ح على 
رؤوس االطف�ال والمهجرين بكلم�ات ونغمات كي 
تطمئن حنايا صدورهم للقاب�ل من االيام.. والتطلع 

الى حب الحياة.

ذكرى ميالد �صائدة اجلوائز والتكرميات 
إهلام شاهني..بدأت التمثيل خالل الدراسة وحققت انطالقة بفيلم العار

ماريا
 تستعد لطرح "احللم" خالل أيام

 
تستعد الفنانة ماريا لطرح فيديو كليب جديد بعنوان "الحلم" 

على عدد من القنوات الفضائية األوربية والعربية خالل الفترة 
القليل�ة المقبلة.وقالت ماريا "انتهي�ت من تصوير الكليب منذ 

فترة في لبنان، مع مخرج لبناني شهير، وأنتظر عرض الكليب 
خ�الل األيام القليلة المقبلة، وأتمنى أن يحقق النجاح المطلوب 

بع�د طرح�ه، وأن أكون عند حس�ن ظن جمهوري ال�ذي ينتظر 
من�ي الجديد دائما".ولفتت إل�ى أن األلبوم الجديد يضم 9 أغنيات 

جميعها باللغة األرمينية، منهم أغنية من التراث األرمني.

 

سناء يوسف :
دراستي لالخراج ساعدتني كثريًا يف التمثيل

 
أك�دت الممثلة س�ناء يوس�ف ان االخراج س�اعدها كثي�راً في التمثي�ل، وقالت 

"دراستي لالخراج ساعدتني كثيراً وافادتني، فأستطيع التمييز بين العمل القوي 
والعم�ل الضعيف".وتابعت يوس�ف، ف�ي مقابلة صحفي�ة  ، "اصبحت لدي رؤية 

لمعرفة العمل الناجح والقوي واس�تطيع اختيار السيناريو الذي يناسبني وايضاً 
س�اعدني في التعامل مع الكاميرا والحركة".يذكر ان الممثلة س�ناء يوسف كانت 

قد اكدت في وقت سابق  انها لم تترك تونس من اجل االقامة في مصر، وقالت "لم 
اترك تونس بل أوفق بينها وبين تواجدي في مصر، فانا لم ابتعد عن المشاركة في 
اعمال من انتاج بلدي، بل قدمت عمالً تونس�ياً مؤخراً وانهيته ثم عدت الى مصر".

وتابعت يوس�ف، "االعمال في تون�س قليلة جداً عكس مصر، الن�ه ال توجد لدينا 
شركات انتاج خاصة تقدم عدداً من االعمال، فما يقدم انتاج حكومي، واالوضاع 

السياسية ليست على ما يرام، ما يقلل من االنتاج الفني بشكل عام".

جايمس جردي: أمتنى أن أكون عمر الرشيف الثاين..
   كاتب وممثل لبناني األصل من الش�ويفات ولد في لوس انجلوس وقد أمضى معظم حياته 

فيها إال أنه كانت له زيارات متكررة إلى لبنان.
إش�ترك ف�ي مسلس�الت مختلف�ة ف�ي امي�ركا منه�ا: "The Bold and the Beautiful"و 
"Melrose Place" وغيرهم�ا ثم ش�ارك في افالم قصيرة وقد ع�رض أحد هذه االفالم منذ 
س�نتين تقريباً في مهرجان "كان" الس�ينمائي حيث نال نجاحا كبيرا.بعدها صّور فيلمين 

.Reaper ، Pocket listing :هما
م�ن لبن�ان الى العالمية كانت رحلة جايمس جردي مبهرة ليرفع اس�م لبنان عاليا، ومعه 

كان هذا اللقاء الخاص 
•تكرمت أخيرا في مدينتك بعد أن اشتهر اسمك في هوليوود أخبرنا ما هو شعورك؟

هذا ش�عور رائع كما س�بق وذكرت في خطابي.. عودتي الى هنا هذه المرة كانت قّيمة 
ولها طابع خاص على الصعيدين الشخصي والعائلي..

على الصعيد الشخصي اجتمعت مع عائلتي وأصدقائي وأناس لم أقابلهم منذ زمن..
على الصعيد العملي أشعر بالشرف.

 أخبرنا أكثر عن مشاريعك الفنية حالياً
هناك فيلمان ما يزاالن يسوقان في مختلف المدن واتواجد في دبي من اجل هذا ا



رونان ماكدونالد وكتابه 'موت الناقد'

وحيدة يف ليلة رأس السنة

اج النابي   ممدوح فرَّ

في عام 1968 نشر الناقد الفرنسي روالن بارت 
)1915�1980( مقال�ة قصي�رة بعن�وان »موت 
المؤل�ف« حمل�ت أف�كار وأطروح�ات مدرس�ة 
النق�د الجدي�د التي ب�دأت تظهر في ذل�ك الوقت 
�س عل�م اللّغ�ة البني�وي  متأثِّ�رة بأف�كار مؤسِّ
سويس�ر  دي  فردين�ان  السويس�ري  الحدي�ث 
)1857� 1913(، وتركيزه على أن اللُّغَة َنسٌق من 
العالمات، وه�و ما تجلّى في اهتم�ام البنيويين 
وم�ا بع�د البنيويين بإح�الل اللغة نفس�ها محل 
الش�خص الذي كان مالًكا لها، أي عزل النص عن 

ُمنتجه.
فالُلغة حسب رأي ماالرميه ويوافقه عليه بارت 
»هي الت�ي تتكلَّم ولي�س المؤل�ف«، على عكس 
ما كان س�ائًدا من قب�ل النق�د االجتماعي، الذي 
روه بأن العمل األدبّي ه�و وليد الحياة  يق�رُّ ُمَنظِّ
اإلبداعّية لمؤلفه، وتعبير عن ذات صاحبه، وهو 
م�ا رفضته � جملًة� مدرس�ة النق�د الجديد التي 
عّدت النَّ�ص األدبي »خطاًب�ا ال تتضمن وظيفته 
اإلخب�ار بالحقيقة« كم�ا َذكَر رامان س�لدن في 

كتابه »النظرية األدبّية الُمعاصرة«.
ج�اء إعالن ب�ارت وف�ق تس�ليمه المطل�ق بأن 
المبدع لم يفعل شيًئا سوى أّنه استلهم المخزون 
اللغوي والمعرفي ثّم استثمره في إنتاج نصوصه 
األدبي�ة وألن هذا المخزون إنس�اني وكوني وال 
يملك�ه أحد فليس من المنطقي � كما تقول هذه 
المدرس�ة وأنصارها� أن نضع المؤلف في برجه 
العال�ي بل علين�ا أن نحتفي بالمتلق�ي )القارئ( 
باعتب�اره هو الذي يمنُح النَّ�ص قيمته المعرفية 
والجمالية من خالل ما ُيمارسه من قدرة وكفاءة 
ور التي  في تذوق النص وش�حنه بالدالالت والصُّ
تكون أحيانا أكثر عمًقا من الشكل الذي يطرحها 

به النَّص.

قلم م�سموم
بعد فترة تراجع االهتمام بمقولة بارت، ودخلت 
النظرية األدبية منعطًفا جديًدا باالنشغال بالنقد 
النس�وي، وص�والً إلى النق�د الثقاف�ي، وما بعد 

الكولونيالي.
وفي إعالن مشابه لما فعله بارت جاءت الضربات 
تتوالى على الناقد باعتباره ال يتابع ما يطرح من 
نتاج�ات إبداعي�ة )قصة/شعر/مس�رح(، وهو 
م�ا دفع البع�ض إلى وصف�ه بأنَّه ُمبدع فاش�ل.

لك�ن أخط�ر ه�ذه االتهامات ه�و ما ج�اء على 
لس�ان الناقد البريطاني رونان ماكدونالد )وهو 
أكاديم�ي بريطان�ي تخ�رج في جامع�ة ريدنج، 
ويعمل أس�تاذا بجامعة نيو ساوث ويلز بسيدني 
في أس�تراليا، ويدير مركز الدراس�ات األيرلندية 
في الجامعة نفس�ها( ووصفه في كتابه »موت 
�ادر حديًث�ا ع�ن المرك�ز القوم�ي  الناق�د« الصَّ
المص�ري للترجمة، بترجمة فخ�ري صالح بأّنه 
»متطفل وش�خص غير فاعل بسبب عدم قدرته 
عل�ى الخلق الفني، لكنه ق�وي وقادر في صورة 
غير الئقة، على تدمير س�معة المبدعين بضربة 

واحدة من قلمه المسموم«.

النقد التنويري
ل�م يكت�ِف ماكدونال�د بالتقليل من ش�أن الناقد 
ودوره ب�ل َذَه�َب َمْذَهًبا بعيًدا باس�تبدال مقولة 
»موت الناقد« ب�»موت المؤلف«، والعجيب أيًضا 
هذه المرة أنَّ�ه يلوذ هو اآلخر بالقارئ على نحو 
ما فعل »روالن ب�ارت« قديًما، مما أعطى أهمية 
قص�وى للقارئ ف�ي ظ�لِّ وس�ائل التكنولوجيا 
ص�ة  الحديث�ة، كالمدّون�ات والمواق�ع المتخصِّ

ووسائل السوشيال ميديا.
ه�ا في  الهج�وم ال�ذي صبَّ�ه ماكدونال�د متوجِّ
�ص )األكاديمي(  األس�اس إلى الناق�د المتخصِّ
الذي اعتبره ُمْنس�حًبا من المشهد، بتخليه عن 
دوره في توجيه الُكتَّاب وإرشادهم. وقد أرجع 

انسحابه ِمن المشهد إلى أسباب متعلِّقة بوسائل 
االتص�ال الحديث�ة، حي�ث »انتش�ار المدون�ات 
والمواقع الت�ي تتيح ألّي ش�خص، بغض النظر 
ع�ن معرفت�ه وعلم�ه وضلوعه ف�ي الموضوع 
ال�ذي يكتب في�ه، الكتاب�ة عن الكت�ب، واألفالم 

والمسرحيات والعروض الموسيقية.
وي�رى المؤلف أن زم�ن الناقد؛ بوصف�ه الحكم 
ُر ما يس�تهلكه الجمهور على  الفيصل ال�ذي ُيقرِّ
الصعي�د الثقاف�ي، ق�د َولَّ�ى«.

وي�ري رونان ماكدونالد كما يقول المترجم، في 
المقدمة »أن دور الناقد شحب وتضاءل حضوره 
يه هنا في الحقل  بسبب ابتعاده عن كتابة ما ُنسمِّ
النقدي العربي “النقد التنويري”، وانسحابه إلى 
صومعت�ه األكاديميَّ�ة مكتفًيا بكتابة دراس�ات 
صة  وبح�وث ال يفهمها س�وى النخب�ة المتخصِّ
والمفاهي�م  االصطالحّي�ة  باللُّغ�ة  العارف�ة 
ه هذا النوع من الكتابات  والمنهجيات، التي توجِّ
النقدي�ة الت�ي ال تلقى باالً لما تهت�م به الجمهرة 
اء من تعريف باألعمال  الَواِس�عة ِمن الُقرَّ
وتقدي�م  والفنّي�ة،  األدبّي�ة 
وربطه�ا  حوله�ا  إض�اءات 
والتعرُّف  إنتاجه�ا،  بس�ياقات 
عل�ى مواضع تميُّزه�ا ومقدار 

إضافتها إلى النوع األدبي”.

موت الناقد
الكتاب حمل أف�كار وأطروحات 

مدرسة النقد الجديد
رغم أنَّ الحكم الذي ُيبديه المؤلف 
قاس�يًّا، لك�ن ل�و تأّملن�ا واقعن�ا 
المعاص�ر وعل�ّو األص�وات الت�ي 
تنعي غياب المؤلف بعدم متابعته 
دت لنا،  لما ُيْنش�ر من أعم�ال، لتأكَّ
�ة اإلدعاء بم�وت الناقد  ربم�ا ِصحَّ
مجازًي�ا عل�ى األق�ل بالنس�بة إلى 
الُكتَّاب، وهو األمر الذي أتبعه وجود 
بدائ�ل تعويضية ظهرت في ظلِّ هذا 
صة  الغي�اب مث�ل المواق�ع المتخصِّ
والتي تهت�م باس�تطالع آراء القراء 
ف�ي الكتب على نحو م�ا هو موجود 
)ج�ود   )goodreads( موق�ع  عل�ى 
ريدزالعربي أو األجنبي(، وهو ما لفت 
انتب�اه بعض الصحف الت�ي تنقل آراء 
القّراء في بع�ض األعمال ذات الذيوع 

من على الموقع تحت عنوان »للقّراء آراء في…«، 
البديل اآلخر وفّره الفيسبوك وما يمكن تسميته 
بالنقد بوك. وقد جاء هذا عبر ِعدة أش�كال، منها 
ص�ة لرواية بعينها، فمتابعو  الصفحات المتخصِّ
لون انطباعاتهم ع�ن الرواية، أو  الصفحة يس�جِّ
ما يطرحه الُكتَّاب أنفهسم ِمن قراءات وآراء في 
األعم�ال التي يقرؤونها، والعجيب أن بعض هذه 
اآلراء َتلَْقى احتفاًء من ِقبل المتابعين فيشاركون 

لب. في النِّقاش سواء باإليجاب أو بالسَّ
ورغ�م أهمية الط�رح وجدواه في تنش�يط فعل 
الق�راءة، الذي كان يندثر بفعل التكنولوجيا على 
مس�توى اإليجاب، إال أنه في بع�ض األحيان قد 
يأخذ منحى س�لبًيا لسببين أولهما، يعمد البعض 
التخاذ هذه اآلراء وسيلة هدم ألعمال معينة، في 
ظل حالة التنافس المحموم بين الُكتَّاب وبعضهم 
البعض.وثانيهم�ا أن هذه كتابات س�ريعة أقرب 
�خصية قد تأتي ف�ي كثير  إل�ى االنطباع�ات الشَّ
م�ن األحيان مّم�ن ال يعلم ماهية النق�د وآلياته. 
والمتاب�ع له�ذه الصفحات والمدونات يكتش�ف 
أن الممارس�ات النقدي�ة ال تقتص�ر فق�ط عل�ى 
الكتب، بل تش�مل � أيًضا� األفالم والمسرحيات 
والعروض الموسيقية، بغض النظر عن معرفته 
وعلمه وضلوع�ه في الموضوع الذي يكتب فيه، 

وهذه هي اإلشكالية الحقيقية.

الفو�سى النقدية
الس�ؤال الذي نطرحه هنا بجدي�ة: هل يمكن أن 
تمثِّل هذه الكتابات على الصفحات الشخصية، أو 
صة، بديالً مشروًعا عن غياب  الصفحات المتخصِّ
النقد في ظل مزاعم صدق هذه العبارة، رغم نفي 
النَُّقاد لهذه الدع�اوى، بل بتجاهلها في كثير من 
األحي�ان، أو بدحضه�ا بالقول إن م�ن الصعوبة 

بمكان الكتابة عن جميع األعمال كلها.
أم�ا أنَّها موج�ٌة ال تلبث أن تغي�ب ويّمحي أثرها 
ف�ي ظ�لِّ اس�تحداث الجدي�د كّل ي�وٍم ف�ي عالم 

التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي.
ف�ي رّد قاط�ع ف�ي خت�ام كتاب�ه يجي�ب رون�ان 
ماكدونال�د عبر نتيج�ة َخُلَص إليه�ا والغريب أنها 
عكس ما دعا إليه سابًقا بأنه »ليس من الممكن أن 
نون محل النُّق�اد، وأنه من حق الجميع  َيِح�لَّ المدوِّ
التخ�وف على تالش�ي المؤّسس�ة النقدية وحلول 
نوع من الكتابات السريعة التي تعتمد على الذائقة 
ال المعرف�ة، مح�ل الكتابة التي ُتض�يء النُّصوص 
والكتابات«. لكن ليس معنى هذه الفوضى النقدية 
� إن ج�از التعبير� أن تأتي أوصاف من قبل البعض 
بوس�م َم�ْن يمارس�ون الكتابة النقدي�ة للصحف، 
ب�أن كتابته�م ال تلي�ق أو غيره�ا م�ن التعبي�رات 
الت�ي ُتَقلِّ�ل م�ن قيمة م�ا ُيكتب، فع�روض الكتب 
الت�ي ُتقدِّمها بعض الصح�ف بتخصيص صفحات 
له�ا، أو في ص�ورة مقاالت لها أهميته�ا في إلقاء 
الض�وء عل�ى الِكتاب، ومؤلفه، وه�ي ال تعني بأّي 
ص الذي  حاٍل االس�تعاضة بها عن الناق�د المتخصِّ
يكم�ن دوره الحقيقي في أن ُيحلِّ�ل عناصر العمل 
األدبي ويكش�ف لنا بصورة جلية لماذا يكون الفن 
واألدب جديري�ن باهتم�ام الناس. وم�ع هذا فهل 
لن�ا أن نطمح بأن نبحث ع�ن نزعة »نقدية جمالية 
جديدة« فيما يطرح على صفحات التواصل أم هذه 
مج�رد آراء ال ترقى مقام النقد وال تحّل محلّه بأّي 

صورة من الصور.

موت القارئ
السؤال األخير هل بعد موت المؤلف )عند روالن 
ب�ارت(، وموت الناق�د )عند رون�ان ماكدونالد( 
س�يأتي اليوم الذي َس�ُيعلن فيه م�وت القارئ؟ 
وإذا كان األمر هكذا فلَِمن َسُتْترك مهمة الكشف 
ع�ن جماليات النصوص؟ ربم�ا في ظّل علّو األنا 
وغل�ّوه ل�دى بعض الُمبدعين، ووس�م أنفس�هم 
بألق�اب م�ا أن�زل الله بها م�ن س�لطان، َصار ال 
حاج�ة له�م لمن َيِق�ف عن�د أعماله�م. الجواب 

متروك لأليام القادمة وليس للتخمينات!

