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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ايـــران تــمــنــع 3 داعـشـيــيـــن بــحـوزتــهـم مـتـفـجـرات من العـبـور للعراق

حــقــوق االنـسـان: »داعــش« بـاع مخسة آالف ايــزيـديـة فــي سـوق الــنــخــاســـة

صفحة 16

على أساس »58« دوالر للبرميل الواحد

      المستقبل العراقي/ خاص
 

كش�فت مص�ادر سياس�ية عراقية ب�ارزة, أمس الثالث�اء, عن أزمة 
اقتصادي�ة كبي�رة تواج�ه الحكومة حاليا في ظل اس�تمرار س�يناريو 
انخف�اض أس�عار النف�ط العالمي, وفيم�ا رجحت هبوط س�عر برميل 
النف�ط إلى ما دون 50 دوالرا, أش�ارت إلى أن ه�ذا االنخفاض يزيد من 
عج�ز موازنة 2015 التي صممت على أس�اس س�عر البرميل البالغ  58 

دوالرا.
وقالت المصادر ل�”المستقبل العراقي”, أن”حكومة العبادي تبحث 
عن حلول الزمة الهبوط المس�تمر ألسعار النفط العالمية, حيث ال يزال 
سيناريو تدني األسعار وهبوطها مستمر”, مرجحة أن “ينخفض سعر 
البرمي�ل لما دون 50 دوالرا وهي الكارث�ة الحقيقية القتصادات بعض 

الدول النفطية ومن بينها العراق”.
ولفت�ت المص�ادر إل�ى أن “الحكوم�ة لن يك�ون بمقدوره�ا الوفاء 
بااللتزامات األساس�ية للعام 2015 في حال اس�تمرار هبوط األس�عار 
السيما وان موازنة عام 2015 صممت على أساس اسعار النفط البالغة 

58 دوالرا”.
وأوضح�ت المصادر أن “ما حصل االن لم ي�در بخلد خبراء الموازنة 
حيث انخفضت إلى مستوى أدنى من المتوقع وهو يشكل عجز أضافي 
لها بغ�ض النظر عن العجز األصلي”, مضيف�ة أن “هذه األزمة تعد من 

المعضالت اإلدارية التي تنبأ بأزمات وليس أزمة واحدة”.
واستبعد برلمانيون أقرار الموازنة المالية لعام 2015 الحالي، وذلك 

بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال�ت النائب ع�ن التحال�ف الكردس�تاني تافكة احم�د ان “البالد 
اعتم�دت عل�ى اإلي�رادات النفطية وليس عل�ى الزراع�ة والصناعة، لذا 

نستبعد تمرير الموازنة العامة بسبب زيادة عجزها”.
وأضاف�ت ان�ه س�تكون هناك عرقل�ة ف�ي التصويت عل�ى الموازنة 
خ�الل الفترة المقبلة، مس�تدركا بقولها انه “حتى لو تم التصويت على 
الموازنة فعند ارس�الها الى مجلس الوزراء ستتم مراجعتها على اعتبار 

ان هناك هبوطا في سعر برميل النفط”.
وكان�ت اللجنة المالية النيابية قد عق�دت, األحد الماضي, اجتماعها 

الخاص بمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015.

أسعار النفط تضع حكومة العبادي يف أزمة

السالم على شهداء الجيش

مرض الملك يشعل صراع األجنحة

ص3»داعش« يلجأ لـ »غسل الدماغ« يف املوصل.. والسعودية تعرتف: اغلب االنتحاريني شاذين

ص3

أزمة عسكرية يف اخلليج والبحرية األمريكية تنسحب خشية املواجهة
اللواء جعفري: هنالك أيام حاسمة وحساسة أمام إيران

     بغداد/ المستقبل العراقي
 

استنفرت قوات )السباه( االيرانية 
س�فنها الحربية وزوارقه�ا المدججة 
بالس�الح للقيام بمناورات عس�كرية 
في الذخيرة الحية في منطقة معزولة 
ش�رق مدخل قناة خور موسى شمال 
الخلي�ج، ويبلغ قط�ر المنطقة حوالي 

س�بعة اميال بحرية )الميل البحري = 
1852مت�را( وهذه المنطق�ة تبعد عن 
مين�اء البص�رة البح�ري حوالي )40( 
كيلومت�را، نحو الش�رق مس�اء امس 

الثالثاء.
وعل�ى خلفية م�ا قامت به س�فن 
التحالف المنتش�رة في حوض الخليج 
س�فينة  باس�تجواب  قام�ت  عندم�ا 

صي�د ايراني�ة كانت ت�زاول الصيد في 
ش�مال الخلي�ج حيث اوقفتته�ا عنوة 
واخضعتها للمساءلة االمر الذي اضطر 
ق�وات )الس�باه( ال�ى توجي�ه تحذير 
حربي شديد اللهجة الى سفن التحالف 
بقيادة االس�طول االميركي، حذرتهم 
بموجب�ه م�ن مغبة ارت�كاب مثل هذه 
التج�اوزات في المس�تقبل، وحذرتهم 

بان اي محاولة او اي انتهاك بحري في 
عرض البحر سوف يلقى الرد الحاسم 
باالس�لحة النارية الت�ي هي على اهبة 
االس�تعداد لخوض المعركة المحتملة 

مع الجانب االميركي.
وقال مراس�لنا في ح�وض الخليج 
العربي ان الق�وات البحرية االميركية 
انس�حبت من المنطقة ويب�دو انها ال 

ترغب بخوض مثل هك�ذا مغامرات ال 
تحمد عقباها.

ال�ى ذلك، اك�د القائد الع�ام لقوات 
حرس الثورة االس�المية اللواء محمد 
علي جعفري بان هنالك اياما حاس�مة 

وحساسة امام الثورة االسالمية.
جاء ذلك في رس�الة وجهها اللواء 
جعف�ري ال�ى ملتق�ى “رواد الجه�اد 

ف�ي  اعمال�ه  ب�دأ  ال�ذي  والش�هادة” 
طهران.

وجاء في جانب من الرسالة، ينبغي 
عل�ى رواد الجهاد والش�هادة التواجد 
الس�احات،  جمي�ع  ف�ي  واالس�تعداد 
فهنالك امامنا اياما حاسمة وحساسة 
وامام الثورة االسالمية اشهر واعوام 

حاسمة.

واض�اف، ان جبه�ات الح�ق ض�د 
الباط�ل المصطبغة بل�ون الدم وكذلك 
س�احات الجه�اد والبناء الت�ي تلتها، 
ش�كلت مرآة لبروز وتجس�يد اخالص 
وكرامة التعبويين؛ س�واء اولئك الذين 
بلغوا حقيقة القرآن او الذين لم ينالوا 
الشهادة او الذين يحملون راية التعبئة 

في تربية ونشر الروح التعبوية.

مسؤول اعالمي الحدى الوزارات الخدمية، يتبع سياسة 
مخالفة لرأي وتوجيهات الوزير في توزيع اعالنات الوزارة 
ومؤسس�اتها ودوائرها على الصحف المش�مولة باعالنات 
هذه ال�وزارة، حيث تخضع آلية توزيع المس�ؤول االعالمي 
الى المحاباة والليالي الحمر وجلس�ات الس�مر المزينة بما 
ل�ذ وطاب من مش�روبات روحي�ة، فالصفح�ة االولى بليلة 
حمراء والصفحة االخيرة بجلسة سمر كحولية والصفحات 

الداخلية الكاملة برشوة مالية....... اما باقي 
الصح�ف فلهم الحصرم ومازاد من فضالت 

اعالنات هذه الوزارة.
هنا نسأل ان كان الوزير يعلم بما يفعله 
مس�ؤول مكتب�ه االعالم�ي ال�ذي رافقه 
سنوات طويلة ام ال؟! واذا كان يعلم فتلك 
مصيب�ة وان كان ال يعل�م فأجرنا واجره 

على الله العلي القدير 
عندما نضطر الى كش�ف االس�ماء ف�ي اعدادنا 

المقبلة.

كارت امحر

ص3ذكـــرى الــجــيـــش الـ »94«.. مـــنــاســــبــة لـ »اإلصــــالح« وإعــــادة »الـــهــيـــبــة«

ون
نـ
فــ

9

ـة
ض
يا
ر

41

ية
س
سيا اسـتـنـفــار امــنـي عـلــى حــدود 

الـــــكــــويــــــت
2

ص4

ص2

موت عبد اهلل يعجل بسقوط السعودية
ص4

وزيــــر الـــدفـــاع: 
»قادمون يا نينوى«

الربملان يقرأ اليوم
تـقـريـر اللـجـنـة املـاليـة 

بشأن املوازنة

الـــبـنـتـاغـون
»قلـق« عـلـى 320 جنـديـًا 

أمريكيًا يف االنبار

2

2

2 ص2مؤامرة الغنائم كمؤامرة االقليم السني!

اجليش يتقدم يف االنبار بعد وصول تعزيزات.. واشتباكات »عني األسد« تشتد رضاوة

            تنشر اسماء العبي المنتخبات 
المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا

هـادي العـامـري:
لوال ايـران وسليامنـي لكانـت 

ص2احلكومة خارج العراق

حمافظ البرصة :سنرضب بيد
من حديد عىل من تسول له نفسه استهداف 

ص2االقــلـيــات الــديـنـيـة

سلمى صباحي تعود للغناء
بعد غياب 5 سنوات

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


�سيا�سية2
www.almustakbalpaper.net

العدد )879(  االربعاء  7  كانون الثاني  2015   

مؤامرة الغنائم كمؤامرة االقليم السني!
     التحليل السياسي / غانم عريبي

افتى االمام السيستاني بحرمة بيع 
ممتلكات العراقيين الذين اس�تطاعت 
الحكومة العراقية وقواتها المس�لحة 
وحشدها الشعبي تحريرها من داعش 
مثلم�ا دعا الى حرمة ارواح العراقيين 
في ديارهم وان م�ن يعتدي عليهم او 
يهتك س�ترهم او سرقة ممتلكاتهم ال 
عاق�ة له باإلس�ام وهو ق�رار ديني 
وسياس�ي يج�ب االلتزام ب�ه من قبل 

قادة الحكومة والحشد الشعبي.
ان القول ب�ان ممتلكات العراقيين 
في المناطق المحررة وهم في الغالب 
من اخوتنا الس�نة ه�و قول كاذب الن 
االمام السيستاني انما افتى بضرورة 
تش�كيل الحشد الش�عبي لرد العدوان 
الداعش�ي ع�ن العراقيي�ن واس�ترداد 
ما ت�م احتاله م�ن قبل ه�ذا التنظيم 
المتط�رف والكاف�ر فكي�ف يتم نهب 
البي�وت واعتبار م�ا يتم نهب�ه غنائم 
والفت�وى واضح�ة والموقف  ح�رب 

صريح؟!.
هنال�ك ف�ي الحقيقة م�ن يحاول 
عن جهل او عن قصد االس�اءة لثوابت 
الحش�د  مش�روع  وفك�رة  الفت�وى 
ه�دف  تحقي�ق  وبالتال�ي  الش�عبي 
داعش�ي عربي امن�ي وإقليمي ودولي 
هو اس�قاط االمام والموقع والمكانة 
الت�ي يتمت�ع به�ا المرج�ع االمام في 
الحي�اة االس�امية ومن يش�تغل على 
هذا الهدف فهو مخبر داعش�ي تس�لل 
ال�ى حص�ون فكرة الحش�د الش�عبي 
ويحاول ان يسيء للمرجعية والفتوى 

واإلسام واالهم للهوية الشيعية التي 
قاتل�ت منذ ق�رون وتقات�ل اليوم من 
اجل افكار الوحدة والدفاع عن حرمة 
البيت االسامي وفكرة االمة الواحدة 
والتقدير الكبير ال�ذي يحظى به ابناء 
االقلي�ات والطوائ�ف االس�امية عند 

التشيع.
لقد تم تحرير عدد كبير من القرى 
ف�ي محافظة ديال�ى وهم اه�ل وقع 
عليهم الحيف الداعش�ي الكبير كما تم 

تحري�ر الكثير من المناط�ق العراقية 
في مح�اور مختلفة من الع�راق وقد 

حصلت تج�اوزات من قب�ل الكثيرين 
حتى ف�ي اطار قوات البيش�مركه في 

المناطق العراقية المحاذية وقد رأيت 
بنفسي على الفيسبوك افاما لعناصر 

من البيش�مركه وهم ينهبون مولدات 
كهربائي�ة لعائ�ات ومن�ازل تركه�ا 
اهلها وهربوا بس�بب عمليات االغارة 

على بيوتهم بعد 6/10.
ان ه�ذه الممارس�ات مس�يئة وال 
تصلح الن تكون حالة عراقية او حالة 
مس�لمة او حالة اخاقية في اطار بلد 
وتجربة وش�عب ومؤسس�ة سياسية 
ناهضة في العراق واإلمام السيستاني 
انما يستهدف بناء التجربة السياسية 

الجبه�ة  وتحصي�ن  الدول�ة  وق�وة 
الداخلي�ة م�ن تي�ار الغنائم م�ن غنم 
الس�ابلة الماري�ن بمابس�هم الكاكي 
على منازل الناس وهم يشتغلون على 
نظرية »ش�هيد الحمار« الذي قتل في 
معركة احد وقد كان من المسلمين اذ 
كانت نيته في قتال المشركين في تلك 
المعركة الفاصلة في تاريخ االس�ام 
غنيمة حم�ار في المعركة فقتل بنيته 

وقد نال مراده!.
عل�ى قادة الحش�د الش�عبي وهنا 
اوج�ه رس�الة ال�ى االخ اب�و مه�دي 
المهن�دس ان يدق�ق كثيرا في س�لوك 
ال�ى  ادع�وه  وأن�ا  ويوج�ه  االف�راد 
تأس�يس دائرة للتوجيه العقائدي في 
مؤسس�ة الحش�د الش�عبي مهمته�ا 
توجيه المقاتلين وإعطاء الدروس في 
كافة المجاالت العقدية والفكرية بما 
يس�دد الخطى ويحص�ن التجربة من 
الس�ذج والجهل�ة والمغرضين  مرور 
مثلما ادعوه الى تشكيل »امن خاص« 
باس�تمرار  ويكت�ب  ويدق�ق  ياح�ق 
ويراق�ب ويتاب�ع الن الحش�د الي�وم 
يع�د بعش�رات اآلالف م�ن المقاتلين 
وم�ن الطبيعي ان تتس�لل اليه حاالت 
غي�ر مقبولة م�ع تقديري ل�كل جهد 
وانحنائ�ي امام حماس�تهم وروحهم 

الكبيرة وانتصاراتهم التاريخية.
ان ه�ؤالء الذي�ن ينهب�ون من�ازل 
الناس ويبيعونها في االسواق بعنوان 
كونه�ا غنائ�م ه�م اخوان رج�ال في 
الغربية يقيمون في عمان يش�تغلون 
على تحويل المناطق الغربية الى اقليم 

واإلقليم الى غنمة.. او غنيمة!.

من يسيء للحشد الشعبي ينتمي إلى مشروع »داعشي« 
ويسعى إلى اإلساءة إلى المرجعية

وزيـــر الــدفــاع:
 »قادمون يا نينوى«

       بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الدفاع خالد العبيدي، أمس 
الثاث�اء، ان القوات االمنية س�تخوض 
حرب�ا كب�رى لتطهي�ر جمي�ع المناطق 
الخاضعة لسيطرة تنظيم »داعش«، فيما 
بين ان محافظة نينوى ستشهد معركة 
الفصل بي�ن الجيش العراق�ي والتنظيم 
تحت ش�عار »قادمون ي�ا نينوى«.وقال 
العبي�دي خ�ال كلمة متلفزة بمناس�بة 
الذكرى ال�94 لتأس�يس الجيش العراقي 
إن »قواتنا المس�لحة س�تخوض حروبا 
كب�رى لتحرير ما تبقى من تراب الوطن 
من رجس الدواع�ش«، مخاطبا القوات 
االمنية »ليكن ش�عاركم النصر ال سواه 
وأض�اف  غي�ره«.  ال  والعم�ل  واألم�ل 
العبيدي أن »االنبار رئة العراق وقد طال 
انتظارها، وصاح الدين تقترب من نصر 
مؤزر، وتبق�ى نينوى معرك�ة منتظرة 
س�نخوضها بع�ون الل�ه مس�تندين الى 
قدرة قواتنا وذخيرة ش�عبنا من شماله 
الى جنوبه ودع�م اصدقائنا وحلفائنا«، 
مبين�ا ان »محافظ�ة نين�وى ستش�هد 
معرك�ة الفص�ل والفيص�ل بي�ن عدالة 
قضية الع�راق وعدوان وظلم الدواعش، 
تحت شعار قادمون يا نينوى«.ويحتفل 
العراقي�ون ف�ي الس�ادس م�ن كان�ون 
الثان�ي ف�ي كل ع�ام بذك�رى تأس�يس 
الجيش العراقي حيث أعلن عن تأس�يس 
أول ف�وج من أفواجه والذي حمل اس�م 
»فوج موس�ى الكاظم« في سنة 1921، 
وتم ح�ل ه�ذا الجيش مع المؤسس�ات 
التابعة له ف�ي أيار عام 2003 بقرار من 
الحاك�م األمريكي المدن�ي للعراق آنذاك 
بول بريمر، ثم أعيدت هيكلته من جديد.

      بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س منظم�ة ب�در ه�ادي 
العام�ري، أم�س الثاث�اء، ان�ه ل�وال 
مس�اندة اي�ران وقائد فيل�ق القدس 
الل�واء قاس�م س�ليماني لم�ا كان�ت 
الحكومة العراقية متواجدة في بغداد 

حاليا.
وق�ال رئي�س منظمة ب�در هادي 

العامري، على هامش مش�اركته في 
مراس�م تأبي�ن العميد حمي�د تقوي، 
»لوال مس�اندة الجمهورية االسامية 
قاس�م  الح�اج  وتواج�د  االيراني�ة 
سليماني في العراق، لكانت الحكومة 

اآلن خارج العراق«.
وأوضح ان انتص�ارات العراق في 
حربه ض�د االرهابيين جاءت في ظل 

دعم ايران وقوات الحشد الشعبي.

باق�ي  تحري�ر  امكاني�ة  وح�ول 
المناط�ق المحتل�ة في الع�راق ومن 
ضمنها محافظة نينوى، اكد العامري 
انه سيتم تحرير المناطق المحتلة من 
قبل اإلرهابيي�ن، موضحا ان عمليات 
التحري�ر غير ممكنة بدون مش�اركة 

قوات الحشد الشعبي.
التخطي�ط وتوفي�ر  ال�ى  وأش�ار 
االمكاني�ات الازم�ة لقوات الحش�د 

الش�عبي م�ن اج�ل ان تتمك�ن ه�ذه 
الق�وات م�ن تطهير جمي�ع االراضي 

العراقية من وجود االرهابيين.
وتط�رق رئي�س منظمة ب�در الى 
التنس�يق القائ�م بي�ن قوات الحش�د 
الش�عبي والقوات المسلحة العراقية 
لمحارب�ة داعش، مؤكدا ان العراقيين 
انفسهم باستطاعتهم دحر االرهابيين 

بدون مساعدة التحالف.

     المستقبل العراقي / امجد المطوري

الدكتور  البص�رة  توع�د محاف�ظ 
ماج�د النص�راوي بالض�رب بي�د من 
حديد على كل من تس�ول له استهداف 

االقليات الدينية في المحافظة .
وقال الدكت�ور النصراوي »وردتنا 

انب�اء ع�ن وج�ود تهديدات لع�دد من 
ابن�اء االقلي�ات الدينية ف�ي البصرة ، 
وه�ذه التهديدات تأتي ضم�ن اجندة 
خلط االوراق الت�ي تتبناها العصابات 
االجرامي�ة الت�ي تري�د الش�ر للعراق 

والعراقيين جميعاً«.
 واض�اف النصراوي ان »الحكومة 

المحلي�ة ف�ي البص�رة تح�ذر ه�ذه 
التنظيمات المجرمة بالضرب بيد من 
حديد اذا ما سولت لهم انفسهم العبث 
بالنس�يج الوطني لمكونات محافظة 
البصرة ، وس�نتخذ كافة االحتياطات 
الش�ريحة  ه�ذه  لحماي�ة  االمني�ة 

المكونات« .

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مقرر مجلس النواب نيازي 
اوغلو، أم�س الثاث�اء، أن المجلس 
سيقرأ تقرير اللجنة المالية لمشروع 
قان�ون الموازنة العامة في جلس�ة 
االربع�اء، وبي�ن أن اللجن�ة المالية 
عل�ى  تعم�ان  البرلم�ان  ورئاس�ة 
انج�از الموازنة وع�دم اعادتها الى 
الحكوم�ة. وقال اوغل�و إن »الفصل 

التش�ريعي الثان�ي لمجل�س النواب 
س�يبدأ االربع�اء«، مش�يرا ال�ى أن 
»جدول االعمال يرك�ز على التقرير 
المفص�ل ال�ذي س�تعرضه اللجن�ة 
المالية النيابية بخصوص مش�روع 
قانون الموازنة العامة وبعد االنتهاء 
م�ن التقرير س�تقرأ الموازنة قراءة 
ثاني�ة«. وأض�اف اوغل�و أن »هناك 
لدى  ماحظات وتس�اؤالت كثي�رة 
اعض�اء مجل�س الن�واب بخصوص 

أن  مؤك�دا  الموازن�ة«،  مش�روع 
»اللجن�ة المالية ورئاس�ة البرلمان 
تعمان على انج�از الموازنة وعدم 
إلع�ادة  الحكوم�ة  ال�ى  اعادته�ا 
صياغته�ا الن ه�ذا االم�ر س�يؤخر 

اقرار الموازنة في البرلمان«.
وكان�ت اللجن�ة المالي�ة النيابية 
أكدت، في )5 كانون الثاني 2015(، 
وجود توافق سياس�ي داخل مجلس 
قان�ون  مش�روع  إلق�رار  الن�واب 

الموازنة العامة في الش�هر الحالي، 
فيم�ا لفت�ت ال�ى البحث ع�ن طرق 
أخ�رى لتمويل الموازن�ة من موارد 

غير النفط.
وكان�ت رئاس�ة مجل�س النواب 
رفعت الجلس�ة االستثنائية الخاصة 
بالموازنة، يوم الخميس )25 كانون 
األول 2014(، الى السابع من كانون 
الثان�ي الحال�ي بع�د إنه�اء القراءة 

األولى لمشروع قانون الموازنة.

هادي العامري: لوال ايران وسليامين لكانت احلكومة خارج العراق

حمافظ البرصة : سنرضب بيد من حديد عىل من تسول له نفسه استهداف االقليات الدينية

الربملان يقرأ اليوم تقرير اللجنة املالية بشأن املوازنة

حقوق االنسان: داعش باع مخسة آالف ايزيدية يف سوق النخاسة
      بغداد / المستقبل العراقي

االنس�ان  حق�وق  وزي�ر  كش�ف 
محمد مهدي البياتي عن قيام تنظيم 
»داع�ش« باختطاف اكث�ر من 5000 
ايزيدية وبيعهن في س�وق النخاسة، 
فيم�ا اش�ار ال�ى أن ال�وزارة طالبت 
باعتب�ار جرائ�م  الدول�ي  المجتم�ع 
وق�ال  جماعي�ة«.  »إب�ادة  التنظي�م 
البيات�ي ف�ي بيان عق�ب اس�تقباله 
السفير الفرنسي مارك بارني وتلقت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»عمل وزارة حقوق االنس�ان تم على 
مرحلتي�ن االولى كانت توثيق جرائم 
النظ�ام البائ�د م�ن مقاب�ر جماعية 
وتعذي�ب جس�دي وتقيي�د للحريات 
ال�ذي ط�ال جميع ش�رائح المجتمع 
دون تمييز وفضحه�ا امام المجتمع 
الدول�ي من خ�ال اقام�ة المعارض 
المؤتمرات داخل وخارج العراق التي 
جس�دت هذه االنته�اكات«. وأضاف 
»اما المرحل�ة الثانية لعم�ل الوزارة 
هي توثيق الجرائم واالنتهاكات التي 
تقوم بها عصاب�ات داعش االرهابي 
الدول�ي  المجتم�ع  ام�ام  وعرضه�ا 
من اج�ل تدويله�ا واعتبارها جرائم 

اب�ادة جماعي�ة«، مبين�اً أن »الوزارة 
اقامت جلسة طارئة بمجلس حقوق 
االنسان عرضت فيه تلك الجرائم التي 
تم توثيقها، وطالب المجتمع الدولي 
والمنظمات الدولية باعتبارها جرائم 

اب�ادة جماعية«. وأش�ار البياتي الى 
أن »العراق مر بكارثة انس�انية اليمة 
لقي�ام عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة 
باختط�اف اكث�ر م�ن 5000 ايزيدية 
وبيعهن في س�وق النخاسين اضافة 

ال�ى تهجي�ر العوائ�ل العراقي�ة م�ن 
مناط�ق س�كناهم وخط�ف االطفال 
وتجنيدهم لعملي�ات انتحارية فضا 
عن االنته�اكات التي طال�ت اخواننا 
المس�يحيين«.وكان رئي�س حكومة 

إقلي�م كردس�تان الع�راق نجيرف�ان 
البارزان�ي اعل�ن ي�وم االثني�ن، ع�ن 
تش�كيل لجنة لتعري�ف الجرائم التي 
االيزي�دي  المك�ون  بح�ق  ارتكب�ت 

ك�«إبادة جماعية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال األمين الع�ام لحركة الجه�اد والبن�اء وعضو كتلة 
المواطن حس�ن الس�اري ان تطهي�ر بلد من زم�ر اإلرهاب 
والتكفي�ر رس�الة واضحة ال�ى ان اإلرهاب انه�زم ويلفظ 
انفاس�ه األخيرة.وأض�اف الس�اري، القي�ادي في الحش�د 
الش�عبي وقائد )س�رايا الجهاد(، في بيان لمكتبه اإلعامي 
ان »العملي�ات األخيرة الت�ي تكللت بالنص�ر الكبير بتطهير 
مناط�ق بلد في س�امراء من زمر اإلرهاب  تمت بمش�اركة 
الق�وات األمني�ة ومجاه�دو الحش�د الش�عبي  وان العملية 
مس�تمرة حتى تطهي�ر كافة مناطق الع�راق من اإلرهاب«. 
وأك�د الس�اري ان »المجاهدين من س�رايا الجهاد كانوا في 
مقدمة القوات التي شاركت في العملية واستطاعوا تحقيق 

كافة األهداف المرسومة وتحرير المناطق بالكامل«.
ودعا الساري وسائل األعام الى تسليط الضوء على تلك 
االنتصارات وما يحققه أبناء الحش�د الشعبي من تقدم في 
كافة الجبهات ومحاربة حملة التش�ويه التي تش�نها بعض 
وس�ائل األعام المغرضة بحق أبناء الحش�د الش�عبي للنيل 

من انتصاراتهم.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعرب�ت وزارة الدف�اع األمريكي�ة »البنتاغ�ون«، أم�س 
الثاثاء، عن قلقها إزاء محاوالت تنظيم »داعش« الستهداف 
320 جندي�ا أمريكيا متواجدين في قاعدة األس�د بمحافظة 

االنبار.
وقال المتحدث باسم الوزارة ستيفن وارن في تصريحات 
أوردتها ال��«CNN« ان »هناك قلقا من اس�تمرار محاوالت 
تنظيم داعش باس�تهداف 320 جنديا أمريكيا متواجدين في 

قاعدة األسد في االنبار غرب العراق«.
وأض�اف، أن »الق�وات األمريكي�ة ف�ي قاع�دة األس�د 
يتعرضون لهجم�ات غير مجدية باس�تخدام قذائف الهاون 

من قبل عناصر داعش المتواجدين بالقرب من القاعدة«.
يذك�ر أن تنظيم »داعش« ش�ن عدة هجم�ات في اآلونة 
األخي�رة على قاعدة عين األس�د العس�كرية غرب�ي االنبار، 
لكنها باءت بالفشل نتيجة التحصين الشديد للقاعدة وتدخل 
طي�ران التحالف الدولي في صد هجمات التنظيم المتطرف، 
ول�م ت�رد أي أنباء تتحدث ع�ن وقوع إصاب�ات في صفوف 

الجنود األمريكيين المتواجدين فيها بصفة مستشارين. 

الساري يدعو اىل حماربة محلة التشويه
 بحق احلشد الشعبي

البنتاغون »قلق« عىل 320 جنديًا 
أمريكيًا يف االنبار

     بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء  رئي�س  هن�أ مستش�ار 
للشؤون االمنية عدنان هادي االسدي 
الجيش العراقي بمناسبة الذكرى 94 

لتأسيسه.
وق�ال االس�دي ف�ي بي�ان، تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
»نهنئ جيشنا العراقي البطل بذكرى 

التأس�يس وبمناس�بة تس�جيل اروع االنتصارات ض�د تنظيم 
داع�ش المجرم س�ائلين الل�ه تعال�ى إن يحفظ س�ور الوطن 
وحارس�ه من كل مكروه وان ينصره�م على الكفر واإلرهاب 
وان يس�كن ش�هداءنا الذين ضحوا بأرواحهم م�ن اجل حفظ 
الوطن والمواطن فسيح جناته وندعوه إن يكون عون ونصره 

لكل العراقيين من شماله لجنوبه«.
ودعا االس�دي جميع القوى السياس�ية العراقية والتحالف 
الدول�ي والمواطني�ن لتقدي�م المزي�د م�ن الدعم اللوجس�تي 
والمعنوي ألبطال جيش�نا العراقي وقوات الحشد الشعبي في 

محاربتهم لتنظيمات الشر والظام.

األسدي هينئ اجليش بذكرى تأسيسه
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             بغداد / المستقبل العراقي

تس�هيال ألج�راء االمتحانات الخارجي�ة للطلبة ال�ذي يعيلون عوائله�م أو أولئك 
المرتبطي�ن بأعم�ال تح�ول م�ن دون تمكنهم عل�ى المواظبة في الدوام المدرس�ي 
للمراحل الدراس�ية كاف�ة، اعلنت وزارة التربي�ة عن مواعيد االمتحان�ات التمهيدية 
للطلب�ة الخارجيي�ن للع�ام الدراس�ي 2014-2015 منوهة الى انها س�تنطلق مطلع 
الش�هر المقب�ل .وق�ال مدير االع�الم التربوي ف�ي وزارة التربية ابراهيم س�بتي أن 
»االمتحان�ات التمهيدي�ة للع�ام الدراس�ي 2014-2015 للمراح�ل كاف�ة االبتدائي�ة 
والمتوس�طة واإلعدادية بفروعها العلمي واألدبي والدراسات االسالمية للدراستين 
العربية والكردية س�تبدأ اعتبارا م�ن يوم الثالثاء المواف�ق 2015/2/3 ولغاية يوم 
الخميس الموافق 2015/2/12، مبينا ان »اليوم االمتحاني الذي يوافق عطلة رسمية 
يتم نقل االمتحان الى اليوم الذي يليه وحسب الجدول على موقع الوزارة االلكتروني 

كما ان االمتحانات تبدأ الساعة التاسعة صباحا«.

التربية: الثالث من شباط بداية االمتحانات الخارجية للمراحل الدراسية كافة

اجليش يتقدم يف االنبار بعد وصول تعزيزات.. واشتباكات »عني األسد« تشتد رضاوة
     المستقبل العراقي / علي الكعبي

فيم�ا تحرز القوات األمني�ة تقدما كبيراً 
في مناطق غرب االنب�ار بعد تكبد الدواعش 
خس�ائر كبيرة, أرس�لت الحكومة المركزية 
تعزيزات عسكرية إلى المحافظة لتحريرها 
م�ن إرهابيي داعش، بتع�اون قوات الجيش 

ومقاتلي العشائر.
وبحس�ب مصدر امني, فان” اش�تباكات 
األمني�ة  الق�وات  بي�ن  اندلع�ت  شرس�ة 
المضي�ق  منطق�ة  ف�ي  وعناصر”داع�ش” 
ح�اول  بعدم�ا  الرم�ادي  غ�رب  ش�مال 
اإلرهابي�ون اقتحام المنطقة, لكنهم تكبدوا 
خس�ارة فادحة “. وعن هذه التطورات, قال 
قائد ش�رطة محافظ�ة االنبار الل�واء الركن 
كاظم محم�د الفهداوي، إن “القوات األمنية 
وبمساندة قوات الرد السريع تقدمت بشكل 

كبي�ر ف�ي منطق�ة الح�وز باتج�اه منطقة 
التأمي�م غ�رب الرم�ادي بع�د تكب�د تنظيم 
داع�ش اإلرهاب�ي خس�ائر كبيرة ب�األرواح 

والمعدات”.
وأضاف الفهداوي، أن “تلك القوات نفذت 
المرحلة األولى من تحرير منطقة السجارية 
ش�رق الرمادي مع تق�دم القطاعات األمنية 
وبمس�اندة العش�ائر من ثالث�ة محاور على 
تلك المنطقة ورفع العش�رات م�ن العبوات 

الناسفة هناك”.
وتاب�ع الفه�داوي، أن “الق�وات األمنية 
س�تبدأ المرحل�ة الثانية وهي إع�الن تحرير 
منطقة السجارية من سيطرة تنظيم داعش 
اإلرهاب�ي بع�د تأمي�ن المنطق�ة بالكام�ل 
قريبا”. وعلى صعيد آخر كشف قائد شرطة 
المحافظ�ة, بان الق�وات األمنية تمكنت من 
ص�د هج�وم لتنظيم “داعش” عل�ى منطقة 

البوريشة شمال الرمادي.
وأوضح الفهداوي إن “قوة من الشرطة 
وبمس�اندة مقاتلي العشائر تمكنت من صد 
هجوم لتنظيم داعش االرهابي على منطقة 
البوريشة شمال الرمادي، ما ادى الى وقوع 
مواجه�ات واش�تباكات اس�فرت ع�ن تكبد 
داع�ش االرهاب�ي خس�ائر كبيرة ب�األرواح 

والمعدات”.
وأض�اف الفه�داوي ان “مرك�ز ش�رطة 
البوريشة تم نقله الى مكان اكثر امنا نتيجة 
تعرض�ه الى هجمات متكررة لتنظيم داعش 
االرهابي”، الفتا الى ان “تعزيزات عس�كرية 
وصلت الى منطقة البوريش�ة والمواجهات 
واالشتباكات متسمرة ضد التنظيم االرهابي 

في شمال المنطقة”.
م�ن جهة أخ�رى, قال قائممق�ام قضاء 
حديث�ة عبد الحكي�م الجغيف�ي إن “القوات 

األمني�ة مش�تركة م�ن الجي�ش والش�رطة 
ومقاتلين الحش�د الشعبي والعش�ائر بدأت 
بالتحشيد بشكل كبير من محورين المحور، 
األول ف�ي مناط�ق جن�وب ش�رق حديث�ة، 
والمح�ور الثان�ي ف�ي منطقة ال��35 كيلو 
غ�رب الرم�ادي، اس�تعدادا لدخ�ول مدين�ة 
هيت وتحريرها من س�يطرت تنظيم داعش 
اإلرهابي”. وأضاف الجغيفي، “هناك تحشيد 
للق�وات األمني�ة ومقاتلي�ن العش�ائر قرب 
ناحي�ة كبيس�ة جنوب هيت أيضا اس�تعدادا 
لتحريرها من س�يطرت التنظيم اإلرهابي”، 

مؤكدا أن “العملية العسكرية قريبة جدا”.
الحكوم�ة  أن  إل�ى  الجغيف�ي  ولف�ت 
المركزية ستعيد فتح الجسر الجوي المدني 
بين بغداد واالنب�ار خالل اليومين القادمين، 
مبينا ان هذا الجسر جاء لغرض ارسال مواد 

غذائية وامور خدمية اخرى خالله.

يس�تخدم  الج�وي  الجس�ر  ان  يذك�ر 
لعملي�ات النق�ل من والى قض�اء حديثة بعد 
س�يطرة تنظي�م “داعش” عل�ى مناطق في 
محافظ�ة االنب�ار، حي�ث يتعذر النق�ل عبر 
الطري�ق الب�ري خوفا م�ن االس�تهداف من 
قب�ل عناص�ر التنظي�م. ف�ي الغض�ون, قال 
النائب ع�ن محافظة االنبار ف�ارس طه, إن 
“الحكوم�ة أرس�لت ق�وات اضافي�ة معززة 
باألس�لحة واالعت�دة واآللي�ات الحديثة إلى 
منطقة الرمادي م�ن اجل تحريرها بالكامل 
من عناصر داعش”. وأوضح ان “التعزيزات 
العس�كرية وصلت خالل الساعات الماضية 
لمواجهة داعش وتطهير المنطقة بالكامل”، 
مؤك�دا ان “هن�اك تعاونا قويا بي�ن القوات 
المسلحة وابناء العش�ائر لتحرير كل اجزاء 
المحافظة”. وأضاف أن “الدعم اللوجس�تي 
إل�ى  واالغذي�ة والم�ؤن مازال�ت ضعيف�ة 

المناط�ق الغربي�ة من االنب�ار، وتحديدا في 
البغدادية وس�د حديثة والقرى القريبة منها 
الت�ي تصد القوات االمني�ة هجمات متكررة 

لداعش على هذه المناطق”.
عل�ى صعي�د ذات صل�ة, أعرب�ت وزارة 
الدف�اع األمريكية “البنتاغ�ون”، عن قلقها 
إزاء مح�اوالت تنظيم “داعش” الس�تهداف 
320 جندي�ا أمريكي�ا متواجدي�ن في قاعدة 

األسد بمحافظة االنبار.
وق�ال المتحدث باس�م الوزارة س�تيفن 
وارن ، ان “هناك قلق من استمرار محاوالت 
تنظيم داعش باستهداف 320 جندي أمريكي 
متواجدين في قاعدة األس�د في االنبار غرب 
العراق”. وأضاف، أن “القوات األمريكية في 
قاعدة األسد يتعرضون لهجمات غير مجدية 
باس�تخدام قذائ�ف الهاون من قب�ل عناصر 

داعش المتواجدين بالقرب من القاعدة”.

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

الثالث�اء،  الع�راق، أم�س  احتف�ل 
الجي�ش  لتأس�يس   94 بالذك�رى 
العراقي بحضور عدد من الشخصّيات 
ف�ي  الب�ارزة،  واألمني�ة  السياس�ية 
وق�ت تمّر به البالد ف�ي ظروف أمنية 
صعبة، بعد أن سيطر تنظيم “داعش” 
اإلجرام�ي عل�ى نح�و ثلث مس�احة 

العراق.
وق�ال وزير الدفاع خال�د العبيدي 
ف�ي كلمة متلف�زة ال�ى العراقيين إن 
“ه�ذا الجيش ظ�ل مؤسس�ة وطنية 
وعنوان اكبار لكل العراقيين بمختلف 
وطني�ة  ومؤسس�ة  تكويناته�م 
ومرجعية عس�كرية كفوءة لكن غزو 
تنظيم “داعش” وسقوط الموصل في 
حزيران الماضي شكل حدًثا استثنائًيا 
وصدمة رجت ارجاء العراق ووضعته 

على مفترق طرق حاسمة”.
وأوض�ح العبي�دي، ان “ذلك حدث 
بس�بب ضعف االداء وضعف القيادات 
وقلة االنضباط وسوء االداء وانفراط 
الثق�ة بي�ن الجي�ش وأبن�اء الش�عب 
وهي اس�باب حقيقية للنكسة اضافة 
للفس�اد المستش�ري في البن�اء غير 
السليم في التسليح والتجهيز واإلدارة 

والدعم”.
لكن الوزير ش�دد عل�ى انه بالرغم 
م�ن ذل�ك “اس�تطاع ش�عبنا العراقي 
تفكي�ك االزم�ة وإع�ادة االم�ور الى 
نقطة الش�روع الجدي�د وتوكلنا على 
ناصر المؤمنين.. وإرادة لبناء الجيش 
من القمة باس�تبدال قياداته بعناصر 
وطنية لم يلطخها الفس�اد وس�تليها 
مراح�ل اخ�رى، وبعد فت�رة قصيرة، 
رغ�م الترك�ة الثقيل�ة الت�ي ورثناها 
ننه�ض من جديد يدفعن�ا نداء الوطن 
وأمل الن�اس للتحرير الكامل”. وأعلن 
العبي�دي ع�ن “اتخ�اذ سلس�لة م�ن 

االج�راءات لإلص�الح وإع�ادة البن�اء 
ب�كل  الجي�ش  مفاص�ل  كل  ش�ملت 
صنوفه ومحاس�بة العناصر الفاسدة 
على مستوى االشخاص والمؤسسات 
اضاف�ة الى ترش�يد الم�وارد المادية 
والبشرية بعضها معلن عنه وبعضها 
س�ري واس�تطعنا ان نض�ع الجي�ش 
على مرحلة اعادة الثقة به واستطعنا 
اخذ زم�ام المبادرة م�ن جديد لزحف 
مظفر يساندنا الحشد الشعبي وأبناء 
العشائر لتحرير اراضينا المغتصبة”. 
ودع�ا وزير الدف�اع العراقيين جميعاً 
ال�ى ض�رورة اغتن�ام الفرص�ة قوال 
“ال ع�زة اال بالل�ه ال ع�زة اال بالعراق 
للع�راق، وبه�ذه  اال  وح�ده وال والء 
العناوي�ن فق�ط س�تعين الجيش واال 
ووطن�اً  موح�ًدا  ش�عًبا  تنتظ�روا  ال 
متحاًب�ا”.. وخاطب الجي�ش قائال ان 
الوطن يستصرخكم لتكونوا  “مشهد 
جزًءا م�ن ذخيرت�ه لعملي�ات تحرير 

كبرى بمؤازرة ابناء شعبنا من رجس 
الدواع�ش.. االنبار ترن�و اليكم وطال 
انتظارها وص�الح الدين قريب النصر 
منه�ا وام الربيعي�ن بانتظ�ار معركة 
مرتقب�ة لتحريرها ونينوى س�تكون 
المعرك�ة الفصل بيننا وبين الدواعش 
ولنعمل جميًعا لعراق امن ومستقر”.

