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صفحة 16

اوباما يتراجع عن تعهداته بإبادة التنظيم االجرامي

      المستقبل العراقي/ خاص
 

قالت مصادر سياس�ية, أمس األربعاء, أن التصريحات األمريكية 
األخيرة بش�ان عدم جدية الرئي�س األمريكي باراك اوباما في حربه 
ضد “داعش”, جاءت لتعزز االتهامات لواشنطن بتقديم المساعدات 

العسكرية للمجاميع اإلرهابية.
وأش�ارت المصادر في حديثها ل�”المس�تقبل العراق�ي”, إلى أن 
“تصريح�ات المس�ؤولين األمريكان التي تؤكد ب�ان اوباما ال ينوي 
إب�ادة تنظيم )داعش( نهائيا، تع�زز االتهامات التي وجهت للطيران 
األميركي الذي يقوم بين فترة وأخرى برمي المس�اعدات العسكرية 
والغذائي�ة واللوجس�تية ال�ى المجاميع اإلرهابية, وض�رب القوات 
االمنية من الجيش والحش�د الشعبي وينس�ب الخطأ غير المقصود 

إلى تلك األفعال”.
وأوضحت المصادر, بأن هذا الخطاب كش�ف اللثام عن سياس�ة 
اوباما في العراق والمنطقة العربية تحديدا المتمثلة ب�”االستراتيجية 
االميركية الصهيونية” في الش�رق األوس�ط التي تهدف إلى صناعة 
جي�ل جديد من اإلرهاب المهيمن والمس�يطر والقادر على االنتحار 
ف�ي أي م�كان وزمان وه�و ما ال يمك�ن مواجهته ويحق�ق أهداف 

التحالف )األميركي –الصهيوني(.
ورجح المبعوث الرئاس�ي األميركي الخاص للتحالف الدولي ضد 
تنظي�م “داعش” ج�ون آلن، أم�س األول الثالثاء، ع�دم عزم رئيس 
الواليات المتحدة باراك أوباما على تدمير تنظيم “داعش”، الفتا الى 

أن أوباما لم يكن يقصد ذلك.
وأضاف آلن “ال أعتقد أن الرئيس أوباما يعتزم إبادة داعش”، مشيرا 

الى أن “هذا األمر يتجاوز التفكير األميركي في هذا الصدد”.
ويس�يطر عناصر تنظي�م “داعش”، عل�ى محافظ�ة نينوى منذ 
العاش�ر من حزي�ران 2014، فيما تخوض الق�وات االمنية العراقية 
بمس�اندة متطوعي الحشد الش�عبي وابناء العشائر معارك شرسة، 
لطرد عناصر التنظيم االرهاب�ي من مناطق محافظات صالح الدين 

واالنبار وديالى.

إسرتاتيجية أمريكية لتقوية »داعش« يف العراق

صالح الدين مطهرة من دنس االرهاب

فــي العــدد الـمــقــبــل

ص3»التحالف الدويل« ينفق  »8« ماليني دوالر يوميا عىل »داعش« بال جدوى!

»التقشف« حيرم حمافظات اجلنوب.. واإلقليم خارج االستقطاع!
المنطقة الغربية تستهلك 40 بالمئة من الموازنة عبر اإلرهاب

     المستقبل العراقي/ خاص
 

انتقدت مص�ادر نيابية, أمس 
األربع�اء, حال�ة عدم المس�اواة 
ف�ي التعامل بين المحافظات في 
عملي�ة توزي�ع الموازن�ة العامة 
للبل�د, وفيما أك�دت أن المنطقة 
الغربية تس�تهلك نحو40 بالمئة 

م�ن الموازن�ة الت�ي تأت�ي اغلب 
مواردها من محافظات الوس�ط 
رفضه�ا  مبدي�ة  والجن�وب, 
الس�تقطاع مبال�غ طائل�ة م�ن 
حص�ة هذه المحافظ�ات لصالح 
المتضررة من اإلرهاب  المناطق 
بينم�ا يس�تلم إقلي�م كردس�تان 
كامل تخصيصاته المالية. وقالت 

المصادر ل�”المستقبل العراقي”, 
أن “المنطقة الغربية ومحافظات 
ص�الح الدين وديال�ى والموصل 
تس�تهلك 40 بالمئة من الموازنة 
عب�ر اإلرهاب الذي احتضنته تلك 
المحافظ�ات لس�نوات وتح�ول 
فيم�ا بع�د لداع�ش”. وبحس�ب 
المص�ادر, فان “تلك المحافظات 