انت�سار امليايل 

ألول مرة منذ والدتها تقضي ليلة رأس السنة وحيدة... هي 
وبضع ص�ور ولقطات لوجوه الفتها واحببتها وعش�قتها 
وأدمنتها..... كانت لوحدها تماما، لكن حولها اآلف القلوب 
الت�ي أحبْت ان تك�ون معها، لتفرط ف�ي تقبيلها واحدا تلو 
اآلخر حتى أول ش�روق للش�مس في اول صب�اح من العام 
الجديد.لقد تجاوزت محنة الفراق بأسترجاع اجمل ماحفر 

من ذكريات جميلة في رأسها الصغير، ذكريات ابكتها يوما 
واضحكتها يوما ... اس�تذكرت فيلم وحيدا في البيت وهي 
ترس�م على ش�فتيها ابتس�امة صغيرة وتذكرت ضحكات 
الطفول�ة ه�ي واخوتها الصغ�ار تذكرت األح�الم الجميلة 
والبريئة التي غيبتها السنين العجاف وماحملته من حروب 
ونزاعات وصراعات افرط فيها سياسيين يمتهنون الموت 

ويحترفون وأد األشياء الجميلة.
تذكرت صينية الفرح التي كانت تتفن والدتها في تحضريها 

له�م عندما كان�وا صغار حيث ) بيض الحم�ام والمصقول 
وكرات الش�امية الحمراء والبسكت والجكليت والمصاصة 
ام الديك وووو....( وش�جرة المي�الد الصغيرة التي امتألت 

بها اغلب البيوت العراقية انذاك.
كانوا صغارا جدا حتى في أحالمهم التي التتعدى مش�اهدة 
كارت�ون فت�اة الثلج وس�ينما األطفال والفيل�م الكارتوني 
الفصول االربعة ومسرحية مدرسة المشاغبين التي تتعالى 

ضحكاتهم معها فيضج البيت بالفرح البريء.

ألول مرة تعرف معنى ان يعيش االنس�ان وحيدا دون أحبة 
أو رفاق دون من يطبع اول قبالت العام الجديد فوق جبينها 
الموشوم بالحرية، ذلك المساء زارها شعورا باالمل الغامر 
ليمأل عينيها الحزينتين ببعض الفرح، تستمده من الجموع 
التي احتضنتها شوارع بغداد ، ودون إشعار سابق بال موعد 
مح�دد ، اتف�ق الجمي�ع على ان يخلع�وا ثي�اب الوجع التي 
اثقلت كاهلهم اس�تعدادا ألس�تقبال العام الجديد، انصهرت 
الش�وارع بهم فتفجرت فرحا رس�م عل�ى كل الوجوه دون 

تميي�ز دون طوائ�ف، كان�ت تراق�ب كل ماي�دور، ش�عرت 
بنبضها يدق ويدق من جديد، وكحل الفرح الس�ومري يزين 
عينيه�ا الصغيرتين، انها تتعافى حق�ا، هاهي ترتدي ثوب 
الف�رح البي�ض الذي صنع�ه الجميع معاً رغ�م كل ما فعله 
الفرقاء الطارئين والفضائيين من تشويه وتمزيق، صنعوا 
من وحدتهم بليلة رأس الس�نة عقدا من الماس ساهم الكل 
ف�ي اهدائه ال�ى بغداد ع�روس الع�راق ودار الس�الم ليعم 

السالم في كل شبر من الوطن الحبيب.
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ق�سة ق�سرية

الن�س لي�س منتجا خمرتعًا وال بريئًا اأو حمايدًا

تاريخ اآلداب يف العامل ُيفصح عن حقيقة تطور التضايف بني الفنون
عواد علي  

ف�ي  للنش�ر”  “فض�اءات  دار  ع�ن 
عّمان، ص�در كتاب بعن�وان “وحدة 
اإلبداع وحوارية الفنون” للش�اعرة 
العراقي�ة  واألكاديمي�ة  والباحث�ة 
بش�رى البس�تاني. يتألف من مدخل 
وخمس�ة فصول هي: شعرية السرد 
بالكاميرا: ق�راءة في قصيدة ياسين 
طه حاف�ظ “عالم آخ�ر”، جماليات 
السينما في الشع�ر: سيناري�و كاظم 
الحجاج نموذجا، التشكيل اللوني في 
شع�ر خليل حاوي، الرواية الشعرية 
وإش�كالية التجني�س: م�ن يس�كب 
اله�واء ف��ي رئ�ة القم�ر نموذجا، 
وش�عرية التجريب بالتداخل: قراءة 

في مجموعة فضل خلف جبر.
ترى البس�تاني ف�ي مدخ�ل الكتاب 
أن تاري�خ اآلداب العربي�ة والعالمية 
ُيفصح عن حقيق�ة تطور التضايف 
بين الفنون أجناسا وأنواعا، ببنياتها 
والتش�كيلية  اللغوي�ة  وأدواته�ا 
م�ن  والس�ينمائية  والموس�يقية 
خ�الل التراس�ل م�ا بي�ن جمالياتها 
التي يثري بعضه�ا بعضا، إذ لم تكن 
الحي�اة في أصله�ا تجزيئية، بل هي 
كلٌّ يش�تغل بانتظ�ام داخ�ل التنّوع، 
وبانسجام داخل االختالف، وصارت 
منذ التغيرات التي طرأت على الحياة 
بالتقدم الشامل والحداثة المستمرة 
ش�موليًة تداخ�َل الجزُء بال�كل فيها 

باطراد.
وع�ن نظري�ة التن�اّص تق�ول إنه�ا 
أسس�ت لمفاهي�م قديم�ة تعرضت 
لقضي�ة إف�ادة النص�وص بعضه�ا 
متباين�ة  بتس�ميات  بع�ض  م�ن 
ف�ي  حديث�ة  غ�دت  حت�ى  تكثف�ت 

آليات التأس�يس والع�رض، وإن 
أصحابها يجمعون على أن النص 
ليس منتجا مخترعا وال بريئا أو 
محاي�دا، بل نتاج تداخل نصوص 
قديمة أو محايث�ة له تتحّول من 
فضائه�ا األصلي لتلق�ي الرحال 

في فضاء النص الجديد.
ت�درس البس�تاني ف�ي فص�ول 
الكت�اب الحواري�ة: بين الش�عر 
والتش�كيل متمثل�ة بالل�ون عند 
وبالمونت�اج  ح�اوي،  خلي�ل 
عن�د كاظ�م الحجاج، وبالس�رد 
بالكاميرا في ش�عر ياس�ين طه 
حاف�ظ، ث�م تعرج عل�ى حوارية 
وعناص�ره  بس�ردها  الرواي�ة 
ووس�ائله مع الشعر في نموذج 
بش�ار عبدالل�ه ف�ي روايته “من 
يس�كب الهواء في رئ�ة القمر”، 
منتهي�ة بتجري�ب التداخ�ل بين 
أكثر من ظاهرة في ش�عر فضل 
خل�ف جب�ر، ال�ذي يجم�ع بي�ن 
واللهج�ة  الفصيح�ة  العربي�ة 
العراقي�ة المحكية وبين الش�عر 
الموزون  الش�عر  والسرد، وبين 
اللغ�ة  وبي�ن  النث�ر،  وقصي�دة 
العربية واألنكليزية، وبين وقائع 
وأحداث قديمة وأخ�رى واقعية 
معاصرة، معتمدة النص مصدرا 

للمعاينة والكشف.
يذكر أن بشرى البستاني أصدرت 
مجموعة كتب نقدية، إلى جانب 
الدواوين مثل: دراسات في شعر 
المرأة العربية. قراءات في النص 
الش�عري الحدي�ث، ف�ي الريادة 
والفن. الش�عر والنقد والسيرة، 
الغي�اب،  وإش�كالية  الح�ب 
والتداولي�ة ف�ي البح�ث اللغوي 

والنقدي.

جمنون ليىل وأشعار خمتارة« 
لقاسم حداد باإلنكليزية 

 نش�رت دار جامع�ة س�يراكيوز أخي�راً ترجم�ة دي�وان »مجنون ليلى وأش�عار 
مختارة« للش�اعر البحريني قاسم حداد. ونقل الكتاب من اللغة العربية إلى اللغة 
اإلنكليزي�ة كل من الدكتورة فريال غزول أس�تاذ ورئيس قس�م اللغ�ة اإلنكليزية 
واألدب المق�ارن ف�ي الجامعة األميركية ف�ي القاهرة، وجون فيرليندن أس�تاذ 
البالغ�ة والكتابة في الجامعة نفس�ها.ويجمع الكتاب أهم أعم�ال حداد وأكثر 
قصائده تأثيراً خالل 40 عاماً من اإلبداع، وحصل عنه كل من غزول وفيرليندن 
على جائزة جامعة أركانس�س للترجمة باللغ�ة العربية للعام 2013.وتوضح 
القصائ�د المختارة مهارة ح�داد ال�تأملية المرحة والتي ال تخلو من عمق في 
الوقت ذاته، فلدى حداد كشاعر قدرة قوية على كتابة القصائد الغنائية، كما 
يمل�ك القدرة على وضع الرموز الكالس�يكية والحديثة، والمزج بين الجديد 

والقديم، والحسي والمقدس، مع الشائع واالستثنائي.

»رجل العواطف..يميش عىل احلافة « 
» رج�ل العواط�ف.. يمش�ي على الحاف�ة« عنوان المجموع�ة القصصية لألدي�ب عبده جبير، الت�ي تأتي ضمن 
مش�روعه إلص�دار أعماله الكاملة ع�ن دار آفاق، وتضم 24 قص�ة قصيرة، تدور في مواقف إنس�انية وحياتية 
مختلف�ة، وبعضها عن ش�خصيات حقيقية التقاه�ا.  من عناوي�ن المجموعة: »المقابل�ة«، »الالعب«، »نهاية 
اللعب�ة«، »اللوح�ة«، »مفت�اح منتص�ف الليل«.ومن أج�واء المجموعة: »حي�ن الحظ يوس�ف الصديق نظرات 
االستنكار في عيون المارة المتزاحمين في شارع سليمان باشا وسط القاهرة، قرر أن يتخلص من هيئة الفنان 
التي كان عليها منذ س�بعة عش�ر عاماً، حين كان في السابعة والعش�رين، واتجه إلى الكشك القريب من زاوية 
الميدان ليشتري آلة حالقة جديدة، ليجز لحيته الكثة الشعثاء، التي غزاها الشيب من كل ناحية، وقرر فيما بينه 
وبين نفسه، أن يخفف من خصالت شعره الطويلة أيضاً، ويعود بمظهر جديد، ال يلفت األنظار، ويتجنب بذلك 
نظرات السخرية التي لمحها مراراً وتكراراً في الفترة األخيرة، وكأنه كان غائباً وعاد فجأة إلى عالم جديد«.

�ساأغري احلوت 
جواد ال�سالل 

سأغري ... الحوت

وانطق

دع الماء ...

الملح ال يطاق

هنا

تعال .... هنا

ارض ... الجرس

رنين ... الينقطع

اقدم له ...

ورده حمراء .. ذات غصن ..... طويل

واخرج من بطنه

سكين

صغيرة

تنمو ليشتد ساقها

ساعلن

اني مستبد ..

انتظر الفرصة 

ساقطف الوردة

واغرسها بدم الحوت

واتقبل التهاني

من الفجر

حتى دلوك الشمس
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التخطيط الرتبوي وتأثريه 
 يف العملية الرتبوية

ثامر جواد الخفاجي

اذا كان التخطي�ط التربوي يعد مفهوما ضم�ن مفاهيم العملية 
التربوي�ة كمفه�وم التربية واالص�اح التربوي ه�ذه المفاهيم 

تجمع بينها عاقتها الوثيقة بالمجتمع وتقدمه وتحضره.
واذا فهمن�ا ان ه�ذه المفاهي�م كونه�ا عناص�ر مس�تقلة اال ان 
التخطي�ط التربوي يعد البوتقة التي تنصه�ر فيها هذه العناصر 
ل�ذا ع�رف التخطيط بأنه "مجموع�ة من النش�اطات المترابطة 
التي تح�دد اهدافا للتطوير التربوي خال فترة من الزمن، وهذه 
النش�اطات تج�ري ضمن س�ياق  تخطيط التطوير الع�ام الكلي 

وفي اطار الضوابط واالمكانيات المالية المتاحة".
وفي وضعنا لحاضر تزداد الحاجة الى التخطيط التربوي الهميته 

في بناء عملية تربوية تعليمية تحقق اهدافها المنشودة.
فالتخطي�ط اليوم مع االس�ف ال يرق�ى الى مس�توى التخطيط 
المنظ�م، فاالهتم�ام الي�وم ينص�ب عل�ى الناحي�ة الكمية مثل 
الح�رص على توفير اع�داد من التاميذ وم�ن المعلمين واالبنية 
المدرس�ية والمعدات دون اياء النواحي الكيفي�ة عناية مماثلة 
فاليوم مستويات التعليم وطرائفه ومحتويات المنهج واهليات 
المعلمين تحت�اج الى تغيير لكي يأخذ التخطي�ط التربوي ابعادا 

وطنية شاملة.
وهناك بعض التساؤالت لتقويم الوضع التربوي الراهن:

1 � هل المناهج في مختلف المستويات والفروع متوازنة بالنسبة 
لعدد الساعات المخصصة لكل مادة، وهل هي متكاملة؟

2 � هل س�اعات التعلم التي يتلقاها الطالب مناس�بة واذا اجرينا 
تعدي�ا عليه�ا هل ي�ؤدي ذلك ال�ى تحس�ين ق�درة الطالب على 

امتصاص التعليم؟
3� ما مدى اهمية استعمال الوسائل التقنية الحديثة؟

4 � ه�ل المعلمون مؤهلون بش�كل كاف وعلى نحو مرض وهل 
تتماشى برامج تعليم المعلمين مع االهداف التربوية المتغيرة؟

5� ما مدى مائمة االبنية المدرسية والوسائل الترفيهية واالثاث 
والمعدات وحجم الصفوف؟ وهل تناسب حاجات الطاب.

6 � ه�ل هناك برنامج للبحث واالبتداع نظ�م جديدة التعلم والى 
اي حد تؤثر نتائج البحث في النظام التربوي بعد هذه التساؤالت 
وم�ن اجل ان تك�ون هناك عملي�ة تخطيط ترب�وي ناجحة البد 
من تحديد اهداف التعليم وهذه االهداف ليس�ت تربوية فحس�ب 
فالتعلي�م ال تقتص�ر اهداف�ه عل�ى التمكين من حي�ازة المعرفة 
والمه�ارات العقلي�ة واليدوي�ة وانم�ا تتج�اوز ذلك ال�ى تطوير 
المواقف االجتماعية والمساعدة على اكتساب القيم االجتماعية 
واالخاقية.. وبعد تحديد هذه االهداف تتحول في نهاية المطاف 
الى مشروعات وبرامج عمل ثم الى سياسات تربوية لتنفيذ هذه 
المش�روعات والبرنام�ج اذا توفرت النوايا الحس�نة والكفاءات 

القادرة على تطبيقها على ارض الواقع وتنفيذها.
ثامر جواد الخفاجي

مدير مدرسة شهداء الحرية  
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انتباه رجاء

أزمات متوالية واملواطن
 ينتظر احللول!

 فاروق بابان
م�ن يتاب�ع االح�داث الجاري�ة بالبل�د وخ�ال عق�د 
ماض يجد ان االنس�ان العراقي مهم�ل متروك لحاله 
وأوجاع�ه، مطح�ون بأزم�ات متوالي�ة مفتعلة تارة 
وت�ارة اخرى فعلية. فقد صير ليكون مش�روع موت 

وحجبت عنه مشاريع الحياة والجمال.
فهذا االنس�ان الطيب مطوق بآف�ة االرهاب والبطالة 
وقلة الخدمات وعصابات الفس�اد والسرقة.  وواحد 
محاصر بأزمة السكن المستعصية، يبحث عن سقف 
يؤويه ولس�ان حال�ه يقول.. »من ال بي�ت له ال وطن 
ل�ه« يعاني من فقر مزمن نتيج�ة دفع بدالت االيجار 
وفاتورات الدواء، ويحن النجازات ثورة الرابع عش�ر 

من تموز  بتوفيرها دور سكن للفقراء.
مواط�ن آخر يس�كن منطقة ش�عبية بس�يطة تابعة 
لمدين�ة بغ�داد العاصمة يتح�دث بحرقة ع�ن توفير 
ش�حيحة  مف�ردات  م�ع  وقصت�ه  الطفال�ه  الغ�ذاء 
متذبذبة للحص�ة التموينية وبين ش�هر وآخر ومادة 
تغي�ب واخرى تحضر،  فيما الحي�رة تأخذ منه مأخذاً 
نظ�را اللحاح عائلت�ه الجائعين عل�ى توفير الوجبات 
االساس�ية الث�اث. علم�اً ان الغذاء ض�رورة حياتية 
ملح�ة من أجل ديمومة بناء جس�م االنس�ان وبقائه 
معافى من االمراض بحس�ب الحكمة »العقل الس�ليم 

في الجسم السليم«.
من جانب اخر جس�م االنس�ان العراقي وعقله يعاني 
م�ن أوج�اع وأم�راض مزمن�ة وغضب�ه يق�وده الى 
اس�تنكار ضعف اداء المستش�فيات والمراكز الطبية 
ما يعرضه لجش�ع بعض االطباء والصيادلة وابتزازه 
بعب�ارة »راجعني للعي�ادة«  في ظ�ل معاناته واغلب 

العراقيين من عسر الحال والفقر المدقع.
تتس�ع دائرة اله�م العراقي بوجه ام�رأة ضمن تجمع 
»ضحايا س�بايكر« وهي تعاتب المس�ؤولين  بالقول 
»نسيتم ابناءنا« . أما النازحون والمهجرون فالحديث 
عنهم يطول النهم صاروا مادة اعامية عافاها السبق 
االعام�ي من كث�رة الحدي�ث والمتاجرة وأم�ا الباء 
الطائفي صار هماً مزمناً بحاجة الى جراح بارع يقلع 

هذا الورم من جذوره.
المواط�ن الطيب محبط من سياس�يي الصدفة الذين 
ما زالوا يلعب�ون على أوجاعه ويس�تثمرون معاناته 
الهدافهم السياس�ية الضيقة. ويتس�اءل هل سرقتم 
فرحن�ا ومألت�م جيوبكم؟ مت�ى يحق لن�ا العيش في 
وطننا مثل سائر مواطني دول العالم ، وهل تقترحون 
علينا ان نبحث عن بلد آخر. ونترك البلد لكم وحدكم؟

س�ؤال يحت�اج ال�ى اجاب�ة صريح�ة؟ ونح�ن ف�ي 
انتظاراالجابة.