ومن جهت�ه، وضع رئيس الوزراء 
القائ�د العام للقوات المس�لحة حيدر 
م�ن  اكلي�اًل  ام�س  صب�اح  العب�ادي 
الزهور على نص�ب الجندي المجهول 
في مراسيم لمناس�بة ذكرى تأسيس 
الجي�ش العراق�ي بحض�ور ال�وزراء 
وممثل�ي البعث�ات الدبلوماس�ية في 

العراق.
وأك�د العبادي حرصه على إصالح 
المؤسسة العس�كرية إلعادة “هيبة” 
الجيش العراقي وجنوده وش�دد على 
مالحق�ة “المفس�دين” داخل القوات 
المس�لحة واوضح أن خطة الحكومة 

المقبل�ة تتضم�ن إخ�راج الجيش من 
المدن.وق�ال العبادي خ�الل حضوره 
حف�ل تخرج 323 ضابط�اً في الدورة 
104 التي س�ميت “عهد الشرف” في 
معسكر الرستمية ببغداد إن “الجميع 
الي�وم يدافع�ون ع�ن الع�راق س�نته 
وشيعته ومسيحييه وكرده وأيزيديته 
وشبكه، ونحن حريصون على إصالح 
أن  العس�كرية”.وأضاف  المؤسس�ة 
“ه�ذا اإلصالح س�وف يعي�د للجيش 
والجندي العراقي هيبتهما”، مش�دداً 
على “عدم وجود مكان للمفسدين في 
المؤسسة العسكرية”. وتعهد العبادي 
ب�”مالحق�ة جميع المفس�دين الذين 
حاول�وا المس�اس بالجي�ش العراقي 
وإخ�راج القوات المس�لحة من داخل 
الم�دن لحماية حدود الوطن وتس�لم 
وزارة الداخلية لمهامها في الداخل”. 
وش�دد العبادي عل�ى أن “العراق هو 
الدول�ة الوحيدة الت�ي تقاتل اإلرهاب 

من خاللها جيش�ها”.. مش�يراً إلى أن 
“هن�اك الكثي�ر م�ن األصدق�اء الذين 
ينظمون ضمن دائرتنا والتحالف الذي 

أّيدنا في حربنا ضد اإلرهاب”.
وم�ن جانب�ه، قال رئي�س مجلس 
الن�واب س�ليم الجب�وري إن الجي�ش 
العراقي بق�ي طوال مس�يرته حامياً 
للعراق وسوًرا للوطن بغض النظر عن 
المراحل التي حاول الحاكم فيها جّره 
الى المزاج الشخصي والدوافع الذاتية 
الت�ي أربكت مش�هد الع�راق وكلفته 
الكثي�ر م�ن االثم�ان ودخل بس�ببها 
دوام�ة الس�نوات العج�اف وخ�اض 
تداعياته�ا حروًبا مرهقة كلفتنا وقًتا 
وجه�ًدا وماالً طائ�اًل واألغلى من ذلك 

األرواح التي ازهقت.
 وأض�اف في كلم�ة أن الجيش مر 
بمراح�ل ع�دة ف�ي تاريخ�ه الطويل 
تطور فيها تط�وًرا ملحوًظا حتى غدا 
واح�داً من اهم جي�وش المنطقة، ما 

أضفى على العراق حلة الهيبة والقوة 
وأصب�ح الجميع يحس�ب للعراق الف 
حس�اب وتمكن بفعل هذه الترس�انة 
م�ن صناعة مكان�ة مهمة بي�ن دول 

العالم. 
جيش�نا  يواج�ه  “الي�وم  وق�ال   
مرحلة ربما هي االصعب في تاريخه 
مس�يرته  ف�ي  حساس�ية  واألكث�ر 
بع�د اح�داث العاش�ر م�ن حزي�ران، 
وم�ا حص�ل م�ن تراج�ع ف�ي األداء 
اقلقن�ا وأزعجنا  ووضعن�ا في دائرة 
المسؤولية للعمل على قراءة التجربة 
وتحليله�ا والوق�وع عل�ى األس�باب 
الحقيقية وراء م�ا حصل” . وخاطب 
الجبوري افراد القوات المسلحة قائالً 
“وأنت�م تخوض�ون معرك�ة الش�رف 
مع االرهاب يتعين عليكم اس�تحضار 
والتضحي�ة  الوط�ن  ح�ب  معان�ي 
ألجل�ه والتمس�ك بعقيدة المؤسس�ة 
العس�كرية وتجذيره�ا ف�ي النفوس 

واالبتعاد عن االنتماءات الفرعية بكل 
صورها وأش�كالها ال�ى انتماء واحد 
هو العراق وأمنه وس�يادته، ومن هنا 
يتعين على السياسيين في البلد التزام 
هذا المعنى ودعمه وتعزيزه من خالل 
تجنيب المؤسسة العسكرية كل صور 
التدخ�ل واالنحي�از والمي�ول لصالح 

احزابهم وتكتالتهم” .
 وش�دد بالق�ول: “ينتدبنا الواجب 
الى مراجعة جادة وش�جاعة وجريئة 
للغتن�ا السياس�ية ف�ي تعاملن�ا م�ع 
الملف�ات وعل�ى رأس�ها  كثي�ر م�ن 
المؤسس�ة األمنية والتي اصبح لزاًما 
علين��������ا العم�ل على ش�مولها 
بمش�روع اإلصالح وذلك لن يكون اال 
بتطهير هذه المؤسسة من كل أشكال 
الفساد، فالفساد في الجيش ال يشبه 
اي فس�اد آخر في أية مؤسسة اخرى 
ووج�وده فيها يعن�ي خرًقا في األمن 
القومي وهذا ما ال ينبغي التهاون فيه 
او تأجيله، وعملي�ة اإلصالح تقتضي 
الت�وازن الش�امل ف�ي كل مفاصل�ه 
وال أعن�ي التوازن بمفهوم�ه العددي 
الضيق بل ببع�ده المهني التخصصي، 
وهذا م�ا نصت عليه المادة التاس�عة 
م�ن الدس�تور، وحي�ن نتط�رق ال�ى 
التوازن ايضاً فإننا ال نقصد ان يشارك 
الجمي�ع ف�ي إدارة المل�ف األمني بل 
أن يش�ترك الجمي�ع، وف�رق شاس�ع 
بين االش�تراك والمش�اركة وكذلك ال 
نري�د بحديثنا عن الت�وازن أن تحصل 
األطراف على استحقاقاتها الوظيفية 
في المؤسسة عن طريق المحاصصة 
بالتس�اوي  الجمي�ع  يتحم�ل  ان  ب�ل 
المس�ؤولية ويش�عر ال�كل بضرورة 
الحف�اظ على مكتس�بات هذا الجيش 
العظي�م عب�ر تاريخ�ه، فحي�ن يكون 
الكل في هذا الموقع س�يكون احرص 
عل�ى حمايته وتحصينه م�ن االنهيار 

والدمار”.

       المستقبل العراقي/ نهاد فالح

اإلرهاب�ي  تنظيم”داع�ش”  يلج�ا 
واألطف�ال  المراهقي�ن  تجني�د  إل�ى 
الس�تخدامهم كدروع بش�رية إليقاف 
مدين�ة  عل�ى  عس�كري  هج�وم  أي 
الموصل, وفيما يواصل عمليات”غسل 
لتفجي�ر  الش�رائح  له�ذه  الدم�اغ” 
أنفس�هم, يش�ير باحثون اجتماعيون 
س�عوديين إلى أن اغلب “االنتحاريين” 
القادمين من بلدهم إلى العراق هم من 
الش�واذ والمجرمين. وقال المستشار 
العس�كري لحرك�ة الضب�اط األحرار 
ف�ي الموصل محم�د فاهم الش�مري، 

إن لدى عصاب�ات داعش اإلرهابية ١٣ 
معسكرا  لتدريب األطفال على القنص 

واستخدام األسلحة الخفيفة”.
“حرك�ة  أن  الش�مري  وأوض�ح 
الضباط األحرار رصدت ١٣ معس�كرا 
داعش�يا لتدريب األطفال والمراهقين 
عل�ى  الموص�ل  مدين�ة  أبن�اء  م�ن 
القت�ل، فضال ع�ن تزويده�م باالفكار 
التكفيري�ة”. وأض�اف أن “الدواع�ش 
هربوا إل�ى مناطق القي�ارة و المدينة 
بع�د موجة  اغتي�االت نفذته�ا حركة 
الضباط األحرار”. وقال مجلس اعيان 
إن  االثني�ن،   ، ام�س االول  الموص�ل 
التحال�ف الدول�ي ش�ن س�بع ضربات 

جوية استهدفت مواقع ثابتة لعصابات 
داعش االرهابية، اس�فرت عن سقوط  

نحو 37 ارهابيا بين قتيل وجريح.
نائ�ب  قال�ت  آخ�ر,  جان�ب  م�ن   
لجن�ة المرأة والطف�ل النيابية انتصار 
الجب�وري ، أمس الثالث�اء، أن التنظيم 
بدأ بغس�ل ادمغة االطف�ال في نينوى 

الستخدامهم في عملياته اإلرهابية”.
ولفت�ت الجب�وري إل�ى أن “تنظيم 
داع�ش ق�ام ببي�ع النس�اء في س�وق 
النخاسة بعد ان اجتاح قضاء سنجار”، 
البرب�ري  التص�رف  “ه�ذا  ان  مبين�ة 
اعادن�ا الى زم�ن الجاهلية”. وأضافت 
كل  اس�تباح  “داع�ش  ان  الجب�وري 

حقوق االنسان والمرأة والطفل وكبار 
الس�ن ولم يس�لم منهم احد”، مشيرة 
ال�ى ان “الكثير من النس�اء عانت من 

جرائم داعش الوحشية”.
وفي تحليل لشخصية االنتحاريين 
القادمي�ن م�ن ال�دول األخرى, أش�ار 
مختصون س�عوديون في علم النفس 
إل�ى أن معظ�م ما يس�مون أنفس�هم 
ب�”الجهاديين” ه�م في الحقيقة زناة 
ارتكبوا اعمال الزنا بمحارمهم، وذهبوا 
للقتال ف�ي العراق وس�وريا هربا من 
نفوس�هم التي تعذبهم بسبب فعلتهم، 
القانوني�ة  المالحق�ة  م�ن  هرب�ا  او 
المختص�ون  وق�ال  والقص�اص”. 

الس�عوديون, في برنام�ج تلفزيوني، 
إن “هؤالء الشباب الذين يذهبون لقتل 
الناس ف�ي الع�راق وس�وريا وتهديم 
البي�وت وتفجي�ر المس�اجد ه�م في 
الواقع سبق ان ارتكبوا اعماال اخالقية 
ودينية ش�نيعة ف�ي المملك�ة العربية 
السعودية، فمعظمهم زنوا بمحارمهم 
او اقدموا على اعمال اجرامية فريدة”. 
واضاف�وا ان “م�ا يس�مون انفس�هم 
بالجهاديي�ن كانوا ش�اذين ويس�عون 
للتكفي�ر ع�ن خطاياه�م وكبائره�م 
بحس�ب اعتقادهم”، الفتي�ن الى انهم 
“في الواقع يضيفون جرائم اخرى الى 

سجل خطاياهم وجرائمهم”.

ف�ي الغض�ون, كش�ف مستش�ار 
األمن الوطني السابق وعضو البرلمان 
العراق�ي الحالي موف�ق الربيعي، عن 
ان اع�داد ارهابي�ي تنظي�م “داع�ش” 
تضاع�ف 10 مرات عم�ا كان عليه في 

ال�10 من حزيران الماضي.
وق�ال الربيعي إن “اع�داد ارهابيي 
داع�ش عن�د س�يطرتهم عل�ى مدينة 
المواص�ل في حزي�ران الماضي كانت 
ال تتجاوز ال�5-3 آالف عنصر، أما االن 
فهن�اك 30 الى 50 ألف عنصر، الغالبية 
العظمى من مقاتلي التنظيم اإلرهابي 

هم عراقيون”.
ويسيطر تنظيم “داعش” االرهابي 

على أجزاء واسعة من مدينة الموصل 
وكرك�وك،  واالنب�ار  الدي�ن  وص�الح 
فيما الي�زال التنظيم يش�ن المزيد من 
هجماته ف�ي االنبار غ�رب العراق في 
مس�عى للس�يطرة عل�ى اكب�ر قاعدة 
جوية )عين االسد( في البغدادي، وسد 

حديثة غربي الرمادي.
“القي�ادات  أن  الربيع�ي  واض�اف 
الوسطية والعليا في التنظيم االرهابي 
ه�م اجانب”، مش�يرا الى ان “اس�باب 
زيادة اعداد ارهابيي التنظيم هو قدرة 
القي�ادات االجنبية عل�ى الوصول الى 
المدنيي�ن باكثر حري�ة ويتمكنون من 

تجنيدهم بعد غسيل الدماغ”.

ذكرى اجليش الـ »94«.. مناسبة لـ »اإلصالح« وإعادة »اهليبة«

»داعش« يلجأ لـ »غسل الدماغ« يف املوصل.. والسعودية تعرتف: اغلب االنتحاريني شاذين
اإلرهابيون يجندون األطفال لصد هجوم محتمل

تحضيرات الستعادة السيطرة على هيت.. و »داعش« يفشل في اقتحام غرب الرمادي

العبادي يضع أكليال على الجندي المجهول.. والعبيدي: رشدنا الموارد بشكل علني وسري
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وب�دأ صن�دوق »مجتهد« يف�رغ ما فيه 
و»مواق�ف«  و»تمنّي�ات«  »أس�رار«  م�ن 
و»فب�ركات«، لتندل�ع ح�رب »التكهن�ات« 
في العال�م االفتراضي حول مصي�ر الملك.
ليس�ت المّرة األولى الت�ي تندلع فيها حرب 
الش�ائعات ويكون عنوانها )م�وت الملك(. 
في نهاية آذار 2014 سرت شائعات مماثلة 
عن تنحي الملك عن العرش وتولي س�لمان 
مكان�ه بس�بب عج�زه ع�ن أداء س�لطاته، 
فصرح »مصدر مسؤول« من جماعة الملك 
في أول نيس�ان بنف�ي التنح�ي، ولّمح إلى 
مصدر الش�ائعة برّده عل�ى المتذرعين ببند 
عجز الملك ع�ن أداء س�لطاته )نظام هيئة 
البيع�ة(: »ولكنه م�ا زال قادراً عل�ى إدارة 
دفة الحكم بكل كفاءة واقتدار«.نش�ير إلى 
أن الم�ادة )11( من نظام الهيئة ينّص على 
أن�ه: ف�ي حالة تواف�ر القناعة ل�دى الهيئة 
بع�دم قدرة الملك على ممارس�ة س�لطاته 
ألس�باب صحية تقوم الهيئة بتكليف لجنة 
طبي�ة بإعداد تقري�ر طبي، ف�إذا ثبت عدم 
ق�درة الملك على ممارس�ة س�لطاته وأنها 
حالة مؤقت�ة، تقوم الهيئ�ة بإعداد محضر 
إثبات لذلك، وتنتقل س�لطات الملك إلى ولي 
العهد. أم�ا إذا أثبت التقري�ر الطبي أن عدم 
ق�درة الملك عل�ى ممارس�ة س�لطاته تعد 
حال�ة دائمة، عندئ�ذ تدعو الهيئ�ة لمبايعة 
ولي العهد ملكاً على البالد.ومن الواضح أن 
الجناح السديري يتوّسل هذه المادة إلرغام 
جناح الملك عبد الله على »التس�وّية«، على 
أس�اس أن نظ�ام هيئة البيعة ه�و المرجع 
الذي يحظى بإجماع داخ�ل العائلة المالكة 
ولي�س أوام�ر الملك. م�ع أن تفويض هيئة 
البيع�ة يس�ري مفعول�ه بع�د م�وت الملك 
وولي عهده معاً. وكان النظام قد صدر في 
حي�اة األمير س�لطان، ولي العهد الس�ابق، 
الذي توفي في تش�رين األول 2011، وبناًء 
عليه فإن موته منح الملك فرصة ممارس�ة 
صالحيات�ه وف�ق النظ�ام األس�اس للحكم 
الصادر ف�ي آذار 1992، إذ عّين خلفاً له في 
منص�ب ول�ي عهد ألكث�ر من م�رة )األمير 
نايف في تش�رين األول 2011(، وبعد موت 
األخي�ر ف�ي حزي�ران 2012 أعل�ن تعيي�ن 
األمير س�لمان مكانه على الفور. وكالهما 
من الجناح الس�ديري، ول�م يجد األخير في 
ق�رار تعيي�ن المل�ك لهم�ا مخالف�ة لنظام 
هيئة البيع�ة، بينما يصّر الس�ديريون على 
اعتماد هذا النظ�ام كمرجعية في المناكفة 
م�ع جن�اح المل�ك. لإلش�ارة فحس�ب، إن 
التص�ادم بي�ن نظام هيئ�ة البيع�ة واألمر 
الملك�ي الخاص بتعيين ول�ّي ولّي عهد، أن 

األول ف�ي ح�ال م�رض الملك وول�ي العهد 
بص�ورة مؤقتة تنتقل الس�لطة إلى الهيئة، 
وف�ي الثان�ي لمق�رن. وهذا يفّس�ر إصرار 
الجناح السديري على أن تكون الفحوصات 
مقتصرة على القدرات الذهنية للملك إلثبات 
قدرته أو عدمها على أداء س�لطاته فيتقرر 

بقاؤه أو تنحيته.

الجناح السديري يريد التعجيل 
بانتقال السلطة قبل أن يستعيد 

الملك عافيته
على أي ح�ال، إن بيان الدي�وان الملكي 
الص�ادر ف�ي 2 كانون الثان�ي الحالي قطع 
الطري�ق عل�ى محاول�ة الجناح الس�ديري 
اس�تغالل م�رض المل�ك للضغط م�ن أجل 
»التهوي�ل« على جناحه وانتزاع مكاس�ب. 
إنها الم�ّرة األولى التي يعل�ن فيها الديوان 
الملك�ي بوض�وح وبس�رعة طبيعة مرض 
المل�ك والع�الج ال�ذي يخض�ع ل�ه وحالته 
الصحي�ة، ونّص بيان الدي�وان على »وجود 
التهاب رئوي استدعى وضع أنبوب مساعد 
على التنفس بش�كل مؤق�ت، وقد تكلل هذا 
اإلج�راء ولل�ه الحم�د والمنة باالس�تقرار 
والنج�اح«. ل�م يك�ن جن�اح المل�ك معنّي�اً 
ب�»الشفافية« كما تحّدث البيان، ألن الملك 
ظهر في شباط من العام المنصرم وفي لقاء 
م�ع الرئيس األميركي ب�اراك أوباما، وكان 
األنبوب المس�اعد على التنف�س موضوعاً 
وظاه�راً، ولم يعلن ذلك األمر مس�بقاً. في 
الواقع، إن بيان الديوان الملكي حول مرض 
المل�ك وعالج�ه أس�قط ورق�ة أخ�رى من 
هيئة البيعة والمتعلقة بتشكيل لجنة طبية 
تقوم بمهمة تقويم الحال�ة الصحية للملك 
ويتقرر في ضوئه ما إذا كان قادراً على أداء 
سلطاته. وبناًء عليه، إن اإلصرار على نشر 
أخب�ار عن الوضع الصح�ي للملك قد يكون 
تدبيراً اس�تباقياً، ألن في الجناح الس�ديري 
من س�يتعّمد بث أخبار أخرى، فأراد البيان 
وضع حّد للش�ائعات، واألهم إيصال رسالة 
للجناح السديري المنافس، بأن مرض الملك 

ال يستدعي التنحي وأن حالته مستقرة.
ما يلفت أن حرب الش�ائعات هذه المرة 
كشفت في شكلها شبه العلني عن مستوى 
مرتف�ع م�ن الص�راع المحتدم بي�ن جناح 
المل�ك عبد الل�ه والجناح الس�ديري. وبات 
معروف�اً أن من يتحّدث عن تنحي الملك عن 
الس�لطة أو حتى موته هم من المحسوبين 
على الجناح السديري، وفي المقابل إّن من 
ينب�ري لنفي كل ذلك هم م�ن صقور جناح 

المل�ك، والهدف واضح: اس�تدراج تس�وية 
منصفة للسديريين تفادياً للمجهول.

وف�ي الحديث ع�ن س�يناريوات انتقال 
الس�لطة في الس�عودية، أمكن القول بأنها 
تب�دو مح�دودة ومعروفة، وأس�وأها كان 
في عهد الملك سعود حين انقسمت العائلة 
المالك�ة إل�ى أجنحة ول�م تنتقل الس�لطة 
إال باخت�الل الق�وة لمصلحة جن�اح فيصل 
وتدّخ�ل أط�راف داخلية ودولي�ة )أميركية 
بدرج�ة أساس�ية(، وتطلّب حس�م الصراع 
دخ�ول علم�اء الدين ف�ي الن�زاع لمصلحة 
فيصل، الذي تربطه وش�يجة قرابة مع »آل 
الش�يخ« من جهة أمه.أما في بقية العهود، 
فإن تقلي�د التنحي عن الس�لطة غير وارد، 
فالمل�ك فهد )اعتل�ى العرش س�نة 1982( 
واص�ل حك�م البالد لنح�و عقد م�ن الزمن 
)1996 � 2005( إثر إصابته بجلطة دماغية 
أفقدت�ه الق�درة العقلية والبدني�ة على أداء 
مهمات الحك�م، ومع ذلك بق�ي ملكاً حتى 
آخر ي�وم من حياته. في ظ�روف مثل التي 
تمّر به�ا األوضاع الصحّي�ة للملك والخطة 
المحكمة التي بدأها لناحية تهيئة الظروف 
المواتي�ة لوص�ول ابنه متعب إل�ى العرش، 
وتعيي�ن ع�دد آخر م�ن أبنائه ف�ي مناصب 
حساس�ة )أمير مكة، أمير الري�اض، نائب 
وزير الخارجية...(، وهواجس جناح الملك 
م�ن خّطة مبّيتة لدى الجناح الس�ديري في 
ح�ال وفاة الملك تس�تهدف تخري�ب كل ما 
ق�ام به من تغييرات منذ توليه العرش حتى 

اآلن هناك ثالث سيناريوات:
� األول: بق�اء المل�ك ف�ي منصبه حتى 
النهاية وسير عملية انتقال السلطة بحسب 
التقلي�د الس�ائد. ولكن ه�ذا الس�يناريو ال 

يضمن اندراج األمير متعب في خط الوراثة 
بع�د األمير مقرن، ولّي ول�ّي العهد الحالي، 
إذ س�يكون ذل�ك ضم�ن صالحي�ات المل�ك 
القادم )وهنا س�لمان( ال�ذي يعّين من يراه 
ف�ي منصب النائ�ب الثان�ي، وم�ن المؤّكد 
أنه لن يختار ش�خصية م�ن جناح عبد الله، 
وق�د يك�ون أي ش�خص آخ�ر م�ن الجناح 

السديري.
� تنحي الملك عن العرش بضمان تعيين 
ابن�ه متعب ف�ي منصب ول�ّي ول�ّي العهد، 
وبنف�س البن�ود ال�واردة ف�ي ق�رار تعيين 
مق�رن، إذ يكون قراراً ملزم�اً للملك القادم 
وال يج�وز له تغيي�ره. يعد هذا الس�يناريو 
مقب�والً وإنقاذياً، ولكن ما يخش�اه الجناح 
الس�ديري في حال إعالن مق�رن ملكاً على 
البالد ومتعب ولي�ًا للعهد أن تكون حظوظ 

السديريين شبه معدومة.
� اعتماد الطريقة القطرية بتنحي الملك 
وول�ي عه�ده وتعيين مقرن مل�كاً ومتعب 
ولّي العهد ومحمد بن نايف أو أي شخصية 
أخ�رى م�ن الجناح الس�ديري ف�ي منصب 
النائ�ب الثاني. وأم�ا الذين ينتظ�رون نقل 
الس�لطة من المل�ك إلى س�لمان دون ثمن، 
فس�ينتظرون طويالً. وكذل�ك، أولئك الذين 
يعّول�ون على هيئ�ة البيعة ال�ذي أراد منها 
الملك حين تشكيلها مجرد تأجيل استحقاق 
تعيين نائب ثاٍن له، ولكن بعد صفقة تقاسم 
السلطة بينه وبين نايف جرى تجاوز الهيئة 
وصدر أمر بتعيين األخير نائباً ثانياً ثم ولّي 
عه�د دون عودة إلى الهيئة تلك.من المؤّكد، 
أن الجناح الس�ديري يريد التعجيل بانتقال 
السلطة قبل أن يستعيد الملك عافيته فتكون 
فرص�ة إلعف�اءات وتعيينات أخ�رى. ولعل 

أكثر م�ا يخيف الجناح الس�ديري من إقدام 
المل�ك عبد الله عل�ى إصدار أوام�ر مباغتة 
تفضي إل�ى إخراجه م�ن معادلة الس�لطة 
نهائياً، فيس�تكمل ما بدأه منذ سنوات حين 
عم�ل على تقوي�ض الجناح الس�ديري عبر 
خط�ة متقنة م�ن اإلعف�اءات والتعيينات. 
ولذلك يواص�ل الس�ديريون تقديم عروض 
لجناح الملك للتسوية، في الوقت الذي يصّر 
في�ه على إجراء فحوص طبّي�ة للملك حتى 

يبنى على الشيء مقتضاه.

تداعيات موت الملك:
ف�رض  المالك�ة:  األس�رة  تص�ّدع   �
الملك عبد الله نفس�ه كش�خصية حاسمة 
وطاغي�ة داخل العائل�ة المالكة، ولم يكن 
هناك من األم�راء من يمكنه مجاراته، دع 
عن�ك مصادمته، وقد أفاد من هذه المكانة 
الفري�دة ف�ي إح�داث تغيي�رات جوهرية 
وجّبارة في تركيبة الس�لطة بطريقة غير 
مسبوقة، أنهكت خصمه التاريخي الممثل 
في الجناح الس�ديري الذي فقد إلى جانب 
م�وت أقطاب�ه الكب�ار فرص�ه الثابتة في 
احتكار العرش إلى أجل غير مسمى. وهنا 
تكم�ن األزمة في مرحلة ما بعد الملك عبد 
الل�ه، إذ صن�ع مش�كلة لمن يخلف�ه، ألن 
هن�اك أمراء كثراً متذمرين إزاء سياس�ات 
المل�ك عب�د الل�ه ف�ي التعيي�ن واإلعفاء، 
وأن م�ا يحول دون اإلفص�اح عن ذلك هو 
ش�خصية الملك نفس�ه وما يتمتع به من 
رمزية داخل أس�رة »آل س�عود« ووس�ط 
ش�ريحة وازنة من الناس. خالصة األمر، 
أن ثم�ة نزاع�اً محتمالً على الس�لطة بين 
األجنحة س�يندلع بع�د موت المل�ك، وقد 

تكون له انعكاس�ات على تماسك ووحدة 
العائلة المالكة.

� التح�دي االقتصادي: نجح الملك عبد 
الل�ه جزئياً ف�ي احتواء مظاهر الس�خط 
الش�عبي على خلفية المصاعب المعيشية 
التي عاناها قطاع واس�ع من المواطنين، 
االجتماعي�ة  التقديم�ات  خّفف�ت  وق�د 
وبرامج االبتعاث من االحتقانات الشعبية 
إلى حد ما، برغم من انخفاضها كثيراً عن 
سقف التوقعات )االقتصادية والسياسية 
بدرج�ة أسياس�ية( الت�ي كان�ت الغالبية 
العظم�ى من المواطني�ن قد وضعته حين 
تولى الملك عبد العرش في آب 2005. وفي 
ظ�ل تراجع مداخيل النف�ط، وقرار الدولة 
رفع الدعم عن عدد من المواد األساس�ية، 
الع�الوات،  ووق�ف  الوق�ود،  والس�يما 
وف�رض ضرائ�ب عالي�ة عل�ى الكهرب�اء 
والماء والهاتف، ووقف مش�اريع تنموية 
تتعلق بالبنية التحتية والخدمات، فإن من 
المرّجح ع�ودة مظاهر التمّرد االجتماعي 
بأش�كال مختلف�ة، بم�ا في ذلك التس�ّيب 
بالمعن�ى الش�امل للكلمة، وتزاي�د وتيرة 
انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية، 
النم�و واالنعكاس�ات  وتباط�ؤ مع�دالت 

االجتماعية واالقتصادية المصاحبة بها.
إل�ى  بالنظ�ر  األمن�ي:  االنكش�اف   �
الكاريزمي�ة وتداعيات�ه،  القي�ادة  غي�اب 
والمصاع�ب االقتصادي�ة الت�ي تش�هدها 
الب�الد والمرّش�حة للتفاقم ف�ي المرحلة 
المقبل�ة، وكذلك األوض�اع اإلقليمية غير 
المس�تقرة وخط�ر داع�ش المتزايد على 
الداخ�ل الس�عودي، فإن ثمة خط�راً أمنياً 

يتهّدد المملكة واستقرارها السياسي.

   المستقبل العراقي/ فؤاد إبراهيم

السعودية عىل خطى االهنيار.. موت عبد اهلل ُيعّجل بالسقوط
لم تمض دقائق قليلة على إعالن نبأ إدخال ملك 
السعودية، عبد الله بن عبد العزيز المستشفى 

)إلجراء بعض الفحوصات الطبّية( في 31 كانون 
األول الماضي، حتى اشتعلت مواقع التواصل 

االجتماعي، و»تويتر« على وجه الخصوص بأوسمة 
)هاشتاغات( خاصة بأخبار صحة الملك

    بغداد/ المستقبل العراقي

أمر تنظيم داعش بإخالء عشرة مساجد 
تاريخي�ة على األق�ل في مدين�ة الموصل، 
ش�مال العراق، تمهي�داً لتدميره�ا، وتوعد 
بإعدام كل من يتواجد داخل تلك المس�اجد، 
وفق م�ا أكدت مصادر ل�CNN. وذكر مدير 
الوقف الُسني في محافظة نينوى، أبو بكر 
كنعان، في تصريحات للشبكة أن »التنظيم 
المع�روف باس�م »داع�ش«،  اإلرهاب�ي«، 
هدد في وقت س�ابق بأنه يعت�زم هدم تلك 
المساجد القديمة، بسبب وجود »أضرحة« 
بالقرب منها، معتبراً أنها »تخالف الشريعة 

اإلسالمية«.
وأوق�ف مس�لحو داع�ش الص�الة في 
تلك المس�اجد من�ذ قرابة ش�هرين، بعد أن 
أحكموا س�يطرتهم على مدين�ة الموصل، 
وتم اإلبقاء على أئمة وعمال تلك المساجد، 
قبل أن يصدر التنظيم تحذيراً مس�اء األحد 
الماض�ي، بإخ�الء تل�ك المس�اجد تمهيداً 

لهدمها.
تل�ك  معظ�م  إنش�اء  تاري�خ  ويرج�ع 
عش�ر،  الح�ادي  الق�رن  إل�ى  األضرح�ة 
وتتضم�ن ع�دداً م�ن أق�دم المس�اجد في 
الموص�ل، كما تحتوي عل�ى مجموعة من 

المقتنيات التاريخية.
ُيذكر أن مسلحي داعش قاموا في األول 
من الش�هر الجاري، بتفجير أحد المساجد 
التاريخي�ة في الموصل، كما قاموا بتفجير 

أجزاء من قلعة »تلعفر« التاريخية.

د لتدمري  »داعش« يمهِّ
10 مساجد تارخيية

يف املوصل
   بغداد/ المستقبل العراقي

أكد وزي�ر الداخلي�ة محمد 
»عملي�ة  أن  الغب�ان،  س�الم 
تحرير ص�الح الدين س�تكون 
ف�ي مقب�ل األيام منطلق�اً، إن 
شاء الله، لبدء العملية الكبرى 
لتحري�ر الموصل«، وأضاف أن 

»تنظي�م داعش دخ�ل مرحلة 
االنكسار المعنوي بعد إعدامه 
100 إرهابي لمجرد الش�ك في 

والئهم«. 
وق�ال الغب�ان ف�ي بي�ان، 
المتالحق�ة  »االنتص�ارات  إن 
وأبط�ال  األمني�ة  لقواتن�ا 
الت�ي  ه�ي  الش�عبي  الحش�د 

اس�همت ف�ي انكس�ار الع�دو 
وتحطي�م معنويات�ه«، مبين�اً 
أن »ق�وات األمن العراقية بكل 
إس�نادها  وقوات  تش�كيالتها 
البطلة المتمثلة برجال الحشد 
الش�عبي، عق�دت الع�زم على 
دن�س  م�ن  أراضين�ا  تطهي�ر 

اإلرهاب«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكد قائ�د مقر “خات�م األنبي�اء” للدفاع 
الجوي اإليراني العميد فرزاد اس�ماعيلي أن 
بع�ض الطائرات كطائ�رات “الناتو” ال يحق 
له�ا المرور ف�ي األجواء اإليرانية، حس�بما 
أف�ادت وكال�ة  األنب�اء اإليرانية الرس�مية 

)ارنا(.وقال اس�ماعيلي “أعلنا عبر منظمة 
الطيران العالمي، أن بعض الطائرات ال يحق 
لها المرور في أجواء الجمهورية اإلسالمية 
والطائ�رات  النات�و  كطائ�رات  اإليراني�ة، 
االس�تكبار،  ق�وى  وطائ�رات  العس�كرية 
حت�ى ل�و كان�ت تتجه للمش�اركة ف�ي احد 

المعارض”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

رفع�ت الس�لطات األمني�ة الكويتية من 
حال�ة االس�تنفار عل�ى الحدود ف�ي أعقاب 
الهجمات اإلرهابية التي تعرضت لها الحدود 
السعودية من قبل مسلحين على الحدود مع 

العراق.
وق�ال مص�در أمني إن تعليم�ات صدرت 

بحجز االس�تخبارات العسكرية على الحدود 
وإرس�ال فرق�ة من أم�ن الدولة، كم�ا تقرر 
تعزي�ز الدوري�ات وتكثي�ف جوالته�ا عل�ى 
الحدود التي ستخضع لرقابة أمنية وتدقيق.

وأك�د المص�در ان اتصاالت تج�ري بين 
الجانبين الكويت�ي والعراقي لضبط الوضع 
وتفوي�ت الفرصة أم�ام أي محاولة لتعكير 

األمن.

الداخلية تؤكد قرب حترير تكريت

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن قائد حرس الحدود في الش�رطة 
اإليرانية العميد قاسم رضائي اعتقال ثالثة 
أشخاص في حوزتهم مواد تفجيرية حاولوا 

التس�لل ليالً لاللتحاق بتنظيم »داعش« في 
العراق. ونقل�ت وكالة أنب�اء »فارس« عن 
رضائي قوله إن »قوات حرس الحدود على 
أهبة االستعداد لصون حدود البالد وترصد 
والنش�اطات  المعادي�ة  التح�ركات  كل 

المشبوهة«، وأشار إلى أن »الحرس يمتلك 
إمكان�ات تكنولوجية بصري�ة وإلكترونية 
لرص�د التح�ركات«، الفتاً إل�ى أن »الحدود 
اإليرانية مع جيرانها كبيرة، ووقوع بعض 

الحوادث أمر طبيعي«.

ايران متنع 3 داعشيني بحوزهتم متفجرات 
من العبور للعراق

    بغداد/ المستقبل العراقي

األميركي�ة  الدف�اع  وزارة  أعلن�ت 
تأجيل خطة لنش�ر 1500 جندي إضافي 
ف�ي العراق.وقال الناطق باس�م الوزارة 
جون كيرب�ي في حدي�ث نقلته صحيفة 
»وورلد تريبي�ون«: »لم تصدر أوامر بعد 
لنش�ر 1500 جن�دي إضافي ف�ي العراق 
وع�دم  الكونغ�رس،  معارض�ة  بس�بب 
»الجي�ش  أن  موازنة«.وأض�اف  وج�ود 
م�ازال يبحث عن الق�وى العاملة لتعزيز 
وج�وده في العراق، فما زال هناك 1600 
جندي«، مش�يراً ال�ى أن »يعتمد الجنرال 
لويد أوستن، قائد القيادة المركزية، على 
الوحدات الموجودة في الشرق األوسط، 

وجنوب آسيا«. 
ولف�ت إلى »أنن�ا نريد م�ن العراقيين 
أن يقوموا بذلك بأنفس�هم، وهذا جزء ال 
يتجزأ من مهمة كبي�رة بأكملها وتقديم 
المشورة والمساعدة لهم للقيام بأفضل 

ما يمكنهم لحماية شعبهم في األنبار«.

واشنطن تؤجل نرش 1500 جندي يف العراق

إيران لن تسمح لطائرات »الناتو« 
بدخول أجوائها

استنفار امني عىل حدود الكويت
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          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

بالنسيبة لشيخص شيارف عيى الثمانين 
فيإن الرئييس محمود عباس ميا زال يعرف 
كييف يحيرك األميور. لكن قراره األسيبوع 
الجنائيية  للمحكمية  باالنضميام  امليايض 
الدولية ينطيوي عى مجازفة شيديدة ربما 
تعود بنكسية عيى غايته املنشيودة: الدولة 

الفلسطينية املستقلة.
وبفعيل اإلحبياط جراء عدم إحيراز تقدم يف 
املفاوضيات ميع إرسائيل مين بعيد انهيار 
املحادثيات العقيمية التيي جيرت يف إبرييل 
نيسيان ومن بعد الفشيل يف مسيعى إعالن 
دولة عشية ليلة رأس السنة يف األمم املتحدة 
يف نيويورك نفذ الرئيس الفلسطيني تهديده 
الجنائيية  للمحكمية  باالنضميام  القدييم 
الدولية فقد قام بملء الوثائق املطلوبة لهذا 

الغرض يف الثاني من يناير كانون الثاني.
ويفتيح هذا القرار الذي تسيتكمل إجراءاته 
الرسيمية خيالل شيهرين أو ثالثية البياب 
لتوجييه تهيم بارتيكاب جرائم حيرب ضد 
يتعليق  فيميا  ذليك  كان  سيواء  إرسائييل 
باملواجهة التي وقعت الصيف املايض يف غزة 
أو آثار احتالل إرسائيل املستمر منذ 47 عاما 
للمناطق الفلسيطينية.وباملثل.. فهذا القرار 
يعرض الفلسطينين ألن توجه ضدهم تهم 
بارتيكاب جرائيم حيرب. وقال مسيؤولون 
إرسائيليون إنهيم يعتزمون اتخاذ مثل هذه 
الخطوات عير املحاكم يف الوالييات املتحدة 

وغريها.
لكين أكر عقبة تعيرض طريق عباس هي 
جعل املحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت 
يف الهياي قبل 12 عاما تقبل أيا من القضايا 
التي تحال إليها. فاالنضمام للمحكمة يشء 
وإقناع رئيس االدعاء بأن لديه من األدلة ما 

يتيح له أن يكسب القضية يشء آخر.
ومنيذ تأسييس املحكمية ليم تفتح سيوى 
تسيعة تحقيقيات جميعها متعليق بأعمال 
قتيل جماعي أو جرائم حيرب أو جرائم ضد 

اإلنسانية ارتكبت يف أفريقيا.
وإذا ميا تحيول نطياق تركييز املحكمية إىل 
الرشق األوسيط فسييلقى ذليك ترحيبا من 
جانيب مين يتهمونها باالنحييازات الغربية 
ميا بعيد الحقبية االسيتعمارية. ولكن ذلك 
لييس ضمانية لنجاحهيا بعدميا أخفقت يف 

عدة قضايا سيلطت عليها كثري من األضواء 
حتى أنها لم تنجح يف إدانة املتهمن سوى يف 

حالتن فقط.
ويعتقيد كارسيتن شيتان أسيتاذ القانيون 
الجنائي اليدويل والعدالية الدولية يف جامعة 
ليدى  يكيون  ربميا  أنيه  الييدن يف هولنيدا 
الفلسيطينين قضية خاصة بجرائم الحرب 

لكن استكمال أوراقها صعب للغاية.
ويف كل مرحلة من مراحل العملية- من تقييم 

القضيية.. للتحقيقيات لالسيتدعاءات التي 
يوجهها املدعيي.. ملرحلة ما قبل املحاكمة.. 
للمحاكمية نفسيها إذا حدثيت- فسييكون 
بمقيدور إرسائيل أن تطعن يف والية املحكمة 
الجنائية الدولية وبإجيراءات األخذ باألدلة.
وقال شيتان "إذا ضممت كل ذلك والطعون 
واالسيتئنافات فلربما تسيتغرق القضية ما 

يقرب من عقد من الزمان عى األقل."
* السباحة ال الغرق

السيلطة  ييرأس  اليذي  لعبياس  بالنسيبة 
الفلسيطينية منذ 2005 وسيبلغ من العمر 
80 عاما يف مارس آذار فإن العقد زمن طويل. 
ويف كل األحوال كانت التوقعات تشيري إىل أن 
قيام دولة مسيتقلة سييقع قبل ذلك الحن.

ونتيجية لذليك فيإن االنضميام إىل املحكمة 
الجنائيية الدوليية يبيدو أن هدفيه إحيداث 
هزة يف إرسائييل ولكي ترى الواليات املتحدة 
واآلخيرون أن الفلسيطينين لين ينتظيروا 

إىل األبيد. كميا يهيدف ذلك إىل اسيتخدام كل 
الوسيائل القانونية املتاحة لتحقيق النتيجة 

السياسية املرجوة منذ فرة طويلة.
الشيؤون  خبيري  روميي  جرانيت  وقيال 
السياسيية الفلسيطينية يف مؤسسة الدفاع 
عن الديمقراطيات يف واشينطن إن ذلك مهم 
أيضا بالنسبة لعباس الساعي إلظهار أنه ما 
زالت ليه أهمية يف الوقت اليذي تراجع فيه 
شيعبيته وتزيد فيه شعبية حماس.وأضاف 

"عباس يفهم أنه إذا لم يسيبح فسييغرق." 
ووصف عضوية املحكمية الجنائية الدولية 
بأنيه ثاني أفضيل يشء قام بيه عباس بعد 
مسيعى إقامة الدولة عر مجلس األمن كي 

يظهر للفلسطينين أن هنالك تحركا.
وتابع قوله "إن السيؤال عما إذا كان )إجراء 
الدوليية  الجنائيية  للمحكمية  االنضميام( 
ناجعا بصورة أكير يف تهديد إرسائيل وعما 
إذا كانت لديهم )الفلسطينين( خطة إذا ما 
صاروا أعضاء يف املحكمية.. أرى أن اإلجابة 
هيي نعيم للسيؤال األول وربما ال بالنسيبة 
للسيؤال الثاني."وردت إرسائيل بالفعل عى 
التهدييد بالقيول إنها سيتجمد تحويل 120 
مليون دوالر هي قيمة الرضائب التي تجبيها 

بالنيابة عن الفلسطينين كل شهر.
ويف واشينطن كيررت جن سياكي املتحدثة 
باسم الخارجية األمريكية انتقادات الواليات 
املتحيدة لتحيرك الفلسيطينين يف موضوع 
املحكمة الجنائية الدولية. ولكنها أبدت أيضا 
امتعياض الواليات املتحدة من قرار إرسائيل 
تجميد تحويل أموال الرضائب. وقالت "نحن 
نعيارض أي خطيوات تثري التوتيرات. ومن 

الواضح أن هذه الخطوة تثري التوترات."
وربميا يتبع ذلك مزيد من الخطوات الضارة 
مثل مزيد من التوسيع االستيطاني وتشديد 

القيود عى حركة وتنقل الفلسطينين.
وهذا سييؤدي إىل إبعياد الفلسيطينين عن 
الدولية املسيتقلة ال تقريبهم منهيا. وبينما 
لقي اعراف السيويد بفلسيطن ترحيبا إىل 
جانيب عمليات التصويت غيري امللزمة التي 
جرت يف برملانات بريطانيا وأيرلندا وإسبانيا 
وفرنسيا وأوروبا فإن أيا من هذه الخطوات 
لم يؤد إىل تغيري الوضع عى األرض.فالواليات 
املتحيدة واالتحياد األوروبيي متفقيان مع 
إرسائيل عى أن الدولة الفلسطينية املستقلة 
ال ينبغيي أن تأتيي إال نتيجية للمفاوضات. 
ويف هيذا الصيدد فيإن التحيرك يف مجليس 
األمن وعضويية املحكمة الجنائيية الدولية 
إىل  والعيودة  إشيكاالت.  تثيريان  خطوتيان 
املفاوضات مع إرسائيل احتمال أقل إمكانا.

وإذا اسيتؤنفت هذه املحادثات فإن موقف 
إرسائيل ليس من شيأنه إال أن يزيد تصلبا يف 
ضوء أن القيادة اليمينية الحالية أكثر تشبثا 
باألرايض الفلسيطينية ولن تدعها لتسيمح 

بظهور دولة مستقلة.