ال ت�زال تس�تهلك الحج�م األكبر 
من الموازن�ة العامة للعراق التي 
يأتي أكثر من 82 بالمئة منها من 

محافظات الجنوب والوسط”.
وأشارت المصادر إلى انه “تتم 
التهيئة حاليا لمضاعفة ميزانية 
وديال�ى  الموص�ل  محافظ�ات 
واالنبار وص�الح الدين وكركوك 

لكي يتم أعمارها لما بعد مرحلة 
داعش على حساب استقطاعات 
مالي�ة م�ن محافظ�ات الجنوب 
والوس�ط والف�رات األوس�ط”, 
معتب�رة ذلك إجحاف�ا كبيرا بحق 
تل�ك المحافظات في الوقت الذي 
م�ن  االقلي�م  موازن�ة  تس�تثنى 
التقشف الحكومي حيث استلمت 

كام�ل  كردس�تان  محافظ�ات 
حصصه�ا بينما قلص�ت ميزانية 
محافظات الجنوب بنسبة كبيرة 
بعد ان اس�تقطع منها ما يترواح 
بي�ن 28-20بالمئة”. وتس�اءلت 
المص�ادر النيابية, لم�اذا لم يتم 
استقطاع نس�بة من محافظات 
اإلقلي�م؟, ولماذا يتحمل الجنوب 

ته�ور  وعواق�ب  أخط�اء  وزر 
الغربي�ة ومس�اندتها  المنطق�ة 
لإلره�اب وال ت�زال كت�ل العرب 
الس�نة تصف المقاتلين الش�يعة 
وال���مج�وس  بالط���ائفيي�ن 
يضح�ون  وه�م  والمليش�يات 
بأنفس�هم م�ن اج�ل محافظات 

السنة العرب لقمع داعش”.

       المستقبل العراقي / علي الكعبي

أعلن رئيس البرلم�ان أن وزارة الدفاع وافقت على ضم اآلالف من 
ابناء العش�ائر في محافظة ديالى إلى الجيش، والمشاركة في تحرير 
مناطقه�ا من س�يطرة تنظيم “داعش”.وأكد س�ليم الجبوري، رئيس 
مجل�س النواب موافقة وزارة الدفاع على انضمام ابناء العش�ائر إلى 
تش�كيالت الجيش بنس�ب تتماش�ى مع التمثيل الس�كاني باإلضافة 
الى مش�اركة الجميع في العمليات العس�كرية التي تس�تهدف تحرير 
بقية مناطق المحافظة ووضع جداول زمنية لحسم ملفات النازحين 
وعودتهم الى ديارهم. جاء ذلك خالل اجتماع عقده الجبوري مع وفد 
من محافظ�ة ديالى األوضاع فيها وخاصة ما يتعلق منها في جانبها 
األمني. وشارك في االجتماع نائب رئيس الوزراء بهاء االعرجي وضّم 
محافظ ديالى وعدداً من اعضاء مجلس النواب والمحافظة، كما تمت 
مناقش�ة نتائ�ج االجتماعات الت�ي عقدها رئيس مجل�س النواب مع 
القيادات األمنية والعسكرية وشيوخ العشائر والمسؤولين في قيادة 
األمن الوطني والحشد الشعبي التي جرت في السليمانية مؤخًرا، كما 
قال مكتب اعالم البرلمان في بيان تلقت “المس�تقبل العراقي” نسخة 
منه. وقال الجبوري إن “سلسلة اللقاءات التي أجريتها في السليمانية 
ي�وم األحد الماضي مع ش�يوخ ووجهاء عش�ائر ديال�ى تركزت على 
آليات مش�اركة أبناء العشائر في تحرير مناطقهم وسبل تأمين عودة 

العوائل النازحة إلى المناطق المحررة”.
                                                                               التفاصيل ص3

ص4هـجـوم عـلـى السعــوديــة.. »داعـش« ترضب حـاضنتهـا ايـذانـا بفتـح اجلبهـة مع آل سـعـود
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بدر ودياىل والكالم الطائفي!
     التحليل السياسي / غانم عريبي

ل�م تع�د المعرك�ة المفتوحة مع 
داع�ش وم�ن يق�ف خلفه�ا معركة 
الش�يعة ولن تك�ون معركة الس�نة 
وه�و امر خ�ارج عن ارادة الش�يعة 
والس�نة كون داعش خطرا وجوديا 
يهدد الطائفتي�ن والمجتمع العراقي 
كل�ه بدليل ان داعش لم تس�تثن احدا 
م�ن مكون�ات المجتم�ع العراقي اال 