مر�شى الهموم 

      عماد شريف

تعل�ن وزارة النفط بين فت�رة وأخرى، 
او  نفط�ي  اكتش�اف  تحقي�ق  ع�ن 
غ�ازي كبير ضم�ن ما يس�مى بالرقعة 
االستكش�افية الت�ي تديره�ا ش�ركات 
أجنبية حس�ب االتفاقات المبرمة بينها 
وبين الوزارة، إذ بلغ عدد االستكشافات 
لحد اآلن 12 رقع�ة في مناطق متفرقة 
من الب�اد، منها س�بعة حق�ول غازية 
وخمس�ة نفطية، وهذه االستكشافات 
مهم�ة وضرورية جدا النه�ا تصب في 
خدمة التنمي�ة وتطوير المجتمع وبناه 
التحتي�ة كما تحدث نقل�ة نوعية كبيرة 
ف�ي تحقي�ق حي�اة س�عيدة ومرفه�ة 
لمواط�ن البلد،  وبرغ�م أهميتها، اال ان 
المواطني�ن يش�عرون باإلحب�اط ب�دل 
التف�اؤل ف�ي مثل ه�ذه المواق�ف، الن 
الخيرات المتكش�فة س�وف تذهب الى 
حيث ال يعلم�ون. رفاء الب�دري- فنانة 
تش�كيلية- تقول ان: هناك مثاً عراقياً: 
" الش�هر اللي ما إلك بي خب�زة.. ال تعد 
ايام�ة!" ه�ذا ه�و لس�ان ح�ال الكثير 
م�ن العراقيي�ن عندم�ا يس�معون ع�ن 
اكتش�اف آبار نفطية او غازية  جديدة، 
فق�د عودتنا وزارة النف�ط ان تعلن بين 

فترة واخرى عن اكتشاف بئر نفطي او 
غازي، وهم بالتأكيد يش�عرون بالفرح 
والغ�رور مع�اً ويعتق�دون انن�ا مثلهم 
س�نفرح، لكن ما الش�يء الحسن  الذي 
نف�رح  الجله ، حي�ث تتس�اءل البدري 
عن الذي أضافت�ه الثورة النفطية لهم؟ 
فالمواطن�ون يعان�ون نقصاً ف�ي بناء 
المدارس والمستشفيات وتوفير فرص 
العمل وحل أزمة الس�كن المستعصية، 
وما زالت الكثير من المعامل والمصانع 

متوقف�ة عن العمل، وتس�تدرك بقولها 
: إذاً المحصل�ة النهائي�ة ال فائ�دة م�ن 
تل�ك االكتش�افات النفطية، م�ا لم يتم 

توجيهها لخدمة ابناء الشعب.  
ام�ا محم�د مظف�ر- مهن�دس نف�ط- 
فيق�ول ان: هناك ع�دة مح�اور ينبغي 
أثارة التس�اؤل حوله�ا ، منها ان عملية 
استخراج النفط من االبار الجديدة ينبغي 
ان تس�بقها عملي�ة بن�اء مس�تودعات 
لغ�رض خ�زن النف�ط المس�تخرج، اذ 

تنتفي القيمة المادية عند اكتشاف آبار 
جديدة تزيد م�ن إنتاجي�ة النفط الخام 
ف�ي ظل وجود نقص هائ�ل في الطاقة 
الخزنية وربما مس�تحيلة ك�ون النفط 
المس�تخرج يجب ان يخزن قبل ش�حنه 
لاس�واق العالمية. ثاني�ا العراق عضو 
ان  االوب�ك وبالض�رورة  ف�ي منظم�ة 
يكون خاضعا لسياس�تها ضمن سقف 
االنتاج المحدد بحسب متطلبات السوق 
ووف�ق الع�رض والطل�ب، اذ ال تعن�ي 
قضية اكتشاف ابار جديدة ان يصاحبها 
زيادة االنتاج والتس�ويق ب�اي حال من 
االح�وال، وثالث�ا ال ب�د ان تك�ون هناك 
خطط مس�تقبلية لافادة من الكميات 
االضافي�ة من النفط المنت�ج من االبار 
الجديد حيث ان افتقار البلد لخطط قبل 
عملية زيادة االنت�اج يضعنا في موقف 
س�لبي من مجم�ل القضي�ة، وال بد من 
تخصيص االم�وال القادمة م�ن موارد 
النفط ال�ى قطاعات ومج�االت جديدة 

من الممكن ان تدعم اقتصاد البلد.
ويضيف مظفر: اما بخصوص رد الفعل 
فان هاج�س ضياع االم�وال االضافية 
نتيجة الفساد او التخبط االداري وسوء 
االس�تثمار س�يكون حاض�راً في ذهن 
المتلق�ي للخبر ك�ون االمر حصل فعا 
وزاد انت�اج الع�راق من النف�ط، ولكن 

ما الفائ�دة الت�ي جناه�ا المواطن من 
ه�ذه الزي�ادة؟ غير المزيد من الفس�اد 
المال�ي وذهاب ام�وال اضافية لجيوب 
الفاس�دين من المتنفذين في الس�لطة 
فض�ا ع�ن زي�ادة مس�احة الف�وارق 
الطبقي�ة واتس�اع رقعة م�ن هم دون 
الفقر.فيم�ا احم�د لطيف"معلم  خ�ط 
" يق�ول: تنتابني مش�اعر متباينة بين 
الف�رح والح�زن ، فاف�رح ألن الع�راق 
م�ا زال بخي�ر نظ�را لوج�ود الم�وارد 
النفطي�ة الت�ي تعتبر م�ردود الفقراء، 
ام�ا الح�زن الن م�وارده س�تكون في 
جيوب المفس�دين، وهؤالء ال يمكن ان 
يستثمروها لخدمة الناس! فما موجود 
عل�ى ارض الواقع من نق�ص خدماتي 
كبي�ر ال يعكس م�ا تحوي�ه ارضنا من 
ث�روات هائل�ة، وبعب�ارة اخ�رى نحن 
اش�به ببلد فقير ال يمتلك موارد نفطية 

او غازية او طبيعية اخرى.
ويرى سليم ش�مال، موظف في وزارة 
الكهرب�اء ان الج�واب بس�يط عل�ى ما 
نس�مع إذ س�وف يزداد الفساد االداري 
وتكث�ر الس�رقات، ووجه�ة نظري انه 
كلما ازداد النفط كلما ازدادت تعاستنا، 
فنحن ولس�نوات طويلة ن�رى ان البنى 
التحتي�ة كم�ا ه�ي س�واء كان النفط 

موجودا ام لم يكن!

ب�ادرت  الميادي�ة  الس�نة  رأس  اعي�اد  تزامن�ا م�ع   
متوس�طة مكة المختلطة في الديوانية والتي تقع في 
ضواح�ي المدينة ) منطقة آل حم�د ( متمثلة بادارتها 
وهيئتها التدريس�ية الى جمع التبرعات المالية لشراء 

ماب�س وحاجيات منزلية لطلب�ة العوائل النازحة من 
المسيحيين ولكا الجنسين البنين والبنات والقاطنين 
ف�ي القري�ة ، ومن اجل رس�م االمل واالبتس�امة على 

محياهم وتأكيد الشعور بان الوطن يجمعنا.

يذكر ان العديد من العائات النازحة تعاني من ظروف 
اقتصادي�ة صعب�ة الس�يما انه�م ق�د ترك�وا بيوته�م 
وممتلكاتهم حفاظا على سامة افراد عوائلهم، نبارك 
الجه�ود الطيبة التي س�عت للقي�ام بالمبادرة ونش�د 

على ايادي من فكر ونفذ هذه البادرة االنس�انية والتي 
تمث�ل ضربة قوية لكل من يس�عى الى تش�تيت وحدة 

العراقيين، مجددا بوركت جهودكم وثمنت مواقفكم.
 عادل الزيادي

بلد يغرق بالثروات.. ومواطنوه يشكون العوز

 
وهام حسين

وزارة التج�ارة تصدر كل ع�ام كابون البطاق�ة التموينية بمفرداتها 
الخجولة، وه�ي بمثابة الحد األدنى من األمن الغذائي من اجل البقاء 
عل�ى قيد الحي�اة -إن صح التعبي�ر-، فيما يتوجب بالدولة تحس�ين 
وزيادة مفردات البطاقة التموينية ، لغرض توفير مس�تلزمات األمن 
الغذائي للمواطن في البلد ، وبحسب ماجاء به الدستور العراقي، نظرا 
الن  ثلث المجتمع يعيش دون مس�توى خ�ط الفقر وفق احصائيات 
وزارة التخطيط. ال يختلف اثنان إذا اش�رنا الى ان البطاقة التموينية 
ه�ي الضمان الوحيد والماذ االّمن لمعظم الفقراء من أبناء الش�عب 
ولوقايتهم من ش�بح الجوع. ولم يعد األم�ر متوقفا« على النقصان 
المتزاي�د في مفردات البطاقة التموينية وال على رداءة بعض موادها 
الت�ي لم تجه�ز منذ أربعة أش�هر أو يزيد ،وخاصة مادة الس�كر التي 
غابت ومنذ أكثر من أربعة أشهر، واألنكى من ذلك إن جميع مفردات 
البطاق�ة التموني�ة الخجول�ة  مدفوعة الثم�ن وبي�د  وكاء الحصة 
التموينية.  نتس�اءل هل تكفي 15 ألف دينار للتعويض عن مفرداتها 
ول�كل فرد علما« بأن هذا المبلغ يس�اوي عش�رة كيل�و غرامات من 
الس�كر، في حالة بقاء س�عر كيلو الس�كر ثابت، وال يعمد التجار الى 

رفع السعربعد شح المادة.  
نأمل من المسؤولين ان يلتفتوا إلنقاذ الفقراء من العوز.  

البطاقة التموينية بني الواقع 
والطموح

  يشكو اهالي علوة الفحل في الكوفة التابعة الى 
محافظ�ة النجف م�ن النقص الحاص�ل في مادة 
الكل�ور ) الغ�راض التعقي�م ( في الم�اء الصالح 
للشرب نتيجة التكس�رات العديدة والمتكررة في 
االنبوب الناقل ما يعرض حياة االهالي الى الخطر 

وخصوصا االطفال لنقص المناعة لديهم.
فضا عن ش�كواهم من قلة األعم�دة الكهربائية 
وتهال�ك االس�اك علما ب�ان هنالك بع�ض القرى 
التابع�ة لها ال تصل اليها خدمات الكهرباء لبعدها 

عن الشارع الرئيسي.

وهن�اك معان�اة تخ�ص طلب�ة متوس�طة 
الري�اض المختلط�ة بس�بب النق�ص ف�ي 
االنكلي�زي  ولمادت�ي  الدراس�ية  الكت�ب 
والجغرافية،م�ا يؤث�ر على س�ير العملية 
التعليمة في المدرس�ة وتدريس المناهج 
المق�رر للمادتين . ل�ذا يطالبون الجهات 
ومعالج�ة  الحل�ول  بوض�ع  المعني�ة 
الممكنة،  بالس�رعة  الس�لبية  الظواهر 

خدمة للصالح العام .
عنهم / منصور رزاق

قبل اكثر من اربع سنوات تعاقدت 
وزارة البلديات مع احدى الشركات 
لتجهي�ز بلدي�ة الش�طرة بمعم�ل 
جديد لإلسفلت بدل المعمل القديم 
ال�ذي توقف العمل في�ه نهائيا في 
الس�نة االول�ى بع�د التغيي�ر. لكن 
تل�ك الش�ركة المتعه�دة بالتجهيز 

والنصب، لم تف بالتزاماتها لتقوم 
بما اوكل اليها وفق السقف الزمني 
ش�وارع  حاج�ة  لتلبي�ة  المح�دد 
المدينة للتبليط، ولم تقم الش�ركة 
اال بتجهي�ز خزانات المعمل ، وبعد 
مرور س�نوات عديدة وعلى فترات 
متباعدة جهزت الش�ركة المكائن 

والمعدات التي تركتها في س�احة 
المعم�ل مكش�وفة م�ا يعرضه�ا 
لتقلبات الطقس الجوية من اشعة 
ش�مس وامط�ار، وهذا  س�يؤدي 
وت�أكل  وتل�ف  ص�دأ  ال�ى  حتم�ا 

االجهزة والمعدات.
البلدي�ات  وزارة  م�ن  المطل�وب 

المتلكئ�ة  الش�ركة  محاس�بة 
والمقصري�ن والمتهاوني�ن معها.

وااليع�از الفوري بنص�ب المعمل 
خوف�ا عليه م�ن االندث�ار وضياع 
المبال�غ المخصصة  له ، وحرمان 

المدينة من المعمل دون مبرر .
علي احمد مشهد التميمي    

معاناة متعددة األوجه ألهايل 
منطقة الفحل يف الكوفة

متابعة 
تهكم مواطنو ذي قار من اعان افتتاح النافورة الخضراء 
اليابسة القريبة من بناية محكمة استئناف ذي قار واتحاد 
رجال االعمال، اذ اس�تهزء احده�م بقوله: ان الحكومات 
في ال�دول العالم تعمل عل�ى افتتاح الناف�ورات الراقصة 
الضفاء جمالية اكثر على مدنها وتحفيزا للسياح لزيارتها 

، ف�ي حين تجد ان الجهات المعنية في مدينتنا تهمل هذه 
االماكن ، وخير دليل هو هذه النافورة التي تتوسط مركز 
المدينة وتش�كو العطش النقطاع الماء عنها، وقد غزتها 
الطحالب الخضراء والماء الراكد تحول الى مياه آس�نة ما 
يثير التقزز في نفوس المارة. فيما تساءل المواطن عادل 
صبر قائا: حين يمر المسؤولون قريبا من النافورة يوميا 

، اال يش�اهدون م�دى االهمال الذي طاله�ا وبخاصة انها 
ف�ي مكان بارز. ويضيف: لقد كانت اجمل واحلى وانظف 
من اآلن بعد مبادرة مجموعة من الناشطين المدنيين الى 
إدامته�ا وتنظيفها.  اهالي محافظ�ة ذي قار يأملون من 
دائرة البلدية مزيدا من االهتمام بالنافورة وباقي االماكن 

العامة في المحافظة .

 افتتاح النافورة اليابسة يف ذي قار!

معمل اسفلت الشطرة  اجلديد .. صورة من االمهال والالمباالة !

متوسطة يف الديوانية..  مبادرة رائعة للعائالت النازحة



      المستقبل العراقي/متابعة 
 

 تق�ف هيف�اء حائرة أم�ام اختي�ار الطريقة التي 
تتعام�ل فيه�ا م�ع إح�دى زميالته�ا ف�ي العم�ل 
ذات الم�زاج المتقل�ب، فتارًة تكون ه�ذه الزميلة 
اجتماعي�ة ومتواضعة، وفي أخ�رى تبدو وكأنها 
تك�ره من حوله�ا وتتعام�ل معه�م بطريقة غير 

مناسبة.
وت�رى هيفاء أن الحل األمثل ه�و االبتعاد عن تلك 
الش�خصية، منوهة إلى أنها غير مضطرة للتعامل 
م�ع تلك الفئ�ة الغريبة المزعجة الت�ي تصبح مع 

األيام منعزلة عن اآلخرين.
وكذل�ك الحال لدى ماجدة عب�د الكريم التي تعتقد 
أن األشخاص المزاجيين موجودون في كل مكان 
وف�ي كل وقت، وهم بالمقاب�ل جزء من المجتمع 
ونفسياته المتقلبة، مضيفة “لذلك علينا أن نعرف 
فقط كيف نتعامل معهم بدون إعطائهم أي أهمية 
وأي ن�وع م�ن الخصوصية في التعام�ل، ألن هذا 
يمنحه�م نوعاً م�ن الغ�رور ويجعله�م يعتقدون 
أن مزاجيته�م تس�اعدهم ف�ي الحص�ول على ما 

يريدون.
وتقر عب�د الكريم بأنها “تتلعثم عن�د التعامل مع 
المزاجيي�ن”، فه�ي ال تس�تطيع أن تتعامل معهم 
بالطريقة “الُمس�َتِفزة” ذاته�ا، فهي كما تتضايق 
اآلخري�ن  تعام�ل  أن  تحب�ذ  ال  مزاجيته�م،  م�ن 
باألس�لوب ذاته، لذل�ك تحاول أن تك�ون عالقتها 
“رس�مية” مع الشخص “المزاجي”، حتى تتجنب 

اإلحراج.
إال أن عل�ي خليل�ي يعتق�د أن الش�خص المزاجي 
غي�ر محبوب، وع�ادًة م�ا يبتعد عنه حت�ى أقرب 
أصدقائه، لعدم معرفتهم في كيفية التعامل معه، 
مضيف�ا “لذلك أحاول االقتص�اص منهم بالتعامل 

معهم بالمزاجية ذاتها”.
فعلى سبيل المثال، يرى الخليلي أن الشخص الذي 

يتعامل معه بأس�لوب جيد في أحد األيام، يعامله 
بالطريق�ة ذاته�ا، بينم�ا يتحول تعامل�ه معه في 
الي�وم التال�ي، حتى يش�عر باإلحراج كم�ا ُيحرج 

اآلخرين ف�”كما تدين تدان”.
وتناول�ت الكثير من الدراس�ات الت�ي تتحدث عن 
النفسيات البشرية بأشكالها المختلفة، الشخصية 
المزاجي�ة بالدراس�ة والتحلي�ل؛ إذ بين�ت إح�دى 
الدراسات المس�تقلة أن الوراثة لها دور كبير في 
تكوين تلك الش�خصية، باإلضافة إلى التربية التي 
يس�تخدمها األهل في التعامل مع أبنائهم، س�واء 

في مجتمع األسرة أو المدرسة أو العمل.
كم�ا بينت الدراس�ة ذاته�ا التي ُنش�رت على أحد 
المزاجي�ة  أن للش�خصية  المواق�ع االجتماعي�ة 
صفات عدة يمكن ألي فرد أن يكتشفها مع التعامل 
المباش�ر معه�ا؛ إذ ت�م تش�بيهها ب�”العاصف�ة” 
المفاجئ�ة، مش�يرة إل�ى أن الش�خص المزاج�ي 
يكون في بعض األقوال مثالياً في أفعاله وأقواله، 
وتنقل�ب فج�أًة إل�ى العك�س، كم�ا وتنقل�ب في 
رفضها وقبولها لآلراء، إلى جانب أنها متسامحة 

ومتشددة في أوقات أخرى.
وتش�ير الدراس�ة كذلك إلى وجود أس�باب تؤدي 
إلى أن يكون الش�خص مزاجياً، أبرزها “الش�عور 
بالف�راغ، وضعف القدرة على ضب�ط االنفعاالت، 
وفق�دان معرف�ة الذات وم�اذا يري�د صاحب هذه 
الش�خصية ومن هو؟، وانفعاالته تس�بق أفكاره، 

وكثير الشك بالمحيطين”.
إلى ذلك، يعتقد اختصاصي علم النفس الس�لوكي 
الدكتور خليل أبو زناد، أن اإلنسان قد ُيغير سلوكه 
ووجهات نظره بحس�ب الحالة النفسية التي يمر 
به�ا من وقت آلخر، إال أن ذل�ك ال يعني بالضرورة 
أن يكون ش�خصية متقلبة ومزاجي�ة بطريقة قد 

تؤدي إلى نفور اآلخرين منه.
وبي�ن أبو زن�اد أن تلك الش�خصية ع�ادًة ما تفقد 
الكثير مم�ن يتعاملون معها، كون اإلنس�ان لديه 
القدرة على التحم�ل بين الحين واآلخر، باإلضافة 