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

رفيض زعييم الحركية الحوثيية عبد 
املليك الحوثيي، يف بداية أزمية جديدة 
بن الرئاسة اليمنية والحركة، القبول 
بنظيام فيدرايل مين سيتة أقاليم كان 
قيد صدر به قرار رئايس قبل سييطرة 
الحوثين عيى العامصة صنعاء وعدد 

من مدن البالد.
وكان مرشوع التقسييم قد صدر بناء 
عى تفويض للرئيس عبد ربه منصور 
هيادي مين مؤتمير الحيوار الوطني. 
الدسيتور يف  وأقرتيه لجنية صياغية 

مسيودة الدستور الجديد التي ستوزع 
عى اليمنين خالل األييام املقبلة لبدء 

النقاش حولها.
وأبليغ الزعييم الحوثي لجنة رئاسيية 
بمقابلية  اليمنيي  الرئييس  كلفهيا 
الحوثي يف صعدة رفضه توزيع الدولة 
االتحاديية القادمية إىل سيتة أقالييم، 
ومعارضتيه إشيارة الدسيتور الجديد 
لذليك التوزيع.لكين اللجنة الرئاسيية 
تمكنت من التوصل التفاق مبدئي مع 
الزعييم الحوثيي عى تشيكيل اللجنة 
املشيركة املنصوص عليها يف البند 16 
من اتفاق السيلم والرشاكية املوقع يف 

صنعاء عقيب اجتياحها من الحوثين 
لوكالية  املايض.ووفقيا  أيليول   22 يف 
األنباء اليمنية سيبأ فإن مهمة اللجنة 
سيتكون متابعة تنفيذ بقيية النقاط 
اليواردة يف اتفياق السيلم والرشاكية 
مثيار  تكيون  قضاييا  أي  ومعالجية 
الحوثييون، والحزب  خالف.ويرفيض 
االشيراكي اليمنيي، وبعيض القيوى 
الجنوبية، نظام توزيع الدولة اليمنية 
االتحاديية املقبلية إىل سيتة أقاليم، إذ 
يطاليب الحوثيون بإعيادة توزيع تلك 
األقالييم للحصيول عى منفيذ بحري 
ضمين اإلقليم الذي يضيم محافظات 

صعده وعمران وصنعياء وذمار التي 
محلليون  عليها.وييرى  يسييطرون 
سياسييون أن الحركية الحوثية التي 
باتيت تسييطر عى عيرش محافظات 
يف الشيمال اليمنيي تريد فيرض األمر 
الواقيع وإلغاء األقاليم السيتة لتنفرد 
املحافظيات  كل  عيى  بالسييطرة 
الشيمالية، مقابيل إبقياء محافظات 
الجنيوب يف كييان موحد ضمين إقليم 
جنوبي، وهو ما توافق عليه الحوثيون 
والحزب االشيراكي اليمنيي والزعيم 
الجنوبي عي سيالم البيض، بحسيب 

ترصيحات سابقة لقيادات حوثية.

اللعب بورقة »اجلنائية الدولية«للحصول عىل الدولة الفلسطينية

احلوثيون يرفضون تقسيم اليمن

محكمة االحوال الشخصية 
يف البرصة

العدد/5260/ش/2014
اعالن

اىل املدعى عليه/ عبيد الحكيم عامر محمد )مرصي 
الجنسيية( اصيدرت هذه املحكمية قرارهيا املرقم 
5260/ش/2014 يف 2014/11/16 اليذي يقيي 
بإثبات نسب اطفالك فاطمة وزينب وعباس ومجتبى 
وحسين من فراش زوجيتك من املدعية زهرة كاظم 
جيوده ولدى محاولة تبلغك تبين انك مجهول محل 
االقامة حسيب رشح املجلس البلدي ملنطقة البرصة 
علييه اقتىض تبلغك بقرار الحكيم اعالنا بصحيفتن 
يوميتن محليتن ولك حق االعراض والتمييز خالل 
عرشة ايام  من ثاني يوم النرش وبعكسيه سيكتسب 

القرار الدرجة القطعية.
القايض
غازي داود سلمان

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 2014/139

اسم املحكمة :محكمة قوى االمن الداخي الخامسة بالبرصة 
اسيم املتهم ورتبتيه ووحدته: الرشطي محمود عبد الرحمن سيلمان سيوادي/ 

مديرية رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها: 2014/96

تاريخ ارتكاب الجريمة: 2010/3/19 
تاريخ الحكم: 2014/2/12

املادة القانونية: 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
خالصة الحكم

حكمت محكمة قوى االمن الداخي الخامسة عى املدان الغائب )الرشطي محمود 
عبد الرحمن سلمان سوادي ( باسم الشعب بما يي :

1 ي بالحبس البسييط  ملدة )سيتة اشيهر( وفق املادة 5/  ق.ع.د رقم 14 لسينة 
2008 بداللية املادتن 61/اوال و69 /اوال من ق.أ.د رقم 17 لسينة 2008 لغيابه 

عن مقر عمله من تاريخ 2010/3/19 ولحد االن .
 2 ي اعطياء املوظفن العمومين صالحيية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم 
الصيادر يف حقيه اسيتنادا الحكام امليادة 69 / ثانيا مين ق . أ .د رقم 17 لسينة 

2008
3ي الزام املواطنن االخبار عن محل اختفاءه اسيتنادا الحكام املادة 69/ثالثا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 
4 ي حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اسيتناد الحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د  

رقم 17 لسنة 2008.
5 ي اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42/ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008

6 ي تحدييد اتعياب  محاماة للمحامي املنتدب ماجد هادي جخيم بمبلغ خمسية 
وعرشون الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تسجيل لقب

بناء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي )سلمان عي محمود( 
الذي يطلب تسجيل لقبه وجعله )الجاف( فمن لديه اعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها سبعة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 14 من 

قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير شؤون احوال واسط

فقدان
الطالبة  فقدت منيي هويية 
ميوزان(   محميد  )غديير 
والصادرة من الكلية التقنية 
االداريية يف البيرصة عى من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تسجيل لقب

بناء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي ) حسن عي  محمود( 
الذي يطلب تسجيل لقبه وجعله )الجاف( فمن لديه اعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها سبعة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 14 من 

قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير شؤون احوال واسط

فقدان
فقيدت منيي هويية املوظيف 
الوزاريية الصادرة مين وزارة 
العامية  املديريية  الكهربياء 
الجنوب باسم  لتوزيع كهرباء 
املوظيف )احمد خاليد كامل( 
عى من يعثر عليها تسيليمها 

اىل جهة االصدار.

محكمة بداءة كركوك
العدد:1546/ب2014/4

اىل /املدعيى علييه / فرييدون رفييق رؤوف/ مجهول محل 
االقامة حاليا

اصيدرت هذه املحكمية قرارها امليؤرخ يف 2014/12/28 يف 
الدعوى املرقمية اعاله يقي بتمليك املدعيي حمودي ماجد 
رمان تمام العقار املرقم 175/46 مقاطعة 54 خاصة تياري 
ارضيا وبنياءا بقيمتيه املعينية يف التعهد والبالغية )عرشون 
ملييون دينيار( ولكونيك مجهول محل االقامة حسيب رشح 
القائم بالتبليغ عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميتين وليك حيق االعيراض علييه والتميييز خيالل املدة 

القانونية وبعكسه سيكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض
كامران فروت فريق

فقدان
التالية  فقدت مني املستمسيكات 
ي بطاقة االحوال املدنية والسيكن 
شيهادة  وبطاقية  والتموينيية 
الجنسيية يف منطقية الكاظميية 
بأسيم/ مالك صبار مرعي يوسف 
فمين يعثر عليها االتصيال بالرقم 

07710265287

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 481/ش/2014

اىل املدعيى عليه/ خضري رشقي عبيد بتاريخ 12/31/ 2014 
اصيدرت محكمة االحوال الشيخصية يف بلد قرارهيا الغيابي 
القيايض بالتفرييق بن املدعيية برشى عي حسين واملدعى 
عليه خضري رشقي عبيد بالدعيوى املرقمة 481/ش/2014 
واعتبياره طالقا بائنا بينونة صغرى وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتيك قيررت هيذه املحكمية تبليغك بواسيطة صحيفتن 
محليتين لغرض تبليغيك بقرار الحكم وليك الحق بالحضور 
لالعيراض عيى القيرار املذكيور وتميييزه ويف حالية عيدم 
حضورك خالل املدة القانونية سيوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية ..
القايض
يعرب عي جاسم

فقدان
فقدت مني الهويات ي هوية 
الدولية مع  دائيرة عقيارات 
الجنسيية مع اجازة السوق 
بأسيم محمد وليد خالد فمن 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فقدت منيي هوية غرفة 
باسيم  البيرصة  تجيارة 
رايض محيسن كاظم عى 
من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
التاريخ : 2015/1/5

العدد : 5992/ش/2014 
اعالن

اىل املدعى عليه/ عي عبد الحسن عبد
اصدرت هذه املحكمية بتاريخ 2014/11/30 حكميا غيابيا بحقك 
يتضمن تاييد حضانة املدعية رنا شياتي كعيد البنها القارص الحسن 
لغرض مراجعة الدوائر الرسيمية وشيبه الرسيمية وملجهولية محل 
اقامتيك حسيبما ورد برشح القائيم بالتبليغ وتأيييد املجلس البلدي 
ملنطقية االصمعيي الجدييد قيررت هيذه املحكمية  تبليغيك اعالنيا 
بصحيفتين محليتين يوميتين وليك حيق االعيراض   خيالل املدة 
القانونية عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكسه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون.
 القايض   
مكي داود سلمان

رقم االخطار
2014/480

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخي املنطقة الخامسة بالبرصة

اىل / املتهيم الهيارب )الرشطيي عبيد الواحيد كاظيم خضيري( 
املنسيوب اىل قيادة رشطة محافظة البرصة ملا كنت متهما وفق 
امليادة 35/ مين ق.ع.د   رقم 14 لسينة 2008 الختالسيك مبلغ 
تضمن العجلة الحكومية املرقمة )444( نوع الندكروز مونيكا 
الذي تسيببت باحراقها وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغيك بهيذا االعالن عيى ان تحرض امام محكمية قوى االمن 
الداخيي للمنطقة الخامسية بالبرصة خالل ميدة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة 
املوجهية ضدك وعنيد عدم حضورك سيوف تجيري محاكمتك 
غيابييا وتحجيز امواليك املنقولة والغيري املنقولية ويطلب من 
املوظفن العمومين القاء القبض عليك اينما وجدت وتسيليمك 
اىل اقرب سيلطة حكومية وإلزام االهليين الذين يعلمون بمحل 
اختفائيك باخبيار الجهات املختصة اسيتنادا للميادة 69 /اوال 
وثانيا وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

محكمة بداءة الزبري
لجنة تثبيت امللكية

اعالن
قرار تثبيت العائدية عقار مجدد

بناء عى صدور تثبيت العائدية )تمام العقار( تسلسل /426 
منطقة الرشيدية القايض تثبيت امللكية يل / بالتسجيل باسم  
/عامر عبد العزيز عبد الرحمن بموجب قرار تثبيت العائدية 
امليؤرخ يف 2014/11/2 الصيادر مين لجنية تثبييت امللكية 
ومسيتند اىل احكام املادة )49( من قانون /43 لسينة 1981 
نعلن هذا القيرار مدة )ثالثن يوما( وعيى من لديه اعراض 
عى القرار املذكور الطعن فيه لدى رئاسة محكمة االستئناف 
اعتبيارا من اليوم التايل لنيرش هذا االعالن وعنيد انتهاء املدة 
وعيدم ورود اشيعار من رئاسية االسيتئناف بوقيوع الطعن 
عى القيرار لديها خالل املدة املذكورة سيتبادر هيذه الدائرة 
مالحظية التسيجيل العقاري يف الزبري بالتسجيل وفقا لقرار 

تثبيت العائدية.
القايض
عالء حسن صيهود
رئيس لجنة تثبيت امللكية 
يف قضاء الزبري 

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تسجيل لقب

بناء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي ) حسين 
عيي  محمود( الذي يطلب تسيجيل  لقبه وجعله 
)الجياف( فمين لدييه اعيراض مراجعية هيذه 
املديرية خالل مدة اقصاها سيبعة ايام وبعكسه 
سيوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املادة 14 من قانون االحوال املدنية رقم  65  لسنة 

1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تسجيل لقب

بناء عيى الدعيوة املقامة من قبيل املدعي ) ليث 
جبيار حمد( الذي يطلب تسيجيل  لقبيه  وجعله 
)الزبييدي( فمين لدييه اعيراض مراجعية هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها سيبعة ايام وبعكسه 
سيوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املادة 14 من قانون االحوال املدنية رقم  65  لسنة 

1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تسجيل لقب

بنياء عيى الدعيوة املقامية مين قبيل 
املدعيي )رضغيام جبيار حميد( الذي 
يطلب تسجيل  لقبه  وجعله )الزبيدي( 
فمين لدييه اعيراض مراجعية هيذه 
املديرية خالل مدة اقصاها سيبعة ايام 
وبعكسيه سيوف تنظر هيذه املديرية 
يف الدعيوى وفيق احكام امليادة 14 من 
قانيون االحوال املدنية رقم  65  لسينة 

1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير شؤون احوال واسط

اعالن
فقيد املدعيو 
صادق عالوي 
منادي  فريح 
ملكصيويص  ا

يف  موظيف   1972 موالييد 
محافظية  يف  النقيل  وزارة 
سييارة  يسيتقل  الرميادي 
اجيرة بيضاء نيوع جميس 
 110259  ( السييارة  رقيم 
العيراق / بغيداد( عيى من 
يعثير علييه االتصيال عيى 

07706591995
07903861247

فقدان
فقد مني جوز سفر 
اثنين صيادر  عيدد 
عين دائرة جيوازات 
كركوك بأسيم )عي 
أري  قيادر/  عمير 
 A عي عمير( حرف
، عى من يعثر عليه 
جهية  اىل  تسيليمه 

االصدار.
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التجارة توزع »التموينية« ألكثر من نصف مليون نازح
      بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت المديرية العام�ة للتربية في محافظة بغداد الرصافة 
الثالث�ة عن افتتاح اربع�ة مدارس جديدة ضم�ن قواطع مدينة 

الصدر خالل األشهر الماضية .
وق�ال المدي�ر الع�ام لتربية بغ�داد الرصافة الثالثة حس�ين 
علي ناصر العبودي ان “األش�هر الثالثة األخيرة شهدت افتتاح 
مدرس�ة )الفج�ر الجديد( في قطاع 61 ، ومدرس�ة )س�ليمان 
الخزاع�ي( في قطاع 51 ، ومدرس�ة )االبط�ال( في قطاع 49 ، 

ومدرسة )الهادي( في جميلة “.
وبي�ن العبودي ان “الم�دارس األربعة صمم�ت لتضم )12( 
صفاً فض�اًل عن قاعات وكافتري�ا كبيرة ومختبرات بأس�اليب 
حديثة وقد باش�ر الطالب فيها”, مبيناً ان “المديرية تسعى من 
خالل بناء هذه المدارس وغيرها إلى الحد من مشكلة ازدواجية 

الدوام وكثافة أعداد الطالب في المدارس” .

      بغداد/ المستقبل العراقي

بحث وزير األعمار واإلس�كان طارق الخيكاني مع الشركة 
االستشارية )مانجمنت بارتنرز )MP( ، وعدد من كادر الوزارة 
المتق�دم ف�ي مق�ر ال�وزارة التقرير النهائ�ي للمرحل�ة الثانية 
لمش�روع اعادة هيكلة شركات التمويل الذاتي المتخصصة في 

البنى التحتية .
وقال الوزير الخيكان�ي, أن “االجتماع ناقش حاجة الوزارة 
إل�ى تنمية الش�ركات المتخصصة في مجال الطرق والجس�ور 
والمباني العامة واإلسكان، ووضع الخطط المستقبلية؛ إلعادة 
هيكلة الش�ركات، واس�تغالل الطاقات البش�رية؛ للوصول إلى 
نتائج في أعادة إس�تراتيجية العمل ودعم التنفيذ والمتابعة في 

الشركات”.
وأضاف الخيكاني ان “المش�روع المقدم سيدفع بالعمل الى 
مراحل متقدمة ومتطورة، ومن شانه ان يقدم خدمة اكبر للبالد 
عب�ر تفعيل المش�اريع المعطلة واس�تثمار االمكانات الداخلية 

وتشغيل االيدي العاملة”.

      بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت وزارة الموارد المائية أن المالكات الفنية والهندس�ية 
في الهيئة العامة للس�دود والخزانات أحدى تش�كيالت الوزارة 
تواص�ل اعماله�ا ف�ي محافظة النجف األش�رف به�دف انجاز 
مشروع ناظم أبو صخير والمتكون من منشأ خرساني يحتوي 
على س�بعة بوابات ش�عاعية مع ناظمين ص�در وممر مالحي 
وممر لألس�ماك أضافه إلى أنش�اء عش�رة دور س�كنية وبناية 
ادارة ومخزن”.وقال�ت الوزارة في بيان لها, تلقته”المس�تقبل 
العراقي”, أن “العمل متواصل أيضا لغرض استصالح )90( ألف 
دونم ضمن محافظتي النجف األشرف والديوانية بهدف تنظيم 
وتوزي�ع الحص�ص المائية بص�ورة عادلة وتقلي�ل الضائعات 
والهدر الحاصل من خالل التوزيع , حيث يتم من خاللها انتعاش 

المحافظة اقتصاديا وتوفير فرص عمل جدية.

تربية الرصافة الثالثة تفتتح أربع 
مدارس جديدة

وزير األعامر يناقش هيكلة 
رشكات التمويل الذايت

املوارد املائية تواصل العمل 
النجاز ناظم »ابو صخري«

     بغداد/ المستقبل العراقي

ح�ذرت أمانة بغ�داد أهالي 
بغ�داد م�ن ش�راء  العاصم�ة 
العائ�دة  الزراعي�ة  األراض�ي 
ع�دم  مؤك�دة   , للمواطني�ن 
وجود قرار بتغيير جنس�ها أو 

استعمالها الى سكني.
وذك�رت مديري�ة العالقات 
واإلع�الم ف�ي بي�ان صحفي, 
ان “امان�ة بغداد تح�ذر أهالي 
بغ�داد م�ن ش�راء  العاصم�ة 
العائ�دة  الزراعي�ة  األراض�ي 
تغيي�ر  بحج�ة  للمواطني�ن 
جنسها أو استعمالها مستقبال 
“الق�رار  أن  ال�ى  مش�يرة   ،“
254 لس�نة 2013 ن�ص عل�ى 
دراس�ة إمكاني�ة تغيير جنس 
األراض�ي الزراعي�ة والخدمية 
المش�يدة حص�را قب�ل تاريخ 
اس�تعمال  ال�ى   25/4/2013

سكني”.
وأوضحت األمانة أنه “فيما 
يخ�ص المجمع�ات الس�كنية 
التي  المش�يدة على األراض�ي 

تع�ود عائديتها الى أش�خاص 
ال يت�م النظر فيها ف�ي الوقت 
الحاض�ر، كون الق�رار اقتصر 
المجمع�ات  دراس�ة  عل�ى 
عل�ى  المش�يدة  الس�كنية 
أراضي الدولة بعد اس�تحصال 
الموافقات األصولية على ذلك.

وبينت ان “ امانة بغداد ال تمتلك 
القوانين الت�ي تجيز لها تنفيذ 
المش�اريع او تقديم الخدمات 
االس�تعمال  ذات  للمناط�ق 
الم�اء  كش�بكات  الزراع�ي 

والط�رق  الصح�ي  والص�رف 
الحدائ�ق والمالع�ب  وإنش�اء 
جان�ب  ال�ى  والمتنزه�ات 
االس�اس  البلدي�ة  الخدم�ات 
“.وكانت امانة بغداد قد أعلنت 
قب�ل أيام ع�ن قي�ام مالكاتها 
بإيق�اف عملية تجاوز ضخمة 
نفذها بع�ض ضعاف النفوس 
لالستيالء على )٥٠٠٠(  قطعة 
ارض عائ�دة لمواطني�ن ف�ي 
منطق�ة الثعالبة يق�در ثمنها 

بنحو )٤٥( مليار دينار”.

     المثنى/ المستقبل العراقي

طال�ب مجلس محافظة 
المثنى, الحكومة االتحادية 
المعادن  م�ن  باالس�تفادة 
الكامنة في صحراء البادية 
أنها  الجنوبية، وفيم�ا بين 
تزخر بالكثير م�ن الموارد 

الطبيعية وستحد من حالة 
التقش�ف الت�ي ق�د تصيب 
المحافظة لعام 2015، اكد 
س�عيه لتذلي�ل كل العقبات 
التي تقف بوجه استقطاب 
العمالق�ة  الش�ركات 
صح�راء  ف�ي  لالس�تثمار 

المثنى.

مجل�س  عض�و  وق�ال 
قاب�ل  المثن�ى  محافظ�ة 
“نطال�ب  الزريج�اوي 
المركزي�ة  الحكوم�ة 
باالس�تفادة الكامل�ة م�ن 
المواد االولية الموجود في 
صحراء المحافظة )البادية 
تدخ�ل  والت�ي  الجنوبي�ة( 
ف�ي الكثير م�ن الصناعات 
الصناع�ات  الس�يما 
االس�منتية”، مبينا أن هذه 
المواد ستقضي على حالة 
التقش�ف الت�ي ق�د تعاني 
لع�ام  المحافظ�ة  منه�ا 

.”2015
الزريج�اوي  وأض�اف 
ان “هيئ�ة االس�تثمار ف�ي 
المحافظ�ة اع�دت خارطة 
اس�تثمارية ع�ن المع�ادن 
والمواد الكامنة في البادية 
لعرضه�ا عل�ى الش�ركات 
الراغب�ة ف�ي العم�ل بتل�ك 
خط�وة  وه�ي  المناط�ق 
فعال�ة للمضي قدم�ا نحو 

التطور السريع”.

أمانة بغداد حتذر من رشاء األرايض 
الزراعية

املثنى تدعو الستقطاب الرشكات االستثامرية 
الستغالل معادن »الصحراء«

    بغداد/  المستقبل العراقي
 

ع�ن  التج�ارة،  وزارة  أعلن�ت 
التمويني�ة ألكث�ر  إيصاله�ا الحص�ة 
من نص�ف ملي�ون أس�رة نازحة في 
عم�وم محافظ�ات العراق باس�تثناء 
إقلي�م كردس�تان، وأش�ارت إل�ى أن 
الم�واد الغذائي�ة وصل�ت إل�ى بعض 
المناطق الساخنة، وأكدت مواجهتها 
“صعوبات” بس�بب التنقل المس�تمر 

لتلك األسر.
وقال المش�رف عل�ى خلية األزمة 
ف�ي وزارة التجارة المعن�ي بالبطاقة 
التمويني�ة للنازحي�ن قاس�م حم�ود 
خ�الل مؤتم�ر صحف�ي، إن “خلي�ة 
األزم�ة أخ�ذت عل�ى عاتقه�ا توفير 
النازح�ة  للعوائ�ل  الغذائي�ة  الم�واد 
وحل جميع اإلش�كاليات فيما يخص 
البطاق�ة التموينية وتوزيعها”، مبيناً 
أن�ه “ت�م توزي�ع الحص�ة التموينية 
ألكث�ر من 500 ألف أس�رة باس�تثناء 

إقليم كردستان”.
وأض�اف حمود أن “خلي�ة األزمة 
ل�م تعتم�د عل�ى البيان�ات الخاص�ة 
ب�وزارة الهج�رة والمهجري�ن أو أية 
مؤسسة أخرى تعنى بملف النازحين 
بل اعتمدنا عل�ى بيانات أعدتها فرقنا 

الميداني�ة الت�ي زارت أغل�ب العوائل 
النازح�ة وحل مش�اكلهم فيما يتعلق 

أن،  مؤك�داً  التمويني�ة”،  بالبطاق�ة 
غذائي�ة  حص�ة  “وف�رت  ال�وزارة 

المواطنين  للنازحين مشابهة لحصة 
ف�ي المنطق�ة ذاتها الت�ي يوجد فيها 

الن�ازح واختيار األق�رب لهم لتغطية 
متطلباتها”.

وتاب�ع حم�ود أن “ال�وزارة القت 
صعوب�ة ف�ي عمله�ا بس�بب التنقل 
المس�تمر للعوائ�ل النازحة من مكان 
إل�ى آخر”.م�ن جهت�ه, ق�ال ممث�ل 
الرقاب�ة المالية والتجاري�ة في خلية 
األزم�ة عل�ي حي�در خ�الل المؤتم�ر 
إن “بع�ض العوائ�ل الت�ي نزحت بعد 
2014 ل�م يجلب�وا  أح�داث حزي�ران 
معه�م بطاقاته�م التمويني�ة، لكنن�ا 
لدينا معلومات عنهم ومس�جلون في 
الحاس�بة المركزية”، مش�يرا إلى أن 
“ذلك س�اعدنا في إصدار بدل بطاقات 
التمويني�ة  للبطاق�ة  ذات�ه  بالرق�م 

القديمة لكثير من النازحين”.
وأش�ار حيدر إلى أن “العوائل التي 
عادت إلى مناطق س�كناها استطعنا 
أيضاً م�ن إعادة البطاق�ات التموينية 
التموين�ي  مركزه�م  وحس�ب  له�م 
السابق ولم نواجه أّية مشاكل”، الفتاً 
إل�ى “توصيل مواد البطاقة التموينية 
إلى المناطق الس�اخنة بفضل القوات 
األمنية والحش�د الشعبي من ضمنها 
بلد وسامراء وتلعفر وسنجار وبعض 
الم�دن في الرم�ادي كحديثة وناحية 

الفرات”.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت محافظة بغ�داد عن ق�رب افتتاح 
الملح�ق الكرفان�ي لمجم�ع نبي الل�ه يونس 
إليواء النازحين في منطقة النهروان ليصبح 
اكب�ر مجمع للنازحين في العراق , كذلك قرب 
افتتاح مركز لمحو األمية فيه “.وقال الناطق 
الرسمي لمحافظة بغداد , في بيان صادر عن 
المكتب اإلعالمي, ان “محافظة بغداد تواصل 
العم�ل في نص�ب الملحق الكرفاني إلس�كان 
النازحين في مجمع النبي يونس وهي تقرب 
من انجازه بش�كل كامل “ , مؤكدا “ ان هناك 
متابعة مستمرة واهتمام بالغ من قبل السيد 
محافظ بغداد إلنجازه بهذه الس�رعة “.وبين 
أن “ الملحق الس�كني يتكون من 200 كرفان 
ويكف�ي إليواء أكثر من  400 أس�رة نازحة “ 

, مش�يرا إل�ى أن”الكرفانات الت�ي تم نصبها 
ف�ي المرحلة الثاني�ة تتمتع بممي�زات كثيرة 
وتحت�وى على كافة الخدم�ات التي تحتاجها 
األس�رة “ .وأض�اف أن “ محاف�ظ بغداد على 
التميمي حريص كل الحرص على إخالء  جميع 
النازحين ف�ي المدارس وإعطائه�م األولوية 
بإس�كانهم ضمن هذا الملحق الس�كني الذي 
سيتم افتتاحه قريبا “ , الفتا الى ان “ محافظة 
بغداد ستفتتح معه قريبا مركزا لمحو األمية 
ف�ي المجم�ع يس�توعب في�ه اكثر م�ن 370 
طالب�ا من النازحي�ن ومن كال الجنس�ين مع 
رصد راتب تش�جيعي لكل متعلم في المركز “ 
.واوضح “ ان حكومة بغداد المحلية باش�رت 
وبالتع�اون مع قس�م محو االمي�ة في جانب 
الرصاف�ة ع�ن افتتاح ه�ذا المرك�ز التعليمي 
يس�تقبل فيه متعلم�ون من الذك�ور واإلناث 

م�ن اعم�ار 15 فم�ا ف�وق مع راتب ش�هري 
يزي�د على 40 ال�ف دينار  للمتعل�م الواحد “, 
مش�يرا ال�ى ان “ ادارة المجمع قامت  بتهيئة 
مكان الفتت�اح المركز مع توفير قرطاس�ية 
وأث�اث للطلبة  بالتعاون مع قس�م األمية في 
جانب الرصافة “.وتاب�ع أن “هذه اإلجراءات 
ج�اءت عبر لقاءات مس�تمرة من قبل الس�يد 
المحاف�ظ م�ع المتخصصي�ن والفنيين بغية 
الحد من األمية”، مبين�ا أن “الدوام في مركز 
محو األمية س�يكون على ش�كلين منفصلين 
للذكور واإلناث وتعتبر الدراس�ة فيه معترف 
بها م�ن قبل وزارة التربية وس�تكون مرحلة 
االساس تمثل الصف االول والثاني اما مرحلة 
التكميل�ي تعادل الثال�ث والراب�ع اضافة الى 
بقية الصفوف الخامس والسادس وان الدوام 

سيكون فيه 8 في شهر آب من كل سنة “ .

حمافظة بغداد تعلن عن قرب إكامل اكرب جممع كرفاين للنازحني

     بغداد / المستقبل العراقي

نفت وزارة الكهرب�اء، امس الثالثاء، 
أن يك�ون مجل�س ال�وزراء ق�د رف�ض 
طلبها لعقود تجهي�ز المنتجات النفطية 
لمحط�ات الطاق�ة الخاص�ة به�ا، فيم�ا 
اكدت ان وزارة النفط وافقت على طلبها 

بتوريد الوقود الى المحطات.
وقال�ت الوزارة في بي�ان صحفي، إن 
“الوزارة تنفي ما تداولته بعض وس�ائل 
االع�الم ح�ول رد مجلس ال�وزراء طلب 
الوزارة لعقود تجهيز المنتجات النفطية 

لمحطات الطاقة”.
وأكدت الوزارة انها “طلبت من وزارة 
النف�ط ان تتبنى موض�وع توريد الوقود 
ال�ى محطات توليد الطاق�ة”، مبينة انها 

“حصل�ت على موافقة وزارة النفط على 
ذلك”.

وواف�ق مجل�س ال�وزراء، ف�ي وقت 
سابق، على تخويل وزير الكهرباء قاسم 
الفه�داوي صالحي�ة التعاق�د المباش�ر 
اس�تثناء م�ن تعليم�ات تنفي�ذ العق�ود 

الحكومية رقم )2( لسنة 2014.
ويعاني العراق من نقص في إمدادات 
 1990 الع�ام  الكهربائي�ة من�ذ  الطاق�ة 
عقب فرض األمم المتح�دة حصارا على 
الع�راق، وتفاقمت المش�كلة بع�د العام 
2003 فازدادت ساعات انقطاع الكهرباء 
م�ا زاد من اعتماد األهال�ي على مولدات 
الطاق�ة الصغي�رة واألهلي�ة، على الرغم 
م�ن انفاق المليارات م�ن الدوالرات على 

هذه الوزارة.

الكهرباء تنفي رفض طلبها لعقود جتهيز 
املنتجات النفطية ملحطات الطاقة

      بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت دائرة البيط�رة التابعة 
ل�وزارة الزراعة,عن اتالف لقاحات 
وأدوية بيطرية تم رصدها في احد 

أسواق العاصمة بغداد.
البيط�رة,  لدائ�رة  وق�ال بي�ان 
أنها”  العراقي”,  تلقته”المس�تقبل 
االقتصادية  الشعبة  وبالتعاون مع 
ف�ي جهاز األم�ن الوطن�ي ونقابة 
األطب�اء البيطريي�ن, قامت بإتالف 
واللقاح�ات  األدوي�ة  2 ط�ن م�ن 
الصالحي�ة  منتهي�ة  البيطري�ة 
عائدة للمكات�ب البيطرية )القطاع 
الس�نك  منطق�ة  ف�ي  الخ�اص( 
وس�ط بغداد وتم اتالفه�ا في مقر 
المستش�فى البيط�ري ف�ي بغ�داد 

وبحضور مدير المستشفى .
يشار إلى أن دائرة البيطرة تنظم 
بين الحين واآلخر, حمالت متابعة 
وتفتيش على المكاتب المتخصصة 
ببيع األدوي�ة واللقاحات البيطرية 
عب�ر فرقه�ا الرقابي�ة الت�ي تمتلك 
الخب�رة الكافية ف�ي مجال  فحص 
وتحليل المواد الطبية المس�تعملة 
بغي�ة  البيط�ري  الجان�ب  ف�ي 
تأمي�ن القط�اع الخ�اص والقضاء 
العالج�ات  بي�ع  ظاه�رة  عل�ى 
والمس�تلزمات منتهي�ة الصالحية 
وإتالفه�ا ومحاس�بة المس�ؤولين 
ع�ن بيعه�ا وتداولها في األس�واق 

المحلية .

البيطرة تتلف 
أدوية ولقاحات 
منتهية الصالحية

     البصرة/ المستقبل العراقي

العام�ة  الش�ركة  أعلن�ت 
للموان�ئ، ع�ن فت�ح عطاءات 
ال�ى تعميق  مش�روع يه�دف 
وح�وض  أرصف�ة  واجه�ات 
مين�اء خ�ور الزبي�ر بتموي�ل 
م�ن القرض الياباني الميس�ر 
المش�روع  ويع�د  للع�راق، 
خطوة باتج�اه تحويل الميناء 
الصناعي والتجاري الى ميناء 

نفطي.
وقال رئي�س هيئة القرض 
اليابان�ي في الش�ركة العامة 
للموانئ حسين محمد عبد الله 
، إن “عملي�ة فت�ح العط�اءات 
تمت في مقر الشركة بحضور 
ممثلين عن 11 شركة للخدمات 

البحرية منها شركات بلجيكية 
وهندية ويابانية وصينية أبدت 
رغبتها بتنفيذ مش�روع حفر 
واجه�ات أرصف�ة ميناء خور 
الزبير، فضالً عن حفر حوض 
الميناء”، مبيناً أن “المش�روع 
يقضي بحفر ستة ماليين متر 
مكعب، بحيث م�ن المقرر أن 
يؤدي الى إرتفاع األعماق من 
أقل م�ن 8 أمتار ال�ى أكثر من 
12 مت�راً، وبالتال�ي س�يكون 
بإم�كان البواخ�ر والناق�الت 
البحري�ة الضخم�ة الوص�ول 

بسهولة الى الميناء”.
ولفت عبد الله إلى أن “ميناء 
خور الزبير هو باألساس ميناء 
صناع�ي، إذ توجد فيه أرصفة 
قوال�ب  لتصدي�ر  مصمم�ة 

واألس�مدة  الحديد  وصفائ�ح 
الكيمياوية، ولكن في غضون 
الماضي�ة  القليل�ة  األع�وام 
اس�تيراد  عملي�ات  تزاي�دت 
النفطية  المش�تقات  وتصدير 
من خالل الميناء”، مضيفاً أن 
“الميناء أصبح أقرب ما يكون 
ال�ى الميناء النفط�ي منه الى 
الصناع�ي أو التج�اري، ولهذا 
تعتزم ش�ركتنا بناء رصيفين 
نفطيي�ن جديدين ف�ي الميناء 

بعد إنجاز مشروع الحفر”.
وأش�ار رئي�س الهيئ�ة الى 
أن “مش�روع حف�ر واجه�ات 
ومش�روع  المين�اء  أرصف�ة 
س�وف  الرصيفي�ن  إنش�اء 
يت�م تمويلهم�ا م�ن الق�رض 
للع�راق”،  الميس�ر  اليابان�ي 

موضح�اً أن “المرحلة الثانية 
لمش�اريع الق�رض معظمه�ا 
مخصصة لتطوير ميناء خور 
الزبي�ر ألهميت�ه االقتصادي�ة 

الكبيرة”.
ب�دوره، ق�ال مدي�ر قس�م 
العام�ة  والعالق�ات  اإلع�الم 
في الش�ركة أنمار عبد المنعم 
الصاف�ي ، إن “الش�ركة الت�ي 
يق�ع عليه�ا االختي�ار لتنفيذ 
مش�روع الحفر سيتم االعالن 
عنه�ا ومن ث�م التعاق�د معها 
بعد تحلي�ل العط�اءات الفنية 
أن “ميناء  والمالية”، معتب�راً 
خور الزبير في طريقه الى أن 
يكون متخصصاً في اس�تيراد 
وتصدي�ر المنتج�ات النفطية 

بأنواعها المختلفة”.

املوانئ تعلن قرب تنفيذ مرشوع لتطوير ميناء خور الزبري بتمويل ياباين
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يف عالم تتغري فيه األولويات باس�تمراٍر يثري الذعر 
يف النف�وس ورسعة غ�ري مس�بوقة ال تتوقف عن 
اإلده�اش، تبق�ى سياس�ة إرسائي�ل القائمة عىل 
التوس�ع وتهويد األرايض العربية وتهجري سكانها 
ورف�ض االع�راف باس�تقالل فلس�طني، الثابت 
الوحيد يف رشق أوس�ط ديناميكي يواجه تحديات 
كربى غري مألوفة عىل مدى قرن وأَْزَيد. ويتفق هذا 
العال�م منذ عقد عىل األقل ع�ىل أن رفض إرسائيل 
مب�ادرة امللك )ويل العهد آنذاك( الس�عودي عبدالله 
للس�الم يف 2002 قد فّوتت فرصته�ا التاريخية يف 
الحص�ول عىل ما تريد منذ تأسيس�ها عام 1948: 

االعراف العربي الشامل.
بنيام�ني  أن رئي�س وزراء إرسائي�ل  وال ش�ك يف 
نتانياه�و آخر زعم�اء ه�ذه الدولة ال�ذي يفوت 
فرصة كهذه متهرباً من مس�ؤوليته االس�تجابة 
ح�ل  لتس�وية  داٍع  ودويل  أمريك�ي  ع�ام  ل�رأي 
الدولتني، بإعالنه املفاجئ إج�راء انتخابات عامة 
يف العام الجديد. فال حديث عن الس�الم وال مس�اٍع 
ديبلوماس�ية لتحقي�ق التس�وية اآلن ولي�س قبل 
االنتخابات عىل األقل. فسياسة حكومة نتانياهو، 
مثلها يف ذلك مثل حكومات إرسائيلية سابقة، هي 

الرض�وخ ملطالب الكولونيالي�ني الصهاينة: املزيد 
من التوس�ع. وحكومات مناحيم بيغن وإس�حق 
شامري وأرييل شارون، إضافة إىل نتانياهو طبعاً، 
س�باقة يف هذا الس�ياق. ولكن يجب أال تؤثر هذه 
السياس�ات يف عزم الفلس�طينيني عىل االستمرار 
يف املطالب�ة بحقوقهم وأال تضع�ف جهود الرئيس 
الفلس�طيني محمود عباس كي يتقدم هو ورهط 
كب�ري من دول العالم نحو مجلس األمن بمس�ودة 
ق�رار يصي�غ مس�تقبل دولة فلس�طني، عىل رغم 
مس�اعي وزير الخارجي�ة األمريكي ج�ون كريي 

إقناع القيادة الفلسطينية بأال تفعل.
فال جدي�د يف سياس�ة إرسائيل تل�ك، إذ إن غالبية 
حكوماتها باتت منذ حرب األيام الس�تة لحزيران 
)يوني�و( 1967 أكث�ر ع�داء وتش�دداً، وأصبح�ت 
مناوراته�ا يف التكتي�ك للته�رب م�ن أي مس�عى 
حقيقي للتفاوض سياسة رس�مية للدولة. وكان 
الديبلوم�ايس الربيطاني الراح�ل، اللورد كارادون 
)هيو ماكنتوش فوت(، صاحب القرار الدويل 242 
الصادر عن مجلس األمن إثر هزيمة العرب قبل 47 
عاماً، يردد يف كل عام يفوت عىل الفشل يف تحقيق 
الس�الم »يجب أال نيأس، ربما يك�ون العام املقبل 

أفضل«. وبقي اللورد كارادون متفائالً بثقة، حتى 
وفاته يف أيلول )س�بتمرب( 1990 بإمكانية تحقيق 
السالم عىل أساس حل الدولتني وفقاً للقرار 242. 
ولكن يتساءل املرء اآلن ماذا سيقوله هذا الضابط 
املقيم سابقاً يف فلسطني االنتداب، وقبلها يف قربص 

وجامايكا ونيجرييا، لو بقي عىل قيد الحياة.
القرار 242 كان عنوان النش�اط الرس�مي األخري 
للورد كارادون قبل تقاعده كوزير دولة للعالقات 
الخارجية ومندوب ب�الده الدائم يف مجلس األمن، 
وبق�ي هذا القرار من دون تنفيذ طوال عمر س�ت 
حكومات بريطانية وثماني إدارات أمريكية ونحو 
12 حكومة إرسائيلية. وال يبدو أن حكومة جديدة 
يف إرسائي�ل ستس�عى بال�رورة اىل تنفيذ القرار 
242. وع�ىل رغم احتض�ان هذا الق�رار لكثري من 
مبادرات السالم منذ صدوره يف 22 ترشين الثاني 
)نوفمرب( 1967 عىل قاعدة األرض مقابل السالم، 

فإن�ه أنج�ح املفاوض�ات م�ع م�ر وبعدها مع 
األردن ولكن ليس مع الفلسطينيني وال السوريني. 
وجاء بعد ذلك الق�رار 338 إثر حرب ترشين األول 
)أكتوبر( الداعي اىل تطبيق القرار الدويل 242 بكل 
أجزائه، لكن حكومات إرسائيل املتالحقة، مدعومة 
دائم�اً م�ن الوالي�ات املتح�دة، تجنبت تباع�اً هذا 
القرار يف شقه الفلسطيني واستمرت يف سياستها 
التوس�عية. وجاءت بعد ذلك معاهدة السالم لعام 
1978 مع مر برعاية الرئيس األمريكي السابق 
جيم�ي كارت�ر ووّقعها بيغ�ن والرئي�س املري 
الراحل أنور السادات. وعىل رغم دعوة املعاهدة إىل 
»حل املشكلة الفلسطينية«، فإن الفلسطينيني لم 
يَمثَّل�وا يف املفاوضات. ومعروف أن الس�ادات دفع 

حياته ثمناً لتوقيعه عىل املعاهدة.
وبات الس�بيل إىل الس�الم م�ّذاك ممل�وءاً بخيبات 
األمل نتيجة مواقف إرسائيل التوسعية. ويف مؤتمر 

مدري�د لعام 1991 تمثلت مر وس�ورية ولبنان 
واألردن وإرسائيل وُس�ِمح لشخصيات فلسطينية 
من خارج منظم�ة التحرير الفلس�طينية بتمثيل 
الفلسطينيني ضمن إطار الوفد األردني. ولم يرتِق 
التمثيل الفلسطيني إىل مس�توى منظمة التحرير 
حت�ى مؤتم�ر أوس�لو يف 1993 حي�ث ش�اركت 
املنظمة رس�مياً للمرة األوىل يف مفاوضات الس�الم 
م�ع إرسائي�ل. وت�ىل ذل�ك التوقي�ع ع�ىل اتفاقية 
الس�الم برعاية أمريكية-روس�ية يف م�رج »البيت 
األبي�ض« الرئيس، حيث تصافح الراحالن، الزعيم 
الفلس�طيني يارس عرفات ورئيس الوزراء إسحق 
رابني، وتم التش�ديد ع�ىل أن االتفاقية تس�تند اىل 
ق�راري 242 و338. إال أن ثم�ة مبادرات عدة عىل 

مدى العقد الالحق باءت بالفشل.
وتق�دم الع�رب بأه�م مب�ادرة للس�الم صاغته�ا 
الس�عودية يف مؤتمر القمة يف ب�ريوت عام 2002، 
وأعيد التقدم بهذه املبادرة يف مؤتمر قمة الرياض 
لع�ام 2007. ويتف�ق كث�ريون يف العال�م ع�ىل أن 
إرسائيل فوت�ت فرصة تاريخي�ة برفضها مبادرة 
شاملة وقوية تستجيب مطلبها التاريخي: اعراف 
عرب�ي كام�ل مقابل االنس�حاب إىل ح�دود 1967 

وإقامة دولة فلسطينية. ودفع رئيسان أمريكيان، 
الس�ابق جورج ووكر بوش والح�ايل باراك أوباما، 
باتج�اه التس�وية ع�ىل أس�اس القراري�ن 242 
و338 أيض�اً ولكن من دون جدوى، نتيجة املوقف 

اإلرسائييل الرافض.
يف تربيره رفض الدعوة األمريكية األخرية للسالم، 
يدعي نتانياهو أن اإلس�الميني سيس�يطرون عىل 
الس�لطة إذا ُس�ِمح بتأس�يس دول�ة فلس�طينية 
مس�تقلة. قب�ل نح�و عقدي�ن أطلق بيغ�ن ادعاء 
مماث�اًل عندما قال إنه ل�و نفذت إرسائيل معاهدة 
يها، ف�إن الضف�ة  »كام�ب ديفي�د« بكام�ل ش�قَّ
الغربية ستتحول إىل قاعدة إلطالق الصواريخ عىل 
إرسائي�ل. الل�ورد كارادون علق عىل تريح بيغن 
آن�ذاك بقوله: »إن بيغن ال يغش غري نفس�ه«. ولو 
ُقدِّر لهذا الديبلومايس الربيطاني أن يبقى عىل قيد 
الحي�اة لقال اليشء نفس�ه ع�ن نتانياهو. بل من 
املؤك�د أن ينض�م إىل ركب سياس�يني وم``ؤرخني 
وصحافيني يف أم�ريكا وأوروبا، وحتى يف إرسائيل، 
الذين يتحدثون اآلن عن احتمال أن تلفظ سياس�ُة 
حكوم�ة نتانياه�و إرسائي�ل إىل خ�ارج املنطقة، 

نتيجة رفضها السالم مع الفلسطينيني.