ونال منها االلم والضيم والعدوان.
كم�ا ان اخوتنا الس�نة في ديالى 
وف�ي المناط�ق الغربي�ة م�ن البالد 
ال ينظ�رون بع�د تحري�ر مدينته�م 
والمناطق العراقية التابعة لها النظرة 
الت�ي كانت س�ائدة قب�ل االنتخابات 
التي اتت بمجموعة من السياس�يين 
الى مجل�س النواب ب�اي عنوان من 
العناوي�ن بل انه�م يتطلع�ون »وقد 
عرفوا الحقيقة« الى النخبة الوطنية 
المجاه�دة الت�ي حمته�م وصان�ت 
ممتلكاته�م واعراضه�م م�ن ابن�اء 
الحش�د الش�عبي خصوص�ا اخوتنا 
المجاهدي�ن م�ن ابناء ب�در وهذا ما 
اغاض البعض في المجتمع السياسي 
الس�ني في ديال�ى ما اس�تدعى الى 
ان يطل�ق البع�ض وهم ف�ي مواقع 
المسؤولية الوطنية وفي مقام مهم 
في المؤسس�ة التنفيذي�ة تحذيرات 
وتش�ويهات طالت الحش�د الشعبي 
وكف�اح المجاهدي�ن العراقيي�ن من 
ان الحش�د ش�يعي واله�دف ابع�اد 
ب�در والمجاهدين عن مرك�ز التاثير 
العم�ودي ف�ي ام�ة ديال�ى ووقوف 

الن�اس معها وتخليه�م الواضح عن 
هؤالء القادة الورق!.

م�ا ال�ذي ج�رى حت�ى يتح�دث 
البع�ض ويم�ارس ف�ي تصريحات�ه 
منطق�ا العالقة له بال�روح الوطنية 
التي يج�ب ان يتحلى بها المس�ؤول 
في الدولة حين يرى الحشد الشعبي 
في بدر مثال يطهر المناطق العراقية 
ف�ي ديال�ى ويكن�س وج�ود داعش 
الي�س الواج�ب تطهي�ر الب�الد م�ن 
الدواعش وتنظيف المناطق العراقية 
من دنسهم ورجسهم واالنطالق الى 
مرحلة بناء المدن واعمارها وتامين 

كل مستلزمات البقاء والصمود؟!.
الثوري�ة  بالنواي�ا  التش�كيك  ان 
وال�روح الوطني�ة العمالقة الخوتنا 
في بدر م�ن قبل بعض السياس�يين 
الس�نة ف�ي ديال�ى ال يمك�ن قراءته 
اال م�ن الزاوي�ة االنتخابي�ة اوال قبل 
كل الزوايا التي يعش�عش فيها عفن 
البيئة  المقيتة وتوظي�ف  الطائفي�ة 
الوطني�ة في ديال�ى لخدمة اغراض 
واجندات عربية طائفية التريد الخير 
للش�عب العراق�ي واال لم التش�كيك 
وتحذي�ر الناس من التفاعل مع هذه 
االخ�وة  الن  انتخابي�ا  الحش�ود؟!. 
ف�ي ب�در ه�م الذي�ن ح�رروا ديالى 
بالكام�ل من اي�دي الدواعش وحين 
تات�ي االنتخابات القادم�ة لمجالس 
المحافظ�ات ف�ان الن�اس ال تنتخب 
اال م�ن وقف معها في لحظة المحنة 
ولحظ�ة التحري�ر الكام�ل من خطر 
الوج�ود التكفي�ري لداع�ش وه�ذا 
االمر اليس�ر بعض الكتل السياسية 