إلى أن بعض األشخاص يضطرون إلى أن يتعاملوا 
معه�ا “رغماً عنه�م”، وبالتالي تصب�ح العالقات 
االجتماعي�ة فيما بينهم “مجامل�ة غير مرغوبة” 

تنتهي بقطع العالقات بعد فترة من الزمن.
وهذا ما تؤكده غادة جمال أن الشخصية المزاجية 
موج�ودة ف�ي كل مجتم�ع، س�واًء أكان كبيراً أو 
محدوداً، وهي ال تفضل هذه الشخصية نهائياً في 
الحياة اليومية، مش�يرة إلى أن الش�خص يجب أن 
ُيفرق بين الش�خصية المزاجية والش�خص الذي 
يعان�ي من ظروف معينة تؤثر على طبيعة تعامله 

مع اآلخرين.
تقول جمال إنها شخصياً عادًة ما تكون “مزاجية 
ف�ي مواق�ف معينة” نظ�راً لظرف صع�ب تمر به 

خ�الل فترة م�ن الوقت، ولك�ن ال يعني ه�ذا أنها 
شخصية مزاجية دائمة، كما هي إحدى قريباتها 
الت�ي يعاني المحيط�ون بها ف�ي التعامل معها، 
والت�ي ع�ادًة ما تعتذر م�ن األش�خاص الذين قد 

تتعامل معهم بطريقة غير الئقة أحياناً.
ويعتقد أبو زناد أن اإلنسان عليه أن يكون متوازناً 
في تعامله مع اآلخرين، ألن التقلب والتش�تت في 
التعامل يؤثر على النفس�ية والمزاج اليومي، عدا 

عن تأثير ذل�ك على العالق�ات االجتماعية بين 
الطرفي�ن، باإلضافة إلى أن يكون اإلنس�ان 

واثقاً من نفس�ه وم�ن تصرفاته تجاه 
أن  يس�تطيع  ال  كون�ه  اآلخري�ن، 

يعيش حي�اة طبيعي�ة ومتوازنة 

في المجتمع بدون التعامل ب�”اعتدال”.
م�ن جهته�ا، ت�رى المختصة ف�ي مج�ال التنمية 
البشرية المدربة مرام الزيادات، أن قوانين التنمية 
البش�رية هي التي تحرك اإلنس�ان وُتس�يره، ألن 
يك�ون صاحب قرار لنفس�ه وال يتأث�ر باآلخرين، 
وعليه أن يكون قادراً على تحمل قراراته وظروف 
حياته بنفسه، ألنه ليس كل األشخاص المحيطين 
بنا لديهم القدرة على اس�تيعابنا وتفهم مزاجيتنا 

وأسلوبنا في التعامل مع المجتمع المحيط.
“يغ�ض  أن  بض�رورة  الزي�ادات  تنص�ح  لذل�ك، 
اإلنس�ان الطرف أحياناً عن العالقات الش�خصية 
واالجتماعي�ة في ح�ال كان على وش�ك أخذ قرار 
مصي�ري”، ولي�س كل ق�رار مبن�ي عل�ى تجربة 
سيكون سليما؛ ألن كل شخص له حياته الخاصة 

المختلفة عن اآلخرين.
الوق�ت ذات�ه، كم�ا  ولك�ن، ف�ي 
يق�ول الزي�ادات، يج�ب أن 
على  اإلنس�ان  يح�رص 
االجتماعية  عالقات�ه 
م�ع اآلخرين، بغض 
النظ�ر ع�ن طبيع�ة 
قراراته الش�خصية، 
أن  عل�ى  والح�رص 

العالق�ات  تك�ون 
إيجابية  الش�خصية 

وواضح�ة واالعتماد 
على الثق�ة بالنفس 

على  والق�درة 
لتحك�م  ا

بالذات.

      المستقبل العراقي /غادة مؤيد 

م�ا زلنا حت�ى اآلن نتعرف عل�ى آراء الفتيات في 
المواقف المختلفة الت�ي تطرحها الحياة، وفقط 
نعرفه�ا عل�ى لس�انهن ال ع�ن طري�ق  الدرام�ا 
واإلع�الم.. والقضي�ة هذه المرة ع�ن مدى تقبل 
الفت�اة بفكرة ال�زواج من أرم�ٍل أو مطلق؟ وهل 
ستوافق على االهتمام باألطفال إذا وجدوا؟ وما 

رأي األهل في ذلك؟
تق�ول مه�ا محم�د، 21 س�نة: لم�ا ال؟ المه�م 
ش�خصيته، وبالنس�بة ل�و كان مطل�ق فالبد أن 
أع�رف أس�باب الطالق، ث�م بعدها أق�رر. وأهلي 
س�يمانعون، ولك�ن ف�ي النهاية ه�ذا قراري.أما 
ريهام منصور، 30 س�نة، فتقول: أنا سأقبل لكن 
بش�رط أال يكون لديه أطفال؛ ألنني لن أس�تطيع 
أن أهت�م به�م، وأهلي لن يمانعوا أب�ًدا طالما هو 
مناس�ب للظروف. بينما قالت غادة عبد الناصر، 
23 س�نة: ال.. ل�ن أوافق؛ فأنا أري�د حياة طبيعية 

مثل أي فتاة، وأيًضا أهلي لن يوافقوا.
وبش�كل عام، قالت نرمي�ن احمد، 25 س�نة: أنا 
س�أوافق لو أنني أحبه، أما عن األطفال فال أحبذ 
ذلك؛ لخوفي من المس�ؤولية، وأهلي لن يوافقوا 

على األطفال أيًضا.
وحاولت إيمان منير أن تؤكد أن رفض الزواج من 
ش�خص مطلق أو أرمل ش�يء من الجهل فتقول 

“المهم الشخصية واألخالق”.
واعترضت رنا حسام ، 23 سنة، على رأي إيمان، 
فقال�ت: هذه حرية ش�خصية؛ ألنها ف�ي النهاية 
قد ال تس�تطيع العيش مع فكرة أنها تزوجت من 
ش�خص تزوج من قبل، فلم�اذا ال تأخذ رجل أول 

مرة له مثلها تماًما.
وتق�ول جن�ات الحس�ن، 23 س�نة: ممك�ن أقبل 
الزواج من رجل مطلق؛ ألنه س�يكون لديه خبرة 
ف�ي األمور الحياتية في الزواج، لكن أرمل صعب 
بعض الش�يء؛ ألن�ه لن ينس�ى زوجت�ه أبًدا.في 

النهاية تجد الفتاة سعادتها في العيش مع الرجل 
الذي تتمن�اه وترتاح معه، أما ع�ن ظروفه فهذا 

األمر يخصها فقط. 
اميمة .. تقول

انا من جهتي أعشق األطفال كثيرا .. لكن الزواج 
م�ن أرمل وله طفلين أم�ر صعب خصوصا ان لم 
يسبق لي الزواج و صغيرة في السن ،أخاف كثيرا 
أن أقصر في حق الزوج أو أحد الطفلين خصوصا 

إنهما يتامى لذا سأرفض 
بينم�ا ت�رى “س�ليمة .س “ ب�ان اختياراالرم�ل 
والموافقة على االرتباط به ،التوجد مشكله الن 

االعمار بيد الله واذا الرجل بعده صغير ويناس�ب 
عمر البنت

فه�ذا ش�يء جيد اما بش�ان المطل�ق  فاالمراوال 
وأخي�را متوق�ف على أس�باب الط�الق اذا كانت 
مقنع�ه وصادقه فنع�م والزم الوحدة تس�معها 
،م�ن الطرفين الرج�ل المطلق والم�رأة المطلقه 
حتى تقتنع،يمكن نتيجة سبب يعتبر قوي ولهذا 
تطلقت منه  زوجته وقد يكون هذا السبب عادي 

عند البنت الثانية

 وتق�ول “ليلى .م “ال مانع بالزواج  ان كان ارمل 

او مطلق المهم الخلق ان كان كامل وال يوجد احد 
كامل الن الكمال لله  سبحانه وتعالى فقط 

 أم�ا أن كان مطل�ق المهم أس�باب الطالق الغلط 
ممن، واهم شي دراسة الموضوع 

فانا  بهذه التجربة اذ اتى  من شهر شخص مطلق 
،وس�الت عن رايي ففكرت وسالت المهم درست 
الموض�وع ص�ح ،اذ تبين  لي العي�ب من زوجته 
وليس في�ه فوافقت على االرتباط به  ولما قبلت 
حدثت مشكله  اذ جرى الشك  اذ كان في شيء  ما 
وظلوا يسالوا وكأنني انا اللي خاطبتهم ،وعندما 

لم يجدوا علينا شيئا 

احت�اروا وصارو يعجزو ويس�الو لماذا  تقبلين 
بمطل�ق وانتي صغيره وجاءوك من قبل كثيرين 

ورفضتي قلت اسبابي لهم وماقتنعوا 
وترى ش�مس ش�اكر:”لماذا ال اوافق عليه فهذا  
أرم�ل ولي�س  مطلق و عن�ده فقط بن�ت ولهذا 
س�أقبل اذا كانت البن�ت صغيره ألنه�ا حتتربي 
علي ايدي وس�أجعلها بمثاب�ة بنتي الكبيرة ،اما 
اذا كان عن�ده  بن�ت كبي�ره فهن�ا الخ�وف ألنها 
هتعتبرن�ي مرات أبوها اللي س�رقت مكان أمها 
وطبع�ا غيرة و حقد ونكد و مش�اكل الله الغني 

عنها
وفي الحالتين سوف اصلي  استخاره “.

هل تقبلني الزواج من أرمل أو ُمطلق؟
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       المستقبل العراقي /غالب حسين

 تس�يطر مظاه�ر التوتر واالس�تنفار والقل�ق على أجواء 
العمل الذي تعمل فيه ربى عبدالله”32”سنة ، ففي كل يوم 
تذه�ب فيه الى العمل تتفاج�أ بقصة جديدة وحدث غريب 

يتداوله الزمالء وينشغلون فيه طوال الوقت.
وتس�تغرب ربى من أين يأتون بهذه القصص، ليتضح لها 
بع�د ذلك أن إحدى الزميالت وظيفتها األولى واألخيرة في 
العمل ه�ي زرع التوتر وإثارة القص�ص والنميمة، وخلق 
كل هذه األجواء الس�لبية بدون معرف�ة مدى صحة الخبر 

أو عدمه.
تقول “أستغرب كثيراً من هذه الطبيعة التي تسيطر عليها 
والقدرة على إحضار كل يوم قصة جديدة تثير حولها الفتن 
والش�كوك والنميمة وتزرع فيها األحقاد بين الزمالء، الى 
جانب أنني أس�تغرب من مصادره�ا الذين يزودونها بهذه 
القصص عن اآلخرين”، الفت�ًة الى أن هذه الفتاة ليس لها 

أي عمل سوى إثارة الفتن بين الزمالء.
وتضي�ف أن المحزن أكثر هو وجود أش�خاص يس�معون 
لها؛ فهي تتنقل من ش�خص آلخر إلث�ارة الفتن وتجد من 
يس�معها ويجاريها في الحديث حتى تنشر الموضوع في 

المكان في فترة قصيرة جداً ويصبح الجميع يحكي فيه.
ولع�ل ربى ليس�ت وحده�ا الت�ي تواج�ه هذا الن�وع من 
األش�خاص في بيئة العمل والذي تكون وظيفته الوحيدة 
هي إث�ارة الفت�ن ونقل ال�كالم والنميم�ة والتخريب بين 

الزمالء.
ابراهي�م مصطفى هو ش�خص آخر يعيش ف�ي بيئة عمل 
يتخللها الكثير من الفتن واألحقاد والنزاعات، اال أنه ومنذ 

مدة قصيرة بات يتنبه، اال أن هناك بعض الزمالء الذين اذا 
مروا بظرف وانش�غلوا أو س�افروا الى مكان تهدأ األمور 

وتستقر في العمل بطريقة رهيبة.
ويلفت إلى أن�ه في البداية كان يالحظ األمر، لكنه لم يكن 

يعي�ره أي اهتمام، اال أنه بع�د فترة بات يراقب هذا الزميل 
ليج�د أنه في أول ثالث س�اعات من الدوام ال يعمل ش�يئا 
سوى التنقل بين المكاتب وكأنه ينشر خبرا ما، الى جانب 
أنه في كل مرة كان يرى أي الزمالء منزعجا لكالم ما قيل 

عنه يس�أله عن مصدره فيخبره أنه فالن، وهو نفسه من 
نقل له الخبر من مصادر موثوقة.

ويش�عر باالس�تياء من الناس الذين يصل�ون لمرحلة من 
السذاجة لتصديق شخص منافق، يحب النميمة والتخريب 
بي�ن الناس بهذه الطريقة، خصوصاً وأنه بعد فترة يصبح 
إنس�انا مكش�وفا أمام الجميع رغم الصفات واألس�اليب 
التي يتقنها، مبيناً أنه ش�خص قادر على أن “يخبص” كل 
الدنيا في بعضها ويوقع الناس في بعضهم بدون أن يشعر 
أحد أنه فعل أي شيء.وتصف هناء علي “24” سنة ،إحدى 
الزمي�الت، والتي كانت في يوم م�ن األيام صديقة مقربة 
منه�ا ب�”المنافق�ة”، والس�بب في ذلك هو أنه�ا أوقعتها 
بكثير من المشاكل مع كثير من األشخاص بدون أن تظهر 
نفس�ها في طريقة س�يئة على اإلطالق، ب�ل على العكس 
كان�ت بعد أن تزرع ف�ي عقلها الحقد والفت�ن بينها وبين 

زميلتها تذهب للطرف اآلخر لتواسيه.
وتضيف هناء أنها وبعد فترة باتت تش�عر بذلك، فال يمكن 
أن يك�ون كل الناس على خطأ، ووحدها االنس�انة الطيبة 
الحنونة الت�ي تريد دائما تحذيرها من الن�اس، مبينة أنها 
اكتش�فت فيما بعد أنها تفعل ذلك مع كثيرين غيرها وأنها 
تس�تمتع في زرع الفتن والكذب ونقل الكالم بين الزمالء 

وكأن هذه هي وظيفتها التي تأتي للدوام من أجلها.
ولعل�ه وف�ي كل م�كان عمل وكل مؤسس�ة هن�اك دائماً 
شخصية وظيفتها األولى واألساسية خلق النزاعات ونقل 
الكالم بين الناس وإش�اعة حالة من الفوضى والمش�اكل 

تعكر صفو العمل وتؤخر من إنجازه.
وف�ي ذل�ك، يذه�ب االختصاص�ي االجتماعي د. حس�ين 
الخزاعي إلى أن السبب الرئيسي هو أن هؤالء لم يخضعوا 
ف�ي حياتهم الوظيفية للمس�اءلة وال العقاب وال القانون 

رغم أي مؤسسة ال بد من أن يكون فيها قوانين رادعة.
وذل�ك ناجم عن تس�اهل المديري�ن والمس�ؤولين، فعدم 
تفعيل دور الرقابة بش�كل جيد وإدارة المؤسسات بشكل 
جيد وعدم وضع الرجل المناس�ب في المكان المناس�ب، 
كلها أس�باب تلع�ب دورا في وجود هذه الش�خصيات في 

بيئة العمل.
الى جانب أن أسلوب المس�ايرة والمداراة الذي يستخدمه 
الواس�طة  وقضي�ة  واالستس�هال،  المديري�ن  بع�ض 
والمحس�وبية تس�هم في زيادة هذا الش�خص لتصرفاته 
الس�لبية، مبيناً أن هناك أنماط مديرين يحبون وجود هذا 

النوع من الموظفين بينهم.
ويذه�ب أيض�ا ال�ى أن طبيع�ة التنش�ئة االجتماعي�ة لها 
دور كبير في طبيعة ش�خصية كل ش�خص وأس�لوبه في 

التعاطي مع أموره الحياتية.
في حين يرى االختصاصي النفس�ي والتربوي د. موس�ى 
مطر، أن هذه الش�خصية هي نتاج بيئة أس�رية تملك هذا 
النم�ط م�ن الش�خصيات، وبالتال�ي فهم يس�قطون هذا 
النق�ص والضعف والقهر الذي عنده�م في تخريب أحوال 

األشخاص اآلخرين.
وتكمن س�عادتهم بخلق حالة من النزاع بين الناس ليكون 
لهم دور واضح في المش�اكل التي يتسببون فيها، ودائما 
يبالغون ف�ي القصص، مبيناً أن هؤالء األش�خاص لديهم 
“اضط�راب نفس�ي” ويج�ب أن يخضع�وا للع�الج ألنهم 

يسقطون كل حاالت الضعف على حياة الناس اآلخرين.
ويش�ير مطر الى أن هذه الطبيعة من الناس “مكش�وفة” 
ويجب توقيفهم عند حدهم، وأن يبتعد عنهم الناس، وعدم 
إعطائهم فرصة االس�تماع أو التصديق، بدون وجود دليل 

وال بد من الحذر من هذا النوع من الناس.