م�صطفى كركوتي

رفض إرسائيل املستمر للسالم إذ هيدد مستقبلها

لم يعد الحديث ع�ن تراجع حرية الرأي والصحافة يف تركيا 
يحم�ل أي جديد، خصوص�اً بعدما صنف�ت جمعية حماية 
الصحافي�ني يف الوالي�ات املتح�دة، تركيا بني ال�دول العرش 
األسوأ يف العالم يف مجال حرية العمل الصحايف الحر. ولكن، 
يف 2014 ط�رأ تط�ور مس�تهجن ع�ىل الحي�اة االعالمية يف 
تركي�ا- ولو كان امتداداً طبيعياً لسياس�ة حكومة »العدالة 
والتنمية« والرئيس رجب طي�ب أردوغان- يرمي اىل إحكام 
الس�يطرة عىل وس�ائل اإلع�الم وتحييد األق�الم الصحافية 
املستقلة والضغط عىل أصحاب العمل لطردها. ففي األشهر 
املاضية، أنش�ئ جيش اعالم�ي رشس تحول من الدفاع عن 
أردوغ�ان وحكومته اىل الهجوم املب�ارش، ومن دون هوادة، 
ع�ىل جميع معارضي�ه. وي�ؤازره جيش إلكرون�ي ال يقل 
قوة ينش�ط يف منابر وسائل التواصل االجتماعي، خصوصاً 

»توير«.
يف األعوام األربعة املاضية، فرض أردوغان عىل عدد من رجال 
األعمال املقربني منه رشاء وس�ائل إعالم مستقلة، وصارت 
ه�ذه الخطوة واح�داً من رشوط الحصول ع�ىل املناقصات 
العامة املهمة، كما تقول املعارضة. عىل سبيل املثل، اشرت 
الرشك�ة التي فازت بمناقصة بناء مطار إس�طنبول الثالث 
مجموعة »أكش�ام« اإلعالمية التي كانت الحكومة وضعت 

يدها عليها، بحجة تراكم ديونها يف البنوك.
ولكن مع خس�ارة أردوغان عدداً م�ن املجموعات اإلعالمية 
املوالية للداعية اإلس�المي فتح الل�ه غولن الذي انقلب عليه 
ه�ذه الس�نة، زاد الضغ�ط ع�ىل وس�ائل االع�الم- تحديداً 
الصحف املوالية والتابعة مب�ارشة للحكومة مثل مجموعة 
»صباح«، و »يني ش�فق« و »عقد« االسالميتني- والقنوات 
اإلخباري�ة التابعة لها، وانتقلت هذه الصحف من معس�كر 
الدفاع اىل معس�كر الهجوم. وغلبت عىل عناوينها الرئيس�ة 
طوال اس�ابيع عب�ارات مثل »االنقالب والدول�ة املوازية« يف 
إشارة اىل جماعة غولن، وحملت عىل عاتقها نرش »الغسيل 
الق�ذر« لتلك الجماع�ة وتجاوزاتها من دون اإلش�ارة اىل أن 
الجماع�ة كانت أهم حلي�ف للحكومة، عندم�ا ارتكبت كل 
تل�ك التج�اوزات. وبينما كان اإلعالم املوايل يتحرك بإش�ارة 
م�ن أردوغ�ان يف الس�ابق، ليكمل الهج�وم عىل َمْن ُيش�ري 
إليه، شهدنا هذه الس�نة مبادرة عدد من الصحف أو كّتاب 

أعمدة موالني اىل مهاجمة الخصوم باالسم والتحريض عىل 
املعارضني، ب�ل تهديدهم بالس�جن أحياناً وبالوي�ل أحياناً 
أخ�رى. وه�ذا ما حم�ل الكاتب أحم�د ه�اكان يف صحيفة 
»حريي�ت« عىل كتابة مقال�ة عنوانها »َمْن أنتم؟« تس�اءل 
فيها عن ظاهرة من يتوعد باسم النظام ويهدد، ويزعم »أنه 
يعلم ما ال تعلم�ون«. وخضع اإلعالم الركي الختبار صعب 
أيضاً مع التصفية الت�ي بدأتها الحكومة ضد أتباع غولن يف 
األمن والرشطة وس�لك التعليم والقضاء، وإعالن انتسابهم 
اىل تنظيم إرهابي والقبض عىل عدد كبري منهم. فس�ارعت 
صحف علمانية أتاتوركية موالية للجيش إىل التش�في بهم، 
وانتهاج سياسة إعالمية انتقامية من الجماعة التي سعت 
يف امل�ايض القري�ب اىل تصفية الجيش واقتي�اد جنراالته إىل 
الس�جن. وش�اهدنا نماذج غريبة لتوافق إعالمي إسالمي- 
علمان�ي، حكوم�ي وأتاتورك�ي، جمعه�ا وراء رج�ل واحد 

عداؤها- القديم والجديد- لجماعة غولن.

وأمام ان�زالق الصحافة اىل متاهات االصطفاف الس�يايس، 
دعا رئيس تحرير صحيفة »جمهورييت« املعارضة، أوطكو 
ش�اكراوزار، اىل ص�وغ ميث�اق رشف صح�ايف يح�ول دون 
انصي�اع اإلع�الم اىل حم�الت الت���ش�ويه والت�خوين التي 
تش�ّنها الس�لطات أو األحزاب السياس�ية. فتخ�رج صورة 
جماع�ة غول�ن مالئكي�ة ووطنية ح�ني تك�ون متفقة مع 
الحكومة، وتتحول اىل خائن�ة وعميلة عندما تعارضها. ويف 
مثل هذه األحوال، يصري اإلعالم وقوداً لحمالت تأليب الرأي 
الع�ام وتوجيه�ه، من دون الت�زام وازع أخالق�ي أو معايري 

املسؤولية املهنية.
وال ش�ك يف أن أغرب ح�دث اعالمي هذا الع�ام كان يف إنزال 
الهيئة العليا للرقابة اإلعالمية الحكومية عقوبة مالية تعترب 
سابقة يف تاريخ تركيا بالتلفزيون الحكومي، بسبب اإلخالل 
باستقالله املفرض يف حمالت الدعاية االنتخابية الرئاسية، 
وتخصيص جل س�اعات بثه للدعاية ألردوغان دون غريه، 
ورضبه بع�رض الحائ�ط كل املعاي�ري والقوان�ني والتهديد 
بدفع غرامة مالية كبرية. وكان لس�ان الصحافة التساؤل: 
»مل�اذا يقلق مدي�ر التلفزيون إزاء دفع ه�ذه الغرامة، طاملا 
أن املال الالزم لدفعها س�يأتي م�ن رضائب املواطنني وليس 

من جيبه«؟

يو�صف �ل�صريف

مىض ع�ام 2014 وبق�ي االقتصاد العامل�ي يواجه معضالت 
مهم�ة يف بلدان أساس�ية كبلدان أوروب�ا واليابان ناهيك عن 
تراج�ع أداء االقتصاد الصين�ي واالنخفاض املهم يف أس�عار 
النف�ط. ومقاب�ل ذل�ك ثمة تحس�ن يف أداء اقتص�اد الواليات 
املتحدة، وإن كان ليس مقنعاً لكثريين. ويقدَّر نمو االقتصاد 

العاملي يف 2014 بنحو 3.4 يف املئة.
يف الوالي�ات املتح�دة، حق�ق االقتصاد تحس�ناً مهم�اً وقدرة 
ع�ىل إيج�اد الوظائ�ف بمع�دل يزي�د قلي�اًل ع�ىل 300 أل�ف 
وظيف�ة ش�هرياً. وتع�زز إمكان�ات إيج�اد الوظائ�ف الثقة 
بق�درات قط�اع األعمال عىل التوس�ع يف ضوء زي�ادة الطلب 
عىل الس�لع والخدمات. وتمثل الواليات املتحدة س�وقاً مهمة 
للس�لع والبضائع املص�درة من البلدان األوروبية واآلس�يوية 
واألمريكي�ة الالتيني�ة. وتمكنت الوالي�ات املتحدة من خفض 
وارداتها من النف�ط الخام من بلدان عديدة منتجة للنفط ما 
ساهم يف خفض أس�عار النفط عاملياً، وساعدت زيادة إنتاج 
النفط والغاز الصخريني يف الواليات املتحدة يف خفض الطلب 

عىل النفط املستورد.
لكن االقتصاد األمريكي الذي يعت�رب قاطرة االقتصاد العاملي 
ل�م يتمكن حتى اآلن، ومن�ذ األزمة املالي�ة العاملية يف 2008، 
م�ن أن ينتش�ل االقتصادي�ن األوروبي واليابان�ي من الركود 
من خ�الل آليات االس�ترياد. ويمك�ن الزعم ب�أن األوروبيني 
واليابانيني يجب أن يتعاملوا مع املش�اكل الناتجة من ضعف 

مستويات االستهالك املحيل يف بلدانهم.
وال ب�د للبلدان الصناعية املس�تهلكة للنفط من أن تس�تفيد 
م�ن الراجع املهم يف تكاليف النفط الذي ما زال يمثل مصدراً 
مهم�اً للطاقة. وال بد م�ن أن تراجع تكالي�ف النقل الجوي 
والبح�ري وال�ربي وتنخفض تكالي�ف وقود التدفئ�ة ووقود 
املصان�ع واملعام�ل ما يعني تراجعاً يف مع�دالت التضخم. بيد 
أن معدالت التضخم منخفضة أساس�ًا يف البل�دان الصناعية 
بفع�ل انخفاض الطلب ما دفع الس�لطات النقدية إىل خفض 
أسعار الفوائد تحفيزاً للتمويل واإلنفاق. وستتضح مؤرشات 
التضخم يف ش�كل أفض�ل خالل 2015 بعد اس�تيعاب تراجع 
أس�عار النف�ط يف آليات اقتص�ادات الدول املس�تهلكة.وثمة 
م�ن يراهن عىل أن أوضاع أس�واق النفط س�تحفز عىل مزيد 
من االستهالك وتحس�ن حركة السياحة والسفر. لكن هناك 
س�لوكيات استهالكية مكتسبة منذ وقوع األزمة املالية قد ال 
يكون من الس�هل تجاوزها حتى لو توافرت الحوافز لخالف 
ذل�ك ومنها الوقود الرخيص. وقد يدفع انهيار أس�عار النفط 
العديد من الرشكات النفطية الرئيسة، وهي رشكات تنتمي إىل 
البلدان املستهلكة، إىل خفض مخصصات اإلنفاق الرأسمايل يف 
حقول النفط وعمليات االستكش�اف واالستخراج، خصوصاً 
يف حقول النفط والغاز الصخريني، وبذلك س�تتأثر نشاطات 
مصاحبة وس�تراجع إيراداتها وإمكاناتها لتحقيق عائدات.

ونم�ا االقتصاد العامل�ي يف العقود املاضي�ة بوترية مهمة بعد 
تحس�ن األوضاع االقتصادي�ة يف بلدان عدي�دة ودخول بلدان 
نامية عديدة يف نطاق البلدان الناشئة ذات النمو الرسيع، مثل 
الهن�د والصني والربازي�ل. وفّعل س�قوط منظومة االقتصاد 
الش�مويل قدرات اقتص�ادات بلدان أوروب�ا الرشقية. وارتقت 
التحوالت يف مجال التكنولوجيا بأداء القطاعات االقتصادية، 
وإن تف�اوت األمر ب�ني بلدان وأخ�رى. وبلغت قيم�ة الناتج 
اإلجم�ايل لالقتص�اد العاملي ع�ام 2013، بموج�ب تقديرات 
األم�م املتحدة والبنك ال�دويل وصندوق النقد ال�دويل وغريها، 
نح�و 75 تريليون دوالر. وتوزع ذل�ك الناتج عىل بلدان العالم 
كله�ا وإن حظيت مجموعة العرشي�ن بنحو 78 يف املئة منه. 
وتضم البلدان العرشين كتالً س�كانية كبرية ومهمة، إضافة 
إىل مرحل�ة التط�ور الصناعي والتقني ال�ذي بلغته عىل مدار 
العق�ود والق�رون املاضية.وليتمك�ن االقتص�اد العامل�ي من 
تحقيق النمو املناس�ب يجب تحسني بيئة األعمال يف مختلف 
بلدان العالم ومن ثم التمكن من اس�تغالل املوارد االقتصادية 
عىل أس�س مواتية لتحقيق معدالت نمو متس�ارعة. وما زال 
االقتصاد العاملي يعتمد عىل املوارد األولية املصدرة من البلدان 
النامي�ة، وكذلك النف�ط املصدر من بلدان آس�يوية وأفريقية 
والتينية تع�د من البل�دان ذات االقتص�ادات املتخلفة.وفيما 
تطغى آليات االقتصاد الرأس�مايل عىل البلدان كلها باس�تثناء 
كوري�ا الش�مالية وربما كوبا. بيد أن توظي�ف تلك اآلليات ال 
يع�د متناغماً يف كل البلدان فثم�ة بلدان ما زالت تمنح الدولة 
املس�احة األكرب يف االقتصاد الوطني، وبذلك ال يوظف القطاع 
الخاص إمكاناته املالية واإلدارية يف الشكل املناسب. وما زالت 
عملي�ات التحول الهيكيل معطلة يف بلدان عديدة بما يتناقض 
مع مفاهيم اتفاقات منظمة التجارة الدولية التي تعتمد عىل 
حري�ة توظيف األموال وتعزيز التنافس�ية ومب�ادئ التجارة 
الحرة.وب�ذل البن�ك الدويل وصن�دوق النقد ال�دويل محاوالت 
عدي�دة مع بلدان نامي�ة مهمة مثل الجزائ�ر ومر والعديد 
م�ن البلدان األفريقي�ة من أجل إنجاز إصالح�ات بنيوية من 
دون تحقي�ق إنجازات تذكر، عىل رغم أن تلك املحاوالت كانت 
م�ن أجل معالجة مش�اكل الديون وأقس�اطها، أي أن اإلرادة 
الوطني�ة لإلص�الح يف البل�دان املعنية ما زالت غ�ري متوافرة. 
وتعان�ي بل�دان كثرية مش�اكل الفس�اد الس�يايس واإلداري 
ومعوقات البريوقراطي�ة.وإذا تطلعنا إىل آف�اق العام الجديد 
هل يمكن أن نس�ترشف إمكانيات لتحس�ن بيئ�ة األعمال يف 
بلدان عديدة، وهل ستتطور أوضاع البلدان الرئيسة يف أوروبا 
وهل س�يخرج االقتصاد الياباني من الركود وهل سيستأنف 
االقتص�اد الصيني حيويته؟ يف زمن العومل�ة أصبح االهتمام 
بالتفاصي�ل املتعلق�ة بكل االقتصادات ذا أولوي�ة إذا أردنا أن 

نح��دد معالم النمو والتنمية لهذا العالم.

عامر ذياب �لتميمي 

إنعاش االقتصاد العاملي 
يعتمد عىل القطاع اخلاص

تدهور حرية التعبري يف تركيا وبروز جيش أردوغان اإلعالمي

غ�داة هجمات »11 أيلول« يف نيويورك وواش�نطن، اتجهت 
األنظار إىل باكس�تان حي�ث وقف الجن�رال برويز مرشف، 
مثقالً بالعبء امللقى عىل كاهله، مطلقاً ش�عارات ملكافحة 
اإلره�اب، لم يقو ع�ىل تنفيذ املهم�ة املطلوب�ة يف إطارها، 

وهي: تفكيك املدارس الدينية يف بالده.
لم تس�عف الظروف وتوالت التربيرات وبرزت تساؤالت عن 
مغ�زى »صدام الحض�ارات« وُطرح يف الغرب س�ؤال كبري: 
»مل�اذا يكرهونن�ا؟« وج�اء ال�رد عليه من الرشق بتس�اؤل 
مضاد: »وماذا عن أطفال فلس�طني؟«. واندفع بوش االبن 
بنزع�ة »الكاوبوي«، محذراً: »من لي�س معنا فهو ضدنا«، 
وانزلق العالم إىل »نظرية الفسطاطني« التي أطلقها أسامة 
بن الدن.كانت باكستان مرتعاً خصباً، بالد ظاهرها ثقافة 
تراوح بني بداوة تقليدية وتحّر عىل طريقة ش�به القارة 
الهندي�ة، مطعم بنكه�ة إس�المية، وباطنه�ا عالم رسي، 
مسكون بعقد االضطهاد والنقص، وأعراف قبلية تعايشت 

مع املوروث الثقيل ل� »األفغان العرب«.
يكفي أن نعلم أن املدارس الدينية يف باكستان يناهز عددها 
ال��25 ألفاً وتؤوي عرشة ماليني طال�ب، توفر لهم الطعام 

وامللب�س وكافة احتياجاته�م ... وفرص�ة االلتحاق بركب 
»الجه�اد«، كما تفرّسه تنظيمات تدي�ر تلك املدارس، نمت 
وترعرع�ت تح�ت إرشاف ال�� »يس آي أي« لغرض محاربة 

السوفيات يف أفغانستان يف تسعينات القرن املايض.
اس�تحرت الجماعات املتش�ددة »تحريفاته�ا« لتصدير 
»جهاديني« إىل الخارج، وتجنيد مجانني يف الغرب عرب شبكة 
املعلوماتي�ة، وأوجدت عاملاً مجنون�ًا »ال تعرف فيه املقتول 

من القاتل« عىل رأي الشاعر الراحل صالح عبدالصبور.
لك�ن ه�ذه الجماعات س�قطت يف فخ مج�زرة األطفال يف 
مدرسة بيشاور يف 16 الشهر الجاري. قبلها كانت »نظرية 
الفسطاطني« مربراً النتشار خاليا إرهابية تؤرق العالم من 
كندا إىل أس�راليا مروراً بأوروبا، وم�ن نيجرييا والصومال 
وش�مال أفريقي�ا إىل أطراف آس�يا. كان كافي�اً أن يقال إن 

»داعش« وزع رشيط فيديو يدعو فيه إىل قتل الفرنس�يني، 
حت�ى تظهر موج�ة اعت�داءات جنونية، من طع�ن لرجال 
رشط�ة إىل ده�س للمارة يف ثالث مدن فرنس�ية خالل فرة 

أعياد امليالد.
وإذا كانت الهجمات يف فرنس�ا ودول أخرى يف الغرب نفذت 
بوسائل متاحة كسيارة وسكني أو مواد مجمعة محلياً، فإن 
هجمات »بوكو حرام« يف نيجرييا و»الش�باب« يف الصومال 
و»دواع�ش« الجزائ�ر وجواره�ا والجماع�ات اإلرهابية يف 
باكس�تان وآس�يا، تتطلب إمكانات وتموي�اًل. وقيل الكثري 
عن أن عصابات التهريب واملخدرات والقرصنة، تتس�ر ب� 

»الجهاد« ل� »ترشيع« نشاطها.
والقاسم املشرك بني قتل عرشات األطفال األبرياء يف مدرسة 
باكس�تانية وخطف ع�رشات الفتي�ات يف ش�مال نيجرييا 

لتجنيده�ن يف عمليات انتحارية، واضح وجيل، وينس�ب إىل 
مجموعات أعلنت والءها ل� »داعش« وانخراطها يف س�عي 
دؤوب لنرش الفوىض والعبثية، وتأليب الغرب ضد كل الذين 

يحملون مالمح رشق أوسطية، مسلمني وغري مسلمني.
والغرب املقصود هن�ا هو الذي يحكمه من وصفهم جربان 
خليل ج�ربان يوم�اً ب�� »ذوي الوج�وه البائخ�ة والعيون 
الزرقاء«، الس�اعني إىل إحكام قبضتهم ع�ىل الرشق، ولهم 
فيه م�آرب وأدوات متعددة، ليس أقله�ا حفنة منقادين يف 
وهم رصاع ب�ني األديان والثقاف�ات، ال يتورعون حتى عن 

التنكيل بأبناء جلدتهم وتكفريهم وقتلهم.
لكن مجزرة األطفال يف بيش�اور، قلبت األوضاع رأس�ًا عىل 
عق�ب، واقتض�ت إع�الن رئيس ال�وزراء الباكس�تاني نواز 
رشي�ف ف�رض منهج تعليم ديني رس�مي ع�ىل »املدارس« 
وقط�ع مص�ادر تمويله�ا الخارجية. وب�ني وقوف مرشف 
مرنح�ًا متلعثم�اً يف 2001 وموق�ف نواز رشي�ف باألمس، 
املس�تند إىل دعم الطبقة السياس�ية واملؤسسة العسكرية، 
فارق يستدعي االنتباه ... لقد أسقطت مجزرة بيشاور كل 

املربرات.

�صمري �ل�صعد�وي

اقتالع اإلرهاب من جذوره ... ال عزاء للمجانني

فوؤ�د ح�صون



 فاروق يوسف 

أذكر أني قبل س�نوات سألت الروائي عبدالستار 
ناصر يوم كان مقيما في عمان عن موقع محلة 
الطاط�ران، وكان قد أصدر رواي�ة بهذا العنوان 
وهي المحل�ة البغدادية التي ولد فيها. لم أخبره 
يومها أن صوت سليمة مراد كان ينبعث من بين 

سطور روايته األكثر شهرة من بين رواياته.

الوجدان العراقي يحلق بجناحيها
يبدأ ذلك الصوت الس�احر ب�”قلبك صخر جلمود 
ما حن عليه” وال ينتهي ب�”على ش�واطي دجلة 
م�ر”. كان ذل�ك الص�وت خزانة م�ن العواطف 
اإلنسانية التي تتسامى روحيا بَمن يستمع إليه، 
بعد أن تضفي عليه الشيء الكثير من أريحيتها. 
فكان�ت الطاط�ران حي�ث ول�دت س�ليمة مراد 
بمثابة المكان الذي شهد والدة إحدى معجزاتنا 

في العصر الحديث.
أس�طورة الغناء العراقي التي زادها زواجها من 
ناظ�م الغزالي لمعان�ا وتقديرا رغ�م أنها كانت 
تكب�ره ي�وم زواجهم�ا ف�ي الع�ام 1953 ب�16 
عاماً، كان�ت المرأة العراقية األولى التي حظيت 
بلقب باشا، من قبل رئيس الوزراء يومها نوري 
الس�عيد. وه�و ما يكش�ف عن نظ�رة االحترام 
واإلج�الل التي كان ينظر م�ن خاللها المجتمع 
العراق�ي للفن�ان، وهو ف�ي هذه الحال�ة امرأة، 
ف�ي ثالثينات القرن الماضي. وه�و اللقب الذي 
حرص�ت على أن تحمل معان�ي هيبته يوم غنت 
في باريس في العام 1936 وفي كل مكان ذهبت 

إليه متوجة بنبلها.
الباشا ترفض مغادرة العراق

ابنة العائلة اليهودية التي رفضت مغادرة العراق 
يوم غ�ادر اليهود مضطرين في الس�نوات التي 
أعقبت اغتصاب فلسطين كانت تدرك أن وطنها 
الحقيقي يقع في الف�ن الرفيع الذي قّدر لها أن 
تكون من خالل صوتها النادر وسيطة بينه وبين 
بش�ر بعينه�م، وه�م العراقيون الذي�ن أحبوها 
ووهبوه�ا أوس�مة التقدي�ر الت�ي تس�تحقها، 
فكان�ت عراقيتها بمثابة جناحي ش�وق وحنين 
وشفافية ورهافة س�افرا بالعراقيين من أرض 
الواقع إلى أرض الخيال، فكان واجبها اإلنساني 
يحتم عليها أن تبق�ي جناحيها في حالة تحليق 
دائ�م، تأكي�دا لش�عورها الوطني ال�ذي لم يكن 
واردا بالنسبة إليها وال بالنسبة إلى زمنها الذي 
كان عل�ى قدر من الرفع�ة األخالقية أن تعرضه 
في المزاد.الحياة المش�تركة التي عاش�تها مع 
ناظم رغم قصرها كانت هي الحياة الحقة كلها 
بالنسبة إليها. بعد رحيله المفاجئ وكان يومها 
في قمة نضوجه اإلبداعي انطفأ كل شيء فيها

سيدة عصرها
سليمة مراد )1905�� 1974( هي ابنة عصرها 
المتم�ردة، ذل�ك العص�ر ال�ذي كان الرجال هم 
سادة الغناء، بل وس�ادة كل شيء فيه، حتى أن 
امرأة موهوب�ة من الجنوب، محافظة ميس�ان 
بالتحدي�د كانت قد اتخذت لها اس�ما رجاليا هو 

“مس�عود العمارتلي” لتغني من غير حرج، غير 
أنها كما تقول الحكاية كانت قد تماهت بجنون 
م�ع ذكورتها المنتحلة فتزوج�ت من امرأة من 

مدينتها.
حي�ن اكتش�فت تل�ك المرأة س�رها دس�ت لها 
الس�م ف�ي الطع�ام وقتلته�ا وهي ل�م تتجاوز 
س�ن األربعي�ن وكانت ق�د تركت وراءه�ا عددا 
من أجمل األغاني العراقية. ش�يء من “كصيت 
المودة” وهي أغنيتها الش�هيرة يظل عالقا في 

الذاكرة العراقية.
س�ليمة م�راد وه�ي ابن�ة بغ�داد المتطلعة إلى 
غده�ا كان�ت ق�د حض�رت إل�ى الف�ن منعم�ة 
بأنوثته�ا الطاغية لتفتح الب�اب أمام أجيال من 
المطرب�ات اللوات�ي اتبع�ن خطواته�ا الواثقة. 
زكي�ة جورج، عفيفة اس�كندر، زهور حس�ين، 
نهاون�د )اللبنانية(، لميعة توفي�ق، فايزة أحمد 
)الس�ورية( ومائدة نزهت، على عكس مسعود 

العمارتلي، التي كان غناؤها ريفي الطابع.
تماهت س�ليمة مراد مع ثقافة بيئتها البغدادية 
وه�ي ثقاف�ة مديني�ة ف�كان المق�ام العراق�ي 
مرجعه�ا األس�اس، رغم أنها لم تحرج نفس�ها 
بأداء )قراءة( المقام�ات الصعبة التي اعتبرتها 
اختصاص�ا رجاليا، وق�د ال يك�ون مصادفة أن 
الغزالي الذي قاسمته العيش والغناء لم يكن هو 

اآلخر يميل إلى المقامات التي هربت منها.
غي�ر أنها يوم كانت تؤدي المقامات األقل وطأة 
ل�م تكن تتغنج. كانت تغني كمن يلقي موعظة، 

كمن يشير إلى طريق النجاة. وهو ما يعني أنها 
كانت قد اكتسبت الكثير من سلوك قراء المقام. 
كانت سليمة باشا محظوظة حين تبناها شاعر 
أغني�ة مره�ف الحس ه�و عبدالكري�م العالف، 
وملحن ه�و صالح الكويتي، ال�ذي كان يهودي 
الديان�ة مثلها ففتحا أمامه�ا األبواب التي تقود 
إلى الروح البغدادية. فتجل�ت موهبتها الغنائية 
الفذة في “هذا مو إنصاف منك” و”نوبة مخمرة 
نوبة مغش�اية” و”يا نبعة الريح�ان” و”يا يمه 
ثاري هواي” و”خدري الج�اي خدري” و”خيه 
لوصي الماي” وهي األغاني التي أخذت طريقها 
إل�ى الوجدان العراقي وص�ارت بمثابة جزء من 
ش�فرته الوراثي�ة. حنين العراقيي�ن إلى صوت 

سليمة مراد هو جزء من حنينهم إلى هويتهم.
سيدة الغناء تودع أسطورتها

كانت متوجًة ملك�ة للغناء العراقي يوم تعرفت 
على ناظم الغزالي )1921 ��� 1963( الذي بدت 
موهبت�ه الغنائية المس�تندة إلى خي�ال صوتي 
شاس�ع مثل حقول برية خارق�ة منذ البدء.كان 
الغزالي اكتش�اف حياتها، الذي قررت أن يكون 
أروع وأجم�ل وأعظ�م مقتنياته�ا الش�خصية 
فتزوجت�ه، كما لو أنه�ا تغلق حياته�ا به. ومن 
يس�تمع إل�ى غنائهم�ا مع�ا ف�ي “كان القل�ب 
س�اليك” ال ب�د أن يقر أن تاريخ الغن�اء العراقي 
كان ق�د ش�هد لقاء بي�ن كوكبين ف�ي مجرة ال 
تظه�ر إال ف�ي لحظ�ة خل�ق اس�تثنائي.لم يكن 
الغزال�ي برجولته الواضحة كائنا أس�يرا إال عن 

طري�ق الحب والش�غف بم�ا ال ينته�ي. وهو ما 
استسلمت له سليمة بخبرة جلوسها مع الملوك 

واألمراء ورؤساء الوزارات.
كان مل�ك الوج�دان العراقي ناظ�م الغزالي هو 
س�يدها في البيت م�ن غير من�ازع. لذلك كانت 
صدمتها بموته وهو األصغر منها هائلة الوقع.

صحيح أنها لم تره وه�و يموت غير أن فكرتها 
عن موتها المؤجل الذي ص�ارت تتمنى وقوعه 
في أّي لحظة كانت تحيط بها من كل جانب. لقد 
رأيتها وكنُت صغيرا في التش�ييع المهيب الذي 

أقيم للغزالي.
كنا نقف في ش�ارع النضال بالقرب من القصر 
األبي�ض حاملي�ن الزه�ور ف�ي انتظ�ار أن يمر 
موك�ب جن�ازة فقيد الع�راق حين ق�ال معلمنا 
وهو يشير إلى إحدى السيارات التي كانت تسير 
ببطء “تلك س�ليمة باش�ا”، س�ليمة باش�ا التي 
أكتب عنها اآلن كانت سيدة عصر لم نكن نتوقع 
أنه س�ُيمحى بهذه السرعة. لم نكن يومها ندرك 

أن سيدة الغناء العراقي تودع سيد ذلك الغناء.
سليمة باشا تتماهى مع ثقافة بيئتها البغدادية 
وه�ي ثقاف�ة مديني�ة ف�كان المق�ام العراق�ي 
مرجعه�ا األس�اس، رغم أنها لم تحرج نفس�ها 
بأداء المقامات الصعبة التي اعتبرتها اختصاصا 

رجاليا
مأساة الحياة القصيرة

يقال إن ناظ�م الغزالي ت�زوج صوتها وقد كان 
صغيرا. يقال أيضا إنه تزوج ش�هرتها وقد كان 
مجه�وال. وهم�ا ق�والن ال يمتان بصل�ة إال إلى 

جزء صغير من الحقيقة.
كان الغزالي مث�ل الكثيرين معجبا بصوتها، أما 
ش�هرتها فقد كانت ف�ي البدء مفتاح�ا ألبواب 
المجتمع المخمل�ي التي انفتحت أمامه، غير أن 
ملكته الصوتية العظيمة وحضوره الش�خصي 
الطاغ�ي، رغ�م الخج�ل ال�ذي كان يتخل�ل ذلك 
الحض�ور كانا ق�د انتقال به وبس�رعة من الظل 

إلى الضوء.
األغني�ة  رس�ول  األول،  الع�راق  مط�رب  كان 
العراقي�ة إل�ى العالم العربي فصارت س�ليمة ال 
تخفي س�عادتها من مش�اركته الغن�اء العلني، 
وهو ما كانا حسب قولها يفعالنه سرا في البيت 
الس�عيد. لم يكن الغزالي ف�ي عالقته بها نفعيا، 
وه�ي الت�ي كان�ت معروف�ة بقوة ش�خصيتها 

واعتدادها وترفعها.
كانت الحياة المش�تركة التي عاشتها مع ناظم 
رغ�م قصرها ه�ي الحياة الحقة كلها بالنس�بة 
إليه�ا. بع�د رحيل�ه المفاج�ئ وكان يومها في 
قم�ة نضوجه اإلبداع�ي انطفأ كل ش�يء فيها، 
بالرغم من أنها وبإلحاح من التلفزيون العراقي 
كانت قد ص�ورت عددا من أغانيها القديمة.لكن 
مشهدها وقد غلب عليه الحزن لم يكن قادرا على 
أن يس�ّر أحدا. كما ل�و أن الغزالي كان يقف مثل 
ش�بح بينها وبين الروح التي أطربت العراقيين 
بتجلياته�ا وكرم صوته�ا الوف�ي لبغداديته. ال 
تزال س�ليمة مراد بعد أربعين س�نة من وفاتها 

سيدة الغناء البغدادي.

التأليف اجلامعي .. ظاهرة خلقها صناع السينام والدراما حلل 
أزمة التكرار وامللل

 
ح�اول صن�اع الس�ينما والدراما خلق نوع جديد من االب�داع، وهو التأليف الجماعى، أو ما يس�مى بورش الكتابة، ف�ى محاولة منهم لحل 
مشكلة تكرار افكار النصوص الدرامية سواء فى السينما أو التليفزيون، وهذا االمر ادى الى تألق مثل هذه النوعية من االعمال التى تعتمد 
على الكتابة الجماعية.وانتش�رت في الس�ينما والدراما، ما يسمى بورش كتابة الس�يناريو أو "التأليف الجماعى"، وبدأت هذه الفكرة منذ 
القدم، ولكنها اصبحت ظاهرة بعد انتشار وظهور نوعية مسلسالت "سيت كوم" و"مينى كوم"، وكأن هذه الورش تصلح أكثر لمثل هذه 

النوعية من االعمال، وبالفعل يبدو ان األعمال التجارية يصلح لها العمل بنظام الورشة. 
جدل حول الفكرة :

وكان اصحاب هذا النهج يرون ان "الورش" مفيدة جدا، الن الفردية تنتج عنها الملل لدي المش�اهد أو تكرار في األفكار الموجودة داخل 
العمل، وبالتالي لن يحقق النجاح المرجو، ولكن مجموعة ورشة العمل الكل فيها يجتهد مما تنتج عنها أفكار مختلفة وجديدة تختلف من 
كاتب آلخر وتصب كلها في إطار وصالح العمل المطروح. ولكن المش�كلة التى تواجه كتاب الورش هو "التيتر" خاصة ان هناك اس�ماء 
شبابية يتم استبعادها من المقدمة االعالنية للعمل. ويبدو ان نجاح نظام الورش يمكن ان يحقق العديد من الفوائد، بشرط كتابة أسماء 

جميع المؤلفين علي تيتر العمل الدرامي، سواء فى السينما أو التليفزيون.
مهمة صاحب الورشة :

هو المس�ئول عن ظهور جميع الحلقات في إطار متكامل ومنفصل، فمهمته أن يس�ير العمل كله في خط واحد ووظيفته أن يرى ما 
كتبه زمالؤه في ورش�ة العمل وإذا احتاجت إلي تعديل يقوم به كما ان المش�رف علي العمل يقوم "بتضفير" الموضوعات حتي 

يكون للعمل طعم واحد وفكرة عامة.
السينما :

اما فى الس�ينما، فقد انتش�رت ظاهرة ورش كتابة الس�يناريوهات، فهناك من يراها جيدة وآخرون يرونها تقضي على طموحات 
كتاب السيناريو الجدد، ومما زاد االمر تعقيدا ان كبار المؤلفين والمخرجين والفنانين اختلفوا حول تلك الفكرة. وقد أقام عدد من 

كتاب السينما ورشا لها منهم محمد حفظي وخالد دياب وغيرهم.
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فنــــون   العدد )879(  االربعاء 7  كانون الثاني  2015 9-8
تستعد المطربة اللبنانية 
مادلين مطر للسفر الى 

برشلونة يوم 8 يناير الحالى، 
حيث تقوم بتقديم حفل 

غنائى هناك وتقوم مادلين 
بتجهيز الحفل واختيار بعض 

االغانى التى تنال اعجاب 
الجمهور. وتمنت مادلين 

مطر ان يلقى الحفل اعجاب 
جمهورها من الجاليات 

العربية الموجودة هناك.

   بيروت: إنتهت المغنية والممثلة الشابة مروة جمال من تصوير دورها في 
الجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين" الذي تجسد فيه شخصية فتاة 

اسمها "نادية" ستكون سببًا في حدوث خالفات في األسرة الحاكمة، وسافرت 
منذ أيام إلى لبنان للبدء في استكمال ألبومها األول الذي كانت قد أجلته 

بسبب تصوير المسلسل لتعود إلى مصر الستكمال باقي األغاني ولتحديد 
موعد جديد لطرحه.ُيذكر أن المسلسل يدور حول حياة الخديوي إسماعيل، 

وفترة حكمه لمصر، وهو من بطولة يسرا وقصي الخولى ونور ومجموعة 
كبيرة من الممثلين، ومن إخراج المخرج السوري شادي أبو العيون السود.هذا 

وتنتظر "جمال" أيضًا عرض مسلسل "اليشمك" الذي انتهت منه منذ أكثر 
من سنتين ولم ُيعَرض إلى اآلن. علمًا أنها طرحت مؤخرًا أولى أغاني ألبومها 

األول بعنوان "حياتي".

تبدأ قريبا الفنانة مى عز الدين تصوير 
مسلسلها الجديد "حالة عشق" من تأليف 

محمد صالح العزب فى ثانى تجاربه مع مى بعد 
مسلسل "دلع البنات".وقال "العزب" في تصريح 
صحفي  إنه انتهى من كتابة 15 حلقة حتى اآلن 
من أحداث العمل التي تدور فى إطار رومانسى 
حول قصة حب مستحيلة بين مذيعة شهيرة، 

تجسدها مى عز الدين وبين زميل لها داخل 
العمل اإلعالمى، يقوم بدوره حازم سمير، وجار 
ترشيح باقى األبطال، وتم إسناد مهمة اإلخراج 

الى ابراهيم صخر.

كارول سامحة تطرح أغنية "الرشق العظيم".. 
ق�ررت المطربة كارول س�ماحة عرض الفيديو كليب "الش�رق العظيم" على ع�دد من القنوت 
الفضائية. وقالت كارول عبر صفحتها على موقع التواصل االجتماعى "فيس بوك": "ياهالشرق 
العظيم باسم العز القديم ال تنسى العدل، الحكمة، الرحمة، الخير، العلم، الدين". وأضافت كارول 

قائلة: "من المقرر طرح االغنية واتمنى ان تحقق نجاحا كبيرا مع الجمهور".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

رسائل السبتايتل املبتذلة
 تعمل اليوم  ومنذ االمس بالعمل وفق المفاهيم التجارية 
وعن طري�ق الترويج )لالهداءات( عب�ر الهاتف المحمول 
ولق�اء مكاس�ب مادية متفق عليها مس�بقا مع ش�ركات 
االتصاالت هنا وهناك.. رغم ان مثل ذلك الترويج قد يستغل 
في ايصال )الشفرات الملغومة( عبر ذلك االسلوب المادي 
الذي تقوم به جميع الفضائيات على حد س�واء اال البعض 

منها حتى وصل االمر الى خروج مثل تلك )االهداءات( عن 
ال�ذوق العام والقيم والعادات.. وخاصة  بعد ان بات االمر 
عند كل ذلك )االبتذال( في انتقاء العبارات المتبادلة ما بين 

المشاهدين..
والبعي�دة كل البعد عن االخالق العربية وحتى االنس�انية 
على ح�د س�واء!!.ولكن ال�ذي ألمن�ي ان التم�ادي وصل 

ببع�ض الفضائيات الى التواصل في الترويج الالاخالقي..
وخاصة تلك االهداءات المدسوس�ة بح�ق المراة العراقية 
تحديدا.. ومن فضائيات ومع االس�ف كونها عربية.. ومن 

تلك االهداءات على سبيل المثال:
" انا اسير العراقيات .. حاب اتعرف على عراقية"

و )البرتقالة ش�رف للعراقية( و )ابو مرش�د يهدي جسم 

البرتقالة ال�ى ابو علي( و )احلى بن�ات العراق البرتقالة( 
علم�ا بان مث�ل تلك االه�داءات ابت�دأت بعد فت�رة التغيير 

مباشرة وبعد ظهور اغنية البرتقالة تحديدا!!.
وم�اذا بعد؟هن�اك الي�وم البعض م�ن الفضائي�ات تروج 
م�ن )مس�تحضرات طبية للرجول�ة( لالس�تدراج وايقاع 
تنت�ج  الت�ي  الش�ركات  تل�ك  حبائ�ل  ف�ي  المش�اهدين 

مستحضراتها في الخفاء !!.
كما علينا ان نش�ير الى كل تلك الطلب�ات للزواج وبألفاظ 
يندى لها  جبين االنسانية  حينما يبغي احدهم الزواج من 
ام�راة او فتاة او حت�ى عجوز ووفق مواصف�ات مخجلة 
وكذا الحال بالنس�بة للطلب�ات االنوثية الت�ي التخلوا من 

االشارة للحالة المادية وعلى طريق اغراء الرجل !!.

اأ�سطورة الغناء العراقي
سليمة مراد سيدة عرصها الذي لـم تكتب له النجاة



Apago PDF Enhancer

أثارت ياسمينا، متس�ابقة "أراب جوت تالنت"، حالة من الجدل 
الس�اخن بعد ظهورها في البرنامج بصوت أثار دهشة وإعجاب 
لجن�ة التحكيم، خاص�ة نجوى ك�رم، التي محتها ال�زر الذهبي 
لتنتقل لمرحلة النهائيات مباش�رة، بينما لم يتمالك أحمد حلمي 
دموع�ه م�ن قوة صوته�ا، وبعده�ا حدثت حالة م�ن االختالف 
حول ياسمينا؛ ليس فقط على مواقع التواصل االجتماعي، لكن 
بين نجوم الموس�يقى والغناء أنفس�هم.وهبة ياس�مينا لم تمر 
مرور الك�رام, فقد نجح صوتها في إث�ارة حالة من الجدل على 
مواقع التواصل االجتماعي، حيث تخطت نسبة مشاهدة مقطع 
الفيدي�و الخاص بغناء ياس�مينا على قن�اة "أراب جوت تالنت" 
عل�ى اليوتيوت مليونْي مش�اهدة في أقل م�ن يومين من عرض 
الحلق�ة األولى، بينما تداول العش�رات ه�ذا المقطع على موقع 
"فيس ب�وك"، ووصفوا صوتها بأقوى وأجمل صوت في مصر، 
مطالبين شركات اإلنتاج الغنائية والموسيقيين باالهتمام بهذه 
الموهبة، التي منحوها لقب "خليفة أم كلثوم"، كما تم تأسيس 
أكث�ر م�ن صفح�ة على موق�ع فيس ب�وك تحمل اس�م "محبي 

ياسمينا"، وأخرى "ياسمينا نجمة أراب جوت تالنت".
انتقادات أحالم

ورغم حالة اإلعجاب التي س�يطرت على متابعي برنامج "أراب 
جوت تالنت"، وزيادة نس�بة مش�اهدة مقط�ع الفيديو الخاص 

بغناء ياسمينا
 فاجأت أحالم الجميع بانتقادها لموهبة ياسمينا، وإعالنها عن 

عدم إعجابها بصوتها
 حي�ث أطلقت أكثر من تغريدة وقالت: "الصوت هو اإلحس�اس؛ 
صوتها ضخم جداً، لكنها فقط تس�يء اس�تخدامه، وهو صوت 

مستعار مثل صوت القربة
 يا ليتني معاهم أمس مع احترامي لكل الكبار في اللجنة".