التي بنيت على اس�اس طائفي حيث 
تجد نفس�ها اسيرة تش�كيك االتباع 
وابناء الطائفة السنية الكريمة التي 
س�تقول لهم اين كنتم قب�ل ان تاتي 
االنتخابات وتريدون منا ان ننتخبكم 
ق�ادة واعضاء لمجال�س المحافظة 
عندنا؟!. ان االهالي س�يقولون لهذا 
الفري�ق السياس�ي ان م�ن ل�م يقف 
معن�ا ف�ي ش�دة االحتالل ل�ن يكون 
شريكنا او ممثلنا في مرحلة االعمار 
وان منظم�ة بدر التي قاتلت بالنيابة 
عن�ا واعط�ت ال�دم الغزي�ر والعزيز 
من فل�ذات ابنائه�ا هي الت�ي تمثلنا 
في المس�توى الوطني والتش�ريعي 
والتنفي�ذي في المحافظة وان كانت 
ش�يعية الن التمثيل هن�ا يقوم على 
اس�اس الخدم�ة والعط�اء وال يقوم 
على اساس االستقطاب الطائفي او 
المذهبي.ان المستقبل سيكشف عن 
خارطة سياس�ية جديدة فيما خص 
الكت�ل واالح�زاب وقيم�ة كل فريق 
وحزب وتكتل في الس�احة العراقية 
والمقي�اس هو الح�رب والمواجهة 
ومدى ما يقدمه كل فريق من عطاء 
على طريق تحرير االرض واالنس�ان 
من داعش وليس االعتماد على االسم 
والعنوان والطائف�ة والمذهب وهي 
عناوي�ن ماع�ادت تش�كل مقاييس 
ومساطر حقيقية في عملية الصمود 
والتحري�ر واقن�اع الن�اس بالتمثيل 
الص�ادق الهدافه�م وتطلعاتهم في 
الحي�اة الح�رة الكريم�ة. م�ا معنى 
ان يوج�ه بع�ض السياس�يين كالما 
مثال ف�ي عيد الجي�ش العراقي الذي 

صودف في 6 كان�ون مليئا بعبارات 
الطائفي مطالب�ا بضرورة  الش�حن 
ابعاد الجيش عن التدخالت السياسية 
واالول�ى بهذا البع�ض ان يرفع يده 
عن التدخل »الطائفي« الذي يمارسه 
هو وافراد حزبه السياسي في ديالى 
للتش�كيك بقدرة المقاتلين على دحر 
االره�اب والتعوي�ل عل�ى عش�يرته 
للق�ول ان العش�يرة ه�ي البديل عن 
الدولة لكي يقول تاليا البناء المنطقة 
ان من يحميكم هو العش�يرة وليس 
الجي�ش العراقي في محاول�ة للنيل 
من قدرة القوات المسلحة واستمالة 
االهال�ي اليه انتخابي�ا خصوصا بعد 
المع�ارك االخي�رة الت�ي ب�ان فيه�ا 
الضعف ف�ي معادل�ة التعوي�ل على 
الحش�د االنتخاب�ي وس�قوط اقنعة 
البعض من المخوني�ن وهم يلعبون 
بمش�اعر الناس عبر » التعويل« على 
الروح العشائرية دون الوطنية لغاية 

انتخابية!.
ف�ي  القادم�ة  االنتخاب�ات  ان 
مجالس المحافظات ستكش�ف لهذا 
البعض من السياس�يين ان من يعول 
عل�ى الطائفة ليس البدري�ون وانما 
المش�ككون بفاعلية الث�وار من بدر 
ف�ي تحري�ر كام�ل الت�راب الوطني 
ان  »الض�ال«  النف�ر  ه�ذا  وس�يعلم 
الوطنية العراقية الحقيقية لن تبقي 
طارئا متس�لقا ف�ي ديالى والفي اي 
منطق�ة يج�ري فيه�ا هذا الس�جال 
الوطني العظيم بيننا وبين الدواعش 
واالهم بيننا وبين دواعش السياسة 

اليومية في مناطق مابعد داعش!.

االعتماد على االسم والطائفة ما عادت تشكل مقاييس 
في عملية الصمود والتحرير

اللوردات الربيطاين 
يعتزم اهتام بلري بارتكاب 

جرائم حرب يف العراق
       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت صحيف�ة بريطاني�ة، أمس 
االربعاء، أن مجلس اللوردات البريطاني 
س�يوجه اتهام�ات ال�ى رئيس ال�وزراء 
البريطاني الس�ابق تون�ي بلير بارتكاب 

جرائم حرب في العراق.
وقال�ت صحيف�ة »الديل�ي تلغراف« 
ف�ي تقري�ر له�ا  إن »مجل�س اللوردات 
البريطاني س�يوجه الى رئي�س الوزراء 
الس�ابق تون�ي بلي�ر ته�م  البريطان�ي 
ارت�كاب جرائم حرب ف�ي العراق نتيجة 
لتقري�ر تحقيقات تش�يلكوت المتعلقة 
بح�رب الع�راق ع�ام 2003«، موضحة 
أن »نش�ر نتائ�ج التحقي�ق كان يج�ري 
تأجيلها إلطالة امد عذاب رئيس الوزراء 