املزاجية يف التعامل تؤثر سلبًا عىل العالقات االجتامعية

»املنافق« يف العمل.. شخص يتفنن بزرع الفتن!
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وإذا كان�ت س�تبقى منخفض�ة ج�دا، 
فربما ينخفض النمو االقتصادي إلى 1 في 
المائة عام 2016/2017 وبعدها س�يبلغ 
حتى أدنى من هذا، وفي الوقت الذي يصل 
فيه االقتصاد إلى التوظي�ف الكامل. لكن 
إذا كان س�يكون لدى اإلنتاجية موجة من 
النمو بعد فترة هدوء طويلة، فقد يتوسع 
االقتصاد بنس�بة 4 في المائة سنويا لعدة 
س�نوات. ونظرا لعوامل اللبس المذكورة، 
لدين�ا فك�رة بس�يطة عم�ا س�يحدث في 

االقتصاد والوضع المالي.
حالة اللبس السياسي الفتة للنظر أكثر 
حتى من ذل�ك وفقد الحزبان الرئيس�يان 
س�يطرتهما على الناخبي�ن وال يرجح أن 
يف�وز أي منهما بش�كل قطعي. ويش�ير 
اس�تبيان أج�راه موق�ع يوج�وف إلى أن 
األحزاب األخرى معا لديها اآلن من الدعم 
أكث�ر مما لدى المحافظين أو العمال. وقد 
يصبح ل�دى الحزب الوطني االس�كتلندي 
أخيرا أكثر من 40 مقعدا في وستمنستر. 
والنتيجة المرجحة هي ائتالف، أو حكومة 
أقلية. ولفترة طويلة ظلت بريطانيا دولة 
ديمقراطية مستقرة بشكل ممل. وال تزال 

دولة ديمقراطية، لكن ليس بشكل ممل.
ومع ذلك، الخيارات في المالية العامة 
بالنس�بة لألحزاب الرئيسية ستعمل على 
للحكوم�ة  بالنس�بة  الخي�ارات  تش�كيل 
المقبل�ة. ويتعي�ن على صناع السياس�ة 
اتخاذ قرارين مهمين: األول، حول األهداف 
من أجل التوازن في المالية العامة والدين 
الع�ام. واآلخر، ح�ول العالقة بي�ن زيادة 

الضرائب وخفض اإلنفاق.
بالنس�بة لهاتين النقطتين تعتبر خطة 
يس�تحق  بش�كل  واضح�ة  المحافظي�ن 
الثناء. فهم يش�يرون إلى رغبة في إيصال 
فائ�ض المالي�ة العام�ة الكلي إل�ى 1 في 
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول 
ع�ام 2019/ 2020، مقاب�ل عج�ز يص�ل 
إل�ى 5 في المائة في الع�ام المالي الحالي 
)و10.2 ف�ي المائ�ة ف�ي 2009/2010(. 
يمك�ن الوصول إلى ه�ذا الرقم عن طريق 
فرض قيود عل�ى اإلنفاق، الذي يتوقع أن 
ينخف�ض من 40.5 في المائ�ة من الناتج 
المحل�ي اإلجمال�ي هذا الع�ام )45.3 في 
المائ�ة ف�ي 2009/ 2010( إلى 35.2 في 
المائة في عام 2019/ 2020 – وهي أدنى 
نسبة منذ الثالثينيات. وفي الوقت نفسه، 
نسبة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي 
اإلجمال�ي س�ترتفع قليال، م�ن 35.5 في 
المائ�ة إل�ى 36.2 ف�ي المائة م�ن الناتج 
المحل�ي اإلجمال�ي. إذا ت�م تحقي�ق ذلك، 
من ش�أن هذه الخط�ط أن تضع بريطانيا 
في المكانة نفس�ها الت�ي عليها الواليات 
المتح�دة اليوم من حيث حجم “الحكومة 

العامة”. وهي بالتأكيد خطط راديكالية.

في الجانب اآلخر، إعالن ميليباند يعتبر 
أق�ل وضوحا. لكن ح�زب العم�ال ملتزم 
بوجود فائض في الموازنة الحالية وحدها 
)باس�تثناء اإلنفاق على االس�تثمار(. في 
ع�ام 2019/ 2020، وبن�اء على توقعات 
مكتب مسؤولية الميزانية، يمكن لإلنفاق 
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي – في 
حال تس�اوي العوامل األخرى – أن يكون 
أعل�ى بواق�ع نقطتين مئويتي�ن في إطار 
خط�ط حزب العم�ال � 37.5 ف�ي المائة. 
وعلي�ه، ف�إن االنخف�اض ف�ي اإلنف�اق 
س�يكون 3 في المائة م�ن الناتج المحلي 
اإلجمالي، مقابل أكثر من 5 في المائة في 

ظل المحافظين. س�يخفض حزب العمال 
اإلنفاق، لكن بمعدالت أقل بكثير.

أي هدف ف�ي المالية العامة هو األكثر 
منطقي�ة؟ ف�ي األوقات العادي�ة، تحقيق 
الت�وازن في الميزاني�ة الحالية هو الخيار 
األفض�ل. وه�ذا صحي�ح بش�كل خ�اص 
عندما يتس�نى للحكومة، كم�ا هو الحال 
اآلن، االقت�راض لالس�تثمار ف�ي أس�عار 
الفائ�دة الحقيقي�ة طويلة األج�ل مقابل 
فائدة تق�ارب الصف�ر. الحج�ة المضادة 
لذلك هي أن صافي دين القطاع العام اآلن 
مرتف�ع جدا، عند نحو 80 ف�ي المائة من 
الناتج المحلي اإلجمالي. وعليه، الفائض 

ق�د يجلب نس�بة الدي�ن إلى نح�و 30 في 
المائة بحل�ول منتصف العق�د الرابع من 
هذا القرن، ف�ي حين إن الميزانية الحالية 

المتوازنة تعيدها إلى 60 في المائة.
إال أن ه�ذا األخي�ر لي�س ه�و االعتبار 
الوحي�د. فمن غير المرج�ح أن مزيدا من 
التخفيض�ات الجذري�ة في اإلنف�اق التي 
ألمح�ت إليه�ا خطط وزي�ر المالية يمكن 
تقديمها دون المساس بالقدرة على تقديم 
مس�توى الخدمات العام�ة ونقل توقعات 
العامة. وك�ون التخفيض�ات حدثت دون 
رد فعل سياسي هائل حتى اآلن ال يدحض 

هذه الفكرة.

ع�الوة على ذل�ك، لدى خط�ط الوزير 
أيضا مضامين تتعلق بالتوازن بين الدخل 
واإلنف�اق في بقي�ة قطاع�ات االقتصاد. 
الميزاني�ة  مس�ؤولية  مكت�ب  ويتوق�ع 
للقط�اع العائلي أن ينتق�ل إلى عجز مالي 
“كبير لم يش�هد من قب�ل”، ليبلغ 3.1 في 
المائ�ة م�ن الناتج المحل�ي اإلجمالي في 
عام 2019، في حين إن نسبة ديون األسر 
إل�ى الدخل قد تبل�غ ذروتها أكث�ر من أي 

شيء آخر. هذا أمر يبعث على القلق.
الحج�ة الداعي�ة إل�ى تحقي�ق فائض 
إجمال�ي ف�ي المالي�ة العامة ف�ي الدورة 
البرلماني�ة الجديدة ليس�ت حجة قطعية. 

فرص�ة اقت�راض مزيد من الم�ال لتمويل 
االس�تثمار تتمت�ع بقيم�ة كبي�رة ف�وق 
الحد، رغ�م أن الميزانية الحالية يجدر بها 
بالتأكي�د أن تحقق وض�ع الفائض. فضال 
عن ذلك، إذا كان الهدف هو تحقيق فائض 
إجمالي، فال بد من رفع الضرائب. بخالف 
ذلك، يقع قدر من التكاليف فوق الحد على 
عاتق أكثر الناس عرضة للتأثر بالنفقات. 
وتنش�أ أس�ئلة مهمة ح�ول الكيفية التي 
تحت�اج إل�ى أن تك�ون عليه�ا بريطاني�ا 
الحصيفة في مجال المالية العامة. هناك 
أسئلة على القدر نفسه من األهمية حول 

من الذي ستقع التكاليف على عاتقه؟

معركة املالية العامة حتدد حكام بريطانيا املقبلني
       مارتن وولف

بيان اخلريف االأخري حدد بداية الدعاية االنتخابية اجلادة لالنتخابات العامة الربيطانية يف اأيار )مايو( املقبل. جورج اأوزبورن، وزير املالية من حزب املحافظني، 
حييدد وجهيية نظره بو�صوح. ومن جانبييه، رد اإد ميليباند، زعيم حزب العمال، الحقا. فاأين يكمن االختالف بني احلزبييني الرئي�صيني؟ وما فر�صة اأي منهما للوفاء مبا 
وعد به؟ لنبداأ من ال�صوؤال الثاين. اإىل حد بعيد حالة عدم اليقني االقت�صادي االأكرث اأهمية تتعلق باالإنتاجية. وكما يالحظ مكتب م�صوؤولية امليزانية، فقد ازدادت 

االإنتاجية يف املتو�صط بن�صبة تبلغ 0.5 يف املائة فقط �صنويا منذ عام 2008.

        اشيل ساندرسون وجوليا سيجريتي 

بع�د ص�راع ط�وال الليل، س�يطرت 
البحري�ة اإليطالية على حاملة مواش�ي 
بغي�ر مالحي�ن ترف�ع عل�م س�يراليون 
تنج�رف بش�كل خط�ر نح�و الس�احل 
الصخ�ري في بولي�ا وعل�ى متنها 400 
مهاجر على األقل، معظمهم من النساء 

واألطفال.
الدراما التي حدثت يوم الجمعة قبالة 
الساحل الجنوبي إليطاليا كانت األحدث 
في أس�بوع مشحون بش�كل غير عادي 
حتى بالنس�بة ل�ذوي الخب�رة من خفر 
الس�واحل اإليطالي، الذين تعاملوا العام 
الماضي مع تدفق قياسي بلغ نحو 170 
أل�ف مهاجر- معظمهم مم�ن يحاولون 
الدخول إلى أوروبا عبر الطرف الجنوبي 

إليطاليا.
لك�ن هذه المرة أظهرت تطورا. ففي 
تحول ف�ي التكتيكات، يب�دو أن مهربي 
البش�ر يحملون الركاب في سفن قديمة 
مخصصة للبضائع، ويتوجهون بهم إلى 

وجهتهم ثم يتخلون عنهم.
السفينة “عز الدين”، كادت أن تجنح 
على بعد 40 ميال قبالة كيب سانتا ماريا 
دي ل�وكا، وهو نتوء صخ�ري في كعب 
ش�به الجزيرة اإليطالية، بعد أن غادرها 
طاقمه�ا ليل�ة الخمي�س، وفق�ا لخف�ر 

السواحل اإليطالية.
وقال مسؤولون صعدوا إلى السفينة 
الت�ي يعتق�د أنها جاءت م�ن ليبيا، إنهم 
وجدوا أنها تركت للقيادة اآللية الموجهة 
نحو الس�احل اإليطالي. ولحس�ن الحظ 
نف�د وقوده�ا وبالتالي تجنب�ت بفارق 

ضئيل االصطدام بالشاطئ.

فيليبو ماريني، وهو متحدث باس�م 
خف�ر الس�واحل، وص�ف ه�ذا التكتيك 
بأن�ه “ظاهرة جديدة محفوفة بمخاطر 
شديدة”، مضيفا: “هذا يمكن أن يترجم 

قريبا إلى كارثة”.
وج�اء إنقاذ “عز الدين” بعد أن صعد 
بواس�طة  اإليطالي�ة  الس�واحل  خف�ر 
طائرت�ي هليكوبت�ر ي�وم الثالث�اء إلى 
س�فينة ش�حن تحم�ل اس�م “الس�ماء 
الزرق�اء إم” ترفع عل�م مولدوفا، كانت 
تق�ل نحو أل�ف مهاجر، بع�د أن أصدرت 
ن�داء اس�تغاثة قبل أن تنتق�ل من المياه 

اليونانية إلى اإليطالية.
وذكر مس�ؤولون أن معظ�م الركاب 
م�ن المهاجرين الس�وريين. هن�ا أيضا 
تخل�ى المهربون عن الس�فينة، وتركوا 
القبط�ان اآلل�ي موجه�ا نح�و إيطاليا. 
وكادت “الس�ماء الزرق�اء” أن تتحط�م 
ل�وال أن تمكنت ق�وات خفر الس�واحل 
م�ن تعطي�ل القبطان اآلل�ي ونقلها إلى 
الش�اطئ. وجعل س�وء األحوال الجوية 
مهمة للوصول ع�ن طريق البحر صعبة 

جدا.
وتمت نج�دة “الس�ماء الزرقاء” في 
المكان نفس�ه الذي أنقذت فيه البحرية 
اإليطالي�ة األح�د أكث�ر م�ن 400 راكب 
من عبارة إيطالية محترقة تحمل اس�م 
“نورمان أتالنتيك”. وتوفي ما ال يقل عن 
11 شخصا عندما بدأ الحريق في مخزن 
الس�يارات. ويخش�ى جيوزيبي فولبي، 
وهو مسؤول إيطالي يحقق في الكارثة، 
أن يك�ون عدد القتلى الحقيقي أعلى من 
ذل�ك بكثي�ر، ألن عددا غي�ر معروف من 
المهاجري�ن غير الش�رعيين المختبئين 

في السفينة قضوا في الحادث.

وأك�د ثالث�ي األح�داث ه�ذا الضغط 
الواق�ع على خف�ر الس�واحل والبحرية 
اإليطالي�ة، في الوقت ال�ذي تضخم فيه 
األزمات اإلنس�انية في الشرق األوسط 
وإفريقيا عدد األشخاص الذين يلتمسون 
اللج�وء إلى أوروبا في كثير من األحيان 

باستخدام طرق يائسة وخطيرة.
المتح�دة  األم�م  لمف�وض  ووفق�ا 

الس�امي لش�ؤون الالجئين، عب�ر أكثر 
م�ن 207 آالف مهاج�ر البح�ر األبي�ض 
المتوس�ط في الشهور ال� 12 الماضية، 
وهو رقم يعادل ثالثة أضعاف أعلى رقم 
معروف سابقا، وهو 70 ألف شخص في 
ع�ام 2011، عندما كانت الحرب األهلية 

الليبية مستعرة.
والطري�ق األكثر ش�عبية ه�و عبور 

البحر من ليبيا إل�ى إيطاليا، أو من ليبيا 
إل�ى تركي�ا ومنها إل�ى اليون�ان، ثم إلى 
إيطالي�ا. وأكث�ر المهاجري�ن أش�خاص 
هارب�ون من الحرب في س�ورية، يليهم 

المهاجرون من إريتريا.
وقال ألفونس�و جيوردانو، األس�تاذ 
ف�ي جامع�ة روم�ا لوي�س، المخت�ص 
ف�ي سياس�ة الهجرة “لقد تح�ول تدفق 

المهاجري�ن م�ن الجن�وب إلى الش�رق، 
ف�ي الوق�ت ال�ذي نش�هد في�ه موج�ة 
يحاول�ون  الس�وريين  الالجئي�ن  م�ن 
الوص�ول إل�ى أوروبا”.وأطلق�ت وكالة 
مراقب�ة الح�دود في االتح�اد األوروبي 
الثان�ي  تش�رين  ف�ي  “فرونتك�س” 
الماضي عملي�ة “تريتون”،  )نوفمب�ر( 
وهي دوريات بحرية تكلف ثالثة ماليين 
يورو ش�هريا، تمس�ح منطقة تمتد 30 
ميال من اليابس�ة اإليطالي�ة. وكان ذلك 
ج�زءا من عملية لخف�ض التكاليف أدت 
إلى إيقاف “مير نوسترم”، وهي دوريات 
أوس�ع تكلف نحو تس�عة ماليين دوالر 
يومي�ا، في أواخ�ر الع�ام الماضي، في 
إطار تقليص ميزانية القوات المس�لحة 
ف�ي إيطالي�ا. وكان�ت تلك السياس�ة قد 
أث�ارت أيض�ا انتق�ادات م�ن جانب من 
اعتبروا أنه�ا تش�جع المهاجرين الذين 
كان�وا يعتقدون أنهم س�يحصلون على 

ممر آمن بفضل البحرية اإليطالية.
وح�ذرت منظمة العف�و الدولية في 
ذل�ك الوقت من أن عملي�ة فرونتكس لم 
تل�ب احتياجات اآلالف م�ن المهاجرين 
والالجئين. وي�رى بعضهم أن إلغاء مير 
نوس�ترم ش�جع المهربين عل�ى تغيير 
تكتيكاته�م ودفعهم إل�ى زيادة مخاطر 

عبور القوارب الصغيرة.
وبمج�رد الوصول إلى إيطاليا ينطلق 
كثي�ر م�ن المهاجري�ن ف�ي رحل�ة إلى 
الش�مال، قل�ب الصناع�ة في الب�الد، أو 
يسعون لعبور الحدود إلى بلدان أوروبية 
أخرى، وغالبا م�ا يمثل ذلك ضغطا على 
مس�ؤولي المدن التي تعان�ي ميزانيات 
تم تقليصها بس�بب الرك�ود الثالثي في 

إيطاليا.

أزمات الرشق األوسط تزيد أعداد اليائسني املتجهني إىل أوروبا
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رحيم ستريلينج قد يبخر أحالم ريال مدريد

 
تمر علين�ا اليوم االثنني الخام م�ن كانون الثاني 
مناس�بة الذكرى العارشة لرحيل العب املنتخبات 
الوطني�ة ونجم ن�ادي الرشط�ة س�ابقا واملدرب 
عبد كاظ�م رحمه الله, كان الراح�ل مثاال للخلق 
واالح�رام ويتمّي�ز بمواصفات فني�ة عالية جدا 
وهو العب كف�وء وموهوب وباالضافة اىل موقعه 
يف املنتخب�ات العراقية فانه كان احد ابطال العاب 
الق�وى ايام زمان ش�ارك يف س�باق 100 مر مع 
مجموعة من ابطال الع�راق بينهم العداء الذهبي 
املرح�وم خض�ر س�اطة .. وكان آن�ذاك يلع�ب 
ملنتخ�ب بغداد االهيل تح�ت ارشاف املدرب القدير 
هادي عباس الذي اكتشفه وهو طالب يف الثانوية 
كم�ا انه احد ابط�ال الوثب الطوي�ل لربية بغداد 
ايضاًاملرحوم عبد كاظ�م كان يتمتع بطول فارع 

وبني�ة قوية ج�دا يجي�د العاب 
اله�واء  ويعترب وجوده 

ضم�ان  امللع�ب  يف 
الي فري�ق يلع�ب 
ل�ه ويمثل الدفاع 
يلع�ب  بأكمل�ه 
ويغطي  ويقطع 
الركات  ويس�دد 

الح�رة ث�م يق�وم 
بتوجيه الاعبني من 

داخل امللعب .
يف عام 1965 

ب�دأت 

شعبيته بالظهور حينما مثل بعض 
الف�رق العراقية ومنه�ا فريق آليات 
حينذاك.وبه�ذه  الش�هر  الرشط�ة 
املناس�بة اب�دى ع�دد م�ن املختص�ني 
بالراح�ل  رأيه�م  الرياض�ة  بش�ؤون 
وقال الدويل الس�ابق يون�س عبد عيل: 
الفدائ�ي عب�د كاظم العب م�ن طراز 
مميز، رحمه الله ومث�واه الجنه هو 
أخ وم�درب وأس�تاذ واع�ده بمثابة 
والدي ومن عمالقة الكرة باسلوبه 

وطريق�ة التعامل ومنطقه وروح�ه الطيبة أروع 
إنس�ان رأيته ومدرب�ا كبرا وس�عيد لعميل تحت 
إرشافه لوقت قص�ر ولكن كانت يل دروس كبرة 
برفقت�ه، إذ كان مبدعاً ومتألق�اً، إن كان العباً أو 
مدرباً وطيب القلب.. متحدث لبق وسهل التعامل 
وبعي�د ع�ن التكرب والتعصب مبتس�م ومس�تمع 
ومحّب للجمي�ع تعلمت منه التعامل مع اآلخرين 
وكس�بهم بطريقه س�هلة ومقنع�ة، يتعامل مع 
الجميع بدون ف�وارق ويعطي املجته�د اهتمامه 
ونصائح�ه ويح�ب امللت�زم ول�م أَر من�ه اي يشء 

يغضب وحتى يف س�اعة الغضب كانت االبتسامة 
ال تفارقه حتى لو كانت مصطنعة رحمة الله عىل 
روحه وأدخله جن�ات النعيم وهو باٍق يف الوجدان 
لطيب ذكراه.. وبرحيله فقدت الرياضة العراقية 
رم�زاً م�ن رموزه�ا الكب�ار وعلم�اً م�ن اعامها 

الشامخة.