 وأضافت: "لألس�ف الصوت بال إحساس مثل الوردة بال ريحة"، 
كما أطلقت تغريدة أخرى وقالت من خاللها: "أنا مش ضد البنت, 
تستاهل كل خير؛ بس هذه الحقيقة واألسابيع الُمقبلة راح تثبت 

لكم صحة كالمي".
ورغم أن نجوى كرم تتواصل مع جمهورها دائماً عبر صفحتها 
على موقع فيس بوك وحسابها على موقع تويتر، إال أنها رفضت 

الرد على انتقادات أحالم وتجاهلت كالمها تماماً.

رسالة تحذير
أح�الم ل�م تك�ن الفنان�ة الوحي�دة التي تنتق�د صوت ياس�مينا 
وتهاجمه�ا, فالموس�يقار عمرو إس�ماعيل أعلن ع�دم إعجابه 
بصوت ياس�مينا واتهمها بالتقليد، بل ووجه رس�الة تحذير لها 

من خالل حس�ابه الخاص على موق�ع "فيس بوك"، وكتب: "لم 
 Arabs got talent"" تبهرني البنت المصرية ياسمينا في برنامج
لسبب بسيط، أن هذا صوت مستعار وغير حقيقي، البنت صوتها 
وهي بتتكلم والطبيعي ليس كذلك, المش�كلة أنها تقلد وتحاول 
تعري�ض صوتها وه�ذا خطأ، وواضح من صوته�ا الطبيعي أنه 
ليس كما ظهر في الغناء، الموضوع بس�يط، اسمع صوت أنغام 
أو أي مطرب�ة ناجح�ة تجد صوته�ا في الكالم ه�و صوتها في 
الغن�اء، بخالف ذل�ك يصبح األمر غي�ر طبيعي ومس�تعاراً، ولو 

أرادت تقديم أي لون آخر من الغناء لن تنجح".
وأض�اف: "محاول�ة تعري�ض الص�وت وإخراج�ه بالش�كل ده 
م�ن بنت صغي�رة معناه تدمي�ر أحباله�ا الصوتية".وجهة نظر 
عم�رو إس�ماعيل أث�ارت حالة من الغض�ب، حيث تلق�ى العديد 
من التعليق�ات التي تنتقده وتؤكد أن رأي�ه غير صحيح، ليخرج 
ع�ن صمته ويق�رر الدفاع عن نفس�ه وكتب: "بالنس�بة للناس 
المعترض�ة عل�ى رأيي الخ�اص بموهب�ة الغناء ياس�مينا, مش 
عيب لو مش عارف ومش عيب لو تعبت نفس�ك ولجأت للقراءة 
والبح�ث قبل م�ا تتعص�ب, العلم ن�ور على فكرة, ف�ي حاجات 
  Voice Register ، Tessitura، Falsetto and Contraltoاس�مها

ابحثوا عن المفاهيم دي".
موهبة تستحق االحترام

"ص�وت أكث�ر م�ن رائ�ع وموهب�ة تس�تحق االهتم�ام"، بهذه 
الكلم�ات تح�دث الموس�يقار حلمي بك�ر ل�"لها" ع�ن رأيه في 
موهبة ياسمينا، وأضاف: "هذه الفتاة تمتلك خامة صوت جيدة 
للغاية، وأتمنى أن تهتم ش�ركات اإلنت�اج بموهبتها, فأنا أتوقع 
لها ُمس�تقبالً فني�اً ناجح�اً إذا كانت حريصة عل�ى التطوير من 
نفسها ومن موهبتها، وإذا تلقت االهتمام الذي تستحقه".وعن 
رأيه في االنتقادات التي تعرضت لها ياس�مينا واتهامها بالتقليد 
واالس�تعارة، يقول: "من يقول هذا الكالم جاهل وال يفقه شيئاً 
ف�ي الموس�يقى والغناء, يجب تش�جيع هذه الفت�اة واالهتمام 
بموهبته�ا بدالً م�ن انتقادها".م�ن ناحية أخ�رى، أعلن عصام 
األمير؛ رئيس التلفزيون المصري؛ أن اتحاد اإلذاعة والتليفزيون 
ق�رر تبني موهب�ة ياس�مينا ودعمها، م�ن خ�الل تدريبها على 

ف�ي  متخصصي�ن  الموسيقى.أي�دي 

األمريكيون خيتارون الفرنسية كوتيار كأفضل ممثلة
 

نيويورك- اختار نقاد سينمائيون أميركيون الفرنسية ماريون كوتيار كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم “دو جور، اون نويي” و”ذي اميغرينت” 
وفيلم “اديو او النغاج” لجان لوك غودار كأفضل فيلم لعام 2014.

وفضل أغلب أعضاء هذه الجمعية أداء ماريون كوتيار على أداء الممثلة جوليان مور في “ستيل آليس” والممثلة سكارليت جوهانسون في 
“لوسي” و”اندر ذي سكين”.

وتق�دم فيل�م جان لوك غودار الذي حاز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان عام 2014، على “بويهود” لألميركي ريتش�ارد لينكاليتر 
في هذه الجوائز التي تمنحها “ناشونال سوساييتي أوف فيلم كريتيكس”. في المقابل فاز المخرج األميركي بجائزة أفضل مخرج.

وتتميز “ناش�ونال سوس�اييتي أوف فيلم كريتيك�س” عن غيرها من الجمعيات التي تمنح جوائز بابتعادها ع�ن األضواء في اختيار الفائزين. فال 
تنقل الترش�حيات عبر التلفزيون وال تقام حفلة لتس�ليم الجوائز بل يتم االكتفاء بإرس�ال ش�هادة إلى الفنانين الفائزين من قبل أعضاء الجمعية 

البالغ عددهم 59 عضوا.
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تبدأ قريبا الفنانة مى عز الدين تصوير 
مسلسلها الجديد "حالة عشق" من تأليف 

محمد صالح العزب فى ثانى تجاربه مع مى بعد 
مسلسل "دلع البنات".وقال "العزب" في تصريح 
صحفي  إنه انتهى من كتابة 15 حلقة حتى اآلن 
من أحداث العمل التي تدور فى إطار رومانسى 
حول قصة حب مستحيلة بين مذيعة شهيرة، 

تجسدها مى عز الدين وبين زميل لها داخل 
العمل اإلعالمى، يقوم بدوره حازم سمير، وجار 
ترشيح باقى األبطال، وتم إسناد مهمة اإلخراج 

الى ابراهيم صخر.

نشرت الفنانة وفاء عامر، صورا 
لها عبر صفحتها على موقع 

التواصل االجتماعى "فيس بوك" 
أثناء تحضيرها لحفل مهرجان 

الفضائيات. 
وقالت وفاء عامر: إنها تعيش 
حالة من السعادة خاصة بعد 

علمها بخبر حصولها على 
جائزة أحسن ممثلة فى مهرجان 

الفضائيات عن دورها فى مسلسل 
"جبل الحالل". 

نفت النجمة نيللى كريم أي خالف مع المخرجة كاملة 
ابوذكرى، مشيرة إلى أن "كاملة" صديقتها وعالقتها بها 

على أحسن ما يكون.
وقالت في حديث صحفي  ليس معنى عملي مع مخرج جديد 

أن تخرج علينا الشائعات المغرضة بأن هناك خالفات بيننا.
وتابعت نيللى: كاملة مخرجة متمكنة وشهادتى فيها 

مجروحة، كما أنها منحتنى ثقة كبيرة ألنها ترانى كممثلة 
بعين المخرج الثاقبة.

يشار إلى أن نيللى كريم ستقدم خالل رمضان المقبل 
مسلسل "تحت السيطرة" تأليف مريم ناعوم واخراج تامر 

محسن.

القاهرة: إستقبلت الفنانة ميريام 
فارس العام الجديد في فندق 

السيكال الدوحة في حفل استمر 
الطلب على تذاكره حتى بدايته 
رغم نفاذ التذاكر. حيث قدمت 

فارس مجموعًة من أغانيها القديمة 
والجديدة وسط تفاعل الجمهور 
خاصًة مع أغنية دّقوا الطبول.هذا 

والتقطت فارس العديد من الصور 
مع الحضور  ولم تبخل على المعجبين 

.Selfieبصور الـ

سلمى صباحي تعود للغناء بعد غياب 5 سنوات..
 م�رة أخ�رى تعود المذيعة والمغنية الش�ابة س�لمى صباح�ي للغناء، بعد آخر حف�ل لها منذ 5 
س�نوات، وذلك يوم الخميس 15 يناير من الشهر الجاري على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك.
وبدأت "س�لمي" ف�ي الدعاية للحفل المرتقب عبر حس�اباتها الرس�مية عل�ي مواقع التواصل 
االجتماعي، واس�تطلعت "س�لمى" رأي محبينها في االغنيات التي ستقدمها علي المسرح بعد 

الغياب ومنها "لما الشتا يدق البيبان".

رسائل السبتايتل املبتذلة
 تعمل اليوم  ومنذ االمس بالعمل وفق المفاهيم التجارية 
وعن طري�ق الترويج )لالهداءات( عب�ر الهاتف المحمول 
ولق�اء مكاس�ب مادية متفق عليها مس�بقا مع ش�ركات 
االتصاالت هنا وهناك.. رغم ان مثل ذلك الترويج قد يستغل 
في ايصال )الشفرات الملغومة( عبر ذلك االسلوب المادي 
الذي تقوم به جميع الفضائيات على حد س�واء اال البعض 

منها حتى وصل االمر الى خروج مثل تلك )االهداءات( عن 
ال�ذوق العام والقيم والعادات.. وخاصة  بعد ان بات االمر 
عند كل ذلك )االبتذال( في انتقاء العبارات المتبادلة ما بين 

المشاهدين..
والبعي�دة كل البعد عن االخالق العربية وحتى االنس�انية 
على ح�د س�واء!!.ولكن ال�ذي ألمن�ي ان التم�ادي وصل 

ببع�ض الفضائيات الى التواصل في الترويج الالاخالقي..
وخاصة تلك االهداءات المدسوس�ة بح�ق المراة العراقية 
تحديدا.. ومن فضائيات ومع االس�ف كونها عربية.. ومن 

تلك االهداءات على سبيل المثال:
" انا اسير العراقيات .. حاب اتعرف على عراقية"

و )البرتقالة ش�رف للعراقية( و )ابو مرش�د يهدي جسم 

البرتقالة ال�ى ابو علي( و )احلى بن�ات العراق البرتقالة( 
علم�ا بان مث�ل تلك االه�داءات ابت�دأت بعد فت�رة التغيير 

مباشرة وبعد ظهور اغنية البرتقالة تحديدا!!.
وم�اذا بعد؟هن�اك الي�وم البعض م�ن الفضائي�ات تروج 
م�ن )مس�تحضرات طبية للرجول�ة( لالس�تدراج وايقاع 
تنت�ج  الت�ي  الش�ركات  تل�ك  حبائ�ل  ف�ي  المش�اهدين 

مستحضراتها في الخفاء !!.
كما علينا ان نش�ير الى كل تلك الطلب�ات للزواج وبألفاظ 
يندى لها  جبين االنسانية  حينما يبغي احدهم الزواج من 
ام�راة او فتاة او حت�ى عجوز ووفق مواصف�ات مخجلة 
وكذا الحال بالنس�بة للطلب�ات االنوثية الت�ي التخلوا من 

االشارة للحالة المادية وعلى طريق اغراء الرجل !!.

بعد �أن �أده�شت جنوى كرم و�أبكت �أحمد حلمي
ياسمينا متسابقة "أراب جوت تالنت" تثري اجلدل! 

 

از حتت شعار  فيلم القط لـ"عمرو واكد" يجُ
للكبار فقط

 
القاه�رة: وافق�ت هيئة الرقابة عل�ى المصنفات الفنية عل�ى إجازة الفيلم 
السينمائي الجديد "القط" للعرض بالصاالت المصرية في منتصف الشهر 
الجاري تحت الفتة "للكبار فقط" وبذلك لن يس�مح لمن هم دون 18 عاماً 

بدخوله.
وج�اء وضع الالفتة نظراً للمش�اهد الدموية الموج�ودة في الفيلم حيث 

يظه�ر إجراء عمليات س�رقة أعضاء ألطفال الش�وارع وقتلهم بعد عقب 
سرقة األعضاء باإلضافة إلى مشهد حميمي جمع بين الفنان عمرو واكد 

وإحدى بطالت الفيلم.
ُيذكر أن "القط" من بطولة فاروق الفيشاوي، عمرو واكد، صالح الحفني، 

ومن تأليف وإخراج إبراهيم البطوط، ولقد ُعِرَض ألول مرة في مصر ضمن 
المسابقة العربية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته األخيرة.

 

لقاء سويدان تنضم لـ"أستاذ ورئيس قسم" 
مع عادل إمام

 
القاهرة: إنضمت الفنانة لقاء س�ويدان إلي فريق عمل المسلس�ل التليفزيوني الجديد "أس�تاذ ورئيس قس�م" 

م�ع الفن�ان القدير عادل إمام وهو المش�روع الدرامي المقرر عرضه خالل ش�هر رمضان المقبل، وس�ينطلق 
تصويره اليوم الس�بت باس�توديوهات نحاس في القاهرة  بمش�اركة مجموعة من الفنانين الذين يلعبون فيه 

دور البطول�ة ومنه�م الفنانة ميرفت أمين، أحمد بدير، رش�وان توفيق، أحمد حالوة، ضي�اء الميرغني، إدوارد، 
وصفاء الطوخي.

وسيقوم المخرج وائل إحسان بتصوير كافة مشاهد المسلسل داخل مصر بين البالتوهات الداخلية في استوديو 
نحاس وعدد من شوارع القاهرة، فيما قرر المنتج تامر مرسي عدم نشر أية تفاصيل عن قصة العمل أو نشر صور 

منه حتى اقتراب اإلنتهاء من تصويره، مع فرض حالة من السرية على مواعيد التصوير.
ُيذكر أن مسلس�ل "أستاذ ورئيس قس�م" من كتابة السيناريست يوسف معاطي الذي كتب آخر ثالثة أعمال درامية 

للفنان عادل إمام، فيما يعتبر أول عمل درامي رمضاني يدخل بالتوهات التصوير.

كريمة خمتار: أنا بخري و مريض جمرد شائعة
 

أكدت الفنانة كريمة مختار، أنها بصحة جيدة ولم يصبها أى سوء، نافية تماما ما تردد 
فى بعض المواقع بشأن دخولها المستشفى واحتجازها بالعناية المركزة. 

وأوضح�ت "كريمة" - فى اتص�ال هاتفى - أنها موجودة ف�ى منزلها وتعيش حياتها 
بشكل طبيعى ولم تتعرض ألى سوء، وأن كل ما نشر حول مرضها غير صحيح.



قراءة حتليلية لقصة للقاص صالح خلفاوي ..

األسباين خوان غويتيسيلو عاشقًا للرتاث العريب اإلسالمي
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      ح�صونة امل�صباحي 

حص�ل خوان غويتيس�يلو على جائزة س�رفانتس لآلداب 
الالتينية، للع�ام الحالي 2014، أرفع جوائز األدب الناطق 
باللغة األسبانية، ل�”قدراته الجلية على استخدام اللغة”، 
كما ق�ال وزي�ر التعلي�م والثقاف�ة والرياضة األس�باني 
خوس�يه إغانثيو ويرت، قيمة الجائ�زة المادية تبلغ 125 

ألف يورو، ولكن قيمتها المعنوية ال تقّدر بثمن.
وكثيرون هم الكّتاب والّش�عراء الغربّيون الذين عش�قوا 
التراث العربي اإلس�المي، وبه فتنوا، وتحت تأثيره كتبوا 
أعم�اال أدبّي�ة عظيم�ة، لنتذّك�ر غوت�ه والرومنطيقيين 
األلمان والفرنس�يين، واإلنجليز.لنتذكر أيضا األرجنتيني 
خورخ�ي لويس بورخي�س الذي اعتبر “أل�ف ليلة وليلة” 
م�ن أفض�ل الكتب التي تأثر به�ا، كما أنه ألّ�ف العديد من 
القصص التي نستشّف من خاللها إعجابه الكبير بالتراث 
العربي اإلس�المي، ومعرفته الدقيقة بأسراره وخفاياه، 
ولكن هناك أيضا األس�باني خوان غويتيسيلو الذي يقيم 
منذ س�نوات طويلة ف�ي مراكش وطنجة مس�توحيا من 

أجواء المغرب السحرّية نصوصا رائعة.
أندلس جديدة

ومث�ل صديقه الراحل جان جينيه، لم يتعلق غويتيس�يلو 
بم�ا ه�و غرائبي في المغ�رب، ولكنه يعتبر نفس�ه كائنا 
ضائعا، فاقدا للهوية، عثر على جذوره فيها. إنه األندلسي 
الناه�ض من قرون م�ن الّصمت، والغي�اب وال طموح له 

غير أن يكتب قّصة تيهه الطويلة عبر األمكنة واألزمنة.
وثّم�ة رجف�ة تهّز جس�د العربّي حين يس�تمع ف�ي الليل 
اله�ادئ إلى األغاني األندلس�ّية الحزينة التي تبدو وكأنها 
تعيد إلى ذاكرت�ه أصوات العرب الفزعين أمام الموت عند 
س�قوط غرناطة. نفس هذه الرجفة تستبّد بنا حين نقرأ 
أعمال خوان غويتيس�يلو الذي يحي�ي من خالل نصوصه 
وروايات�ه تراث�ا فقدن�اه، أو باألح�رى أهملن�اه لتصب�ح 

ثقافتنا بال روح وبال معنى.
لذا يمكن القول إن خوان غويتيسيلو ال يتعامل مع التراث 
العربي اإلسالمي مثل مستشرق مسكون بنزعة االنتفاع 
م�ن الموروث الش�رقي، وإنما هو منغرس فيه انغراس�ا 

روحّيا وشهوانّيا.
وعندم�ا نق�رأ أعمال�ه، نعث�ر فيه�ا على تم�ازج مدهش 
وعجي�ب بي�ن غونغ�ورا، وابن ح�زم، وبين س�رفانتس، 
وال�راوي الزنج�ي العج�وز ف�ي س�احة”جامع الفن�ا” 
بمراكش. كما نعثر فيها على تمازج بين ألوان فالس�كيز، 
وأل�وان الفجر عل�ى أبواب الصح�راء المغربّية.في إحدى 
روايات�ه يتماهى غويتيس�يلو م�ع العم�دة دون خوليان 
الذي تروي األساطير األسبانية أنه هو الذي سلّم مفاتيح 

أس�بانيا للمس�لمين انتقاما من المل�ك رودريغ مغتصب 
ابنته الجميلة فارديناندا

تصّدع الهويات
لع�ل العراق�ي كاظم جهاد ال�ذي قام بترجم�ة مختارات 

م�ن أعماله صدرت عن دار “توبقال ” المغربية كان 
محّقا عندما عّرف خوان غويتيسيلو قائال “إنه 

من فئة أولئك المبدعين “البدو” الذين يمّثلهم 
اإليرلندي جيمس جويس أفضل تمثيل”.

فغويتيسيلو نفى نفسه بنفسه بعد أن 
أحّس أنه ل�ن يكون بإمكانه العيش 

في ب�الده ف�ي ذلك الج�ّو الخانق 
وال�ذي  وثقافّي�ا،  سياس�ّيا 

كانت تعيش�ه أسبانيا في 
فرانك�و.  الجن�رال  عه�د 
ومبّك�را اكتش�ف خ�وان 
ف�ي  وه�و  غويتيس�يلو 

منفاه االختياري ما يسّميه 
ب�”تصّدع الهوّية األس�بانّية” 

تمام�ا مثلم�ا اكتش�ف جوي�س 
وهو في مدينة ترياس�ت اإليطالية 
ف�ي بداي�ة منف�اه “تص�ّدع الهوّية 

اإليرلندّية”.
ل�ذا كان من الطبيع�ي أن يندفع خوان 

غويتيس�يلو عق�ب ه�ذا االكتش�اف إلى 
واللغ�ة  التاري�خ  طبق�ات  ف�ي  “الغ�وص 
واألع�راف”، وأن يبح�ث ل�دى “اآلخر” عن 

أجوبة لألسئلة الحارقة التي تشغله.
ومثل اب�ن بطوط�ة الذي نق�ل لنا من 

خ�الل رحلته العجيبة أصوات ولغات 
شعوب بعيدة، حاول غويتيسيلو أن 

يحّقق األمر ذات�ه. لذا نحن نعاين 
في نصوصه وفي رواياته أصواتا 
متعّددة لمهاجرين عرب، ويهود، 

وأت�راك، وهن�ود، وباكس�تانيين، 
وأفارقة سود، وغيرهم.

كم�ا نعاين أصوات الرواة الش�عبيين 
في مراك�ش، وأص�وات التائهين في 
طنجة، والحالمين بعبور المضيق إلى 
الع�دوة األخرى من المتوس�ط هروبا 
م�ن واق�ع مري�ر، وم�ن فق�ر مهين. 

ف�ي اآلن ذات�ه، تعك�س أعم�ال خ�وان 
غويتيس�يلو تل�ك “القبس�ة الدولوزّية” 

)نس�بة إل�ى الفيلس�وف الفرنس�ي جيل 

دول�وز( التي تتح�دث عن “اختي�ار األط�راف، ومجافاة 
المركز، والدخول في ضرب آخر من المغامرة. ضرب من 

التوّحد ،بدوّي في هذه المّرة”.
الحرب األهلية وبرشلونة

في “بطاقة هوّية”، ينتهج خوان غويتيس�يلو 
أس�لوبا ش�عريا تتجلّى من خالله تلك 
الت�ي  الّس�حرّية  الواقعّي�ة 
وس�مت أعم�اال روائي�ة 
“مدين�ة  مث�ل  مهم�ة 
لفارغ�اس   ” ال�كالب 
و”المنطق�ة  لوس�ا، 
ش�فافّية”  األكث�ر 
فيونت�اس،  لكارل�وس 
و”مائة ع�ام من العزلة” 

لغابريال غارسيا ماركيز.
يقول غويتيسيلو: 'علمني 
ج�ان جيني�ه أن أتخل�ص 
ش�يئا فش�يئا من غروري 
وصولّي�ة  وم�ن  األول، 
سياس�ية، وم�ن الرغب�ة ف�ي 
الظهور في الحي�اة األدبية ألعكف 
على ش�يء أكثر جوهري�ة وصعوبة 
يتمث�ل ف�ي امت�الك تجرب�ة إبداعي�ة 

واكتساب ذاتيتي الخاصة'
وبط�ل “بطاق�ة هوّية” ش�خص ينجو من 
س�كتة قلبّية، ويعود إلى منزل العائلة 
في مدينة برش�لونة. وهناك يحاول 
إع�ادة تركي�ب ماضي�ه معتم�دا 
على عناصر متع�ّددة: ذكريات 
وهلوس�ات وأح�الم ووثائ�ق 
وثم�ة  تاريخّي�ة.  ووقائ�ع 
فقرة في “بطاقة هوّية” عن 
مأس�اة قرية في ظّل الحرب 
أألهلّي�ة األس�بانية بالتوازي 
 ” التوت�ر  بال�غ  “وص�ف  م�ع 

لمصارعة الثيران.
خ�وان  يخت�اره  ال�ذي  والم�كان 
غويتيس�يلو لوصف مأساة الحرب 
ش�حيحة  هو”حف�ازة  المذك�ورة 
ومحروقة بحيث أن بقع الدم )إذا ما 
كان دم قد س�ال(، والعالمات، وآثار 
الرصاص )أّنى ل�ك أن تعثر عليها بعد 
إثنين وعش�رين عاما وسط هذا المكان 

الصخرّي العبثّي(، أصبحت تشّكل جزءا ال يتجّزأ من البنية 
الجيولوجّية للوضع، ذائبة في التربة نهائّيا، ملتحمة بها، 
فاق�دة منذ ربع قرن م�ن الزمان معناه�ا أألول وداللتها 
اآلثمة”، ويبدع خوان غويتيس�يلو في وصف المأساة إلى 
درج�ة أننا نرتجف ونحن نقرأ تلك الس�طور التي تتحدث 
عن بش�اعة الموت في العراء، فوق صخور صلدة، وتحت 

شمس حارقة.
العمدة دون خوليان

وف�ي رواية”دون خوليان”التي كتبها خوان غويتيس�يلو 
في طنجة، نحن نالمس تجربة فنّية أخرى . فالكاتب هنا 
“يجلس بمواجهة أس�بانيا الرابضة عل�ى الضفة أألخرى 

ليلقي بنا وسط تداعيات مهووسة، وتالقيات عابرة”.
وفي روايت�ه هذه يتماهى غويتيس�يلو م�ع العمدة دون 
خولي�ان الذي تروي األس�اطير األس�بانّية أن�ه هو الذي 
سلّم مفاتيح أسبانيا للمسلمين انتقاما من الملك رودريغ 

مغتصب ابنته الجميلة فارديناندا.
وتب�دو الرواي�ة كما ل�و أنها دع�وة من لدن غويتيس�يلو 
لغزوعرب�ّي جدي�د يطّهر أس�بانيا من الثقاف�ة الالهوتّية 
القمعّية التي أقامها الجنرال فرانكو. في هذه الرواية نقرأ 
القفرة التالية:”أيتها البالد الجاحدة، البائسة، القذرة، لن 

أعود إليك أبدا”.
غويتيس�يلو لم يتعلق بما هو غرائبي في المغرب، ولكنه 
يعتبر نفس�ه كائنا ضائعا، فاقدا للهوية، عثر على جذوره 

فيها. إنه األندلسي الناهض من قرون من الصمت
وف�ي نّص رائ�ع آخر، يصف خ�وان غويتيس�يلو العالقة 
الوطي�دة والحميمّي�ة الت�ي تربط�ه بج�ان جيني�ه، ذلك 
“البدوّي المتوّحش” كاش�فا لنا عن جوانب مجهولة من 
حياته، مبرزا مفاهيمه للصداقة والحب، والموت: “كانت 
الصح�ف تنقل أكثر فأكثر اقالقا عن القمع الفرنس�ّي في 
الجزائر. وقد فّك�ر جينيه في االحتفال بطريقته الخاّصة 
ب�� )ي�وم الموت�ى(،األول من نوفمب�ر- تش�رين الثاني، 
والذي كان على وش�ك الحلول، لذلك حّرر نّصا موّجها إلى 
الفرنس�يّين الذين يزورون قبور أقاربهم، وكانت الفكرة 
أن ي�وّزع النّص عن�د مدخ�ل المقابر، أخ�ذ جينيه يبحث 
ع�ن نّظارته، وم�ا أن عثر عليها حتى ش�رع يقرأ بصوته 
الذي ال يقلّ�د، صوت رخيم صارم، مترع بالحّدة والغضب 
الّرصين، نّص�ا حافال بالعنف الش�عرّي، وفيه يدعو زّوار 
المقاب�ر إلى التفكير في موتى آخرين، ش�يوخ، وأطفال، 
ونس�اء، وقروّيي�ن مهاني�ن وأميّين، يس�قطون كّل يوم 
صرعى الرصاص لجيشهم، جيش هؤالء الزّوار أنفسهم، 

وشرطتهم”. 
وجها لوجه أمام الحضارة

وفي رواية “مقبرة” التي تتضّمن أيضا نقدا حاّدا وعنيفا 

للحض�ارة الغربّية، ن�ّص بعنوان :”ق�راءة لفضاء جامع 
الفنا”بمراك�ش، ذلك الفض�اء العجيب ال�ذي يؤّمه يومّيا 
السحرة والرواة الشعبّيون، وقارئات الكّف، والشحاذون، 
والسماس�رة، والعاطلون عن العمل، ومرّوضو الثعابين، 
وباعة الحش�يش واألعش�اب الجبلّي�ة. ومعلوم أن خوان 
غويتيس�يلو كان أّول من ب�ادر بالكتابة إلى اليونس�كو ، 
وإل�ى منّظمات عالمّي�ة أخرى راجيا منها جعل “س�احة 
جام�ع الفن�ا” َمْعلم�ا عالمّي�ا تتحّت�م المحافظ�ة عليه. 
وبالفعل تّمت االس�تجابة إلى طلبه. وفي النّص المذكور 
نق�رأ ما يل�ي: “ضرب�ات الطبول تتس�ارع عن�د المغيب، 
حينما تضاعف الشمس النحاسّية خلف “الكتبّية” مفاتن 
المدين�ة، وتبرزها ف�ي ما يش�به لمعان بطاق�ة بريدّية: 
الخض�رة الفري�دة لنخ�الت الحديق�ة العمومّي�ة، ون�ور 
المغرب الباذخ في واجهات البيوت ، والمباني الرس�مّية. 
مناخ بالغ الصفاء من األزرق الذي ال يفسد، والتجانسات 
البعيدة لجبل”أألطلس” المطّعمة بأبيض نقّي. ألق يسكر 
المرء، وينعش�ه، يلتحم بحّمى الّرقص والّصخب، ويهيئ 
الغريب لإلحساس بشيء من الحرّية ضائعا في هذا البالط 
الشاسع المقام من أجل متعة الحواّس، وخدرها ذائبا في 
هذا الفراغ الخصب لهؤالء البش�ر الغادين والرائحين في 

حالة من التأّهب والفرح”.
مقبرة الخليفة

نفس هذا الّدفق الشعرّي نجده في النّص الذي كتبه خوان 
غويتيسيلو عن “مدينة األموات” في القاهرة. وهو يختم 
هذا النص على الّنحو التالي:”إنه مشهد الغروب في مقبرة 
الخليف�ة البالغ�ة الجاذبّية بق�ّوة ألوانه�ا، وبتعارضاتها 
الخفّية. وتبدو الش�مس الباهتة أأللوان، فاقدة دمها أمام 
حمرة المنابر، والقباب، والهواء يعبق بنورانّية المحيط، 
الفارق بين األحياء وأألموت المكدسين هؤالء وأولئك في 
المدافن على نحو متوازن، والذين يحجبهم الظالم ش�يئا 
فش�يئا لم يعد ليمّثل أكثر من مس�ألة وقت، وتفصيل جّد 

بسيط”.
وكان خوان غويتيسيلو المولود في برشلونة عام 1951 
ق�د اصطدم مبك�را بنظام الجنرال فرانك�و. لذا انضّم في 
س�نوات الشباب إلى الحزب الش�يوعي المحظور في ذلك 
الوق�ت. ثم ل�م يلبث أن ت�رك أس�بانيا ليقيم ف�ي باريس 
انطالقا من عام 1956. وهناك اختلط باألوساط الفكرية 
والثقافي�ة، مرتبط�ا بعالق�ات وطي�دة بكل من س�ارتر 
وس�يمون دو بوف�وار، وروالن ب�ارت، ورايم�ون كين�و 
وجان جينيه وغيرهم، وفي أواسط التسعينات من القرن 
الماضي،اس�تقّر نهائّيا في مدينة مراكش المغربّية، وهو 
يعيش اآلن متنقال بينها وبين طنجة وأس�بانيا والواليات 

المتحدة األميركّية.

 د. جناة عمار 
 جامعة طرابل�س - ليبيا

1( القصة:
مث�ل  تتقاف�ز  األح�الم  تهم�ي..  الس�ماء 
الكرات..سيول المياه الصغيرة تحمل أوراق 

الجرائد ..
ف�ي الطرف اآلخر ع�رق ينب�ض بالتودد .. 
تختفي الطي�ور من الس�احات .. ليس هنا 

سوى بوق سيارة تمضي نحو
المجه�ول .. وتكوني�ن أن�ِت اختص�ار لكل 

المواجع
2( النقد والتحليل .

يكت�ب القاص نصا ب�دون عنونة،والعنوان 
تبادر  ومقصده،وق�د  سمةالش�يءومعناه 
إل�ى الذه�ن أن�ه س�هومن الق�اص،إال أني 

اكتشفت
أن للقاص رؤية ربما نراها مبتكرة على حد 
علمي ، فهو يقول : " اعتقد ان العناوين في 

القصة أصبحت في فترة التقادم البد من
ايج�اد وس�يلة متط�ورة ف�ي االس�تخدام 
إليصال اإليح�اء الذي يعتم�ده العنوان في 
الن�ص " * عل�ى ذلك يك�ون االس�تناد إلى 

العنوان
الخارج�ي للمجموعة،وبحث داللة األرقام 
المت�ن  إل�ى  الول�وج  عل�ى كل ن�ص ف�ي 

واستنطاقه ..
يب�دأ الن�ص بجمل�ة اس�مية خبره�ا فعل 
مض�ارع ) تهمي(، وهو ف�ي الحاضر الذي 
يحم�ل معنى االس�تمرار ، وعلى الرغم من 

أن
الجملة االسمية تحمل معنى الثبات ، إال أنه 
حركه�ا بالفعل، فالس�ماء تمطر ، والمطر 

يحمل الخير ، فعندما تهمي السماء عادة
يستبشر الناس بها وتكبر أحالمهم معها ، 
ألنها تحم�ل دالالت عدة ، فهو رمز لإلرواء 

،وبداية صفحة جديدة في الحياة ، إنه
نهاية فصل التقلبات الحرارية والدخول إلى 
موسم النماء،وهذا ما يميل إليه القاص من 

خالل تقافز أحالمه التي تشبه الكرات،و
تحمل داللة الشيء المنفوخ بالهواء ، فكأن 
األح�الم أوه�ام ال تحمل ف�ي طياتها إال ما 

تحمله الكرة ، الفراغ ؛ ومياه األمطار
س�يول، إالأنه�ا ليس�ت مؤذي�ة هنا،فتل�ك 

السيول تحمل الجرائد ،وهذاكنايةعلى أنها 
سيول الخير ،فالجرائد تأتي باألخبار،منها

الس�يئ ومنها الحس�ن الس�ار،وفي مقابل 
الس�ائلة،تأتي  المتقاف�زة  الص�ورة  ه�ذه 
ص�ورة تحم�ل ال�ود والمحبة،حيث يخفي 

القاص كل
المكاني�ة  الخلفي�ات 
والزمنية،فاليظهرإالمال�ه عالقة بالصورة 

الُمحبة،ألنهااختصاركل الوجع .
ف�ي النص جذب انتباه لم�ا يريد القاص أن 
ينبهنا إليه ، إذ انتقل في الس�طر الثاني من 
وصف المحيط والطبيعة إلى ما هو مغرق 

في
هن�اك  أن  أش�ارإلى  حي�ث  الخصوصي�ة، 
عرق�ا ينبض،ف�ذاك النبض هولم�ن يتودد 
كلماه�و  يختف�ي  ظه�وره  إليه،ولمج�رد 

جميل أمامه
،حت�ى الزم�ن اليبالي به ،فهويم�ردون أن 

يشعر،ورمزإليه ببوق س�يارة تمضي نحو 
المجهول .

السارد:
الالف�ت أن الس�ارد يتحدث بضمي�ر الغائب 
، واصف�ا طبيع�ة ما حول�ه ، ليتح�ول إلى 
مخاطب ف�ي الجمل�ة األخي�رة )وتكونين 

أنت
اختص�ار ل�كل الوجع( ، فكأن كلما يس�رد 
لها ، أو ربما تكون هي في االس�تماع زمن 

السرد ، وما إن انتهى توجه إليها
بالخطاب.

اللغة :
لغ�ة الق�اص عالي�ة ، يتخير ألفاظ�ه بدقة 
وعناي�ة ، تحتوي جماليات ارتقت بالنص ، 

فاألحالم تشبه الكرات ، وأوراق الجرائد
لكل  ر ختصا ا لحبيبة ا و ، ل لس�يو ا تحملها

المواجع .
المكان :

للمكان سطوته على القاص ، فذاك ) الطرف 
اآلخر( م�كان التودد ، وربما )الس�احات( 

جزء من الطرف اآلخر ،
من�ه  ر لطيو ا ء ختفا فا
ت  حا لس�ا ا و ، ة د د لمتو ا د جو لو ا
الحبيب�ة  فضاءواس�عمالته 

،فالشيءغيرهايمألالمكان والزمن .
الزمن :

المش�هد  عل�ى  الحاض�ر  الزم�ن  يس�يطر 
القصصي ،فاألفعال المضارعة تتوالي :

تهمي/تتقافز/تحمل/ينبض/تختف�ي/
تمضي/تكونين
ولكل فعل منها 

اللته:تهمي←العطاءبغزارة
تتقافز ←الحيوية والنش�اط أوعدم الثبات. 

تحمل←الصبر ،االنتظار،المواسم.
تختف�ي   . ينبض←الحي�اة 

←الغياب،االنزواء،الموت.

تمضي←التصميم . تكونين←الوجود .
حركية الصور:

نالحظ أن األفعال حركية ،تسهم في حركة 
الصورة،وتحم�ل دالالت إيجابية،عدا الفعل 

تختفي يحمل داللة سلبية،تحد
من الحركة،فالطيور ترمز للس�الم، عندما 
تختف�ي تختفي الحياة معها ،ولكن القاص 

يوظفها ويزيح الداللة السلبية لالختفاء،
فتتحول الى إيجابية،وذلك عندمانش�عرأنه 
يوقف الحي�اة ألجل الحبيب�ة المتوددة في 

الطرف اآلخر.
* يس�تطرد األس�تاذ صالح خلف�اوي رأيه 
عن العنونة في القصة القصيرة جدا : " ... 
وأتمن�ى لو ان عملية الترقي�م التي نبتغيها 

تكشف عن
عناوي�ن رقمية مثال القص�ص االجتماعية 
يب�دأ ترقيمه�ا م�ن 100 فما ف�وق قصص 
الح�ب ترق�م م�ن 500 وهك�ذا لنص�ل الى 

مدلول رقمي نفهم به المراد
كما أن لألبواب أرقاما سرية كذلك للنصوص 

أرقامها التي تفكك الثيمات البّناءة
ل�و أنك فتحت غالفا وبه نتيجة وكان الرقم 

هو األول ما يكون ردك
إن�ه رد فع�ل مناس�ب للرقم إذا أي�ن تكمن 

أهمية الرقم ؟
انه تعبي�ر عن وجود الش�يء واس�تمراره 

ضمن اإلطار المعطى له
األرقام بناء لنص في كونه يشير الى حالة 

معبرة عن رقم ثابت
ماهو الرابط المنسجم بين الرقم والنص ؟

سؤال مهم واإلجابة تكون األحرف العربية 
لها مقابل رقمي

أ - ب - ج - د
4- - 3 - 2 - 1 رقم يقابلها

بع�د الوصول إلى الرق�م 10 يتصاعد الرقم 
الى 100

في القصة القصيرة جداً هو لحظة حياتية 
هارب�ة البد إذا من توثيقها فيكون مجموع 
النصوص الداخلية تت�راوح 10 هي حاالت 
م�ن اللحظ�ات المرص�ودة فيك�ون للنص 
الخارج�ي عنوان�اً مكتوباً في حي�ن ترقم 
النص�وص الداخلي�ة وليس بالض�رورة ان 
يكون الترقيم متسلس�ال قد يكون فرديا او 
زوجياً وفق سياقات تعتمد التناسل الرقمي 

للنصوص المكتوبة

 

حييى باملرشط" إليامن  "الكتابة 
 

ص�در حديًثا عن دار "الثقاف�ة الجديدة"، رواية بعنوان 
"الكتابة بالمش�رط" للكاتب والدكت�ور إيمان يحيي، 

وتصميم الغالف ل� مصطفى سليم.
م�ن أج�واء الرواي�ة "عندم�ا حك�ى الش�ربيني عن 
المخالفة الخطيرة التي يق�وم بها عامر ألخالقيات 
البحث العلمي ومهنة الطب، لم يظهر االهتمام على 
مالمح الس�يد العميد. أش�اح العميد بيده وابتس�م 
قائاًل للشربيني: يا دكتور أحمد، إنت عامل مشكلة 
من ال ش�يء. واحد وبيجرب فى العيانين، ممكن 
يك�ون ده غلط. لك�ن نفضح نفس�نا ونتكلم في 
الموض�وع؟! أل.. إحن�ا ي�ا دكتور أحم�د مقدمين 

عش�ان نأخ�ذ االعتم�اد للكلي�ة، ومش م�ن مصلحتن�ا نفتح 
الموضوع ده".

االعامل الكاملة للزومبي
 

ع�ن منش�ورات “دار األم�ان” بالرباط، ص�درت مجموع�ة قصصية بعن�وان “األعمال 
الكاملة للزومبي”، للكاتب والش�اعر المغربي نجيب مبارك، وسبق لمبارك أن صدرت له 
مجموعتان ش�عريتان “تركت األرض لآلخرين” و”على مرأى من العميان”.في قصص 
المجموع�ة ”األعمال الكاملة للزومبي” يثبت الش�اعر أن القص الذي يس�مح بانتقال 
الزومبي إلى ش�قة الشاعر لم يكن ليتيّس�ر لو أّنه لم يحظ بالموهبة المرنة التي تتيح 
له الكتابة في أكثر من ش�كل، فالقارئ يتنقل بين القصص الثماني غير ش�اعر بجهد 
التركيب وميكانيكيته التي تفضح كاتبا جديدا في عالم الس�رد، بل إّنه يمشي بخطى 
الواث�ق متابعا ال�راوي، الذي ُيجّدد الَمش�اهد ويقّدم اإلش�ارات والرم�وز المختارة 
والمتموضعة بدقة.المدينة والحياة المتحضرة الموجودة في أكثر من قصة تكش�ف 

عن اإلنسان في مصيدة الواقع المعاصر 

تنويه
األخ العزيز محّرر الصفحة الثقافية في جريدة المستقبل

 مساء الخير

ورد اس�مي سهواً على مقال نشر في الصفحة 11 في  العدد 876 

ليوم األربع�اء 31 كانون األول 2014 بعنوان "البحث عن خالص 

وإعادة انتاج العجز دائماً"

ملحوظة: يرجى تدراك الخطأ أو تصحيحه بإش�ارة أو بإستدراك 

إن أمك�ن ..المق�ال ليس لي ولم أرس�ل مقاالً به�ذا العنوان،ربما 

حدث هذا اإللتباس بسبب تشابه األسماء أو بسبب آخر ..

 مع شكري وتقديري  

2014�12� 30                                                               

                                                               كريم ناصر - هولندا 

ُبكاٌء بال ُرُتو�ْس
حممد �صني�صل الربيعي

ُمْذ كنُت َصغيَراً أَلعُب وحماماِت الداْر 

أَركُض خلَف فراشاِت المنزِل

أتغزُل في بنِت الَجاْر 

أشُد ظفائَرها , تركُض خلفي 

ترُمُقني عرافُة حي مدينِتنا

تقرأُني صمَت العارِف احجيًة 

اقرأها جملَة أسراْر

قالت اما العقُد الثاني تعشُق حَد الولِه امرأًة 

وُينسى هذا العشُق الَوالُه بناضجِة العقِد الرابْع

فتموُت الذكَرى والعشُق الَثاني 

وَتبدوا َوحيداً ال َتبحُث َعن ِعشٍق َتاِل

تلَك الَمرُة ال َتحمُل َقلباً َبل َحَجراً 

لما َتحبس َزَفراَتك للِذكَرى 

أبِكي 

فاجَمعِني بوَعاِء الَشوِق المَتراكِم في القلِب 

أجَمعِني إني ُمحتاُج َوعاِءك وكُلَك من أحتاْج 

والَنك ال ترتيَش عليَك َكَفاِكهٍة َوبال ِمكياْج 

أسُكُب َسائَل َقلبي ِفيَك 

رغَم َقَساوَة َسوِطك يا أقَسى من َسوِط الَحَجاْج

أدُعو َعليَك ِبصدِق ُبكاِئي

وَعبراتي الَثكلَى 

أني قررُت الحرَب عليَك بكاًء 

َوَسأبكي 
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ازمة العقل العريب املعارص
 

       ا. د. قاسم حسين صالح

ع�ن )ال�دار العربية للعلوم ناش�رون ( في بيروت،صدر لنا كتابنا الس�ادس والعش�رون 
الموسوم )ازمة العقل العربي المعاصر( وفيما يأتي تقديم الدار للكتاب.

“أزمة العقل العربي المعاصر” كتاب جديد للدكتور قاسم حسين صالح/مؤسس ورئيس 
الجمعية النفس�ية العراقية يرتكز فيه على تحليل “سيكوبولتك” للوضع العربي الراهن، 
يعتمد أس�لوب الش�رح والتفس�ير والتفكيك والتأويل آلليات اش�تغال العق�ل العربي في 
معالجت�ه ألزمات هي من نوع المنقطع - المتصل في قضايانا المصيرية عبر )مقاالت( 

تنفتح على غير حقل ومجال وتواكب األحداث والتطورات وقراءة االتجاهات.
في الكتاب مس�اجالت وحوارات ونقاش�ات تفتح أمام القارئ إم�كان النظر والعمل في 

قراءة ما يستجد وما يحدث أو يفاجئ ويصدم. 
يقول الكاتب تحت عنوان “التناقض بين الفكر والسلوك في اإلسالم السياسي”: المالحظ 
على العقل العربي أنه يعيش أزمة تفكير.. وأنه بش�كل عام يقع في المستوى األدنى من 
التفكي�ر، فيما الذين يرتقون إلى المس�توى اإلبداعي يغ�ادرون الوطن إلى الدول الراعية 

للمبدعين.
 والتفكي�ر ف�ي العقل العربي هو من الن�وع المتقبل الذي يؤدي بالض�رورة إلى مقاومة 
التغيي�ر، فيما العقل العالمي المعاصر يمارس مس�توى متقدماً م�ن التفكير يطلق عليه 
التفكي�ر الناق�د.. من خصائصه: الدقة، االس�تدالل، تقويم الحج�ج، التفريق بين الرأي و 
الحقيق�ة، رؤية الوجه اآلخ�ر لألحداث، االتجاه نحو الجديد من األف�كار، التحليل الدقيق 
والموضوعي ألي ادعاء أو اعتقاد للحكم على مدى صحته وصدقه وقيمته.. واس�تخدام 

قواعد االستالل المنطقي في التعامل مع المتغيرات واألحداث...”.
وال يقتصر الكاتب في النظر حول التناقض بين الفكر والس�لوك في اإلس�الم السياسي، 
بل يدخل في عمق األزمات الراهنة ويلقي الضوء على التحديات الجس�يمة والمش�كالت 
المزمنة، ويطرح أس�ئلته حول الهوي�ة والحقيقة والحرية والعقيدة والثقافة الس�ائدة؛ 
ث�م يح�اول إعادة النظر ف�ي كل تلك المفاهي�م ويدعونا للعمل معاً يداً بي�د حتى ال نغرق 
جميع�اً؛ مس�تحضراً عمليات اإلب�ادة الجماعية على مّر التاريخ اإلنس�اني وجرائم القتل 
من قبل الس�لطة في معظم الدول العربية التي تح�اول اإلطاحة بأنظمتها الديكتاتورية، 
والعالقة الشائكة بين األنظمة العربية والمثقفين، والعالقة بين العقل العربي والسلطة، 
واإلرهاب والش�خصية الداعشية، متتبعاً األحداث في العراق والبلدان والعربية بما يعنيه 
التنافس والصراع السياسي بين األطراف المتنازعة وكل ذلك من موقع الباحث والمهتم 
بعلم النفس السياس�ي الهادف إلى معرفة س�يكولوجيا الحاك�م والمحكوم وتبيان دور 
الالوع�ي الجمعي في العقل العربي عموماً والش�خصية العراقية بش�كل خاص بما فيها 
نماذج القداس�ة والبطولة والعظمة والنجومية، التي تحاول أن تصنع إنس�انيتنا بعقلية 

والقب�ض  والتحكم، ولكن.. هل من س�بيل لكسر ما تكدس وتراكم التمل�ك 
الكاتب على األفراد أوالً قبل أي شيء وفي وتج�ذر؟. ه�ذا رهان 

التاريخ

         ديفيد رود
        عرض/نسرين جاويش

        باحثة في العلوم السياسية
 

 أثبتت الس�نوات التي تلت الحرب التي شنتها إدارة 
الرئيس األمريكي األسبق “جورج بوش” )-2000 
2008( عل�ي اإلرهاب ب�ؤس وضآل�ة النتائج التي 
خلفته�ا تلك الحرب عل�ي نفوذ الوالي�ات المتحدة 
األمريكية في منطقة الش�رق األوسط، واستقرار 
النظ�م الداعم�ة لها. فالح�رب لم ت�ؤد إال إلي مزيد 
من االضط�راب في المنطق�ة، ودخولها في حرب 
طائفية باردة. ثم جاء ثورات وانتفاضات ما عرف 
ب� “الربيع العربي”، وم�ا أثارته من حروب أهلية، 
واضطرابات سياسية واسعة النطاق وبعيدة المدي، 
لتثبت م�دي خلخلة األوضاع ف�ي المنطقة، وعدم 
قدرة واشنطن علي التحكم في مسارها.  وقد دفع 
هذا المحللين والكت�اب األمريكيين لمحاولة إعادة 
تأطي�ر السياس�ة األمريكية في الش�رق األوس�ط 
الجديد. إحدي هذه المح�اوالت يمثلها كتاب ديفيد 

رود “ما وراء الحرب”.
 مؤلف الكتاب، ديفيد رود، صحفي وكاتب أمريكي 
غطي ح�روب الواليات المتحدة في المنطقة. وفي 
ع�ام 2008، أثناء تغطيته العمليات العس�كرية في 
أفغانس�تان، تعرض للخطف، وظ�ل محتجزا لمدة 
تزيد علي س�بعة أش�هر، حتي اس�تطاع الهرب من 
خاطفي�ه. وق�د وثق لخب�رة االختط�اف والهروب 
ف�ي كتابه “حبال وصالة Rope and Prayer”، وفد 

أضفت هذه الخبرة طابعا واقعيا عن المنطقة.
 سياسة االرتباط البناء في الشرق األوسط:

 يص�ف رود كتاب�ه بأن�ه محاولة لوص�ف “منهج 
أمريكي أكثر فعالية وبرجماتية للتعامل مع العالم 
اإلسالمي”. ويري “أن االقترابات األكثر اقتصادية 
وأقل عسكرية سوف تحقق نتائج أكبر من تلك التي 
حققته�ا حربا أفغانس�تان والع�راق. فعلي الرغم 
م�ن أن الضرب�ات الت�ي تق�وم بها الطائ�رات دون 
طيار، والعمليات الس�رية ق�د تكون ضرورية، فإن 
االس�تثمار في السياسات االقتصادية والتعليم من 
ش�أنه أن يمثل س�الحا قويا، فعلينا أن نطور فهما 

أكثر تركيبا للمنطقة ولكيفية التعامل معها”.
 ويؤك�د أن المنطقة اآلن تزخر بش�باب يتطلع إلي 

الوجه اآلخر للوج�ود األمريكي، فهو يريد منها أن 
تلعب دورا بناء في االستثمار، والتعليم، والتجارة، 
والتكنولوجيا، خاصة أن اس�تطالعات الرأي العام 
ف�ي دول مث�ل مص�ر، وليبي�ا، وتونس تش�ير إلي 
إعجاب ش�عبي بالثقافة والتكنولوجيا األمريكية، 
وف�ي الوقت ذات�ه ال يريدون أن يحك�م الجهاديون 

المتشددون بالدهم.
الق�رار  صان�ع  إل�ي  باألس�اس  موج�ه  الكت�اب   
األمريكي، فالكاتب يؤكد أن إدارة أوباما في فترتها 
الثاني�ة عليها أن تعتمد سياس�ة تحالف مع العرب 
والجنوب آسيويين الملتزمين بالقيم الديمقراطية، 
والمعارضي�ن للعن�ف، ويج�ب أن يك�ون تركي�ز 
واش�نطن علي إيجاد س�بل مس�تمرة لتقوية هذه 
المجموع�ات الديمقراطية علي الم�دي الطويل، إذ 
إنها، ال الجنود األمريكيين، تمثل السالح األكثر قوة 

وكفاءة في مواجهة الجهاديين والمتطرفين.
 غي�ر أن هذه العملية ليس�ت بالس�هلة، فالمش�هد 
السياس�ي ف�ي ه�ذه البلدان معق�د للغاي�ة، ويعج 
باألح�زاب والح�ركات ذات االتجاه�ات المتنوعة. 
لك�ن رود يع�ول عل�ي األح�زاب اإلس�المية ذات 
جماع�ة  مث�ل  باالنتخاب�ات  والمؤمن�ة  الش�عبية 
اإلخ�وان المس�لمين ف�ي مص�ر، وح�زب النهضة 
التونس�ي. وعلي الرغم من أن هذه األحزاب ليست 
ب� “المثالية” بش�أن الديمقراطية المطلوبة، فإنها 
مغاي�رة للجماع�ات الس�لفية العنيفة الت�ي يعّدها 

“أعداء” الواليات المتحدة.
-طبق�ا  المرج�وة  األمريكي�ة  السياس�ة  تق�وم   
ل�رود- في المنطقة علي ركيزتين، هما اس�تهداف 
النم�و  عل�ي  والتركي�ز  المتطرف�ة،  الجماع�ات 
االقتصادي للمنطقة. وتتميز المنطقة بأن ٪60 من 
س�كانها تحت س�ن الثالثين، وهو األمر الذي يعني 
أنه بحلول عام 2020، سيكون من الضروري توفير 
مئة مليون وظيفة عمل لشباب المنطقة، وهو أمر 
من ناحية يتطلب استثمارا كبيرا، ومن ناحية أخري 
يمثل فرص�ة لالرتب�اط البناء بالمنطق�ة. ويرصد 
الكت�اب أكثر من 67 ملي�ار دوالر أنفقتها الواليات 
المتح�دة في مش�روعات البنية التحتي�ة واإلعمار 
في أفغانس�تان، وباكس�تان، والعراق. وبين عامي 
2001و2011، نفذت مشروعات لدعم المؤسسات، 
والصحة، والتعليم، والش�رطة المحلية، والقضاء، 

ومؤسسات الحقوق المدنية في هذه الدول. غير أن 
هذه الملي�ارات وتلك الجهود كان لها نتائج هزيلة، 
إذ إن واشنطن في الوقت الذي كانت ترعي فيه هذه 
الجه�ود، تجاهل�ت حلفاءها، ول�م تدعمهم بالقدر 
الكاف�ي. واأله�م من ذل�ك أنها تجاهلت اس�تخدام 
التكنولوجي�ا  وه�ي  فاعلي�ة،  األكث�ر  أس�لحتها 

األمريكية واالستهالكية، واالستثمار االقتصادي.
حلفاء المستقبل المحتملون: 

يرك�ز رود عل�ي السياس�ة األمريكي�ة في ش�مال 
إفريقيا، خاصة تجاه مصر، وليبيا، وتونس. ويبدو 
أن معضلة العالقة بين اإلس�الم والديمقراطية هي 
أخطر ما يواج�ه إعادة بناء هذه ال�دول من وجهة 
نظ�ر الكات�ب، وغيرها ف�ي العالم اإلس�المي، بعد 
س�نوات الثورة واالضطراب. وي�ري رود أن أحزابا 
مثل جماعة اإلخوان المس�لمين في مصر، وحزب 
النهض�ة ف�ي تون�س باس�تطاعتهما أن يحال هذه 
المعضلة، من خالل اعتمادهما سياسة ديمقراطية 
ف�ي حكمهم�ا ف�ي البلدي�ن اللذي�ن وص�ال فيهما 
للحك�م، حي�ث يس�تطيعان أن يجس�را اله�وة بين 
الش�باب المتعلم والمعولم والمؤم�ن بقيم الحرية 
والديمقراطي�ة، وأن يدفع�ا بالمزيد م�ن دمج هذا 
الشباب في العملية السياسية بما يوسع من قاعدة 

شرعية السلطة الحاكمة.

 ومن ناحية أخري، س�يكون عل�ي إدارة أوباما أن 
تس�تثمر المزيد لدعم اقتصاد هذين البلدين بما قد 
يقضي علي أساب االضطراب الدائم، والمتمثل في 
القهر السياس�ي، والحرمان االقتصادي لألغلبية. 
ويفرد رود فصال عن ليبيا، فقد أس�همت واشنطن 
بفاعلية في إس�قاط نظ�ام القذافي، غي�ر أنها لم 
تس�ع لم�لء الفراغ الناج�م عن ه�ذه العملية. لقد 
اس�تطاعت العناصر المتطرفة أن تمأل جزءا كبيرا 
من ه�ذا الف�راغ، وكان الهج�وم الدام�ي الذي تم 
علي الس�فارة الليبية في أواخر 2012، ونجم عنه 
مقتل الس�فير األمريك�ي كريس س�تيفنز، عالمة 
عل�ي انفالت األمور في ليبيا. وعلي الرغم من هذه 
الضرب�ة، فلم تعالج واش�نطن الموق�ف علي نحو 
جدي، فظل�ت مرتبكة إزاء ما يح�دث. ويعزو رود 
ه�ذا التعثر إل�ي أن الوالي�ات المتحدة فش�لت في 
تعزيز مقاوليها وهيئاتها االستثمارية والتعاونية 
مث�ل USAID  ف�ي ليبيا بم�ا تركها غنيم�ة في يد 
المتطرفي�ن. وعل�ي الرغم من أن كت�اب رود يمثل 
جه�دا مختلف�ا من حي�ث اقترابه وأهداف�ه إلعادة 
توجيه السياس�ة األمريكية ف�ي المنطقة، فإنه قد 
وص�ل إلي نتائج س�رعان م�ا أثبتت األح�داث عدم 
صحته�ا. لق�د اتض�ح مثال أن اإلس�الم السياس�ي 
المعتدل الذي تمثله جماعة اإلخوان المس�لمين لم 
يك�ن بالديمقراطية التي تصورهم بها واش�نطن. 
لقد فش�لت تجربة اإلس�الميين بمص�ر، وأدي هذا 
الفش�ل إل�ي دخول الب�الد ف�ي صراع سياس�ي ال 
يزال مس�تمرا. أما إخوان تونس، فقد تراجعوا عن 
االس�تئثار بالحك�م، ولم ينجحوا ف�ي بناء “تجربة 
حكم إسالمية”. ومن ناحية أخري، تجاهل الكتاب 
العديد م�ن الملفات األخري في المنطقة والمؤثرة 
في مستقبل النفوذ األمريكي. فالصراع الفلسطيني 
- اإلس�رائيلي يثب�ت في كل مرة قدرت�ه علي توليد 
االضطرابات والح�روب الدموية في المنطقة. غير 
أن الصع�ود غير المس�بوق للجهاديين في س�وريا 
والعراق يثبت صحة دعوة رود واش�نطن ألن تعيد 
بناء سياس�تها من جديد، مع دخ�ول المنطقة في 
اضطراب غي�ر معهود، وحروب غي�ر معهودة في 

تاريخها.
تعري�ف الكاتب:صحف�ي متخص�ص ف�ي ش�ئون 

الشرق األوسط

       المستقبل العراقي/متابعة

ص�درت حديثا عن دار الكت�اب العربي 
للنش�ر والتوزي�ع، الطبع�ة األولى من 
والنظ�ام  المتنوري�ن  “لعب�ة  كت�اب 
العالم�ي الجدي�د” للمؤل�ف والكات�ب 
منصور عبد الحكيم .من أجواء الكتاب 
: “ل�م تك�ن بعض األحداث عش�وائية، 
حت�ى الك�وارث الطبيعي�ة والث�ورات 
البشرية كان مخطًطا لها من قبل، هذا 
م�ا يراه كثيرون في لعبة “المتنورين” 
س�تيف  األمريك�ي  صممه�ا  الت�ي 
جاكس�ون ع�ام 1995، الذي س�بق له 
العمل في الحكومة األمريكية “.“لعبة 
المتنورين.. نظام عالمي جديد”.. هي 

لعب�ة عل�ى ش�كل أوراق، أو بطاقات، 
فيها ص�ور ألحداث م�ن المفترض أن 
يشهدها العالم مستقبال، تحتوي على 
100 بطاق�ة، وكل بطاق�ة تتحدث عن 
حادثة ما ، وتش�ير بع�ض أوراقها إلى 
خطة “صهيونية” إلفساد العالم، حيث 
احتوت على ص�ورة لحكماء صهيون، 
كم�ا تحدث�ت ع�ن كثي�ر م�ن األزمات 
والمش�اكل التي يعتق�د الكثيرون أنها 
مفتعل�ة م�ن الصهاينة ، وتنتش�ر في 
أوراقه�ا كثي�ر م�ن رم�وز المنظمات 

الماسونية كالعين والهرم وغيرها .
“ المفاج�أة في أن العالم ش�هد أحداًثا 
محوري�ة اتضح أنها كان�ت واردة في 
بطاق�ات اللعبة منذ ع�ام 1995، األمر 
ال�ذي ع�زز م�ن الش�كوك ب�أن اللعبة 

ليس�ت لعب�ة فق�ط ، بل تحت�وي على 
حقائ�ق عالمي�ة وتاريخي�ة، خططت 
له�ا جماع�ة “المتنوري�ن”، الت�ي يعد 
جاكس�ون من كب�ار أعضائه�ا .وورد 
بعدة تقارير أن التفاصيل التي تشملها 
اللعب�ة قد صممها جاكس�ون، وفق ما 
طلب من�ه، وم�ا خطط له م�ن جانب 
الحكوم�ة األمريكية ، ولكن بعد مرور 
س�نوات من عمله حدثت مشاكل بينه 
وبي�ن الحكوم�ة األمريكي�ة، وتم��ت 
إحالت�ه إلى القض�اء، ثم تبرئت�ه فيما 
بعد، ليقوم جاكسون كرد فعل انتقامي 
بنش�ر اللعبة لكي يطل�ع عليها العالم، 
ويش�اهدوا األحداث التي ه�زت العالم 
مرس�ومة في لعبة موضوعة منذ عام 

. 1995

وص�ورت اللعبة أح�داث 11 س�بتمبر 
ف�ي  بس�نوات،  حدوثه�ا  قب�ل   2001
بطاق�ات ص�ورت اصط�دام الطائ�رة 
ببرج التج�ارة العالمي، وأخرى بمبنى 
البنتاجون، وهو ما حدث الحقا، حيث 
المخطوفة  الطائرات  اصطدمت إحدى 
بالب�رج الش�مالي م�ن مرك�ز التجارة 
العالم�ي، وبعده�ا بدقائ�ق اصطدمت 
طائرة أخ�رى بالب�رج الجنوبي، وبعد 
ما يزيد على نصف الس�اعة اصطدمت 

طائرة ثالثة بمبنى البنتاجون .
 ك�روت الماس�ونية هي لعب�ة تتكون 
من كروت مصورة قام بتصميمها في 
عام 1995 أحد كبار أبالسة الماسونية 
بأمري�كا، تل�ك المنظم�ة الصهيوني�ة 
الش�يطانية، لتكون هذه اللعبة بمثابة 

اإلع�الن عن النظ�ام العالم�ي الجديد، 
فه�ذه اللعب�ة تتك�ون من ك�روت بها 
ش�خصيات كارتوني�ة تحاك�ي أحداث 
كارثية حدثت بالفعل، وأحداث ستحدث 
في المس�تقبل.وفي ه�ذا الكتاب نقدم 
لعبة المتنورين، أو مخطط الماسونية 
الشيطاني، بعد أن نعرف من هم، ومن 
وراءه�م وما هو هدفهم، وكيف حوت 
الك�روت م�ا ج�اء فيما بع�د كبرقيات 
ويكيليكس، وصلة اللعبة ببروتوكوت 
حكماء صهي�ون، هذا الكت�اب يفضح 
هذه اللعبة الش�يطانية التي نجدها كل 
يوم تترجم عل�ى أرض الواقع بأصابع 
صهيوني�ة تح�رك عرائ�س المارونيت 
أبالس�ة  ك�روت  وف�ق  األمريكي�ة 

الماسونية.

ما وراء احلرب.. إعادة تصور النفوذ األمريكي يف الرشق األوسط اجلديد

       عرض : سارة خليل
 باحثة في العلوم السياسية

ينفرد هذا الكتاب بتناوله األزمات التي يعانيها الشعب 
العراق�ي، في ظل تركيز الكثير م�ن المحللين الغربيين 
على تقديم تفس�يرات عدة لبناء الدولة العراقية، عقب 
الغزو األمريكي عام 2003، واالنسحاب النهائي للقوات 
األمريكية من البالد.ويرجع اهتمام مؤلف الكتاب، زيد 
العل�ي، بأوضاع المجتم�ع العراقي إل�ى تخصصه في 
مجال القانون الدس�توري المقارن والتحكيم التجاري 
الدولي، كما أنه عمل كمستشار قانوني لألمم المتحدة 
في العراق، خالل الفترة من 2005 إلى 2010 في شئون 
اإلصالح البرلماني والقضائي والدستوري. عالوة على 
ذلك، فإنه تربطه عالقات جيدة مع الش�عب والحكومة 
العراقي�ة، ومس�ئولي المجتم�ع الدولي، وعل�ى دراية 

كاملة بمشاكل المجتمع العراقي.
ويح�اول الكتاب اإلجابة على تس�اؤل رئيس�ي مفاده: 
لماذا وكيف فشلت الحكومة العراقية بعد انتهاء الغزو 
األمريكي في تحقيق المش�روعية، وتحس�ين مستوى 
المعيش�ة لمواطنيه�ا؟. ويرك�ز الكت�اب عل�ى تن�اول 
الوضع السياس�ي العراقي، وأزمة الدس�تور العراقي، 
وم�ا نتج عن�ه من تداعي�ات سياس�ية وأمنية عصفت 

باستقرار البالد.
األزمات التي يعانيها المجتمع 

ي�رى العل�ي أن األوض�اع ف�ي المجتم�ع العراقي غير 
مطمئن�ة إلى حد كبير، خاصة م�ع تزايد أعمال العنف، 
والتفجي�رات المميت�ة، وتنامي الصراع�ات الطائفية، 
والفس�اد الحكومي المتفش�ي الذي يمنع تقدم البالد، 
ويعي�ق البدء في حل قضايا األم�ن، والرعاية الصحية، 

والطاقة.
وذك�ر أنه منذ انس�حاب القوات األمريكي�ة من العراق 
ف�ي ديس�مبر 2011، تح�ول االهتم�ام الدول�ي بعي�دا 
عنها، وعاني الكثير من العراقيين صعوبة الحياة. ولم 
يقتصر األمر على المواطنين العراقيين فحس�ب -كما 
أوضح الكاتب- بل إنه بعد مرور عقد على الغزو وثالث 
س�نوات من�ذ االنس�حاب، ف�إن المؤسس�ات العراقية 
مشتملة على البنية المؤسسية والهيكل الحكومي غير 
فعالة. ومن هنا، ركز الكاتب على األزمات التي يعانيها 

المجتمع العراقي كما يأتي:
أوال- األزمة األمنية في البالد

أوض�ح الكات�ب أن الع�راق يعان�ي تده�ور األوضاع 
األمني�ة من�ذ أكثر م�ن عقد، فق�د س�اءت األوضاع 
األمنية بش�كل كبير بين عام�ي   2006 و2007، مما 
أسفر عن مقتل ما يقرب من ثالثة آالف مدني عراقي 
شهريا خالل تلك الفترة. بينما تضاءلت أعداد القتلي 
إلى 300 قتيل ش�هريا في الفت�رة بين عامي 2008 
و2009، وبذل�ك انخفض�ت مس�تويات العن�ف في 
البالد منذ تلك الفترة ولمدة عدة س�نوات حتى عام 
2011، حيث عادت أعمال العنف مرة أخرى بشكل 
مخيف، بالرغم من أنها ليست كحدة أعمال العنف 
في ع�ام 2006، إال أنها أودت بحياة ألف ش�خص 

شهريا.
وق�د تط�رق الكاتب إل�ى ع�ودة أعم�ال العنف ، 
ودلل على ذلك بمقتل ما يقرب من ألفي ش�خص 
م�ن الق�وات األمني�ة. وأرج�ع الكات�ب أعم�ال 
العن�ف لعدة أس�باب، أولها:  انفالت الس�يطرة 
األمني�ة على بعض المناطق بس�بب الجماعات 
إلرهابية. أما السبب اآلخر، فيرجع إلى الفساد 
المستش�ري ليس فق�ط في القط�اع المدني، 
ب�ل إن�ه متغلغل في القط�اع األمن�ي العراقي 
أيض�ا -على حد قول الكات�ب- مضيفا أنه من 
اليس�ير إعطاء رشوة لبعض األفراد للحصول 
عل�ى معلومات، أو الس�ماح بتفجي�ر أماكن 
معينة.واستطرد حديثه بأن تدهور األوضاع 
االقتصادية، وارتفاع معدل البطالة أس�هما 
بشكل كبير في تصاعد أعمال العنف. فهناك 
300 ألف ش�اب عراقي يبحثون عن وظائف 
كل عام، بينما ٪10 منهم هم الذين يجدون 
وظائ�ف، وبالتالي الكثي�ر منهم ليس لديه 
مص�در دخ�ل منتظم.كما ناقش مش�كلة 

الطائفية 

ثانيا- أزمة النظام القانوني
انطالقا م�ن خلفي�ة الكات�ب القانونية، 
فق�د طرح عدة تس�اؤالت: لم�اذا تتزايد 
االتجاهات السلبية نحو مستقبل البالد؟، 

ولم�اذا 

من المرجح أن تستمر؟، وأرجع 
ع�دم  إل�ى  ذل�ك 
قواني�ن  وج�ود 
صارمة يلتزم بها 
والساسة  الشعب 
العراقيون، ويعني 
هن�ا  بالقواني�ن 
واإلطار  الدس�تور 
فبالرغم  القانوني. 
م�ن وجود دس�تور 
بالفعل، فإن طريقة 
صياغت�ه جعلت من 
المس�تحيل تطبيقه. 
وأوض�ح أن طريق�ة 
أدت  الدستور  صياغة 
بي�ن  االنقس�ام  إل�ى 
بين  واس�عة  ش�رائح 
ب�دال من  المواطني�ن، 
إجماع  عل�ى  الحصول 
على  واالعتم�اد  اآلراء، 
والمهني�ة  الكف�اءة 
ل�دي النخب السياس�ية 

العراقية.
ثالثا- فساد المسئولين:

ذك�ر الكات�ب أن معظ�م 
ف�ي  المس�ئولين  كب�ار 
الع�راق أمض�وا حياته�م 
في المنف�ي، وليس لديهم 
أية مهارات تؤهلهم لتولي 
مناص�ب إلدارة البالد، كما 
أنه�م متورطون في قضايا 
فساد، وال يعملون لمصلحة 
البالد. ويرى العلى أن فش�ل 
العراقيي�ن،  السياس�يين 
والنظام السياسي القائم في 
السياسية،  األوضاع  معالجة 
االنقس�امات  ح�دة  م�ن  زاد 
بين المكون�ات، وتنامت حدة 

الخالف بينهم مقارنة بما قبل عام ،2003 مما أدي إلى 
ح�دوث خلل ف�ي أداء وظائف الدول�ة، فأصبحت هناك 
أزمة ف�ي النظام القانون�ي، وزادت انته�اكات حقوق 
اإلنس�ان، كما تدهورت األوضاع البيئي�ة بصورة أكثر 
مما كانت عليه في عهد صدام حسين بسبب مشاريعه 

المدمرة، مثلما أوضح.
وق�د اس�تدل العل�ي علي عدم وج�ود مس�ئولين ذوي 
كفاءة بالحكومة، ف�ي نموذج المالكي، رئيس الوزراء 
العراق�ي، الذي عاش أغل�ب حياته بالخ�ارج، منها 20 
عاما بس�وريا وإي�ران، ولم يحقق أي إنج�ازات تؤهله 

لتولي هذا المنصب، 
مقارنة بين عهد ين

عرض الكاتب مقارنة بين العراق قبل وبعد نظام صدام 
حس�ين، موضحا أن العراق ف�ي عهد صدام كان يعاني 
القبضة األمنية الصارم�ة، فلم تكن هناك نهائيا حرية 
رأي. وفي هذا الس�ياق، س�رد معاناته مع أس�رته في 
المنفي، وصعوبة تلك الحياة التي فرضها عليهم نظام 

صدام حسين.
أم�ا بع�د رحيل نظ�ام ص�دام، في�رى أن حري�ة الرأي 
أصبح�ت متاح�ة للجميع، ولك�ن تده�ورت األوضاع 
األمنية بش�كل كبير، مما يجعل المقارنة بين الفترتين 
صعبة للغاية، مش�يرا إل�ى أن الحكم على تلك الفترتين 
يتوقف على منظور كل ش�خص، وتفسيره للسياسات 

المتبعة في تلك الفترة.
ي�رى العلي أن س�وء تخطيط االحت�الل األمريكي دمر 
الدول�ة العراقي�ة، وأت�اح الفرص�ة للنخب�ة الفاس�دة 
لتولي أمور الب�الد، موضحا أنه على الرغم من الجهود 
المبذولة لتفريق العراقيين، فإنهم ال يزال لديهم شعور 

قوي بالهوية الوطنية.
ويختت�م العلي كتابه بنظ�رة تفاؤلية إلى ب�أن العراق 
يحتاج إل�ى وقت طويل حتى يتخل�ص من عقود حكم 
الديكتاتورية، وأن أسس الثقافة الديمقراطية موجودة 
بالفعل في العراق، مش�ددا على ضرورة تغلب الساسة 
على الطائفية في البالد، وتقديم برامج إصالح حقيقية 
تدف�ع مس�تقبل الب�الد نحو التق�دم، موضح�ا أن تلك 
الجهود جارية بالفعل، لكنها ستس�تغرق عدة سنوات 

لتنفيذها.
تعريف الكاتب:أستاذ في القانون الدستوري

كيف أسهمت غياب اخلربة والفساد يف تقويض
 الديمقراطية بالعراق؟

»لعبة املتنورين والنظام العاملي اجلديد«



      المستقبل العراقي/ميساء جمال

 أخطاء األمس ال يمك�ن تغييرها، ولوم الذات وجلدها لن 
يعي�د األمور الى س�ابق عهدها، فلم التش�بث بكل ما فات 
وتمضي�ة الوقت بن�دب الحظ والبكاء عل�ى األطالل فيما 

يمكن التطلع لغد افضل وامل اكبر؟
 ش�هور واع�وام تمض�ي، والبع�ض عالق ف�ي الماضي، 
والقص�ص المرتبط�ة باأللم ما تزال حي�ة، ويبقى الدافع 

نحو الحزن والوحدة. 
والم�رء يمكنه ان يعتاد المعاناة وبالتالي يش�عر بالفراغ 
بدون هذا الشعور األليم، فال يستطيع المضي قدما، وهذا 

أمر مؤسف.

ويكون بالنسبة لهؤالء القاء اللوم وتوجيه أصابع االتهام 
ل�كل م�ن حولهم ه�و طريقتهم ف�ي التعامل م�ع االمور 
والنتيجة الش�عور ببؤس أكبر وانغالق على النفس، فيما 

الخبرات والحياة وكل شيء يتوقف.
فكيف يمكن التغيير وكيف يمكن الخروج من تلك الحالة؟ 
وي�رى الخب�راء ان ذلك ممكن ف�ي حال عق�د العزم على 
التخل�ي ع�ن كل ه�ذا، والمضي قدم�ا، وص�وال بالتغيير 
الج�ذري لكاف�ة النواحي الس�لبية، واس�تبدالها بذراعين 

مفتوحتين.
وللتخلص من الماض�ي واالرتباط به والتقدم نحو األمام 
، يتطلب ذلك ش�جاعة كبيرة للخروج من هذه الحالة التي 
اس�تغرقت وقتا من الحي�اة، وتبدأ بالتوص�ل لتفاهم مع 

الماض�ي بمعنى أن م�ا حصل آنذاك ال يعني أنك ش�رير أو 
سيئ، فارتكاب الخطأ أمر طبيعي لكوننا بشرا.

ولكن هذا ال يعني تطبيق أحكام قاسية على النفس وإنزال 
العقوبة فيها وتقويض الشخصية ونكران الذات وفقدان 
الثق�ة بالنفس، فما حصل امر طبيع�ي ويجب ادراك هذا، 
والجميع يرتكب أخطاء، ولكن الس�لبية في التعامل معها 

هي ما يتركنا عالقين هناك.
ومن هنا، فإن العواطف الس�لبية، هي التي تعزز الشعور 
بالل�وم والوحدة والتع�ب والرغبة في االن�زواء والغضب 
والشعور باألس�ف على الذات، ولكن يمكن تغييرها حين 

نصبح قادرين على المغفرة والعفو.
 فحي�ن نتوقف عن لوم أنفس�نا ومن حولنا، نبدأ بالس�ير 

عل�ى الطري�ق الصحي�ح ف�ي تحرير أنفس�نا م�ن القيد، 
ونتخل�ص من ذلك العبء المليء بالحق�د والضغينة أوال، 
وتكشف الغمامة الس�وداء عن عيوننا، فنرى األمور على 
حقيقته�ا، وفي ذلك يمكن النقاش وحت�ى االعتذار ربما، 
وإن لم يجد ذلك نفع�ا، ولكنه بادرة تدل على أننا تجاوزنا 

ذلك الحصن المؤلم.
وتتحق�ق الحري�ة أيضا م�ن خ�الل التوقف ع�ن التفكير 
باألم�ور الصغيرة وتفاصيلها برغم أهميتها، فهي تمنعنا 
من رؤية الصورة األهم واألكبر، التي تشمل الروح واألمل 
والحي�اة والنظر إل�ى األمام وإل�ى من حولن�ا وعالقاتنا 
والمض�ي قدما ال يعني التخلي ع�ن كرامتنا، ولكن طريق 
الق�وة إلثبات أننا ما ن�زال نحن ولم نتغي�ر ولم نفقد تلك 

ال�روح الت�ي اعت�ادت أن تجعلن�ا مميزي�ن عم�ن حولنا. 
يعتم�د ذلك على قدرتنا في توجيه أفكارنا، بمس�اعدة من 
حولنا بإيجابية، واتخاذ قرارات مس�تقبلية وأهداف نريد 
تحقيقه�ا، وف�ي نفس الوق�ت االعتبار مما س�بق لرؤية 
عالمات نف�س األخط�اء وتمييزها. وهذا يس�اعدنا على 
تصحيح األمور وتفادي الكثير من المشقة واأللم الحقا.

ه�ذه الطرق تعتم�د على الفرد نفس�ه واس�تعداده، إذ إن 
الرغبة في العيش والس�عادة هما أه�م دافع للتخلص من 
قي�ود الماض�ي وألمه والق�درة على فت�ح صفحة جديدة 
ومجرد الرغبة بهذا تتطلب ش�جاعة كبيرة، وهذا يثبت أن 
صاحبها ليس ش�خصا انهزاميا كما كان حين عزل نفسه 

في بئر أحزان الماضي.
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فقد أكدت العالمة الضري�رة هيلين كيلر على أن 
“التف�اؤل هو اإليمان الذي يؤدي إلى اإلنجازات، 
وال يمكن تحقيق أي شيء بدون األمل والثقة”.

فالتف�اؤل حالة ذهنية، بحس�ب خب�راء الطاقة 
وعل�م النف�س، وذات ق�وة كبي�رة ومؤث�رة في 
الحي�اة، فكلم�ا نظرن�ا للجان�ب اإليجاب�ي م�ن 
األم�ور، والتحدث عن األمل واالحتماالت الجيدة 
فيم�ا نواجه�ه، كان التفاؤل ذي مس�احة أكبر، 

ويمنحنا قدرة مضاعفة على التحلي بالقوة.
“في التفاؤل قوة، فه�و دافع للمضي قدما نحو 
ما أريد، وهو أيضا سبب لإليمان بأنني قادر على 
تحقي�ق كل ما أريد، هكذا يعب�ر المهندس كمال 
الش�يخ عن طريقة تفكيره، به�ذا الجانب، مبينا 
أن التفكير بطريقة ايجابية كاف لتحديد الطريق 
األفض�ل للوص�ول إلى حل أي مش�كلة يمكن أن 
يواجهه�ا، وهذا ما يجعله أيض�ا أكثر قدرة على 
التعامل مع التغييرات والضغوطات، وأكثر ليونة 

في تلقي أي أمر ال يتماشى مع ما يريده.
وبحس�ب الباحث�ة ف�ي الطاقة الكونية ميس�اء 
للطاق�ة  التف�اؤل ه�و مص�در  ش�اهين، ف�إن 
اإليجابي�ة، له ذبذبات يمكن استش�عارها، ومن 
يملكها فهو ش�خص قادر على التركيز والعطاء 

ويعرف كيف يحقق حاضره ويصل لما يريد.
لكن التف�اؤل بالنس�بة الميرة الحس�يني، ليس 
مجرد طريقة تفكير، بل أسلوب حياة، يدخل في 
كل تفاصيل نش�اطاتها اليومي�ة، وتأثيره قوي 
جدا، خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع األخرين 
ومع نفس�ها، إذ تقول “أن تبدأ يومك بابتس�امة 
وضحكة هي الس�ر في التخفي�ف من أي طارئ 

ق�د يمر عليك خ�الل اليوم، مهما س�اءت أحواله 
وصعبت أموره”.

أح�د  ف�ي  ممرض�ة  تعم�ل  الت�ي  الحس�يني 
المستش�فيات الخاص�ة، ت�درك أثر ابتس�امتها 
عن�د تعاملها مع مرضاها حين يتألمون، مؤكدة 
أن االبتس�امة رغ�م بس�اطتها إال أن له�ا تأثيرا 
كبيرا عل�ى المحيطين.وتضي�ف أن ألم اآلخرين 
ومعاناتهم ال يمكن تخفيفه أحيانا، لكن االبتسام 
يس�اعد في رس�م الش�عور بالبهجة، ويجعلهم 
أقوى في مجابهة أي موقف ويزيد من مناعتهم، 
خصوص�ا أولئ�ك الذي�ن يعان�ون م�ن أم�راض 
صعبة.وهذا ما يؤكده االختصاصي النفس�ي د. 
س�عد محمود هادي  ، معتبرا أن التفاؤل أش�به 
بالمورفين�ات الداخلية في الجس�م التي تتواجد 
في العق�ل، وهي تحمل نفس تأثي�ر االندروفين 

الذي يحسن المزاج، ويقلل من األلم. 
والتف�اؤل في رأي ه�ادي  ذو تأثير إيجابي على 
مناعة الجس�م، ويقل�ل من األعراض الجس�دية 

التي تعبر عن أي خلل في العواطف والمشاعر.
ومن منطل�ق “تفاؤل�وا بالخير تج�دوه”، تؤكد 
السيدة  سميرة غنام أن سر تفوقها ونجاحها هو 
التفاؤل، فضال ع�ن اإليمان بقدرتها وموهبتها، 
فإدارة عمل خاص مرتبط بما تحبه ليس باألمر 
الس�هل، وتحقيق نتيجة ملموس�ة يتطلب وقتا 

بالمقارنة مع الضغوطات التي 
تق�ف ف�ي مواجهته�ا، ويبقى س�ر التغلب على 
كل ش�ي هو إيمانها بأنه�ا تملك القدرة على ذلك 
وتفاؤلها بأن كل شيء قابل للتحقيق إن توفرت 

اإلرادة والعزيمة.
وهذا ما زرعته ف�ي نفوس أبنائها بعد أن فقدوا 
والده�م في ح�ادث صعب، جعلهم أكث�ر ترابطا 
وعزيم�ة، وغرس�ت ف�ي وجدانه�م أن األم�ور 

ستتحسن وسيكونون قادرين على المضي قدما 
في خضم كل هذه الظروف التي عاشوها.