ظاهرة ال يتكرر
وم�ن جهته قال ال�دويل الس�ابق أس�امة نوري: 
الراح�ل عب�د كاظ�م رم�ز م�ن رم�وز الرياض�ة 

العراقي�ة وظاه�رة ال تتك�رر ورحيل�ه خس�ارة 
كب�رة للك�رة العراقي�ة، ويف ذك�رى رحي�ل ه�ذا 
الري�ايض النجم الكبر من س�ماء الكرة العراقية 
أود أن اسرجع بعض الذكريات الجميلة مع األخ 
الكبر أبي فراس... وه�ي منذ نعومة اظفاري يف 
منطق�ة مصفى الدورة منبع النجوم كنا نس�كن 
يف مجموع�ة م�ن دور ه�ذه املنطق�ة وكان م�ع 
مجموعة رياضيني أبطال مثل حس�ن بلة وباسل 
مه�دي ومظف�ر ن�وري الذين زرع�وا فين�ا حّب 
الرياض�ة وكن�ا نازمهم يف كل صغ�رة وكبرة.. 

تعلمن�ا منهم اليشء الكثر الحب االحرام الصدق 
االلت�زام.. والحياة ال تخلو من املش�اهد الجميلة 
والطريف�ة ومن ه�ذه األح�داث كان�وا يتدربون 
ع�ر كل ي�وم يف ملع�ب املصف�ى، علم�اً أنه�م 
يتدرب�ون مع فريق آليات الرشط�ة صباحاً وكان 
املرحوم عبد كاظم يؤدي بعض الحركات الصعبة 
مثاً كان ي�ركل العارضة بأح�د قدمية من حالة 
القف�ز نحن أطفال نجلس خل�ف املرمى ونصفق 
بفرح مع كل محاولة ونبدأ بالعد وهم يامس�ون 
الكرة بأجس�امهم وقسم منهم كان يجتاز 1000 
محاول�ة، كان قليل الكام متواضع�ا جداً.. يحب 

الضحكة.. يحب الجميع.
وقال الزميل عبد الجبار العتابي: عبد كاظم .. حني 
أذكر اس�مه أو تقع عيني ع�ىل صورة له، أجهش 
بالبكاء وأشعر بحزن شديد، ليس ألنني عرفته عن 
ق�رب خال املدة التي عاد فيها اىل العراق بعد عام 
2003، وال لكون�ه العباً يمتل�ك تاريخاً حافاً من 
الشجاعة واأللقاب واألداء الرجويل، بل ألنه عاد اىل 
العراق ليش�ارك يف التغير، تغير الواقع الريايض 
ال�ذي ورث تراكم�ات هائلة من الس�لبيات مثلما 
ورث أس�ماء كانت امت�داداً لتلك الحقبة الس�يئة 
للدكتاتوري�ة التي لفت الرياض�ة تحت جناحيها 
والخس�ائر،  اإلذالل  اىل  الرياضي�ني  وأخضع�ت 
ج�اء متحزماً بكرامته وش�هامته ليعيد للرياضة 
العراقي�ة بهاءها املفقود، لكنه لألس�ف اصطدم 
بسلوكيات غريبة، فوجد الوسط الريايض يعيش 
يف فقدان للوعي وما زال متمس�كاً بتلك السلبيات 
وأولئك األشخاص، فحاول أن يبدأ من جديد، لكنه 
وجد حتى أصدقاء األمس والرافضني للدكتاتورية 
قد انضووا وفقاً ملصالحهم الشخصية تحت ألوية 
م�ن ال يري�دون للرياض�ة العراقية خ�راً، فكنت 
أس�مع حرسات�ه وأوجاعه التي تتص�ارع داخله، 
كان يتأل�م يف رصاخ�ه املس�تمر ضد الس�يئني أو 
يف رصاخ�ه للدفاع عن هيب�ة الرياضة وكرامتها، 
وهذا ما جعل العلة تكرب يف داخله اىل أن أس�قطته 
أرض�اً ليفارق الحياة. عبد كاظم.. اس�م ال يمكن 
للعراق اال أن يضمه ب�ني جوانحه ابناً باراً ونجماً 

كبراً تأفل إزاءه النجوم الكاذبة.
واعت�زل اللعب بع�د رحات وس�باقات وبطوالت 
كث�رة اهمه�ا فوز منتخبن�ا العس�كري ببطولة 
العالم العس�كرية يف بغداد حزيران 1972 وكذلك 
اح�دى البط�والت الت�ي ج�رت يف  الكويت ش�هر 
كان�ون اول 1971 ومن محطاته التدريبية املهمة  
انه عمل كم�درب ملنتخب اليمن وم�ن ثم لجوءه 
اىل امريكا وعاش يف مدينة ديرويت .وبعد احداث 
ع�ام 2003 عاد اىل الع�راق ليف�ارق الحياة فيها 
فج�أة وتنط�وي صحيفته لكن االجي�ال القادمة 
س�تبقى تتذكر دائما مش�اهر ورم�وز الرياضة 

العراقية ومنهم بكل تاكيد الراحل )عبد كاظم(.

المستقبل العراقي / خاص

وجه سيلفيو برلسكوني مالك ميان 
أمرا ال يخلو من مزاح لاعبه الجديد 
أليسيو تشريش بحاقة لحيته بينما 
يعتق�د أن الفري�ق املنتم�ي ل�دوري 
الدرج�ة األوىل االيط�ايل لك�رة القدم 
بوس�عه القيام بأش�ياء أخرى قليلة 

لتعزيز التشكيلة.
وس�ينضم تشريش رسميا إىل ميان 
عىل سبيل اإلعارة من أتليتيكو مدريد 
ضمن صفقة تبادلية تش�مل ذهاب 
فرناندو توريس لبطل اسبانيا وذلك 
عند فتح باب االنتقاالت الش�توية يف 
إيطاليا اليوم االثنني وتدرب الس�بت 
مع الفري�ق صاحب املركز الس�ابع 
يف الدوري.وق�ال برلس�كوني ملحطة 
ميان التلفزيونية خال زيارته مللعب 

التدري�ب الخ�اص بالن�ادي "تابعنا 
تشريش لثاث س�نوات. انضم إلينا 
أخرا ووعدني بالفعل بحاقة لحيته 

قبل مباراته األوىل."
وأض�اف "ه�ذا الع�ام لدين�ا هدفان 
املرك�ز  نحت�ل  أن  تعلم�ون:  مثلم�ا 

الثال�ث يف البطولة وهو أمر رضوري 
لنع�ود للعب يف دوري أبط�ال اوروبا 
وكذل�ك نض�ع نص�ب أعينن�ا الفوز 
ب�كأس إيطاليا."وتاب�ع "أعتق�د أن 
لدين�ا الفرص�ة للع�ودة لضم العبني 
بارزي�ن يف إيطاليا وأوروب�ا والعالم. 

أعتقد أننا ال نطي�ق االنتظار لتعزيز 
تش�كيلتنا."وواجه برلسكوني وهو 
رئيس وزراء سابق إليطاليا انتقادات 
حادة من مشجعي ميان بعدما أفل 
نجم الفريق خال الس�نوات املاضية 
بعد فرات طويلة م�ن اإلنفاق ببذخ 
تس�عينات  يف  االنتص�ارات  وجل�ب 
القرن املايض والعقد األول من القرن 
الحايل.واحت�ل الفري�ق املركز الثامن 
يف الدوري املوس�م امل�ايض لكنه اآلن 
يبتع�د بنقطت�ني فقط عن التس�يو 
صاح�ب املرك�ز الثالث تح�ت قيادة 

مدربه فيليبو إنزاجي.
وقد يشارك تش�ريش العب منتخب 
إيطالي�ا ال�ذي انتق�ل ألتليتيكو من 
تورين�و يف س�بتمرب أيل�ول امل�ايض 
للم�رة األوىل م�ع ميان�و يف مباراته 

عىل أرضه ضد ساسولو الثاثاء.

 
يس�تعد نجم ليفربول رحيم س�ترلينج 
لتعوي�ض جماه�ر فريق�ه ع�ن إع�ان 

س�تيفن ج�رارد الرحي�ل، وذل�ك بتجديد 
عقده معلناً االستمرار.. وهو ما قد يبخر 
أحام ريال مدريد الذي كان يس�عى لضم 

الاعب

وحس�ب صحيفة دييل ميل، فإن ليفربول 
س�يمنح رحيم س�ترلينج عق�داً مجزياً، 
يتقاىض بموجب�ه ما يق�ارب 6.6 مليون 
ي�ورو، ويمت�د لخم�س س�نوات، إضافة 

إىل مق�دم عقد كبر لم يتم الكش�ف عنه، 
لك�ن بعض الصحفيني تحدثوا يف وس�ائل 
العق�د  مق�دم  أن  اإلجتماع�ي  التواص�ل 

5 مليون يورو.سيبلغ 

م�درب ليفرب�ول برن�دن رودج�رز يأم�ل 
أن يتحول رحيم س�ترلينج إىل أس�طورة 
الفري�ق بع�د رحيل ج�رارد، وهن�اك أمل 
كب�ر يف انجلرا ب�أن الاع�ب الجامايكي 

األصل هو نقطة التحول يف نتائج منتخب 
األسود الثاثة.

يذك�ر أن ليفرب�ول يواج�ه ويمبل�دون يف 
الدور 64 من كأس االتحاد اإلنجليزي.

المستقبل العراقي / وكاالت 

 

 أك�د لوي�س انريك�ي املدي�ر الفن�ي لفريق برش�لونة 
األس�باني أنه س�يلجأ إىل تدعيم فريق�ه بعنارص من 
قطاع الناش�ئني بع�د أن عوق�ب الن�ادي الكتالوني 
بالحرم�ان م�ن عقد صفق�ات رشاء العب�ني جدد 
حتى كانون ثان/يناير 2016.وقال انريكي بعد أن 
صدقت املحكمة الرياضية الدولية "كاس" األسبوع 
امل�ايض عىل العقوب�ة املوقعة عىل برش�لونة من 
قبل االتح�اد الدويل لكرة القدم "فيفا": "يوجد 
العب�ون يف الفريق الرديف يروقون يل ، ويمكن 
أن يتم الدفع به�م ضمن صفوف الفريق األول 
".وأش�ار امل�درب األس�باني إىل أنه ل�م يتفاجأ 
بق�رار املحكمة الس�ويرسية، كم�ا أعرب عن 
قناعته بأن الفريق سيميض يف طريقه بنجاح 
رغ�م عدم قدرته عىل التعاق�د مع العبني جدد 
املوسم الجديد.وأوضح انريكي قائا: "الفريق 
يتمتع بمس�توى الئقا م�ع مجموعة الاعبني 
الحالي�ني ، باإلضافة إىل ذلك فإن العقوبة تمثل 

اختب�ارا حقيقي�ا لاعبي الفريق الردي�ف فاألبواب 
ستفتح أمامهم ليكونوا عىل موعد مع التعرف عىل 
مس�تواهم الحقيقي".وكشف انريكي أن استعادة 

الاعب�ني املعاري�ن يعد أيضا حا جيدا بالنس�بة 
للمأزق الذي يمر به الفريق األس�باني.وتابع: 

"لق�د اعتدن�ا ع�ىل الظ�روف العصيب�ة يف 
برشلونة .. إنها تشبه تلك التي عشناها 

يف مناس�بات س�ابقة ، والت�ي تعاني 
منها بع�ض األندي�ة األخرى".وأملح 
قائ�ا: "لقد قدر لن�ا أن نعيش هذه 
الظ�روف ويجب علين�ا مواجهتها ، 

إنن�ا نناف�س يف جميع املنافس�ات يف 
التطرق  انريك�ي  وض�ع جيد".ورفض 

للحديث عن مستقبل العب الفريق الربازييل 
دان�ي ألفي�س الذي ينته�ي عق�ده بنهاية 

املوس�م الج�اري، إال أنه أمل�ح إىل رغبته يف 
أن يس�تمر الاع�ب بني صف�وف الفريق 
بع�د ذل�ك التاريخ.وقال: "إن�ه يلعب كل 
ي�وم أحد .. أنا راض ع�ن أدائه .. األرقام 
تتحدث عن نفس�ها .. ليس هناك س�بب 

يدع�و للعجل�ة .. رحي�ل أي العب 
عن الفريق س�يوضع تحت املجهر 
نظرا لع�دم قدرتنا عىل التعاقد مع 

العبني جدد".

منتخب العراق خيرس أمام إيران هبدف نظيف 
استعدادا لنهائيات آسيا

احللة يضيف زاخو بدوري السلة

خرس املنتخب الوطني العراقي بكرة القدم، امس 
االثن�ني، امام نظ�ره االيراني به�دف مقابل ال 
يشء ، يف املب�اراة الودي�ة التي أقيم�ت يف مدینة 
وولوغون�غ االس�رالیة ، اس�تعداداً للنهائي�ات 
اآلس�يوية التي س�تقام يف اس�راليا خال االيام 
املقبلة.وش�هد ش�وط املباراة األول أداء متوسطا 
م�ن الفريقني وانتهى بالتعادل الس�لبي من دون 
اه�داف، ويف الش�وط الثان�ي تغ�ر االداء نوع�ا ما 
بعد اج�راء مدربي الفريقني عددا م�ن التغيرات بي 
التش�كيلتني ليتقدم املنتخب االيراني بالهدف االول يف 

الدقيقة 57 م�ن عمر املباراة بتوقيع العبه رسدار ازمون.
ويف الدقيقة ال�63 تحصل املنتخب العراقي عىل ركلة جزاء 
اضاعه�ا كابت�ن املنتخ�ب العراقي يونس محم�ود مهدراً 
فرصة ادراك التعادل بعد ان اخفق يف وضع الكرة يف شباك 
الح�ارس االيراني ، وعىل الرغم من التبديات التي قام بها 
مدرب املنتخب رايض شنيش�ل لتعدي�ل النتيجة اال انها لم 
تح�دث الفارق، لينتهي اللقاء بف�وز املنتخب االيراني عىل 
املنتخ�ب العراقي به�دف مقابل اليشء.يذك�ر أن املنتخب 
الوطني العراقي أق�ام يف )ال�20 من كانون األول 2014(، 
معسكر تدريبي قصر يف اإلمارات العربية املتحدة ، وخاض 
عددا من اللقاءات الودية اس�تعداداً للنهائيات اآلس�يوية، 

التي ستنطلق يف التاسع من كانون الثاني الجاري.

يلتقي اليوم االثنني يف قاعة حمزة نوري يف بابل فريقا الحلة وزاخو، وذلك ضمن املباريات املؤجلة من الدور السادس 
للمرحلة االوىل  للدوري  املمتاز بكرة السلة.

وق�رر االتح�اد تأجيل مباراة التضامن النجفي وزاخو اىل يوم االربعاء املقبل، بعد ان كان مقررا لها اجرائها الس�بت 
املايض، بسبب االحتفال باملولد النبوي.

وضمن مباريات الدور التاسع يلتقي نادي نفط الجنوب مع نادي الرشطة غدا الثاثاء.

  طالب الاعب األملاني الدويل السابق لوثر 
ماتيوس من مواطنه لوكاس بودولسكي 
، الذي انتقل حديث�ا إىل صفوف نادي انر 
ميان اإليطايل قادما من أرسنال اإلنجليزي 
، بأن يصب تركيزه يف كرة القدم وأن يبتعد 
قليا عن "التغري�دات" عرب موقع التواصل 

االجتماعي "توير".
وقال ماتيوس يف تريحات لش�بكة "سكاي 
بودولس�كي  اجتي�از  بع�د  ني�وز"  س�بورت 
لاختب�ارات الطبي�ة يف ناديه الجدي�د: "لوكاس 
يتمتع بمهارات كبرة وعليه أن يدلل عىل ذلك من 
جديد داخل امللعب".وأضاف املدير الفني السابق 
، واملحل�ل الريايض الحايل قائا: "كان يقال كثرا 
أنه يقوم بالتغريدات أكثر من اللعب .. اآلن يجب 

عليه أن يركز أكثر يف كرة القدم".
وأش�ار ماتيوس خال حديثه إىل أن بودولس�كي 
ل�م يتمك�ن إىل اآلن م�ن التألق بصف�وف األندية 

الكبرة مثل بايرن ميونيخ أو أرسنال.
وأكد ماتي�وس، صاحب أكرب رصيد من املباريات 
الدولية مع املنتخب األملاني )150 مباراة(، والذي 
تألق بقميص االنر يف الفرة ما بني عامي 1988 
و1992، أنه لعب يف أفضل حقبة للدوري اإليطايل 

ونادي انر ميان عىل حد سواء.
وتابع: "لقد نجح يف االنتقال إىل ناد ذي اسم كبر 
، ولك�ن ه�ذا كان يف امل�ايض .. املرتب�ة ال� 11 يف 

جدول الرتيب تتحدث عن الوضع الحايل".
واختت�م قائ�ا: "الف�رق التي س�اهمت يف صنع 
تاريخ كرة القدم يف التسعينيات مثل ميان وانر 
فق�دت بريقها، ولهذا ال تجد العبني كبار يلعبون 

يف إيطاليا ، بل يف أملانيا أو إنجلرا أو أسبانيا".
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برلسكوين : تشرييش سيتألق مع ميالن بعد حالقة حليته!
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مدرب برشلونة يكشف عن حل ملواجهة 
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تستذكر الفدائي عبد كاظم يف ذكرى رحيله
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وعليه اعلنت صولة الجنون
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قصيدة

إذا كن�ت ق�د أرس�لت بع�ض الرس�ائل 
النصي�ة غير المناس�بة لصديق�ك وتريد 
حذفها من جهازه بش�كل دائم، فال تقلق 
فهناك تطبيق جديد يس�اعدك على إنجاز 

هذه المهمة.
فقد تم تطوير التطبيق من قبل مختبرات 
تكنولوجي�ا  ش�ركة  وه�ى  “يك�ون”، 
أمريكية مقرها في س�ياتل، حيث يوفر 
التطبي�ق للمس�تخدمين س�يطرة كاملة 
عل�ى المحادث�ات الش�خصية، وفقاً لما 

ورد بوكالة “أنباء الشرق األوسط”.
ويس�مح التطبيق باستعادة رسائلك عن 
طري�ق التحكم فى ميزة حذف الرس�ائل 
المرسلة، ليتم حذفها على الفور وبشكل 

دائم.
وأوضح الباحثون أنه يجب على المتلقين 
لمثل هذه الرس�ائل تثبيت ه�ذا التطبيق 
الجدي�د على أجه�زة الكمبيوتر الخاصة 
به�م أو الهواتف الذكية م�ن أجل تفعيل 

هذة الخواص.