فالتركي�ز على الحاضر يس�هل تحقيق إنجازات 
في فترة قصيرة، بحسب خبيرة الطاقة الكونية 
ميساء شاهين، مبينة أن المتفائل شخص يعطي 
كل تركي�زه لحاض�ر ويؤم�ن ب�”اآلني�ة” الت�ي 
تفت�ح األبواب ل�ه، فضال عن أن هذه الش�خصة 
أي المتفائل�ة له�ا تأثير فيمن حوله�ا من خالل 
الذبذبات التي ترسلها، والتي تكون أشبه بعنصر 

جاذب لكل ما هو جميل وسعيد وحيوي.
اإليجاب�ي  والتفكي�ر  للتف�اؤل  ف�إن  وصحي�ا، 
عموم�ا قوة مؤثرة في العقل وصحته، بحس�ب 
د. الحباش�نة الذي يوضح أن المش�اعر هي التي 
تقود الفع�ل، واألف�كار اإليجابية تق�ود العقل، 
وفي حال تأسس العقل والعواطف على التفكير 
بايجابية، فإن الحاص�ل النهائي فعل أكبر وأكثر 
من مجرد أفكار خالقة.وبحسب عالم األعصاب 
الش�هير ومؤلف كت�اب How We Decide جون 
ليه�ر، ح�ول التفكير الصحيح وق�وة االيجابية، 
فإن للدماغ ق�درة على تحقيق العديد من األمور 
الخارقة، والتي أثبت�ت أن ال حدود لها، بداية من 
الق�درة على اتخاذ الق�رارات والقيام بالخيارات 

األفضل، واالبداع وقوة اإلرادة وحسم األمور.
وي�رى ليه�ر أن الدم�اغ، يمك�ن أن يفع�ل أكثر 
وتحفيزه مرتبط ببعض المبادئ التي من شأنها 
أن تجع�ل م�ن التفكي�ر أفض�ل وأكث�ر حيوي�ة، 
وتس�هل الحصول على ما نريده بتحقيق غايتنا، 
وبطريق�ة أخ�رى “كي�ف نفكر بطريق�ة أفضل 

ايجابية” ترتبط بمعطيات مختلفة.
وم�ن ه�ذه المعطي�ات الضغط عل�ى العواطف،  
فأفكارنا الواعية ليس�ت إال ج�زءا مما يدور في 
أدمغتن�ا، بحس�ب ليه�ر، فيم�ا الالوع�ي، يقوم 

باتخ�اذ كمي�ات كبي�رة م�ن المعلوم�ات، الني 
نحن لس�نا عل�ى علم به�ا، وتجهيزها بس�رعة 
كبيرة، وكأنها غرفة عمليات س�رية، وبناء على 

استنتاجاته، فإن الدماغ يولد العواطف.
وعلي�ه يحذر ليهر من التفكير تحت الضغط، في 
أس�وأ اللحظات في الحياة، وب�دال من ذلك يجب 
االعتماد على الالوعي لتوجيهها، فهو أقدر على 
الرؤية بوضوح، وال يخضع لسيطرتنا العصبية، 
التي تؤث�ر على العقل الواعي م�ن خالل مناطق 
خاص�ة بالدماغ، ومع الوق�ت نتعلم تطوير هذه 
المهارة، ويجب دائما أن نثق بغريزتنا في أوقات 
الضغوط�ات الح�ادة، الت�ي تؤثر عل�ى التفكير 

السليم.
وألن العق�ل يتأثر بق�وة األفكار الت�ي تحتويه، 

يلفت د.سعد محمود:” إلى الميزة التي يتمتع بها 
هؤالء األف�راد وأهمها الثق�ة بالنفس وقدرتهم 
على العط�اء واإلنتاجية واألداء بمس�توى عال، 
حيث أن حالة التفاؤل لديهم أشبه بحالة شمولية 
من ضمنها الس�عادة التي تعتب�ر هدفا يرنو إليه 
الجميع.والتف�اؤل والتفكي�ر اإليجاب�ي عموما، 
ينعك�س عل�ى الصح�ة العام�ة أيض�ا، بحس�ب 
موق�ع مايو كلينيك الطبي، فه�و يلعب دورا في 
التخفي�ف م�ن الضغوط�ات اليومي�ة واإلرهاق 
الذهن�ي، وتحس�ين القدرة على األداء الجس�دي 
والنفس�ي، ما ينعكس على الصحة العامة منها؛ 
زيادة العمر االفتراضي للفرد والتقليل من نسبة 
التع�رض لالكتئ�اب، فضال عن زي�ادة المقاومة 
للجس�م وتقوية جهازه المناع�ي وتعزيز صحة 

العقل والتخفيف من نس�بة التع�رض للجلطات 
والس�كتات الدماغية، إلى جانب ق�درة المتفائل 
على التعامل بطريقة أفضل مع االوقات الصعبة 
والمحن.وتتع�زز قوة التفاؤل ف�ي كونها طاقة 
جاذبة، بحس�ب شاهين، فهو يسهل بلوغ المراد 
واأله�داف، ولكنها تؤك�د أن التف�اؤل وتحقيق 
ه�ذه الحالة يبدأ م�ن الداخل ولي�س من الخارج 
مستشهدة بقوله تعالى “إن الله ال يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم”، في إشارة إلى أهمية 
التفكي�ر بإيجابي�ة من أج�ل تحقي�ق راحة بال 

وسعادة وقدرة على العيش بسالم. 
وتضي�ف أن التص�رف بإيجابية يتطل�ب موقفا 
وني�ة وإرادة وعزيمة ووعيا ذاتي�ا تحفزه الثقة 
بالنفس.ومن الطرق التي تدعم التفاؤل والتفكير 
االيجاب�ي، وفق ليه�ر، هو األخذ بعي�ن االعتبار 
وجهات نظر بديلة، أي فكر كما يفكر اآلخرون، 
متوقع�ا الحركات الت�ي يقومون به�ا، فالدماغ 
أشبه بمرشح بشكل طبيعي، يعمل على تأكيد ما 
تعتقد أنك س�تفعله، وهذا يحد من الخطورة في 
الوقوع في مش�كلة أحيانا، ويس�اعد في تجنب 

اإلجابات الخاطئة.
والواقعي�ة أمر مهم، بحس�ب ليه�ر، في تحقيق 
حال�ة التفاؤل، مش�يرا إل�ى أن الف�رد ال يتوقع 
أن ينج�ز كل األمور وف�ق أهوائ�ه كل األوقات، 
فقش�رة الف�ص الجبهي ف�ي الدم�اغ ومنطقة 
م�ن الدماغ المس�ؤولة عن ق�وة اإلرادة والفكر 

المعرفي، يمكن أن تستنزف بسهولة. 
وف�ي الوق�ت نفس�ه يؤكد عل�ى أهمية دراس�ة 
األخطاء، مشيرا إلى س�مة مشتركة واحدة بين 
األفراد الناجحين، وهي استعدادهم للتركيز على 
عثراته�م، فه�م يصرون على النظ�ر فيما يمكن 

القيام به على نحو أفضل. 

الرغبة يف العيش والسعادة مها أهم دافع للتخلص من قيود املايض وأمله 
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“عل�ي الطالق بالثالث لتدخل وتش�رب القهوة عندنا”، لم يج�د الزوج أبو عدي 
س�وى هذه الكلمات ليلح على جاره أبو إيهاب عند رؤيته أمام منزله، ولم يكن 
من هذا الجار س�وى االعت�ذار حتى ال يفوته موعد مراجعت�ه للطبيب، ليمضي 
في سبيله.تقول زوجته “منذ تزوجت زوجي قبل أكثر من عشر سنوات وكلمة 
)عل�ي الطالق( ال تفارق لس�انه على أي أمر، وه�و ال يتفوه بها أمامي فقط بل 
م�ع كل من يتعامل ويتواصل معهم”.)علي الطالق( س�يمفونية ال يفتأ يرددها 
العديد من األزواج، وكلمة استقرت على ألسنتهم وأصبحت دارجة في كالمهم، 
ال ي�كاد الواح�د منهم يس�تقر في مجل�س إال ويتلفظ بها )عل�ي الطالق ألفعل 
ك�ذا(، )عل�ي الطالق لتتغ�دى عندنا(، )عل�ي الطالق أن لم يحدث كذا ال اس�مي 
نفس�ي أبو فالن(.. وهناك من يتفوه بها مس�تعرضا وكأن�ه بهذه الكلمة لبس 
ثياب الرجولة، ضاربا بعرض الحائط مش�اعر الزوجة واحترامها، وغير مدرك 
لخطورتها في إنهاء الحياة الزوجية وتأثير ذلك على أفراد األسرة.الزوج صالح 
رج�ب وه�و أب لثالثة أبناء، يقول “ال أخفي عليك�م أنني عصبي جدا وعلى أقل 
أمر أغضب وس�هل على لس�اني أن ينطق بحلف يمين الطالق وحتى لو لم يكن 
لزوجتي دخل فيه”.وعن س�بب ذل�ك، يوضح رجب “أش�عر حينما أحلف يمين 
الطالق على أي أحد أنه بس�هولة يس�تجيب لطلبي كونه يعل�م أن يمين الطالق 
م�ش لعبة”، على ح�د تعبيره، ومعظم من أحلف عليه�م الطالق “لن يرضوا أن 
أطل�ق زوجتي”.االختصاصي النفس�ي د. خليل العبيدي ، يق�ول “في مجتمعنا 
الذك�وري، وعند بعض األزواج يكون التهديد بالطالق ممارس�ة يومية عند كل 
صغيرة”، متابعا “قد يلجأون لهذا األسلوب في أي لحظة انفعال حتى ولو كان 
غي�ر مبرر، وأكثر االنفعاالت عن�د هؤالء األزواج غير مب�ررة”، وفق العبيدي ، 
الذي يرى أنها “وس�يلة ضغط لفرض أوامره قس�رياً عل�ى زوجته ليمنعها من 
فعل ش�يء ال يرغبه، أو يفرض عليها أمرا ال ترغب�ه هي”.ويضيف “الغريب أن 
التهديد بالطالق يكون في أغلب األحيان لهفوات ومش�اكل بسيطة ال تستدعي 
نط�ق تلك الكلم�ة وترديدها بين الحي�ن واآلخر لما لها من آثار نفس�ية مؤلمة 
عن�د الزوجة”.ويبي�ن أن هذا الس�لوك يعب�ر عن “ضعف” في ش�خصية الزوج 

حت�ى وإن كانت مجرد عادة س�ارية على لس�انه، فهو يتمس�ك ويهدد بأبغض 
ة ش�يء كي يجد التج�اوب من زوجته، م�ع أن هناك طرقا  كثي�ر

ومتع�ددة تمنع وقوعهما في فج�وة عاطفية كبيرة 
بس�بب هذا التهديد.الزوج�ة أم ماه�ر )42 عاما(، 
قال�ت بعد تنهي�دة طويلة “زوجي غي�ر مهتم على 

اإلط�الق ب�ي من ناحي�ة حل�ف يمين الط�الق على 
الفاض�ي والملي�ان”، متابعة “إن جاءن�ا ضيف أراد 

أن يكرم�ه يقول له علي الطالق غير تتغدى عندي”.
وتضيف “في إحدى المرات حلف على أحد الضيوف 
بذلك، فرفض الضيف الدعوة بس�بب يمين الطالق، 
وعاتب�ه على ذل�ك، وما كان من زوج�ي إال أن قال 

علي الطالق لن أكرمه بعد اليوم”.
وكذل�ك حال الزوج�ة فدوى الب�دري، التي تقول 

“إن الحياة الزوجية هي حياة مقدس�ة، والزوج 
حينم�ا ينته�ك ه�ذه القدس�ية بحلف�ه يمين 

الط�الق على الرايحة والجاي�ة، فإنه بذلك 
ينتهك حق الله وزوجته وأسرته”.

الل�ه أكرمه�ا ب�زوج  أن  وتابع�ت، 
على خُلق، لكن لس�انه أحيانا يزل 
بالحلف�ان بالط�الق، وتق�ول “ال 
أخفيك�م أنه حينها أش�عر بضيق 
كبير يكاد يفقدني صوابي والثقة 
التي بين�ي وبينه، فأنا لس�ت في 
البي�ت من أج�ل الخدم�ة والمزاج 
فقط، إنما أنا أم وربة بيت يجب أن 
تحترم وتقدر ويراعى ش�عورها”.

وكذلك حال الس�يدة  أم سرمد، التي 
تقول “زوج�ي ال يحلف إال بالطالق 

م�ن أجله، مثال أطلب من�ه الذهاب إلى ولكن�ه يفعل عك�س ما حلف 
أطل�ب منه ش�راء ش�يء ما من م�كان م�ا فيرف�ض، أو 

فيمتن�ع  وعندم�ا أل�ح علي�ه بالطل�ب الس�وق 
ويحل�ف بالط�الق أن�ه ل�ن يث�ور ويغضب 

 ، وعندما تهدأ ثورة عصبيته يفع�ل
يندم عل�ى غضبه ويتراجع 
ع�ن كالم�ه ويس�مح ل�ي 
ل�ي  ويش�تري  بالذه�اب 

الحاجة التي طلبتها منه”.
من جهته، يذكر استش�اري 
مفي�د  األس�ري  االجتم�اع 
ف�ي  الط�الق  أن  س�رحان، 
األص�ل ش�رعه الله س�بحانه 
وتعال�ى “كحل أخي�ر” لبعض 
يس�تعصي  الت�ي  المش�كالت 
حلها إال بانتهاء الحياة الزوجية 
بش�كل نهائ�ي وبع�د اس�تنفاد 
الحلول األخ�رى كافة، وذلك نظرا 
ألهمي�ة الحي�اة الزوجي�ة وأهمية 
األس�رة وض�رورة الحف�اظ عليه�ا 

واستمراريتها ونجاحها.
وين�وه س�رحان إل�ى أن م�ن التف�وه 
بالطالق باس�تمرار ومن يستسهل هذا 
اللفظ فنج�ده يكرره أكثر م�ن مرة في 
الي�وم وألتفه األس�باب باعتباره أس�هل 
األلفاظ على لسانه، هو شخص “مستهتر 
يتناس�ى عظم هذا األم�ر وخطورته من 
الناحيتين الشرعية واالجتماعية”، متابعا 

“من الناحية الش�رعية قد يقع هذا الطالق ب�دون علم الزوجة وتصبح محرمة 
عليه في حين أنه مس�تمر في معاشرتها”.ويضيف “ومن الناحية االجتماعية، 
فإن في ذلك “استهانة” و”استخفافا” بالحياة الزوجية ذات القداسة واالحترام 
و”تقليال” من شأن الزوجة، التي كرمها الله سبحانه وتعالى، وجعل من ميثاق 
ال�زواج ميثاق�ا )غليظا( كما وصفه الل�ه تعالى، وعلى مثل هؤالء األش�خاص 
مراجعة أنفسهم والتوقف عن استخدام لفظ الطالق وعدم اللجوء إليه وتعويد 
أنفس�هم على ذلك نظرا للخط�ورة الكبيرة التي قد تترتب عل�ى وقوع الطالق، 
فهو مدمر األس�رة ويش�تت أفرادها، واألكثر خطورة أن يقع الطالق بدون علم 
الزوجة وتس�اهل الزوج، واألكثر من ذلك أن بعض الشباب وهم غير متزوجين 
يكررون هذا اللفظ باستمرار؛ حيث تعودوا على سماعه من آبائهم أو المقربين 
إليهم، مم�ا يفقد هذه األلفاظ المعنى المراد منها”.ومن جهته، يوضح الس�يد  
احمدعب�د الرحم�ن “ ام�ام جام�ع “، :”أن ال�زواج ميثاق غليظ يج�ب إحاطته 
بالعناية واالحترام وعدم تعريضه لهزل أو مزاح أو تعريضه ألمور عبثية، ومن 
هنا يج�ب صيانة الزواج صيانة تامة ألنه تتعلق في�ه حقوق زوجة وأبناء، وال 
يتوقف على أمر شخصي للزوج، فالطالق ُجعل حتى يكون حال إلنهاء حالة غير 
توافقي�ة بين الزوجين”.ويلفت عبد الرحمن : إلى أن الطالق بالذات إذا عبر عنه 
الزوج بنية، فإنه “يقع س�واء كان مازحا أو جادا”، ولذلك ال يجوز تكراره؛ ألن 
النتائج ستكون حقيقية وجادة ويترتب عليه إنهاء رابطة مقدسة، والفرق بين 
يمين الطالق والط�الق أن األول “اتخذ الطالق كأنه يمين إللزام أي طرف، فهنا 
شرعا ال يقع الطالق، وإنما ال بد من تكفير اليمين إذا وقع مثال )علي الطالق ال 
تروحي للسوق( ويتراجع عنه بذهاب الزوجة، فشرعا يطالب بكفارة اليمين”.

ويتاب�ع “إذا كان ال�زوج يوقع الطالق بني�ة ويكرر ذلك له طلقت�ان، وإن تكرر 
عليه مراجعة القاضي الش�رعي، فقد تكون محرمة عليه الزوجة، ويجب حكم 

القاضي أو المفتي فال يجوز التساهل بتكرار الطالق”.
ويضيف “حتى لو كان الطالق على ش�كل يمي�ن، فإنه يضعف العالقة الزوجية 
وتشعر الزوجة بأنها ال تعني شيئا للزوج”، وكذلك تأثيره النفسي على األوالد، 
فيشعرون ب�”انزعاج وتهديد، وقد ينتقل هذا األمر السيئ لألبناء ويتخذونه في 

المستقبل وهذه مشكلة كبيرة”.
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منظم�ة  أن  المفارق�ة  م�ن  أن  ويب�دو 
أوب�ك رفض�ت ف�ي اجتماعها ف�ي نوفمبر/
تش�رين الثاني الماضي خفض معدل سقف 
اإلنت�اج لت�دارك الفائ�ض ف�ي اإلنت�اج على 
خلفية رفض الس�عودية خفض حصتها في 
اإلنتاج. وعلى مايبدو أن السعودية تتبع هنا 
اس�تراتيجة متوس�طة المدى للحيلولة دون 
دخول منافس�ين جدد إلى السوق على غرار 
النفط الصخ�ري األمريكي الذي تعد تكاليف 
استخراجه عالية جًدا. ومن خالل توفير مزيد 
من النفط مقابل أس�عار منخفضة وتس�عى 
أيض�اً إلى الحيلولة دون اس�تخراج مزيد من 
النفط الصخري ف�ي الواليات المتحدة, فهل 
اس�تراتيجية الس�عودية اقتصادي�ة بحتة أم 

تحركها أيًضا دوافع سياسية؟
عن�د التمع�ن ف�ي األس�باب االقتصادية 
النخفاض أسعار النفط نرى أنها غير مقنعة 
تماماً لتس�بب ذلك االنهيار في س�عر النفط 
العالم�ي, وه�ذا يعط�ي انطباًعا ب�أن هناك 
دوافع سياسية وراء هذا االنخفاض, وعادًة 
ما تتعمد السعودية عبر التاريخ ضرب أسواق 
النف�ط العالمي�ة, والهدف السياس�ي األكثر 
ترجيح�اً ه�و ض�رب االقتصادين الروس�ي 
واإليراني, وهذا ما أّكده السيناتور األميركي 
جون مكين حين قال: “علينا شكر السعودية 
الت�ي س�محت بانهيار االقتصاد الروس�ي”, 
 CNN وأوض�ح أيضاً ف�ي مقابلة مع ش�بكة
وتابتعه�ا وكالة نون الخبري�ة قائاًل: “علينا 
تقديم الشكر للس�عودية التي سمحت لسعر 
برمي�ل النفط, بالهبوط لدرجة تؤثر بصورة 
كبيرة على اقتصاد الرئيس فالديمير بوتين”. 
وفي مقال لصحيفة “نيزافيس�يمايا غزيتا” 
الروس�ية، يعود تاريخه إل�ى نهاية أكتوبر/ 
تش�رين األول الماض�ي، ُوجه�ت اتهام�ات 
إلى الس�عودية والواليات المتحدة بالترتيب 
لتشديد الضغوط على كل من روسيا وإيران 
عل�ى خلفي�ة دورهما ف�ي الملف الس�وري 
ودور موسكو في االضطرابات التي تشهدها 

أوكرانيا.
وه�ذا غير مس�تبعد أبداً فم�ن المؤكد أن 
الهدف السياس�ي للسعودية في ضرب سوق 
النف�ط هو موجه ضد روس�يا وإيران, إال أن 
احتمالية اس�تمرار هذا االنخفاض من عدمه 
يتوق�ف عل�ى أمري�ن اثنين: أولهم�ا يتوقف 
على نجاح المفاوض�ات األميركية اإليرانية 
بشأن برنامجها النووي والتوصل إلى حلول 
س�لمية للطرفين, ومن المرج�ح أن يتوصل 
الطرفان إلى حل ألن انخفاض أسعار النفط 
اإليران�ي  لالقتص�اد  المدم�رة  وتأثيراته�ا 
والمس�بوقة بالعقوب�ات الدولي�ة, س�يدفع 
إي�ران للتوصل إلى حل مرضي لكال الطرفين 
بخصوص تل�ك المفاوض�ات, وه�ذا بدوره 
سيبعث برس�ائل اطمئنان إيرانية لكل العالم 
ودول الخلي�ج والس�عودية, ه�ذا م�ن جهة 
ومن جهة أخرى سيؤدي نجاح المفاوضات 

إل�ى تقارب إيراني أميرك�ي, بوجهات النظر 
ولربم�ا ي�ودي إلى ك�ف أو إضع�اف التدخل 
اإليراني في بلدان مثل سوريا والعراق ولبنان 
واليمن, ومن المؤكد أن ذلك التقارب س�يجد 
ح�اًل للمعضلة الس�ورية, التي تش�غل العقل 
السياس�ي الس�عودي _األميرك�ي, وم�ن ثّم 
ستعيد السعودية النظر بنظريتها في التالعب 

بأسعار النفط واستهداف االقتصاد اإليراني 
مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط, إال أن 
ه�ذا االرتفاع مرتبط بالنقط�ة الثانية توالياً 
, وهي روس�يا, فروس�يا اليوم الت�ي أدارت 
ظهرها بتعجرف إلى االتحاد األوربي نتيجة 
العقوب�ات االقتصادية, ومش�اكلها المتكرر 
في أورب�ا وآخرها بخص�وص االضطرابات 

الت�ي تش�هدها أوكراني�ا, ودعمه�ا للنظ�ام 
الس�وري ومعارضته�ا النضم�ام أوكراني�ا 
لحل�ف النيت�و, وربما كان انخفاض أس�عار 
النفط هو من يدفع بروسيا إلى كبح جماحها 
في أوروبا, وهي رسالة تنبيه لروسيا قاسية 
ج�داً مفاده�ا كف�ى مهاترات فم�ن الممكن 
أن ي�ؤدي ذلك إلى انهيار االقتصاد الروس�ي 

عل�ى غ�رار ذل�ك االنهي�ار االقتص�ادي ف�ي 
نهاية عق�د الثمانينيات من الق�رن الماضي 
إّبان حقب�ة حكم الرئي�س األميركي ريغان, 
الذي تس�ببت ب�ه العربية الس�عودية, وذلك 
بعد انكشاف األرش�يف الدبلوماسي السابق 
وقد تسبب ذلك بإس�قاط االتحاد السوفيتي 
بالضرب�ة القاضية خالل الحرب الباردة, ألن 

خفض أسعار النفط أدى إلى انهيار كبير في 
االقتصاد السوفيتي سابقاً. فمن غير الممكن 
أن تكون روس�يا ق�ادرة عل�ى مواجهة هذا 
الخطر حالياً, وال تريد تكرار سيناريو مشابه 
لسيناريو الحرب الباردة, ومواجه انخفاض 
أس�عار النفط العالمية, ومقاومة العقوبات 
س�عر  وانخف�اض  األوربي�ة,  االقتصادي�ة 
الروب�ل الروس�ي مقابل ال�دوالر األميركي. 
ومن المؤكد أيضاً أن روس�يا ستحاول إيجاد 
مخ�رج لهذا التدهور ف�ي اقتصادها ومن ثّم 
تكف ع�ن دعم ومس�اعدة النظام الس�وري 
وربما س�تكون من المس�اهمين ف�ي إيجاد 
مخ�رج للمعضل�ة الس�ورية وإيج�اد بدي�ل 
لبش�ار األس�د, واحتضانها لمبادرات رعاية 
ف�ي حل األزمة الس�ورية عب�ر الضغط على 
األس�د, وهذا ماُطرح مؤخ�راً, ومن الغريب 
أن المعارضة الس�ورية ه�ي من رفضت تلك 
المبادرة. على الرغم من تأكيد )هادي بحرة( 
المب�ادرة الروس�ية إال أنه اس�تبعدها بحجة 
عدم وجود ورقه روس�ية حقيقية تدعو إلى 

ذلك.
إًذا يمك�ن الق�ول إن نج�اح المفاوضات 
اإليرانية األميركية بش�أن البرنامج النووي 
اإليراني, وكف إيران عن التدخل في ش�ؤون 
الدول والس�يما العراق وسوريا, وإيجاد حل 
للمسألة السورية, وكف روسيا عن التدخالت 
المماثل�ة, وإث�ارة المش�اكل واالضطرابات 
في أوروبا, من ش�أنه أن يعيد توازن أس�عار 
النف�ط العالمي�ة, وربما ه�ي المعادلة التي 
تستخدمها السعودية بدعم أميركي إلخضاع 
كل م�ن روس�يا وإي�ران إلى سياس�ة األمر 
الواقع خشيًة من االنهيار االقتصادي ولربما 
يس�بب تغير ش�امل في األنظمة المستهدفة 
سياسياً على غرار استهداف نظام الشاه في 
الع�ام1977م, وحقيقة األمر أن الس�عودية 
وأمي�ركا إذا م�ا نجحتا في ذل�ك ربما يؤدي 
األمر إلى انتعاش أس�عار النفط العالمية من 

جديد.
ه�ذا يجع�ل صانع الق�رار العراق�ي أمام 
حقيق�ة واحدة وه�ي التفاعل م�ع المحيط 
الخارجي وال�دور اإلقليمي بش�كل إيجابي, 
ويج�ب أن يت�رك انطباًع�ا لدي�ه ب�أن الدور 
اإلقليم�ي مهم وال يق�ل أهمية ع�ن الداخل, 
الخارجية والس�يما  فاألزم�ات والمش�اكل 
اإلقليمية تت�رك انطباًعا وأث�ًرا على الداخل, 
وه�ذا يتطلب تفاع�ل صانع الق�رار العراقي 
م�ع المحيط اإلقليمي وتحس�ين السياس�ة 
الخارجية بالش�كل ال�ذي يجعل م�ن صانع 
القرار العراقي وحكومته محط احترام وثقة 
وسيمنحه حضوًرا في المتغيرات اإلقليمية, 
وهذا يتطلب جدية ورؤي�ة حكيمة واطالًعا 

ومرونة لدى صانع القرار.

باحث في مركز الدراسات االستراتيجية
جامعة كربالء

انخفاض أسعار النفط: األهداف السياسية وفرص النجاح
       ميثاق مناحي

فيما تتزايد خماوف دول عديدة من التهاوي املتوا�ص��ل لأ�ص��عار النفط، يرى خرباء اأن هناك اأطراًفا وراء ذلك، ومن بينها ال�صعودية، اأكرب م�صدر للنفط يف العامل. فما هي اأهدافها؟ على 
الرغ��م م��ن اأن انخفا�ض اأ�صع��ار النفط العاملية لها اأ�صبابها القت�صادية، مثل ارتف��اع العر�ض يف املنتوج النفطي العاملي وتباطوؤ الطلب، و�صعف النم��و القت�صادي لل�صني والحتاد الأوربي، 
وارتفاع �صعر الدولر الذي ي�صبب انخفا�ض باأ�صعار النفط لأن العالقة عك�صية بني �صعر الدولر واأ�صعار النفط العاملية، فعندما يرتفع �صعر الدولر ينخف�ض �صعر النفط. والتباطوؤ يف الطلب 
رمب��ا يعزو اإىل طف��رة النفط ال�صخري يف الوليات املتحدة الأمريكية، فعلى �صبيل املث��ال كانت الوليات املتحدة ت�صتورد مايقارب 400 األف برميل م��ن النفط النيجري، واليوم الوليات 

املتحدة ل ت�صتورد �صيء من نفط نيجرييا. 

        رالف أتكنز

أين خطوط الصدع في األسواق المالية؟ 
م�ا ال�ذي يمك�ن أن ُيثير أكب�ر االضطرابات 
ف�ي عام 2015؟ لدى مختصي اس�تراتيجية 
االس�تثمار قوائ�م طويل�ة م�ن المخ�اوف 
المحتملة، ب�دءا من عثرات البنوك المركزية 
وصدمات النفط إلى المخاطر الجيوسياسية 

والسياسية، أو ببساطة الوفرة المفرطة.
مجموعة األم�ور التي يمك�ن أن تحدث 
بشكل خاطئ قد تبدو مخيفة - أزمة العملة 
في روسيا، وعدم االس�تقرار السياسي في 
الُمضاع�ف النخف�اض  والتأثي�ر  اليون�ان، 
أس�عار النفط عوامل أوج�دت مزاجا متقلّبا 
ف�ي نهاي�ة ع�ام 2014. لك�ن م�ن األفضل 
التحوط ضد قائمة المخاوف. كثير مما كان 
يخشاه المستثمرون قبل عام لم يحدث. وإذا 
كانت المخاطر معروفة، فينبغي احتس�ابها 
في األس�عار. المخاط�ر الحقيقية، بالطبع، 

هي المجهولة.
المخاطر المباش�رة - والواضحة - التي 
حددها مختصو االستراتيجية الذين سألتهم 
“فاينانش�يال تايم�ز”، تأتي م�ن انخفاض 
أس�عار النفط. وم�ع أن انخف�اض تكاليف 
الطاق�ة ينبغ�ي أن يعم�ل على تعزي�ز النمو 
االقتص�ادي، إال أن اآلث�ار ل�ن تتغلغل داخل 
االقتصاد إال بشكل بطيء. في الوقت نفسه، 
هناك خاسرون كبار في القطاعات والبلدان 
الُمنتج�ة للطاقة، مثل روس�يا. يقول إيوين 
كاميرون وات، كبير مختصي اس�تراتيجية 
االس�تثمار ف�ي ب�الك روك: “ال أعتق�د أن�ك 
يمكن أن تحصل على انخفاض في الس�لعة 
الُمتداول�ة األكث�ر أهمية ف�ي العالم دون أن 
يكون هناك بعض االضطراب المالي الناجم 
عن ذلك”. في الشهر الماضي، دخلت اليونان 

في أزم�ة سياس�ية. ومواجهة روس�يا مع 
الغرب ُتهدد بمخاطر جيوسياس�ية - مثلما 
تفعل التوترات في الشرق األوسط. ستيفاني 
فالندرز، كبيرة مختصي استراتيجية السوق 
ف�ي بنك جيه ب�ي مورج�ان إلدارة األصول، 
تش�عر بالقلق بش�أن “الس�خط السياس�ي 
الذي يدمدم تحت الس�طح” تج�اه األحزاب 
الرئيس�ة في كل أنح�اء أوروبا. وتقول: “لم 
نش�هد ذلك ُيترجم إلى سياسات وحكومات 
مناهضة للي�ورو بعد، لكن�ي أعتقد فعالً أن 
ه�ذا مصدر قلق ربما يص�ل حتى نهاية عام 

2015 أو عام 2016”.
والمملك�ة المتحدة هي األخرى ليس�ت 
ُمحّصن�ة، إذ يح�ذر أندرو ميليج�ان، رئيس 
قس�م االس�تراتيجية العالمية في ستاندرد 
الي�ف إنفس�تمينتس، من أن صع�ود حزب 
االستقالل البريطاني أضاف إلى عدم اليقين 
بش�أن االنتخابات العامة المق�ررة في أيار 
)ماي�و( المقبل، األمر الذي “يمكن أن يؤدي 

إلى إعادة تقييم الستقرار الحكومة”.
قائم�ة القلق الت�ي كانت ُمهيمن�ة العام 
ارت�كاب  م�ن  الخ�وف  ش�ملت  الماض�ي 
االحتياط�ي الفيدرال�ي أخط�اء. لك�ن الذي 
ح�دث ه�و أن االحتياط�ي الفيدرالي حافظ 
على هدوء ملحوظ، عل�ى الرغم من التقلّب 
األخي�ر. ويمك�ن القول إن ه�ذا يؤدي فقط 
إل�ى زيادة المخاوف بش�أن م�ا إذا كان عام 
2015 يمكن أن يكون العام الذي تخفف فيه 
البنوك المركزي�ة قبضتها. البنوك المركزية 

مرة أخرى تتصدر قوائم القلق.
وُيحّذر محمد العريان، كبير المستشارين 
االقتصاديي�ن ف�ي أليانت�ز، قائ�ال: “القدرة 
المتكررة للبنوك المركزية على قمع تقلّبات 
الس�وق )...( تزيد من خط�ر وقوع حوادث 
األس�واق في عام 2015، خاص�ة إذا لم يتم 

التحقق من صحة أس�عار األصول بثبات من 
خالل التحسن في األساسيات االقتصادية”.
وُيضيف ميليجان: “كس�ب الوقت - هذا 
كل ما تس�تطيع البن�وك المركزية فعله في 
االقتص�ادات  بدعمه�ا  الراهن�ة،  الظ�روف 
واألس�واق المالية ف�ي الوقت نفس�ه الذي 
تكون فيه العملي�ة البطيئة لتخفيض الرفع 
المالي جارية، أو أن تمضي الحكومات ُقدماً 

باإلصالحات الهيكلية”.
من�ذ  االضط�راب  ُيس�ّبب  ال�ذي  األم�ر 
اآلن ه�و ارتف�اع قيمة ال�دوالر على خلفية 
التوقعات بأن االحتياطي الفيدرالي سيرفع 
أس�عار الفائدة للمرة األولى منذ عام 2006. 

وُيح�ّذر بيت�ر أوبنهايم�ر، كبي�ر مختص�ي 
استراتيجية األس�هم العالمية في جولدمان 
س�اكس، قائال: “نحن ال نعرف ماذا ستكون 
اآلثار المترتبة على رفع أس�عار الفائدة من 
مثل هذه المستويات المنخفضة”. ويضيف: 
“الخط�ر الكبي�ر ه�و أن تك�ون تح�ركات 
األس�عار قوي�ة. م�ن الصعب معرف�ة كيف 
يتم احتس�اب األشياء عندما ال تكون أسعار 
الفائدة بمقدار صف�ر بعد اآلن. االنتقال من 
عال�م غير طبيع�ي إل�ى عالم طبيع�ي أكثر 

يتعلق بالتخمين”.
وفي حين تش�هد الواليات المتحدة حالة 
م�ن االنتعاش، تواجه منطق�ة اليورو خطر 

االنكم�اش. وم�ن المتوقع أن ينض�م البنك 
المركزي األوروبي إل�ى بنك اليابان إلطالق 

برنامج للتسهيل الكمي هذا العام.
على صعيد النفط، تراجع أس�عار الخام 
ت�رك البن�وك المركزي�ة ف�ي مواجهة خطر 
التضخ�م  مع�دالت  أه�داف  تحقي�ق  ع�دم 
فت�رات طويلة مقبلة. كذل�ك عمل انخفاض 
أس�عار النف�ط وزي�ادة قيمة ال�دوالر على 
تغذية التقلّب في عمالت األس�واق الناشئة. 
وبحسب العريان: “أسعار الصرف ستستمر 
ف�ي كونه�ا مس�توعب الصدم�ات الوحيد. 
هن�اك خطر أن يؤدي تقلّ�ب العمالت الناتج 
ف�ي النهاية إلى زعزعة اس�تقرار الدعامات 

للنظ�ام  المؤك�دة  والمالي�ة  االقتصادي�ة 
العالمي”.

باالنتق�ال إل�ى الصي�ن يب�دو “التح�ول 
الس�ريع نحو النمو البطيء ف�ي االقتصاد” 
مصدر قلق دائما. األمر الذي يخشاه كثيرون 
هو خطر نشوب حرب عمالت شاملة. يقول 
تش�ارلز ديب�ل، رئيس االس�تراتيجية الكلية 
في ش�ركة أفيفا إنفسترز: “من المرجح أن 
سياس�ة اليابان س�تلقى اس�تجابة صينية، 
أن  أخ�رى يمك�ن  آس�يوية  بل�دان  وهن�اك 
تس�تجيب. الخطر ه�و أن ح�روب العمالت 
س�تعمل عل�ى زعزع�ة اس�تقرار االقتصاد 
العالم�ي )...( األم�ر الذي يتطلب اس�تجابة 

من الواليات المتحدة”.
ألب�رت إدواردز، المحل�ل االس�تراتيجي 
ف�ي بن�ك سوس�ييتيه جن�رال، ال�ذي يؤمن 
بالسوق الهابطة، قال في السنة الماضية إن 
السيناريو الذي ينطوي على “أكبر المخاطر” 
أزم�ة  تك�رار  كان   2014 لع�ام  رأي�ه  ف�ي 
العمالت اآلس�يوية لع�ام 1997 واالنكماش 
ال�ذي كت�م أنف�اس االنتع�اش الضعيف في 
الواليات المتحدة وأوروب�ا، تتبعها “موجة 
من حروب العمالت واإلجراءات الحمائية”. 
وبالنس�بة لع�ام 2015، تظ�ل قائمة األمور 
المثيرة للقلق بالنسبة إليه هي نفسها “لكن 
على نحو أس�وأ من قبل”.كذلك رأى محللون 
اس�تراتيجيون إمكاني�ة ح�دوث مفاج�آت 
س�ارة. وألن النمو االقتص�ادي لعام 2014 
كان أقل م�ن التوقع�ات، كان االقتصاديون 
مترددي�ن في التنبؤ بح�دوث قدر ال بأس به 
من التحس�ن. ويقول أوبنهايمر: “تماما في 
الوق�ت ال�ذي توقف في�ه الناس ع�ن التنبؤ 
بحدوث تحس�ن في النمو، يمك�ن أن يكون 
ع�ام 2015 ه�و الس�نة الت�ي تح�دث فيها 

بالفعل مفاجأة على الجانب اإليجابي”.

قائمة املخاوف تقلق األسواق يف 2015
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استكملت املنتخبات املش�اركة يف كأس آسيا 2015 
إعالن التشكيالت النهائية وألهمية الحدث االسيوي 
تن�ر املس�تقبل العراق�ي كام�ل تش�كيالت الفرق 
ال�16 املش�اركة البطول�ة التي تخ�وض 32 مباراة 
ع�ى مدار 23 يوما، حيث تجم�ع املباراة االفتتاحية 
يوم 9 كانون الثاني بني أسرتاليا والكويت وفيما ييل 
أس�ماء الالعبني املش�اركني مع منتخباتهم يف هذه 

البطولة :

المنتخب السعودي
وليد عبدالله ) الش�باب ( ، عبد الله العنزي ) النرص 
( ، عب�د الل�ه الس�ديري ) اله�الل ( ، حس�ن معاذ ) 
الشباب ( ، سعيد املولد ) الشباب ( ، عبد الله الزوري 
) اله�الل ( ي�ارس الش�هراني ) اله�الل ( ، أس�امة 
هوس�اوي ) األه�يل ( ، معتز هوس�اوي ) األهيل (، 
عمر هوساوي ) النرص ( ، ماجد املرشدي ) الشباب 
( ، سعود كريري ) الهالل ( ، سلمان الفرج ) الهالل 
( ، سالم الدورسي ) الهالل (، نواف العابد ) الهالل ( 
، وليد باخشوين ) األهيل ( ، تيسري الجاسم   ) األهيل 
(، مصطف�ى البصاص )األهيل (، يحيى الش�هري ) 
الن�رص (، فه�د املولد ) االتحاد ( ، نارص الش�مراني 
) اله�الل (، ناي�ف ه�زازي ) الش�باب ( ، ومحم�د 

السهالوي )النرص(.
املدرب : )  كوزمني أوالريو (

 
المنتخب اإلماراتي

ع�يل مبخ�وت ) الجزي�رة ( ، أحمد خلي�ل ) األهيل ( 
، محمد الحوس�ني ) الش�ارقة ( ، س�عيد الكثريي ) 
الوصل ( ، حس�ن الصفار ) الشباب ( ، ماجد حسن  
) األه�يل ( ، خميس اس�ماعيل ) الجزيرة ( ، حبيب 
الف�ردان ) األهيل ( ، عامر عب�د الرحمن ) بني ياس 
( ، اس�ماعيل الحم�ادي ) األهيل ( ، حبوش صالح ) 
بن�ي ياس ( ، محمد عب�د الرحمن ) الع�ني ( ، عمر 
عب�د الرحمن ) العني ( ، حمدان الكمايل ) الوحدة ( ، 
محمد غريب ) العني ( ، إس�ماعيل أحمد ) العني ( ، 
مهند س�الم ) العني ( ، محمد فوزي  ) العني ( ، عبد 
العزيز هيكل ) األهيل ( ، عبد العزيز صنقور ) األهيل 
( ، ولي�د عباس ) األه�يل (،  ماجد نارص ) األهيل ( ، 

وخالد عيىس ) العني (.
املدرب : ) مهدي عيل (

 
المنتخب القطري

س�عد الشيب ) السد ( ، أحمد س�فيان ) الجيش ( ، 
قاسم برهان ) الغرافة ( ، عيل مختار املهدي ) السد 
( ، عبدالكريم حسن ) السد ( ، إبراهيم ماجد ) السد 
( محم�د م�وىس ) لخويا ( ، خال�د مفتاح ) لخويا ( 
، عبدالرحم�ن عيىس ) الجيش ( ، عبدالعزيز حاتم ) 
العربي ( ، بالل محم�د ) الغرافة ( ، خلفان إبراهيم 
) الس�د ( عيل أس�د الله ) الس�د ( ، كريم بوضياف ) 
لخوي�ا ( ، محمد مونتاري ) الجيش ( ، ماجد محمد 
) الجي�ش ( ، خال�د الزريق�ي )الجي�ش ( ، بوع�الم 
خوخ�ي ) العرب�ي ( أحمد عبد املقص�ود ) أم صالل 
( ، حس�ن الهيدوس ) الس�د ( ، إس�ماعيل محمد ) 
لخويا ( ، محمد تريسور عبدالله ) لخويا ( ، مشعل 

عبدالله ) األهيل ( .
املدرب : ) جمال بلمايض (

 
المنتخب الكويتي

خالد الرش�يدي ) الساملية ( ، عامر املاتوغ الفضل ) 
القادس�ية ( ، فهد عوض ش�اهني ) الكويت ( ، عيل 
حس�ني فاضل ) الوح�دة اإلماراتي ( ، فهد الهاجري   
) الس�املية ( ، خالد القحطاني ) القادسية ( ، طالل 
الفضل )كاظمة ( ، صالح شيخ الهندي ) القادسية 
( ، عبدالل�ه الربيكي ) الكويت ( ، عبدالعزيز العنزي   
) القادسية ( ، فهد اإلبراهيم ) القادسية ( ، سلطان 
العنزي ) القادسية ( ، مساعد ندا العنزي ) العروبة 
الس�عودي ( ، ط�الل العامر ) القادس�ية ( ، فيصل 
العنزي ) الس�املية ( ، فيصل الحرب�ي ) الجهراء ( ، 
بدر املطوع ) القادسية ( ، خالد إبراهيم ) القادسية 
( ، عبدالرحمن الش�مري ) النرص ( ، يوسف نارص ) 
كاظمة (، عيل مقصيد ) العربي( ، نواف الخالدي  ) 

القادسية ( ، حميد يوسف ) العربي ( .
املدرب : ) نبيل معلول (

 
المنتخب العماني

عيل الحب�ي ) ويجان أتلتيك اإلنجلي�زي ( ، ومازن 
الكاس�بي ) فنجا ( ، ومهن�د الزعابي ) الخابورة ( ، 
س�عد س�هيل ) العروبة ( ، جابر العويي ) الشباب 
( عبد الس�الم عامر ) العروبة ( ، محمد املس�لمي ) 
فنجا ( ، عيل البوسعيدي ) النهضة ( ، أحمد سليم ) 
العروبة ( ، نارص الش�ميل ) العروبة ( حسن مظفر 
) العروب�ة(، أحمد كانو ) العروبة ( ، عيد الفاريس ) 
العروبة ( ، رائد إبراهيم ) فنجا ( ، عيل سالم ) ظفار 
( ، محس�ن جوهر ) السهم ( ، قاسم سعيد ) النرص 
( ، عيل الجابر ) فنجا ( ، عماد الحوس�ني ) الس�هم 
( ، س�عيد الرزيقي ) النهضة( ، يعقوب عبد الكريم 
) الس�هم ( ، عبد العزيز املقب�ايل  ) فنجا ( ، ومحمد 

السيابي ) الشباب (.
املدرب : ) بول لوجوين (

 
المنتخب البحريني

س�يد محم�د عب�اس ) املح�رق ( ، محم�د حس�ني 
)النرص الس�عودي ( ، وليد الهيام ) املحرق ( ، س�يد 
ضياء ش�وبار ) الرفاع ( ، عبد الله شالل ) الرفاع ( ، 
عبدالله ي�ارس ) املحرق ( ، عبد الواحد عيل الصايف ) 
املحرق ( ، س�يد أحمد ) الرفاع ( ، عبد الواحد املالود 
) الحد ( ، محمد طيب العلوي ) الرفاع ( ، إسماعيل 
عبداللطي�ف           ) املح�رق ( ، ف�وزي عاي�ش ) 
السيلية القطري ( ، عبدالله الهزاع ) الرفاع الرقي 
( ، جويس جون ) املسيمري القطري ( ، عبدالله عمر 
) املح�رق ( ، عبدالله يوس�ف هالل ) الرفاع الرقي 
( ، حس�ني باب�ا ) املحرق ( ، محم�د دواود ماهوريف 
) الرف�اع ( ، فيص�ل أب�و داهوم ) الرف�اع الرقي ( 
، س�امي الحس�يني ) البس�يتني ( حمد الدورسي ) 
الرفاع ( ، أرشف وحيد الس�باعي ) املنامة ( ، وراشد 

الحوتي ) الرفاع (
املدرب : ) مرجان عيد (

 
المنتخب العراقي

جالل حس�ن ) أربي�ل ( ، محمد حام�د ) الرطة ( 
، ع�يل ياس�ني ) نفط الجن�وب ( ، أحم�د إبراهيم ) 
عجم�ان اإلماراتي ( ، ع�يل بهجت ) الرطة ( ، عيل 
فاي�ز   ) أربيل ( ، س�الم ش�اكر ) الرط�ة ( ، وليد 
س�الم )الرطة( ، س�ميح س�عيد ) أمانة بغداد ( ، 

عيل عدنان ) ريزيسبور الرتكي ( ، رضغام إسماعيل 
) الرط�ة ( أحمد ياس�ني ) اوريربو الس�ويدي ( ، 
أمج�د كل�ف ) الرط�ة ( ، عيل حس�ني ) امليناء ( ، 
هم�ام ط�ارق ) الظفرة اإلماراتي ( ، يارس قاس�م ) 

س�ويندون تاون اإلنجليزي ( ، س�عد عبد 
األمري ) أربي�ل ( ، مهدي كامل ) الرطة 
( ، أسامة رشيد ) الفينس بويز الهولندي 
( يون�س محم�ود ، ع�الء عب�د الزهرة ) 
الرط�ة ( جس�تن م�ريام ) كولومبوس 
 ( ، وم�روان حس�ني   ) األمريك�ي  ك�رو 

الرطة ( .
املدرب : ) رايض شنيشيل (

 
المنتخب األردني

عامر ش�فيع ) الوح�دات ( ، رجائي عايد 
) الوح�دات ( ، ط�ارق خطاب ) الش�باب 
 ( ، س�مري رج�ا س�ليمان   ) الس�عودي 

الوحدات ( ، محمد مصطفى ) الش�علة الس�عودي( 
، عدي الصيفي ) الس�املية الكويتي ( ، أحمد رسيوة 
)الوح�دات( ، س�عيد مرج�ان ) الرمث�ا ( ، محم�ود 
زع�رتة ) الوحدات ( ، أحم�د هايل ) العربي الكويتي 
(  عدي زهران ) شباب األردن ( ، معتز ياسني ) ذات 
راس ( ، خلي�ل بني عطية ) الفيصيل الس�عودي ( ، 
عبدالله ديب ) العروبة الس�عودي ( ، محمد الداوود 
) الح�د البحريني ( ، منذر أبو عمارة   ) الوحدات ( ، 
صالح إبراهيم ) الوحدات ( ، أحمد الياس ) الوحدات 
( ، أن�س بني ياس�ني ) الرائ�د الس�عودي ( ، حمزة 
ال�دردور )الخلي�ج الس�عودي ( ، محم�د الدمريي ) 

االتحاد الس�عودي ( ، أحمد عبد الستار ) الجزيرة( 
، ويوسف أحمد محمد )الرمثا (

املدرب : ) رايموند ويلكنز (
 

منتخب فلسطين
رمزي صالح ) س�موحة املرصي ( توفيق 

أب�و حماد ) واد الني�ص ( ، رائد فارس ) 
ثق�ايف طولكرم ( ، حس�ام أبو صالح ) 
هالل القدس ( ، أحمد محاجنة ) شباب 
األمعري ( ، هيثم ذيب ) هالل القدس 
( ، موىس أبو جزر ) ش�باب الخرض ( 
، أرشف نعم�ان ) الفيصيل الس�عودي 

( ، هش�ام صالحي ) ه�الل القدس ( ، 
خالد س�الم ) هالل القدس ( ، إسماعيل 

العم�ور )هالل الق�دس( ، أحمد وريدات ) 
أه�يل الخليل ( ، تامر صالح ) هالل القدس ( ، 

جاكا حبيشة ) كاراكا الس�لوفيني( ، عبدالله جابر 
) ه�الل القدس( ، عبداللطي�ف البهداري ) الوحدات 
األردن�ي ( ، محم�ود عيد )نيكوبينغش الس�ويدي ( 
، اليكس�س نصار ) بيلش�اتو البولن�دي ( ، مصعب 
بطاط ) ش�باب الظاهرية ( ، عبد الحميد أبو حبيب 
) ش�باب بالط�ة ( ، خرض أبو حم�اد ) واد النيص ( 
رامي حمادة ) ش�باب الخرض ( ، ومراد إسماعيل ) 

هالل القدس (
املدرب : ) أحمد الحسن (

 
منتخب أوزبكستان

ايجناتي نستريوف ) لوكوموتيف طشقند ( ، ايلدور 
سويونوف ) ناس�اف ( ، أكرب توراييف ) بونيودكور 
( ، ش�وكت موليايان�وف ) لوكوموتيف طش�قند ( ، 
إس�الم توختاخوجاييف ) لوكوموتيف طش�قند ( ، 

ايج�ور كريمتس ) باختاكور (، انزور اس�ماعيلوف 
) تشانجتش�ون ياتاي الصيني(، فيتايل دينس�وف ) 
لوكوموتيف موسكو الرويس ( ، أكمل شورأحمدوف 
) كراس�وندار  أودي�ل أحم�دوف   ،  ) ) بونيودك�ور 

الرويس ( ، س�ريفر دجيباروف ) سيونجنام الكوري 
الجنوب�ي ( ، جامش�يد اس�كندروف ) باختاك�ور 
طش�قند  لوكوموتي�ف   ( تورايي�ف  الل�ه  لط�ف   )
 ) الكازاخس�تاني  اكتوب�ي   ( ، تيم�ور كاب�ادزه   )
س�نجر تورسونوف ) فورس�كال األوكراني (   عزيز 

، حيدروف ) الشباب اإلماراتي   )
( فروخ سايفييف ) ناساف 

 ( حس�نوف  جاس�ور   ،

لوكموتيف طشقند ( ، رسدور رشيدوف ) بونيودكور 
( ، ش�هرت محمدييف ) ناساف ( ،  وحيد شودييف 
) بونيودك�ور ( ، ايجور س�ريجييف ) باختاكور ( ، 

وباخودير نسيموف ) بديده اإليراني( .