حي�ر لغز بن�اء األهرامات المصري�ة العلماء 
لمئات الس�نين، ولك�ن هناك نظري�ة جديدة 
متقاع�د،  فرنس�ي  بري�د  س�اعي  وضعه�ا 
استحوذت على اهتمام الكثير من خبراء علم 

المصريات.
وبحس�ب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن 
نورمان ميشال، الذي أمضى أكثر من 40 عاما 
في دراسة بناء عجائب العالم القديمة، يقول 
إن السر يكمن في نظام من القواعد الحجرية 

المائلة، والزالجات المحملة بالحجارة.
وأشار ميشال إلى أنه وبالرغم من عدم توفر 

الوس�ائل الحديث�ة لديه�م، إال أنه�م ابتكروا 
نظام�ا بس�يطا، ولك�ن عبقري، باس�تخدام 
أنفس�ها كس�اللم تصع�د عليه�ا  الحج�ارة 
زالج�ات محملة بالحج�ارة، تصبح فيما بعد 

جزءا من البناء.
وكان هناك العديد من النظريات حول كيفية 
بناء األهرامات، منها ما تقول إنها شيدت من 
الداخل إلى الخارج، من خالل تراكم األنقاض 
وإضاف�ة الحج�ارة في وقت الح�ق، ووصل 
البعض إلى نظريات غريبة تقول أن الفراعنة 

تلقوا مساعدة من أصدقائهم “الفضائيين”.

الن�وم  أن  جدي�دة  امريكي�ة  دراس�ة  أك�دت 
اإلصاب�ة  م�ن  يقل�الن  المبك�ر  واالس�تيقاظ 
باألفكار الس�لبية، حيث كشفت أن األفراد الذين 
ينام�ون ف�ي وق�ت متأخ�ر يعانون م�ن النوم 
المتقطع وزيادة األفكار السلبية مقارنة بالنوم 
المبكر.وقد قاد الدراس�ة البروفيس�ور جاكوب 
نوت�ا من جامعة “بنجهامبت�ون” في نيويورك، 
والتي ربطت بين مشاكل النوم والنظرة السلبية 
للمش�كالت وعدم الق�درة على الس�يطرة على 
األمور، والقلق كثيراً بشأن الماضي والمستقبل 
والمعاناة من األفكار المزعجة، وفقاً لما نشرته 

وكال�ة األنباء “رويترز”.وقال الباحثون إن مثل 
هذه األفكار ترتبط بزي�ادة التعرض الضطراب 
القل�ق الع�ام، واالكتئاب الش�ديد واضطراب ما 
بعد الصدمة والوس�واس القه�رى، وكل هؤالء 
المرضى عادة ما يواجهون مش�اكل في النوم.
وشملت الدراسة 100 من طلبة الجامعة والذين 
شاركوا في اس�تبيانات عن عادات النوم لديهم 
م�ا بين ع�دد الس�اعات والن�وم واالس�تيقاظ، 
وكش�فت أن النوم المبكر وزيادة عدد س�اعات 
النوم ترتبط بقلة األفكار السلبية، بينما العكس 

في السهر وقلة النوم.

حذف الرسائل
قبل استالمها

حل لغز 
االهرامات

نقال يزن 5 كيلوغرام

لندن.. الرقص قبل العمل

فوائد
الكراث

االستيقاظ املبكر
يقلل االفكار السلبية
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�لثور 

�ل�سرطان

�لعذر�ء

�لعقرب

�جلدي

حوت 

�حلمل

�جلوز�ء

�ال�سد

�مليز�ن

�لقو�س

�لدلو

ربم�ا يحم�ل ل�ك الق�در العديد من 
األخبار الس�ارة في األي�ام المقبلة 
ولك�ن ال ب�د أن تبذل جه�دك كي ال 
تضيع الفرص المتاحة لك. ال تشغل 
نفس�ك الليلة في التفكير بهمومك 
وق�م بدع�وة أصدقائ�ك للخ�روج 
للتنزه. من المتوقع أن تكون ليلتك 

هادئة ورومانسية.

عندما تختار أي مسئولية لتتحملها 
فال بد أن تك�ون واثقا من قدراتك، 
أكث�ر م�ن  ك�ي ال تحم�ل نفس�ك 
طاقته�ا. إذا كنت معجبا بش�خص 
م�ا فالب�د أن تلف�ت انتباه�ه إليك 
وتهتم به حتى ال تندم فيما بعد أنك 

أهملته ولم تخبره بمشاعرك.

كون العديد م�ن الصداقات وحاول 
أن تخ�رج بهم م�ن حال�ة الوحدة 
التي تتس�بب لك ف�ي االكتئاب. من 
المتوق�ع أن يكون هن�اك مفاجأة 
المس�اء  ه�ذا  بانتظ�ارك  س�ارة 

كمكافأة على إخالصك في عملك. 

اهت�م ه�ذه الفت�رة بتزيي�ن منزل�ك 
وتجدي�د ديكورات�ه، فربم�ا يمنح�ك 
هذا شعورا بالسعادة والرضا. تشعر 
باإلحباط بسبب ضغوط العمل، حاول 
أن تهدأ حتى تستطيع أن تنجز عملك 
دون أخط�اء. تحل بالتس�امح واعلم 

أنه ال يوجد بيننا شخص كامل.

حاول دائما أن تطور من نفسك واستفد 
من حبك لالكتش�اف في إج�راء العديد 
من التجارب الجديدة والمفيدة. البد أن 
تس�تريح اليوم ألنك مرهق جدا بس�بب 
العناء الذي واجهته. فتش عن السعادة 
يمنح�ك  م�ن  يوج�د  ال  ألن�ه  بداخل�ك 

السعادة إذا لم تبحث عنها بنفسك.

األم�وال  اهتمام�ك بجم�ع  ال تجع�ل 
يشغلك عن االهتمام بحياتك العاطفية 
ك�ي ال تندم بعد م�رور الوقت وضياع 
العم�ر. ال تستس�لم لمش�اعر الغضب 
التي تفرض سيطرتها عليك في معظم 
المواقف حت�ى ال تصبح حياتك عبارة 

عن مشاحنات أنت في غنى عنها.

ال ته�در طاقت�ك ف�ي عمل أش�ياء 
غي�ر مفي�دة ك�ي ال تندم بع�د ذلك 
على ضي�اع الوقت. أنت ش�خصية 
عقالني�ة ج�دا لدرجة أن�ك ال تملك 
القدرة على التعبير عن مش�اعرك ، 
ولكنك البد أن تتغير بس�رعة حتى 

ال تفوت على نفسك.

ال تبخ�ل بتقدي�م النصيح�ة ألح�د 
الوق�ت  تخت�ار  أن  علي�ك  ولك�ن 
المناس�ب الذي تقدم فيه النصيحة 
كي ال تقابل بالرفض. ربما يش�عر 
أصدق�اؤك أنك لس�ت ق�ادرا اليوم 
عل�ى تقدي�م أي ن�وع م�ن أن�واع 

المساعدة لهم.

إذا ش�عرت باإلرهاق هذا المس�اء 
فيمكن�ك أن تس�تريح ف�ي منزل�ك 
واالس�تمتاع  الوق�ت  لبع�ض 
بمشاهدة فيلم ظريف. ربما ترغب 
الليلة ف�ي أن تقضي مس�اء هادئا 
مع ض�وء القمر، بعي�دا عن زحمة 

وضغوط الحياة.

لماذا أن�ت مكتئب هكذا ؟ ك�ن متفائال 
حت�ى تس�تمتع بوقت�ك الي�وم فلدي�ك 
العديد من اللحظات الرائعة التي يصعب 
تكرارها. اسع لتوس�يع دائرة معارفك 
فربما تجد الش�خص المناس�ب بينهم. 
تذك�ر أن�ه كم�ا أن للعزوبي�ة مميزات 

عديدة فلها أيضا الكثير من السلبيات. 

ال تضع وال دقيقة واحدة من وقتك 
في التفكي�ر في أخط�اء الماضي، 
تس�مح  وال  لمس�تقبلك  وخط�ط 
ألي عقب�ة أن تقف ف�ي طريقك. ال 
تتطرق إلى المناقش�ات الحادة مع 
أصدقائ�ك ألن�ك لس�ت ماه�را في 

الجدال والمحاورة .

أعط نفس�ك فرصة كافية للتفكير 
قب�ل أن تت�ورط في عالق�ة أنت ال 
تعرف نهايتها. لديك إحساس غريب 
أن�ك غير موفق الي�وم وبالفعل بدأ 
إحساس�ك يتحق�ق، فهن�اك العديد 
من المقابالت الت�ي أُلغيت كما أنك 

ال تستطيع أن تجد أصدقاءك.
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الك�راث م�ن النبات�ات المعم�ره  ذو بصلة عـ

ارضي�ه وأوراق�ه مفلطحه ل�ه رائحه قويه 
ونفاذة ، يدخل ف�ي عمل العديد من األكالت 
ع�ن طريق إضافته مع البص�ل لعمل أطباق 

شهية من اللحوم واألسماك والدجاج .
وهو يلي�ن المعده كذلك حي�ث يحتوي علي 
األلياف التي تنظف المعدة واألمعاء ويشفى 
من الس�ل حيث كون�ه من العائل�ة البصلية 

فهو ملئ باألمالح والفيتامينات التي تقوي 
جهاز المناعة ويعالج العقم عن طريق أكله 
نيئا وق�د تناوله الن�اس منذ أي�ام الفراعنة 
م�ن  للعدي�د  الت�داوي  ف�ي  واس�تخدموه 
األمراض.كم�ا يدر اللبن فى المرضعات عند 
أكله نيئ�ا أو مطبوخا  ، ويؤخ�ذ بعد تناوله 

مشروب النعناع إلعطاء رائحة محببة
وباالضافة الى ماس�بق ف�ان الكراث يتمتع 

ايضاً بالفوائد الغذائية التالية:
يشفى من التهاب القولون
يقطع نزيف االنف الرعاف

يقضى على الثآليل والبثرات
ينفع البواسير أكال وضمادا

يعقم الجروح ويقطع النزيف
منقى للصوت ويحسنه كثيرا خصوصا في 

حالة اإلصابة بنزالت البرد

يعالج الربو والسعال
مقوى لالعصاب

يكاف�ح الروماتي�زم واالم المفاص�ل إذا تم 
تناوله نيئا

يعال�ج المس�الك البوليه وحص�وات الكليه 
والرمال المتكونة بالُكلي

اذا  الش�رجى  والش�رخ  البواس�ير  يعال�ج 
استخدم كدهان

يعالج الخراج والقرح 
عصي�ره منقى للوج�ه مع الحلي�ب بضرب 
حزمة صغيرة في الخالط ثم تصفيته وأخذ 

عصيره وإضافته للحليب
عصي�ره م�ع الحلي�ب يقض�ى عل�ى البقع 

الحمراء والطفح الجلدى
يخف�ف االم قرص الحش�رات بفركه مكان 

القرص

1 – قديسة فرنسية بطلة –
 2 – مخرج سينمائي مرصي –

 3 – نصف رامز – أس�م علم مؤنث 
–

ه ذا   4 – عالم�ة موس�يقية – صيرِّ

عيب – للنهي –
 5 – صبي – طوى –

 6 – ضمي متصل – مالح –
 7 – عكسها هبوط – عكسها دولة 

أميكية جنوبية –

أخ�رع  س�ويدي  كيميائ�ي   –  8  
الديناميت عام 1866 –

 9 – يذبح – عندي .

1 – ممثلة أميكية –
 2 – حرف عطف – نهر لبناني أس�مه 

الفراديس –
 3 – ملك األجواء – أفسد ريحه –

 4 – عكس هجوم – نديل ب� -

 5 – نصف ف�راش – تقال عىل الهاتف 
– جوهر –

 6 – راه�ب رويس أش�تد نف�وذه ع�ىل 
القيرص نقوال الثاني –

7��� شيخ هرم – أحد الشهور –

 8 – يضجر – عكسها إمارة عربية –
 9 – مطربة لبنانية .

املكونات
حليب مجّفف - كوب

شوفان - كوب
جوز الهند مبشور - كوب

حليب مكّثف محىل - ثالثة أرباع كوب
فستق حلبي مجروش - نصف كوب

نصائح
قّدمي ك�رات الش�وفان بالفس�تق الحلب�ي مع عصي 
الفواك�ه الصيفية، كوكتيل املوز واإلجاص أو س�موثي 

التوت األزرق.
طريقة العمل

1- يف مقالة عىل النار، حّميص جوز الهند مع الش�وفان 
والحليب البودرة حتى يشقّر لونهم.

2- ضع�ي املزيج يف وعاء وأضيف�ي إليه الحليب املكثف 
املحىل.

3- إعجن�ي املكونات بيديك حت�ى الحصول عىل عجينة 
متماسكة ودبقة.

4- ش�ّكيل العجين�ة إىل ك�رات صغ�ية ثّم غّمس�يها يف 
الفستق الحلبي املجروش.

5- ضعيها يف الثالجة ملدة س�اعة ثّم قّدميها مع القهوة 
أو الشاي.

يتوج�ه ناتانيال هون )26 عاماً( للعمل 
يف ح�ي كان�اري وارف لألعمال يف لندن، 
إال أن�ه اس�تفاق عند الفج�ر لالنضمام 
إىل مئات األش�خاص الذين يرقصون يف 
الصب�اح الباكر قبل- العم�ل عىل أنغام 
موس�يقى ه�اوس متناول�ن العص�ي 
والقهوة فقط.إنها الس�اعة السادس�ة 
والرب�ع صباحا يف حي بيثن�ال غرين يف 
رشق لن�دن وال�ذي تنترش في�ه قاعات 

الع�رض الفني�ة وال ي�زال بمن�أى ع�ن 
الزحف السكني يف العاصمة الربيطانية 
واجتي�اح متاجر امل�اركات املعروفة.ما 
ي�زال الليل يلقي بظالله فيما الش�وارع 
التي يتس�اقط فيها املطر الخفيف شبه 
خالي�ة. ويف آخ�ر ممر تحي�ط بجانبيه 
رس�وم غرافيت�ي لطي�ور ب�وم بعيون 
جاحظة، تعلو ج�دول رييحنتس كانال 
غ�ي املعروف بني�ة فوالذية عىل ش�كل 

مدرج.هن�ا تق�ع قاعة أوفال س�بايس 
البالغ�ة مس�احتها 560 م�را مربع�ا، 
وهي تشبه مستودعا قديما وتستضيف 
بانتظام الحفالت املوسيقية واملعارض.
ويمتد أمام القاعة طابور من األشخاص 
الفرحن فهم سيشاركون يف “مورنينغ 
غل�وري فيل” أو كيف “يس�هر” املرء يف 
الصب�اح م�ن دون مرشوب�ات كحولية 

قبل التوجه إىل العمل.

يف األول م�ن يناير 1985، أجريت أول مكاملة 
ب�أول هات�ف محم�ول ط�رح يف بريطانيا، 

وكانت بداية ثورة االتصاالت الشخصية.
بلغت زنة أول هاتف محمول 5 كيلوجرامات، 
فلم يكن من السهل حمل ذلك الهاتف، فكان 
ينقل بالس�يارة، ولذلك كان يطلق عليه اسم 

“هاتف السيارة” أو “كارفون”.
أم�ا س�عره، فقد بل�غ يف ذلك الح�ن 1650 
جنيه�اً إس�رلينياً، ووفق�اً لس�عر الرصف 
الحايل للجنيه اإلس�رليني، فإنه يقدر بنحو 
4500 جني�ه أو م�ا يزيد ع�ىل 7 آالف دوالر 

حالياً.
وكان الجهاز يحتاج إىل فرة شحن تصل إىل 
10 ساعات، ويمكن الحديث فيه ملدة نصف 

ساعة كاملة.

وق�ال املدي�ر الفني الس�ابق إلحدى رشكات 
االتص�االت، إن�ه لم يك�ن يتخيل أب�داً كيف 
س�يكون حال الهواتف الخلوية مس�تقبالً، 
لكنه أبدى س�عادته ألنه شارك يف إطالق ذلك 

الهاتف املحمول، وما وصل إليه حالياً.
وق�ال إن الهوات�ف املحمول�ة األوىل كان�ت 
بحاجة إىل جهاز إرسال يتمتع بقدر عال من 
الطاقة، وكانت تصل آنذاك إىل حدود 5 وات.

وأش�ار إىل أن أجهزة اإلرس�ال الحالية تتمع 
بطاقة أقل كثياً من األجهزة القديمة، ولذلك 
فإن الهاتف املحمول كان بحاجة إىل بطارية 
كبية نس�بياً، ولذلك كانت بطارية السيارة 
الوس�يلة األفض�ل لتوف�ي الطاق�ة املالئمة 

للهاتف.
وأوضح أن الهوات�ف املحمولة يف ذلك الوقت 

كان�ت للنخبة من الناس، أم�ا اآلن فإن عدد 
م�ن يملكون هواتف محمول�ة فيقدر بنحو 
3.6 مليار شخص، أو نصف سكان األرض.

كذل�ك يقدر عدد االش�راكات الفاعلة بنحو 
7.3 ملي�ار اش�راك، وبحج�م صناعة يقدر 

بحوايل 1.13 تريليون دوالر.
أما أول شخص اشرى جهاز هاتف محمول 
يف العال�م أو “كار ف�ون”، ف�كان امل�رصيف 

مونجو باركس.
وأوض�ح باركس أن�ه كانت هن�اك رضورة 
لرشاء الجه�از، خصوصاً وأن بورصة “وول 
س�ريت” كانت تغل�ق عند الس�اعة الرابعة 
مساء بتوقيت نيويورك، أو 9 بتوقيت لندن، 
، وكان�ت هن�اك رضورة ملتابع�ة األمور بن 

الرابعة والتاسعة مساًء.