املدرب : ) مري جالل قاسيموف (
 

منتخب إيران
ع�يل رضا حقيق�ي ) بينافيل الربتغ�ايل ( ، خورسو 
حي�دري ) االس�تقالل ( ، إحس�ان ح�اج ص�ايف ) 
س�يباهان ( ، ج�الل حس�يني ) األه�يل القطري ( ، 
أمري حسني صادقي ) االستقالل ( ، جواد نيكونام ) 
أوساسونا اإلسباني ( ، مسعود شجاعي ) الشحانية 
القط�ري ( ، مرت�ى بوراليغاني ) نف�ط طهران ( 
، اومي�د إبراهيم�ي ) االس�تقالل ( ، كري�م أنصاري 
ف�ارد ) أوساس�ونا اإلس�باني ( ، فوري�ا غف�وري ) 
نف�ط طهران ( ، محس�ن فوروزان ) االس�تقالل ( ، 

وحي�د أمريي ) نفط طه�ران ( ، اندرانيك تيموريان 
) تراكت�ور س�ازي ( ، رامني ريزائ�ني ) راه آهان ( ، 
رضا غوتش�انيجهاد ) الكويت الكويتي ( ، ساروش 
رفاعئ ) فوالد خوزس�تان ( ، عيل رضا جاهنباخش 

) ان اي يس نيميج�ن الهولن�د ( ، هاش�م 
بيك زاده ) االس�تقالل ( ، رسدار ازمون ) 
روبن كازان الرويس ( ، أشكان ديجاجاه 
) العربي القط�ري ( ، عيل رضا بريانفاند 
) نف�ط طه�ران ( ، ومه�رداد ب�والدي ) 

الشحانية القطري( 
املدرب : ) كارلوس كريوش (

 
منتخب كوريا الشمالية

ري ميونج-ج�وك ) بيون�ج يان�ج( ، ري 
، جان�ج   ) ) ريميونجس�و  تش�انج-هو 
س�ونج هي�وك ) ريميونجس�و ( ، ج�ون 
كوانج-ايك ) امروكسانج ( ، هان سونج-

هيوك ) ريميونجسو ( ، رو هاك-سو ) ريميونجسو 
( ، ري سانج-تشول ) ريميونجسو ( ، ريانج يونج-
ج�ي ) فيجالت�ا س�ينداي الياباني ( ، باك س�ونج-

تشول ) ريميونجس�و ( ، باك كوانج-ريونج ) بازل 
الس�ويرسي ( ، جون ايل-جوان ) ريميونجس�و ( ، 
اوم تشول-سونج ) نادي 4.25 ( ، سيم هيون-جني 
) نادي 4.25 ( ، كي س�ونج-هيوك ) نادي 4.25 ( ، 
جانج كوك-تش�ول ) هوايبول ( ، تشا جونج-هيوك 
) ويل الس�ويرسي ( ، س�و هيون-اوك ) نادي 4.25 
( ، ري كوانج-اي�ل ) تكوش�يما فورتيس الياباني ( 
، تش�وي وون ) هوايب�ول ( ، هيوك-تش�ول ) نادي 

4.25 ( ، وجو كوانج-مني ) ريميونجسو(.

املدرب: ) جو تونج سوب (
 

منتخب الصين
وان�ج دايل ) ش�اندونج لونين�ج ( ، زين�ه تش�ينج ) 
غوانجزه�و ايفرجراند ( ، يان يونلينج ) ش�نجهايل 
( ، زهان�ج لينبين�ج ) غوانجزه�و ايفرجران�د ( ، 
رين هانج ) جيانجس�و جوزين س�انتي ( ، زهانج 
تش�ينجدونغ ) بك�ني ج�وان ( ، جيان�ج زينبينج ) 
جوانجزه�و آر ان�د اف ( ، م�ي فان�ج ) جوانجزهو 
ايفرجران�د ( ، ج�ي زيان�ج ) جيانجس�و جوزي�ن 
س�انتاي ( ، يل انج ) جيانجس�و جوزين سانتي ( ، 
زهينج زه�ي ) جوانجزهو ايفرجران�د ( ، وو زي ) 
جيانجسو جوزين س�انتي ( ، هاو مني ) شاندونج 
لونين�ج ( ، يو هاتش�او ) جوانجزه�و ايفرجراند ( 
، وو يل ) ش�نجهاي ( ، ي�و ه�اي ) جويزهو رينهي 
(، س�ون ك�ي ) جيانجس�و جوزين س�انتي ( ، ليو 
جياني ) جيانجس�و جوزين س�انتي ( ، ليو بينبني 
) ش�اندونج لونينج ( ، لياو ليش�ينج ) جوانجزهو 
ايفرجران�د ( ، كاي هويكان�ج ) ش�نجهاي ( ، جاو 
لني ) جوانغزهو ايفرجراند ( ، ويانغ زو ) شاندونج 

لونينج (
املدرب : ) أالن بريان (

 
منتخب كوريا الجنوبية

كي�م جني-هي�ون )س�رييزو أوس�اكا اليابان�ي ( ، 
كي�م س�يونج-جيو ) أولس�ان هيون�داي ( ، جونج 
سونج-ريونج )سوون ( كيم جني-سو )هوفنهايم 
األملان�ي ( ، بارك جوو-هو ) ماينز األملاني ( ، جانج 
هيون-سوو ) جوانجزهو آر اند اف الصيني ( ، كيم 
يونج-جون ) جوانجزهو ايفرجراند الصيني ( ، كيم 
جو-يون�ج ) س�يؤول ( ، كواك تاي-ه�وي ) الهالل 
الس�عودي (، كيم تشانج-س�وو ) كاش�يوا ريسول 
اليابان�ي ( ، تش�ا دو-ري ) س�يؤول ( ، يل ميون�ج-

وو ) العني اإلماراتي ( ، كي سونج-يونج ) سوانزي 
سيتي اإلنجليزي ( ، هان كوك-يونج )قطر القطري 
( ، س�ون هيونج-مني ) باي�ر ليفركوزن األملاني ( ، 
كيم مني-وو ) س�اجان توسو الياباني ( ، كوو جا-

تش�يول ) ماين�ز األملان�ي ( ، نام تاي-ه�ي ) لخويا 
القطري ( ، هان كيو-ون ) تشونبوك ( ، يل تشونج-

يون�ج ) بولتون اإلنجليزي ( تش�ا يونج-تش�يول ) 
قطر القطري ( ، يل كيون-هو ) الجيش القطري ( ، 

ويل جونج-هيوب ) سنججو سانجمور (
املدرب : )  اويل شتيلكه(

 
منتخب أستراليا

م�ات راي�ان ) كل�وب ب�روج البلجيكي( ، ميتش�ل 
النجرياك ) بوروس�يا دورتموند األملان�ي ( ، ايوجني 
جاليكوفيتش ) أدياليد يونايتد ( ماثيو سبريانوفيتش 
) غرب س�يدني وندررز ( ، ترينت س�اينزبري ) زول 
الهولندي ( ، اليكس ويلكنسون ) تشونبوك موتورز 
الك�وري الجنوب�ي ( ، كري�س هريد ) أس�تون فيال 
اإلنجليزي ( ، عزيز بيهيتش ) بوراس�بور الرتكي ( ، 
جايس�ون دافيدسون ) ويست بروميتش اإلنجليزي 
( ، ايفان فرانجيتش ) توربيدو موس�كو الرويس ( ،  
مارك ميليجان ) ملبورن فيكتوري ( ، مايل جيديناك 
) كريس�تال باالس اإلنجليزي ( ، مارك بريش�يانو ) 
الغرافة القطري ( ، تومي اوار ) أوتريخت الهولندي 
( ، ماس�يمو لونجو ) س�ويندون تاون اإلنجليزي ( 
، ت�ريي انتوني�س ) س�يدني ( ، جايم�س ترويزي ) 
زولت واريجيم البلجيكي ( ، مات ماكاي ) بريسبان 
ب�وار ( ، تيم كاهيل ) نيوي�ورك ريدو بولز األمريكي 
( ، ماثي�و ليك�ي ) االنجولدس�تاد األملان�ي ( ، روبي 
كروز ) باير ليفركوزن األملاني ( ، تومي جوريتش ) 
غرب س�يدني وندررز ( ، وناثان برينز ) ويلينجتون 

فينيكس النيوزلندي (
املدرب : )  أنخي بوستيكو غلو(

المنتخب الياباني
ايجي كاواشيما ) ستاندار لييج البلجيكي ( ، ماساكي 
هيجاشيجوتيش ) جامبا اوساكا ( ، شوساكو نيشيكاوا 
)اوراوا ري�دز ( ، يوت�و ناجاتومو ) ان�رت ميالن االيطايل 
( ، ماس�اتو موريش�يجي ) طوكيو ( ، كوسوكي اوتا ) 
طوكيو ( ، اتس�وتو يوش�يدا ) ش�الكه االملاني ( ، مايا 
يوشيدا ) ساوثامبتون االنجليزي ( ، تسوكاسا شيوتاني 
) هريوش�يما ( ، جوتوكو ساكاي ) شتوتجارت االملاني 
( ، جني ش�وجي )كاش�يما انتلرز ( ، ياسوهيتو إندو ) 
جامبا اوس�اكا ( ، ياس�ويوكي كونو ) جامبا اوساكا ( 
، ماكوتو هاس�يبي ) اينرتاخ�ت فرانكفورت االملاني ( ، 
شينجي كاجاوا ) بروسيا دورتموند االملاني ( ، هريويش 
كيوتاك�ي ) هانوف�ر االملان�ي ( ، جاكو شيباس�اكي ) 
كاش�يما انتل�رز ( ، يوهي تويودا ) س�اجان توس�و ( ، 
ش�ينجي اوكازاك�ي ) ماينت�س االملان�ي ( ، كيس�وكي 
هون�دا ) مي�الن االيطايل ( ، يو كوبايايش ) كاواس�اكي 
( ، ت�اكايش اين�وي ) اينرتاخت فرانكف�ورت االملاني ( ، 

ويوشينوري موتو ) طوكيو (
املدرب : )  خافيري اجريي  (.

المستقبل العراقي / خاص

تنرش اسامء العبي املنتخبات املشاركة يف هنائيات كأس أمم آسيا
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�أ فــــــــــــقي

عمــــــــودي

هل تعلم أن اإلنسان يستطيع 
أن يتحم�ل ب�دون تنفس ما 

بين 3 � 
7 دقائ�ق فق�ط، ف�إذا زادت 
على ذلك يجب فحص مجرى 

التنفس 
ومحاول�ة تحري�ره م�ن أي 
عائق فإذا تم كل ذلك وبقيت 

عملية 
يج�ب  متوقف�ة  التنف�س 
إل�ى إجراء  اللج�وء عنده�ا 

عملية تنفس 
اصطناعي .

البصل الحل�و، كان الفاكهة 
قدم�اء  عن�د  المفضل�ة 

الرومان 
أن  يمك�ن  والم�اء  الزي�ت 
قطعة  وضعت  يختلط�ا..اذا 

من الصابون معهما

هل تعلم؟

أع�د مطع�م ف�ي منطق�ة األعظمية 
بالعراق س�يخا من لحم “الشاورما” 
وزن�ه حوال�ي 1750 كيل�و غرام�ا، 
وذلك احتفاال بذكرى المولد النبوي، 
التي يعتاد فيها أهالي بغداد وغيرها 
توزيع المأكوالت والمشروبات على 

األهالي.
وق�ال صاح�ب مطع�م أب�و الق�ص 
إن س�يخ “الش�اورما” المع�د دخ�ل 
موس�وعة غينيس لألرقام القياسية 
باعتب�اره األكب�ر ف�ي العالم.وق�ال 

محاس��ب 
لمطع��م  ا
ويدع���ى 
“أبو سعد” 

الس��يخ  إن 
اس�تغرق إع�داده حوالي 36 س�اعة 
وإن المطع�م مس�تعد لزي�ادة كمية 
اللحوم المهداة لألهالي العام المقبل.

وعبر مواطنون عن س�عادتهم بهذه 
المناس�بة متمني�ن أن يع�م الس�ام 

العراق والعالم.

ب�زغ أول قمر كامل في س�ماء العالم 
ليل�ة أمس، ليك�ون أول قم�ر مكتمل 
يس�طع خال العام الجدي�د، ويعرف 
باس�م “القمر الذئب”.وشاهد معظم 
الناس حول العالم “القمر الذئب” ليلة 
أمس، على الرغم من أن أحوال الطقس 
الس�يئ ضربت مساحات شاسعة من 
الذي  القمر  الك�رة األرضية.ويع�رف 
يظه�ر في ش�هر يناير باس�م “القمر 
الذئ�ب” بس�بب زي�ادة أع�داد الذئاب 

الجائع�ة الت�ي تظه�ر في ه�ذا اليوم 
من الس�نة تحديدا، في ذروة الشتاء.

ويبزغ ه�ذا القمر في أعلى نقطة من 
الس�ماء، عكس مس�ار الش�مس في 
أيام الشتاء القصيرة، وأفضل األماكن 
التي ش�وهد فيها القمر الكامل لوس 
أنجل�وس وكاليفورنيا.ومن المنتظر 
أن يك�ون القمر أقرب ل�ألرض اليوم  
األربع�اء، بينما يت�م رؤيته على مدار 

األسبوع بالميكروسكوب.

طالبت الس�لطات البريطانية مزارعا في 
مقاطعة ديفون بالتخلص من أبقار تحمل 
عامة “الراي�خ الثالث”.وكان المزارع قد 
اشترى قطيعا من نوع “هيك”، التي تحمل 
عامة الن�ازي. وقال المزارع ديريك جوو 

أن ه�ذه الكائن�ات أصبح�ت أكث�ر عدائية 
بش�كل ال يصدق، لدرجة أنه ال يس�تطيع 
التعام�ل معه�ا. وأش�ار إل�ى أن األلم�ان 
وضع�وا برنامجا لتغذية األبق�ار جعلتها 

تبدو كائنات بدائية بمعنى الكلمة.

مطعم عراقي يدخل 
موسوعة غينيس

بزوغ القمر 
الذئب

نصائح لرتبية ناجحة

خطوات خلرص نحيف

فوائد 
القرنفل 
لالسنان

ابقار نازية
يف بريطانيا
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�لثور 

�ل�سرطان

�لعذر�ء

�لعقرب

�جلدي

حوت 

�حلمل

�جلوز�ء

�ال�سد
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�لدلو

غالبا ما تكون المناسبات السعيدة 
س�ببا ف�ي لق�اء األحب�ة ، فاب�د 
وتتحل�ى  العن�ف  ع�ن  تتخل�ى  أن 
بالتواض�ع حت�ى ال يبتعد اآلخرون 
عن�ك. ربما تحت�اج الي�وم إلى من 
يقف بجانبك ويخفف عنك ما تشعر 
به لذا استعن بنصفك اآلخر وحاول 

أن تشاركه معك في مشاكلك.

القلي�ل م�ن الغيرة ش�يء جيد في 
الح�ب ولك�ن اح�ذر م�ن اإلفراط 
فيها. ال تفكر كثي�را في الخافات 
القديمة ألنها انتهت والتفكير فيها 
س�يكون با فائدة. ال تحرم نفسك 
من التجربة وتأكد انك لن تكتس�ب 
أي خب�رات إال إذا خض�ت التجارب 

بنفسك. 

م�ن الواض�ح أن�ك ش�خصية غي�ر 
عاطفية وتحب دائما أن يكون هناك 
ترتيب منطقي لتصرفاتك يعتمد على 
العقل والدقة. عندما تحاول أكثر من 
م�رة وتفش�ل فتأك�د أن الوقت غير 
مناس�ب وتوقف عن اإلصرار كي ال 

يضيع وقتك وجهدك هباء.

ال تكتئب إن لم تسر األمور وفق ما 
تريد، ولكن علي�ك أن تحاول مرات 
ومرات حتى تصل إلى هدفك. ربما 
تش�عر الليلة بالقليل من االكتئاب، 
لذا ال تستسلم لهذا الشعور السلبي 
كري�م  األي�س  لتتن�اول  واخ�رج 

وتستنشق الهواء النقي.

ربم�ا تفكر في الفت�رة األخيرة أن 
تصرح ألصدقائ�ك باعتراف خطير 
ع�ن حيات�ك الش�خصية ولك�ن ال 
تتس�رع ف�ي قراراتك. ربما تش�عر 
هذا المس�اء بالوحدة ل�ذا فكر في 
الخروج مع أصدقائك، أو يمكنك أن 

تتحدث معهم عبر اإلنترنت.

أي  تج�اه  ش�عورك  ع�ن  تعب�ر  ال 
شخص سواء بالس�لب أو اإليجاب 
إال بعد أن تتعرف عليه جيدا وتكون 
لدي�ك فك�رة جيدة ع�ن رد فعله. ال 
تجعل خوفك من رد فعل الش�خص 
ال�ذي تحبه يمنعك م�ن التعبير عن 

رأيك بحرية.

تعي�ش حالة م�ن اإلحباط ف�ي عاقتك 
العاطفي�ة، ح�ان الوق�ت لك�ي تط�وي 
الصفحة وان تتج�اوز األمر بكل ما فيه 
م�ن تفاصي�ل مزعجة. عش�قك لمولود 
برج العذراء، يجعلك علي استعداد التخاذ 
قرارات جريئة في عاقتكما، فأنت تقدر 

هذا الحب ومستعد للتضحية من أجله.

لكي تحق�ق أهدافك ال بد أن تتحلى 
بالش�جاعة واإلقدام. تع�رف على 
المزيد من األصدقاء ووثق عاقتك 
بأصدق�اء الطفول�ة. ال تفكر كثيرا 
ف�ي المناقش�ات الت�ي حدث�ت في 
بالفع�ل  انته�ت  ألنه�ا  الماض�ي 

والتفكير فيها غير مجد.

توقف عن أن تصغي باستمرار إلى 
م�ن يحاولون الرف�ض دائما بدون 
إبداء أس�باب. االنطباع�ات األولى 
ت�دوم ولكن ه�ذا ال يعني أن نحكم 
عل�ى اآلخرين م�ن مج�رد موقف 

عابر.
ال ب�د أن تداف�ع ع�ن أصدقائك في 

ال تخج�ل م�ن التعبير ع�ن إعجابك 
بش�خص معي�ن ولك�ن اح�ذر من 
التج�اوز أو التع�دي عل�ى حريته. 
ك�ن جريئ�ا وش�جاعا وعب�ر ع�ن 
رأيك بحرية وال تس�مح للغضب أن 
يسيطر عليك ويجعلك تخسر الكثير 

بسببه. رتب نفسك للخروج الليلة.

اخت�ر م�ن تثق به�م بعناي�ة ودقة 
كي ال تندم فيم�ا بعد. من المتوقع 
أن تك�ون هناك بعض المناوش�ات 
هذا الي�وم ولكن على بعض األمور 
التافه�ة التي ال تس�تحق االهتمام 

والوقوف عندها كثيرا.

غيابهم خاصة إذا وجهت لهم بعض 
التهم التي تتأكد من براءتهم منها. 
من المتوقع أن تكون الرومانس�ية 
ه�ي أول�ى أولويات�ك الي�وم، لذلك 
توقع ما تش�اء من قص�ص الحب 
الخيالية.ان�ت ترغ�ب ف�ي انع�اش 

عاقتك العاطفية طوال الوقت.
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يس�اعد اس�تخدام مجروش عـ

عل�ى  القرنف�ل  رؤوس 
التخل�ص م�ن آالم األس�نان 
أو ع�ن طري�ق ل�وك حب�ات 

القرنفل تحت األسنان.
فوائد القرنفل للحمل

تن�اول تواب�ل القرنف�ل ف�ي 

الطع�ام كتاب�ل يفي�د صحة 
الحام�ل كثيراً حيث يس�اعد 
في الحد من مش�اكل الجهاز 
االمس�اك  مث�ل  الهضم�ي 
االم  ويحاف�ظ عل�ى صح�ة 

والطفل
فوائد القرنفل للربو

يمكن استخدامه مع الريحان 
والفلف�ل األس�ود ف�ي عاج 

الربو
فوائد القرنفل للبشرة

م�ن  معج�ون  اس�تخدام 
القرنف�ل والعس�ل والليمون 
يس�اعد ف�ي التخل�ص م�ن 

حبوب الشباب
فوائد زيت القرنفل للشعر

زي�ت القرنفل يحاف�ظ على 
ليونة ونضارة الشعر

خف�ض  ف�ي  يس�اعد  كم�ا 
الكولسترول والسكري

اضرار القرنفل

ال يجب استخدام زيت القرنفل 
الحم�ل  أثن�اء  وال  لاطف�ال 
واالس�تخدام  والرضاع�ة 
المتكرر لزي�ت القرنفل على 
الجلد يصيبه بااللتهابات وال 
يجب استنشاق القرنفل ألنه 
يؤثر على الجهاز التنفسي”.

1 – عاصمة أوروبية –
 2 – ممثلة مرصية –

 3 – مىش –
 4 – عكسها دهان – للتمني –

 5 – سقي – زعيم هندي راحل –
 6 –وقعة أو حرب – جدها يف لويس 

–
 7 – ثلثا أسم شاعر عربي أعمى –

 8 – قطف – قصدت –
 9 – إذاعة عاملية .

1 – دولة أوروبية – 
2 – للتعج�ب – نبي أش�تهر بجلده 

–
 3 – غنج – عكسها كواكب –

 4 – متش�ابهان – عكس�ها نخر يف 

نومه – ضمري منفصل –
 5 – ريم – أرشطة –

 6 – مادة قاتلة – حصني –
 7 – وكالة أنباء س�وفياتية – عملة 

غربية –

 8 – رائد السوريالية – رجاء –
 9 – زعيم س�يايس هن�دي راحل – 

أسك لحلف شمال األطليس .

خبز توست - 8
جبن شيدر مبشور - نصف كوب

طماطم مقطعة إىل مربعات صغرية - ربع كوب
فليفل�ة خ�راء مقطع�ة إىل مربع�ات صغرية - 

حبة
صلصة طماطم - 4 ماعق كبرية

ذرة - ربع كوب
نصائح

- أضيف�ي املكون�ات الت�ي تفضلينه�ا إىل بيت�زا 
التوست.

طريقة العمل
1- وّزعي صلصة الطماطم عىل خبز التوست.

2- ضع�ي بعده�ا طبقة م�ن الجب�ن، الطماطم، 
الفليفلة والذرة عىل كل قطعة خبز.

3- ضعي التوست يف فرٍن محّمى.
4- إخب�زي بيت�زا التوس�ت لح�واىل 15 دقيقة ثّم 

قدميها ساخنة.

تعان�ي الكث�ري من الس�يدات م�ن مش�كلة تراكم 
الده�ون يف منطق�ة الخرص والبط�ن وهناك حلول 
للتغل�ب عليها: -أكثري من تناول الروب أو الزبادي 
ضمن نظام�ِك الغذائي خصوصاً ال�روب اليوناني, 
وراع�ي التقلي�ل من تن�اول الجبن من أج�ل تقليل 

دهون منطقة البطن والخرص.
-توقف�ي عن تن�اول املرشوبات الغازي�ة, فإن هذا 
رضوري ملن�ع إنتف�اخ البط�ن وتنحي�ف منطق�ة 
الخرص, وتذكري أن مثل هذه املرشوبات ما هي إال 

سعرات حرارية زائدة تسبب إمتاء البطن.
-إح�ريص ع�ىل تقس�يم غذائ�ِك اليوم�ي إىل س�ت 
وجب�ات صغرية بدالً من ث�اث وجبات كبرية لليوم 

الواحد وينصح بأن تض�م كل وجبة كمية معقولة 
من الخروات والفاكهة عىل أن تتضمن أقل كمية 

ممكنة من السعرات الحرارية.
-إلتزمي بأداء تمارين نحت منطقة الخرص بشكل 
منتظ�م, ضعي خط�ة للتماري�ن التي س�تقومني 
بتأديتها, دونيها يف ورقة وضعيها عىل الثاجة أو يف 

مكان ترينه طوال اليوم حتى تّذكري نفسِك بها.
-تمري�ن العجل�ة أو تحريك قدميِك يف ش�كل البدال 
من أس�هل التمارين التي يمكنِك القيام بها باملنزل 
لتنحيف الخرص, إس�تلقي عىل الظهر وضعي يدِك 
خل�ف رأس�ِك ثم إرفعي خ�رصِك قلي�ًا عن األرض 
وم�دى ذراعِك األيم�ن لألمام حتى يام�س الركبة 

اليرسى ثم العكس.
-إحريص عىل ش�د عضلة منطقة البطن دوماً أثناء 
امليش أو الجلوس عىل كريس العمل أو أثناء القيادة, 
سيحتاج منِك األمر قدراً من الرتكيز يف البداية لكنِك 
س�تعتادين علي�ه وس�تجدين نفس�ِك تتخذين هذا 
الوض�ع تلقائياً, وه�ذه الحيلة م�ن أفضل الطرق 

للحصول عىل خرص رفيع.
-كما يمكن�ِك القيام بتمرين مرح مثل الهوال هوب 
ال�ذي يعتم�د عىل فك�رة ل�ف الطوق بثب�ات حول 
منطقة الوس�ط, هذا التمرين سيس�اعد عىل حرق 
دهون منطقة الوس�ط بفاعلي�ة وإعطائِك خرصاً 

نحيفاً ورشيقاً.

تواجه الكثري من النس�اء صعوبة ومش�اكل جمة يف 
تربي�ة االطفال م�ع اختاف اطباعهم وس�لوكياتهم 
لك�ن هن�اك بع�ض النق�اط الت�ي تش�رتك يف جميع 

االطفال من الناحية الرتبوية وهي:
-عليِك أن تفكري بالحب الغري مرشوط, فعليِك بتقبل 
نق�اط ضع�ف طفلِك قب�ل قوته, ومن املس�تحيل أن 

ترهني حبِك لطفلِك بأداء عمل معني من جانبه.
-علم�ي طفلِك النزاهة ب�ا إرساف وال غرور, بمعنى 
أن يتعام�ل م�ع الن�اس بدبلوماس�ية والتقبل لآلخر 

بشكل كبري وبسعة صدر.
-إذهب�ي مع طفل�ِك إىل املكتبة للبحث عن أي س�ؤال 

علمي, لتشجيعه عىل البحث واالطاع.
-اشعريه باألمان, فإجعليه يشعر بطيبة قلبِك.

-ال تعتمدي عىل أس�لوب التهديد املس�تمر, فالتهديد 
ه�و واحد من أربع زواي�ا مربع الخطر يف العاقة مع 

طفلِك.
-عليِك أن تش�عري بطفل�ِك, وتدركي أن طفلِك متأثر 
بموقف م�ا فهو يفهم وي�درك ذل�ك دون أن يتحدث 

إليِك, فا تجربيه عىل التحدث معِك يف شئ, 
- رك�زي ع�ىل الجوان�ب اإليجابية داخ�ل طفلِك, فا 

تجدين يف طفلِك إال كل ما هو جميل.
-ال تتشاجري أمام طفلِك, ألن الشجار أمامه يفقده 

الثقة بنفسه ويفقده الشعور باألمان.
-ط�وري فكرِك دائم�اً, فالرتبي�ة القديم�ة ال تجدي 
نفع�اً عليِك باإلطاع طوال الوق�ت عىل أحدث الطرق 

الرتبوية لرتبية طفلِك.

-تمتعي بأفكار ومه�ارات يف مختلف األلعاب وحتى 
األلعاب التي لم يلعبها من قبل, وإلعبيها مع طفلِك.

-درب�ي طفل�ِك ع�ىل التعام�ل م�ع مش�اكل الحياة 
وقسوتها, وماهى املخاطر التي قد يواجهها.

-خصيص وقتاً كافياً للحوار مع إبنِك, والحديث معه 
بحرفية وفن, وإسمعي قصصه وشكواه.

-إثبتي ع�ىل موقفِك أمام طفلِك, فكلمتِك كالس�يف, 
ألنه�ا ال تصدر إال عن دراس�ة وتوقعات معقولة, وال 
تغرييها إال يف حاالت الطوارئ, ويف حالة الخطأ إعرتيف 

بهذا أمام إبنِك بدون أي خجل.
-علي�ِك بقدر اإلم�كان اإلجابة عىل كل األس�ئلة بكل 
رصاحة كم�ًا ونوعاً, وعلي�ِك املصارح�ة باملعلومات 

املفيدة.

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

بدون تعليق

بيتزا التوست
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مؤيد عبد الزهرة

جزر بمد ومد بجز
للرأي مس��احة 

عشاق البحر يعرفون بأن أهم مواصفات املوج املد والجزر وتبادل 
األدوار بينهما كتبادل األدوار بني الس�يد والعبد يف مرسحية صومئيل 
بيكي�ت »يف انتظار غودو« واليوم ونح�ن نطالع أخبار قواتنا الوطنية 
من جيش وحش�د ش�عبي وه�ي تواجه عق�ارب األره�اب التكفريي 
ممثالً بداعش أهم الفراخ التي أنتجتها مفاقس ألقاعدة والذي تحول 
ب�ني ليلة وضحاه�ا إىل دينصور الحركات التكفريي�ة وقائد تطلعاتها 

السوداء.
معرك�ة قواتن�ا بالضد من ه�ذا األره�اب يراقبه�ا املواطن بكثب 
لي�س عىل صعيد املعارك والتي أصبحت أه�م صفاتها املد والجزر، بل 
يراقبها عىل مس�توى األعالم الغربي واآلقليم�ي واملحيل ويربكه أثناء 
عملية املراقبة البحر الفس�يح الذي تتحرك فيه املفردات لغة وأسلحة 
وترصيح�ات، اللغة كعادته�ا القديمة الجديدة هي بي�ت الكائن كما 
يقول موالنا »هيدجر« تفيض بما يدور داخل بيت الكائن وبما أن بيت 
الكائ�ن األعالمي تحديداً يكاد ان يكون موحداً م�ن محليتنا العراقية 
وفضائياتن�ا الكثر واذاعاتن�ا إىل معاقل اعالم قائ�دة التحالف امريكا 
وش�قيقاتها يف التحالف وصوالً إىل اندادها الدوليني واالقليميني فالكل 
يقول بخطورة داعش ورضورة مواجهته عىل كل الصعد، والذي يربك 
املواطن العراقي هي تلك اللغة املوحدة والتي تقرتب من تهويل داعش 

وتطيح بآمالنا يف الخالص من رشوره.!
الترصيحات وخصوصاً الصادرة من غرف الدراية األمريكية تخربنا 
بأن املعركة مع داعش تمتد إىل س�نوات وقراء التفاصيل من مراقبني 
ومحللني سياسيني وقراء نرشات األخبار الساخنة يجعلونا نركب مداً 
ونعود بجزر فاليوم نحرر الفلوجة وغداً تدخل داعش س�امراء واليوم 
تدخل قواتن�ا بيجي وتنقذ مصفاتنا الكبرية م�ن رشورها وغداً تعود 

داعش إىل الضلوعية وهنا يتجوهر األرباك عند املواطن العراقي .
الس�ؤال ال�ذي يطرحه العرف�ون يف منعطفات ومفاص�ل التاريخ 
يعودون به إىل الحرب العاملية الثانية حيث يقود ادولف هتلر توجهات 
النازي�ة وتواجهه قوى تحالف محدودة، هتل�ر قائد الدولة الصناعية 
النموذجي�ة والتي يمت�د تاريخها العس�كري عميقاً ليمر ببس�مارك 
ويغ�رف هتلر ونازي�وه من مجد ثقايف تقود فيه املانيا الفلس�فة من 
غوت�ه وهيجل وفيورباخ وص�والً إىل نيتش�ه وكارل ماركس، كل هذا 
الهتل�ر ورواف�ده اليمك�ن مقارنته باس�طورة داعش الت�ي يصنعها 
األع�الم فالتحالف بالضد من هتلر كان تحالف�ًا محدوداً أما التحالف 

ضد داعش فقد شمل الغرب كله ويكاد يشمل الرشق كله.
أين مصدر قوة داعش؟ هل يف اسالم تربأ كله من داعش وأصبحت 
هذه الحركة مثاالً للنوايا الس�يئة التي تريد األساءة لألسالم أم قوته 
يف التسليح وهذه«نكتة« فال هو بدولة املانيا وال صاحب ارض فكيف 
لس�الحه مواجهة هذا التحالف الذي يقودة عتاة صناع األسلحة، هل 
يف عدي�ده وال نعتقد ان�ه يتفوق عىل فرقة عس�كرية كما يرشح ذلك 
املراقبون ، أي����ن مصدر قوة داعش والتي جعلت معاركنا معه رغم 
ه�ذا التحالف املرتامي األط�راف، بمواصفات موج البح�ر« مد بجزر 

وجزر بمد«؟؟

-1-
انا الج�وال أعيش حياتي كما أريد الكما يري�دون يل ،تارة اقطف نجوما 
واصنع شموسا وتارة اخرادحرج أقمارا واصنع من قطرة املاء محيطا أراقب 
أمواج�ه يف صخبه�ا وهدوؤها . وبني الح�ني والحني أتوس�د الرمل أحدق يف 
س�ماءبالغيوم فأرى فيما أرى رسب إوزات بيضاء ترفرف بأجنحتها وكأنها 
تدعوني الحلق معها. انا رجل تطوقني األحالم من كل الجهات وال اس�تطيع 
مغادرته�ا ب�ل يأخذن�ي الف�رح اذ تصبح كالس�وار يف املعصم م�ن الصعب 

مفارقتها ليس لجماليه االبحارفيها وانما إلحسايس بقيمة حضورها .
احلم بعصافري ملونة تمالءالشجر

وشوارع تزهر بالبنفسج 
وتالل وسهول مرتعة بالخرضة

احلم باحالة اللصوص اىل املحاكم وليس اىل التقاعد
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جل�ت صباحا يف الك�رادة ببغداد صافحني بائع الخضار وحياني ش�واء 
الس�مك النه�ري ودعاني عش�اب لوصفة تعيد الش�باب. وضع�ت يدي عىل 
ص�دري احيي محبتهم وابارك صباحاتهم الندية وواصلت مش�واري أطالع 
الواجه�ات الزجاجية اللماع�ة ملحال تبهر الناظر وتح�زن الفقري .عربت اىل 
ضفة الش�ارع االخر تش�دني اليه رائحة الطريش وترشي�ب الباقالء بالدهن 
ملطعم صغري تحلق حوله كل الناس البس�طاء من عمال بناء وباعة رصيف 
وسائقي تاكيس اجرة . وعزمت ان افطرهناك وكان يل ما اردت وحني هممت 
بدفع وجبة االفطار كان صاحب املطعم يردد » واصل ، واصل » وحني التفت 

كان ثمة زميل يلوح بيده ضاحكا هال ابو وسام .
-3-

حني يسافر القطار وحيدا تبكي السكة حظها العاثر
قالت : انت حياتي وعمري وكل وجودي اتالقاك نس�مة واتنفس�ك دم يف 

رشاييني . لكني ال التقيك خوفا مواجهة عيني عيونك 
أخاف انهار كعصفورة صغرية ترتعش يف حرضتك فتغادرني 

لنبقى هكذا يف البعيد حبيبي !!.
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ق�ال لها مت�ى نلتقى .  قالت دعني ارتب وضعي . س�نوات كالربق مرت 
ومازال وضعها معلقا. يالتعاس�تك صادقت خيبة وما دريت ،فتحولت لرماد 

ابتلعته الرياح
-5-

ماذا تمنحنا الوردة 
لونا ،شذى ،شوكا ،حرسة ،امل 

ماذا تعطينا املرأة 
تفاحة اغواءام رسالحياة؟!

-6-
تباغتني بباقة ورد وس�لة أش�واق ،أباغتها بالخصام .تباغتني بالسالم 
ووجه ضح�وك ، أباغته�ا بالصمت املري�ب. تفور غضب�ا وتزمجركاعصار 
،فادفن رايس خج�ال واهمس لها قائال :يا انتي احبك يف كل حاالتك واغفري 

يل نذاالتي!! فؤاد حسونك�اريك�ات�ير

غيالن

اعزي نفيس وأبناء عمومتي وقبائل البودراج كافة بوفاة ابن عمي املغفور له ان ش�اء الله املرحوم الش�يخ 
)مالك خلف ش�اه عيل فيصل حس�ني الدراجي( الذي وافته املنية اثر مرض عضال، س�ائالً العيل القدير ان 
يس�كن الفقيد واس�ع رحمته وفس�يح جناته وان يلهم ذويه وأخوته كل من )ابن عمه الشيخ عيل شعالن 
ش�يخ عموم البودراج( وأخوة الفقيد الش�يوخ )كريم وس�الم عيل( وولديه )حسام ووسام( وكافة شيوخ 

ووجهاء عشائر البودراج الصرب والسلوان.

بوفاة الشيخ مالك خلف شاه عيل الدراجي
تعزية عشائر البودراج

عيل الدراجي
رئيس مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنر

بأسمي وعشائر البودراج كافة نعزي اخوتنا ابناء عشائر  آل 
زيرج بوفاة املغفور له ان شاء الله الشيخ )محمد جثري مطلك 
الس�لمان( شيخ عموم عشائر آل زيرج، سائال املوىل عز وجل 
ان يتغمد الفقيد واسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان 

يلهم ابناء عشريته وذويه الصرب والسلوان.

بأسمي وعشائر البودراج كافة اتقدم بخالص العزاء واملواساة 
اىل ابناء عمومتنا )الب�ودراج / البوعبيد( بوفاة املغفور له ان 
شاء الله املرحوم )جبار حسني ابو حاتم( سائال الله عز وجل 
ان يتغمد الفقيد واس�ع رحمته ويس�كنه فس�يح جناته وان 

يلهم اهله وذويه الصرب والسلوان.
عيل الدراجي

رئيس مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنر
عيل الدراجي

رئ��ي�س م�ج�ل�س االدارة

تعزيةتعزية

ً