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

بدون تعليق

شوفان بجوز الهند
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معز الدولة املوصيل !
دغدغ���ات

حسن العاني

ما الذي جيري يف البالد
مس���احة لل���رأي

تت�وج بعض الفضائي�ات حملة قيل أنه�ا ملكافحة الفس�اد وهذه من 
األمور الحسنة والتي تنتظرها الغالبية العراقية املغلوبة عىل أمرها لسببني 
واضحني أولهما أن هذه الغالبية خرجت من معتقل النظام الدكتاتوري إىل 
ما كانت تظنه الحياة الكريمة فوجدت نفسها يف مستنقع تمأله الطفيليات 
التي تتكاثر باالنش�طار وتتغذى عىل فساد مريب، وثانيهما يتمثل باالرتداد 
الثق�ايف الذي جعل من هذه الغالبية ال تقوى ع�ىل مواجهة متغريات تمس 
توجهاتها الثقافية األصيلة وتس�تبدلها بعمالت ثقافية رديئة. وقد تش�كل 
ج�راء الس�ببني املذكورين اصطف�اف يقوده سياس�يو الصدف�ة تدعمهم 
سياس�تان دولي�ة هي الصانع األمهر للس�قوف وتتمث�ل بالواليات املتحدة 
األمريكي�ة، وأقليمية تتمثل بدول الجوار فارس�ية وعربية مصحوبة بظالل 
تركية. فأصبح أمر تش�تت هذا االصطفاف ال�ذي »يقال« انه يقود العملية 
السياس�ية وأمر تجمعه مرهوناً بالسياس�تني الدولي�ة وهيمنتها املركزية 
واالقليمي�ة وتوغالتها داخل الكتل السياس�ية، ومع تبن�ي أمريكا للفوىض 
الخالق�ة إبتع�د حلم التغيري االيجابي عن املش�هد العراق�ي، فهذه الفوىض 
بجوهره�ا غري الخ�الق أعطت لراعيته�ا)األدارة األمريكي�ة( حرية صناعة 
املفاصل يف العملية السياسية ومنحت دول الجوار الفاريس والعربي والرتكي 
حرية التوغل، ومن أخطر ما أنتجته هذه الفوىض هي الس�ماح لسياسيي 
الصدف�ة الذي�ن جاءت بهم التالعب بمصائر العراقيني فش�اع الفس�اد أوالً 
وم�ن ثم تجارة االرهاب وتتواىل امللفات، دول الجوار وملف الحدود والتدخل 
بالش�ئون العراقية، مل�ف الخالفات بني االقليم الك�ردي واملركز االتحادي. 
هذه امللفات يس�ند بعضها بعضاً كما ان صناعها ومغذيها يس�ند بعضهم 
بعضاً،لذلك لم يكن مسموحاً وال حتى ممكناً معالجة ملف بمعزل عن امللف 
اآلخر. اليوم تغري املش�هد كما توقعنا فاالدارة األمريكية تريد إبطال مفعول 
الف�وىض الخالقة قبل أن يرتد ع�ىل مصالحها يف عراق غني وبطبيعة الحال 
مثل هذا األمر يحتاج إىل سنوريهات خالقة فكانت داعش وكانت مواجهتها 
عرب تحالف دويل وكان التخلص من الشهود واملتورطني من سياسيي العراق 
والعسكر فظهر ملف الفساد بالتزامن مع توجيه الرضبات لداعش، وكذلك 
ملف�ات دول الجوار حيث تم غس�ل املمرات بني العراق والس�عودية بديتول 
أمريك�ي من النوع الفعال،وهكذا بالتزام�ن بدأت حلحلة الخالف بني املركز 
واألقليم. هكذا نحن أمام مش�هد سيايس جديد ستتخلله إىل حني تقاطعات 
ح�ادة خصوص�اً يف املل�ف املتعلق بالعالق�ة األمريكي�ة األيراني�ة يف العراق 
وحتم�اً للتوافق يف ه�ذا امللف ضحايا ويف التصعيد في�ه الكثري من الضحايا 
املحليني،وستزداد وترية الطالقات داخل الكتل واألحزاب التي كانت متنفذة 
والتي سينس�حب بعض قادتها طوعاً إىل خارج املش�هد فزحمة الطريق إىل 
واشنطن والسعودية سيكون اخرتاقها أكثر كلفة مما يطمح إليه محليون 
بائس�ون جاءت به�م الفوىض غري الخالقة وذهب به�م إبطال مفعولها إىل 
بوابات تكتظ بتفاصيل الفس�اد واملفس�دين !. وقد تضطر ايران إىل تحديد 
رشوط جدي�دة للتحالف مع القوى والجماعات العراقية ومن أولها خلوهم 
من ش�بهات الفس�اد فمثل هذا األمر يرفع التش�كيك بنوايا الجارة الحنون 
إىل أقص�اه حي�ث ال تنفع الروابط بني الش�عبني مهما تع�ددت أو تلونت أو 
تناقض�ت يف التقلي�ل من ه�ذا التش�كيك والنيل من غزارة حضوره وس�ط 

غالبية اكتشفت انها عىل ضالل مبني.!

يف القرن الرابع الهجري، بدأت عوامل الوهن تدب يف جسد الخالفة 
اإلس�المية، وتنذر بصورة املس�تقبل القاتمة، فق�د انترشت يف بغداد 
وسواها من املدن الكبرية معالم الفساد األخالقي، وتعاظمت ظاهرة 
الغلم�ان والج�واري، وتراجعت ش�تى فن�ون العلم واألدب والش�عر 
والبناء والعمارة، فيما انغمست الحاشية وعناوين الدولة املسؤولة، 
بالله�و وليايل االنس والتمتع بالنس�اء ما أحله الرشع وحرمه، وكان 
ذلك الرتف كله عىل حس�اب الناس، ومن بني مال املس�لمني فقرائهم 
وجياعه�م، وإذا كان�ت ه�ذه الحال�ة املزري�ة ق�د انعش�ت حركات 
الزه�د والتص�وف والق�وى املعارضة لسياس�ة البالط، ف�ان بعضا 
م�ن رجاالت البالط نفس�ه، كانوا يعرفون حدود الله، وأبوا مس�ايرة 
الخلفاء وحاش�يتهم، وأعلنوا يف الرس والعلن رفضهم، ورفعوا صوت 
االحتج�اج، وكان يف مقدمتهم الوزير )معز الدين النارص بن يعقوب 
املوصيل( فبعد ان أعياه إصالح الحال، هجر منصبه مع زميله الوزير 
)ابي الهواش�م محمد بن قتيبة التميمي(، وكان لقرارهما وقع سيئ 
عىل مركز الخالفة واستبشار عظيم لدى األمة، وبات معز الدولة عىل 
وجه الخصوص حديث الناس ورمزها، الن الرجل أفصح عىل رؤوس 
األش�هاد عن موقف ش�جاع من الس�لطة، واتهمها بالظلم والعدوان 
حت�ى ع�ىل أهله، وهو االم�ر الذي أغ�اظ الخليفة وق�رر البطش به، 
لوال ان حاجبه )الباز بن غالم ش�اه( امللقب بالداهية أش�ار عليه ان 
يس�رتيض الوزير، ويعيده اىل س�ابق عهده، حتى إذا انقضت الناس 
من حوله، ألقاه يف السجن بأية تهمة ولن يجد من يسأل عنه، واقتنع 
الخليف�ة وتكفل حاجبه باملهمة وهك�ذا ذهب اىل معز الدولة، وابلغه 
أن الخليف�ة غري غاضب منه، وقد وهب�ه مكافأة عىل خدماته، ارضا 
واسعة يف الكرخ وقرصا فخما عىل ضفة النهر يف الرصافة، وسيجري 
له عرشة آالف دينار كل شهر، وانه ال يطلب من هبته ثمنا، فان رغب 
يف العودة اىل منصبه س�يتقاىض غري هذه الهبات، ضعف راتبه الذي 
كان يتقاض�اه، ولم يق�اوم املوصيل العرض املغ�ري، وعاد مع غالم 
شاه، وقبل األرض بني يدي الخليفة، واعتذر عن خطئه، وقد دهشت 
الناس م�ن موقفه، وإصابتها الخيبة وحقدت عليه اكثر من حقدها 
ع�ىل الخليفة، وقد كتب التميمي رس�الة إىل زميل�ه الوزير قال فيها 
)اعز الل�ه معز الدولة، عزيز بلده ورافع مج�ده اما بعد فقد لهجت 
الناس باسمك، وتسابقت يف ذكرك، يوم كنت ترعى فقراءها، وتوايس 
عزاءها، حت�ى جعلت منك االمل املتبقي، والخالص املرتجى، غري انك 
يف غفلة من الزمن، قلبت لها ظهر املجن، عد اىل رش�دك، وتراجع عن 
غيك، فان األح�وال مائلة، واالمارة زائلة، اهلوك اوىل بالوالء، ونعيمك 
اىل فناء، فقبلك قارون هلك، وما اغناه ما ملك، واستغفر الله يل ذلك(، 
وح�ني قرأها معز الدولة ضحك بكل ما اوتي من قوة حتى بلل الرذاذ 
لحي�ة ذقنه، ث�م مزقها ورماه�ا يف املوقد، ولم يمض ش�هر عىل ذلك 
الح�ادث، ف�إذا الخليفة يتهم وزيره باالس�تيالء عىل ارض يف الكرخ، 
وقرص يف الرصافة، وبالسطو عىل بيت مال املسلمني، وأمر ان يطاف 
ب�ه عىل ظهر بغلة عرجاء يف األس�واق، والناس ترميه بالحجارة ..... 

وأمىض حياته منسيا يف السجن!!  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

غيالن

       المستقبل العراقي / متابعة

العاصم�ة  بقل�ب  مبني�ني  وس�ط 
األردني�ة عم�ان ي�رتدد ه�واة تربي�ة 
الحمام عىل أشهر مقاهي الحمام التي 
يعود تاريخ نشأتها إىل ما يزيد عىل 40 
عاما، حيث يجتمع مربو الحمام لحل 
املشاكل وعقد صفقات البيع والرشاء، 

والبحث عن الطيور املفقودة.
ترف�رف  الحم�ام  طي�ور 
يف الج�و بأجنحته�ا الرقيقة 
األردني�ة  العاصم�ة  ف�وق 
عم�ان. منظر مأل�وف لدى 

عامة الناس.
لك�ن عم�ان تنف�رد ع�ن 

غريه�ا بوج�ود مقهى خاص 
يلتق�ي فيه هواة تربية الحمام 

يتبادل�ون ويبيع�ون ويش�رتون 
فيه الطيور كل مساء.

بع�ض اله�واة له�م ب�اع طويل يف 
تربي�ة الحم�ام ويمارس�ون هوايتهم 
املفضل�ة من�ذ عرشات الس�نني، حيث 
أنهم يصع�دون إىل أس�طح املنازل، يف 
وقت الظه�رية، ملتابعة أرساب الحمام 

تطري جيئة وذهابا يف الجو.
وق�ال أردن�ي يربي الحم�ام يدعى 

عمر كراع�ني: “أزاول هذه املهنة منذ 
46 س�نة. كان عمري ثماني س�نوات 
عندما بدأ عشقي للحمام واآلن عمري 
52 س�نة. وأن�ا أس�تمتع ج�دا به�ذه 
الهواية وألتق�ي بأصدقائي يوميا هنا 

الثالثة والنصف.  الساعة  عىل 
وبع�د غ�روب الش�مس 

باملقه�ى  نجتم�ع 
صيد  ع�ن  ونتحدث 

وأنواعها  الطي�ور 
وأثمان بيعها”.

ولكن بعض 
الهواة يف 

عمان 

يعزف�ون ع�ن ارتي�اد مقه�ى الحمام 
ويكتفون برتبية م�ا لديهم من طيور 

يف منازلهم.
محم�د  يدع�ى  آخ�ر  ه�او  وق�ال 
الس�لواني: “أن�ا بالنس�بة إيلّ ال أرت�اد 
املقهى املخص�ص لهواة تربية الطيور 
ألنني أرى أنه يجمع العديد من اللذين 
الت�ي يمك�ن أال تعجب�ك ميوالتهم أو 
آرائه�م، لكنن�ي أفضل التح�دث يف ما 
يخص هوايت�ي مع أصدقائي املقربني 

كم�ا أن أس�عار الحمام 
باهظ�ة  أصبح�ت 
نوع�ا م�ا ول�م تعد 

مثل ما كانت عليه يف 
املايض”.

بقلب  مبنيني  ووسط 
العاصمة األردنية عمان 
مق�اه  ع�دة  تنت�رش 
عليه�ا  ي�رتدد  خاص�ة، 
الطي�ور  تربي�ة  ه�واة 

بعضها أنش�ئ قب�ل ما يزي�د عىل 40 
عاما.

ويض�م ه�ذا املبن�ى م�ا ال يقل عن 
س�تة مقاه يتالقى فيها املربون لبيع 
الحمام.وق�ال  مبادل�ة  أو  رشاء  أو 
أردني يدعى م�راد القطاوي خالل 
زيارة ألح�د مقاه�ي الحمام: 
البداي�ة كان�ت تربية  “يف 
لكن  هواية  الحم�ام 
س�ة  ر ملما با

وبمرور الوق�ت، أصبحت عبارة 
عن تج�ارة. يعني أنه�ا أصبحت 
الي�وم  وطل�ب.  ع�رض  مس�ألة 
اش�رتيت زوج حم�ام “مزه�ورات 

حمر” )ذات لون أحمر( من السوق.
وأضاف القط�اوي: “البعض حّول 
ه�ذه الهواية إىل تج�ارة عالية الربح، 
حيث يصل ثمن بعض أنواع الحمام يف 

املزادات إىل ما يعادل 2000 دوالر”.
أسواق بيع الحمام وتبادلها تزدهر 

يوم الجمعة من كل أسبوع
وم�ن جهته ق�ال حس�ن ربيحات، 

ال�ذي يمل�ك أح�د مقاه�ي الحمام يف 
عم�ان: “أه�م يشء بالبلد أن�ه أصبح 
لدينا مركز رئييس للكشيش�ة ومربي 
وه�واة الطي�ور الذين يبحث�ون دائما 
عن أن�واع الحم�ام املمّي�زة خصوصا 
تلك التي تكون ذات ألوان فريدة. وهي 
عب�ارة عن طيور زينة ن�ادرا ما توجد 
لدى ج�ل التج�ار لكنه�ا تتوافر فقط 
لدى كب�ار املربني”.وُيرب�ى الحمام يف 
رشفات املنازل فوق أس�طح البيوت يف 
العديد من امل�دن العربية، منها بريوت 

والقاهرة ودمش�ق وخاصة بغداد.
ومن أشهر أسواق الطيور املعروفة 
يف البلدان العربية نذكر سوق النارصية 
بالعراق وس�وق إدلب بس�وريا اللذين 
يت�وارث فيهم�ا ه�واة بي�ع الطي�ور 
ومربوه�ا ه�ذه املهنة م�ن األجداد إىل 

اآلباء فاألبناء.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن أس�واق بيع 
خاص�ة،  تزده�ر  وتبادله�ا  الحم�ام 
ي�وم الجمعة من كل أس�بوع، ويكون 
االجتماع يف املقاهي املخصصة للغرض 
خاص�ة يف لي�ايل الش�تاء ألن الحم�ام 
يستطيع الطريان يف هذا الفصل، فيما 
يقت�رص اجتماع الصيف عىل النش�اط 

التجاري لبيع الطيور يف النهار. 

أرساب احلامم ترفرف لتجتمع بمحبيها يف مقاهي عامن

اكتشاف مدينة حتت األرض يف تركيا
اكتشف علماء اآلثار أقدم مدينة تحت 
األرض يف تركي�ا، تقع يف والي�ة كابادوكيا 
وسط البالد، يقدر عمرها ب� 5000 سنة.

كابادوكي�ا – منطق�ة تاريخي�ة جميل�ة 
تبع�د 250 كلم عن العاصم�ة أنقرة، وقد 
أدرجته�ا منظم�ة اليونيس�كو يف قائم�ة 
الرتاث العاملي.اكتشفت هذه املدينة خالل 
عمليات البناء الجاري�ة بالقرب من قلعة 
نوشهر. ويقول عمدة املدينة، حسن انور 
، مس�احة ه�ذه املدينة املكتش�فة تحت 
األرض أكرب م�ن مجموع امل�دن والبلدات 
التح�ت أرضي�ة، الت�ي س�بق اكتش�افها 
سابقا يف هذه املنطقة.وحسب املعلومات 
األولية املتوفرة، يبلغ طول ممرات املدينة 

7 كل�م. ومس�احتها 45 هكتارا، حس�ب 
تقدير علم�اء اآلث�ار الذين ب�دأوا عملهم 
فيها.ق�د تك�ون هذه املدين�ة األكرب ليس 

فقط يف تركيا، بل ويف العالم أجمع«.

عامد نافع حيصل عىل جائزة االبداع  يف املرسح  لعام 2014
       بغداد / المستقبل العراقي 

بعد ان قدم عاما اس�تثنائيا  حصد 
الفن�ان التش�كييل واملرسح�ي عم�اد 
نافع  رئيس تحرير صحيفة » البينة » 
جائ�زة االبداع لعام 2014 بعد ان قدم 
عمال مرسحيا متكامال بعنوان » بقعة 
الن�ور » تأليف�ه واخراجه ه�ذا العمل 
يعترب من افضل اعمال عام » 2014« 
بش�هادة العدي�د م�ن نق�اد امل�رسح 
وبش�هادة مدير عام امل�رسح د نوفل 
ابو رغيف الذي اشاد كثريا بمرسحية 
» بقعة النور » , ولم يكتف عماد نافع 
به�ذا العم�ل ب�ل كتب نص�ا مرسحيا 

اخ�ر يحمل نفس اللغة الشكس�بريية 
بعنوان » زهور مرسطنة » من املؤمل 
ان يع�رض ع�ام » 2015« , باالضافة 
يف  الثاني�ة  الش�عرية  مجموعت�ه  اىل 
اخ�ذت  الت�ي  البرصي�ة  القصي�دة 
طريقه�ا اىل الطب�ع عن دار الش�ؤون 
الثقافية , ويح�رض عماد اىل معرضه 
التش�كييل ال » 12 » يف اح�د قاع�ات 
وزارة الثقاف�ة والفنون يق�ول عماد 
نافع : التكريم هي الجائزة الحقيقية 
للمبدع العراقي وليس�ت الجائزة بحد 
ذاتها , س�عيد انا به�ذه الجائزة ألني 
كن�ت افتقد الجائ�زة املحلي�ة بعد ما 
حصلت عىل جوائز عربية وعاملية عىل 

صعي�د التش�كيل والصحافة واالعالم 
, أهن�ىء جميع الفناني�ني الفائزين , 
وشكري اىل  د نوفل ابو رغيف لوقفته 
الرائعة مع هذا العمل وشكري لفريق 
عم�ل مرسحية » بقع�ة النور » الذين 
لوالهم ملا كانت هذه الجائزة »املتألق 
محم�د هاش�م والكريوغ�راف ام�ني 
جب�ار وم�ؤدوا لوحات الجس�د احمد 
محمد واسل فالح ورامي عبد الرسول 
وماه�ر كاظ�م وغفار ع�واد , واهداء 
خاص للفنان�ة الكبرية زهرة الربيعي 
املرشف الفني للعمل .ومس�ار عباس 
املدي�ر  م- مخ�رج وس�عدي مه�دي 

املرسح وباقي الفنيني واالداريني .