البريطاني السابق«.
وتنقل الصحيفة عن اللورد دوغالس 
ه�ورد قول�ه »لقد اصبح قضي�ة تأجيل 
نش�ر نتائ�ج التحقي�ق فضيح�ة«، كما 
تنقل الصحيفة ع�ن اللورد واالس وهو 
وزي�ر ف�ي الحكوم�ة البريطاني�ة قوله 
إن »تس�جيل المكالمات بي�ن توني بلير 
ورئي�س الواليات الس�ابق جورج بوش 
بخص�وص حرب العراق ق�د تم االنتهاء 

منها اآلن«.
كما نق�ل التقري�ر عن الل�ورد هيرد 
من ح�زب المحافظي�ن، قول�ه إن »هذا 
التأخير في نشر نتائج التحقيق هو عار 
وفضيحة«، مش�يراً ال�ى أنه »يجب أن ال 
يعتب�ر هذا هو ش�يئ تاف�ه األهمية ألن 
هناك الكثير م�ن الناس تنتظر بقلق من 

اجل معرفة الحقيقة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الدفاع خال�د العبيدي، 
أمس األربع�اء، عن توفي�ر قدر كبير 
م�ن مس�تلزمات تحري�ر الموص�ل، 
مبين�ا أن التحري�ر س�يكون قريب�اً، 
فيما أكد أن القوات المس�لحة عازمة 
على تحرير كل شبر من ارض العراق 
وإعادة النازحين الذين يعانون الكثير 

إن  العبي�دي  مناطقهم.وق�ال  ال�ى 
»خط�ط تحري�ر الموص�ل موجودة، 
ولك�ن تحري�ر الموص�ل يحت�اج الى 
مس�تلزمات، وحققنا قدرا كبيرا من 
ه�ذه المس�تلزمات«، الفت�ا ال�ى أن 
»عملي�ة التحرير س�تبدأ عن�د اكتمال 
تلك المس�تلزمات، وستكون قريبة«.

وأضاف العبيدي، أن »اإلرادة موجودة 
والق�وة، ونحن عازم�ون ومصرون 

على أن نحرر الموصل وكل ش�بر من 
ارض العراق«، مش�ددا على »ضرورة 
عودة النازحين الذي�ن يعانون الكثير 
ال�ى مناطقهم«.واعتب�ر وزير الدفاع 
خال�د العبي�دي، في وقت س�ابق، أن 
تحري�ر مدين�ة الموصل من س�يطرة 
التنظي�م  »داع�ش« س�تكون نهاي�ة 
واإلرهاب، فيم�ا أكد مضي الحكومة 
بتسليح القوات المس�لحة باألسلحة 

والعتاد من أرقى المناش�ئ العالمية. 
ويس�يطر عناص�ر تنظي�م »داعش«، 
على محافظة نينوى منذ العاش�ر من 
حزي�ران 2014، فيما تخوض القوات 
العراقية بمس�اندة متطوعي  االمنية 
العش�ائر  وابن�اء  الش�عبي  الحش�د 
معارك شرسة، لطرد عناصر التنظيم 
االرهاب�ي م�ن مناط�ق محافظ�ات 

صالح الدين واالنبار وديالى.

      بغداد / المستقبل العراقي

ف�ؤاد  الجمهوري�ة  رئي�س  أك�د 
معصوم، أمس األربعاء، على ضرورة 
اس�تمرار الدعم اإلنساني واللوجستي 
ال�ذي يقدمه المجتم�ع الدولي للعراق 
للقض�اء على الجماع�ات »اإلرهابية« 
وق�ال  النازحي�ن.  معان�اة  وإيق�اف 
معص�وم في بيان عل�ى هامش لقائه 
رئيس اللجن�ة الدولية للصليب األحمر 
بيتر م�او رير والوف�د المرافق له في 
قصر السالم ببغداد وتلقت »المستقبل 

العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »الع�راق 
يخ�وض حرباً واس�عة ض�د عصابات 
داع�ش اإلرهابي�ة وفي نف�س الوقت 
النازحي�ن  مس�ألة  معالج�ة  يح�اول 
ومعاناتهم األمر الذي يتطلب إستمرار 
الدول�ي  المجتم�ع  ع�ون ومس�اعدة 
والمنظمات اإلنسانية على الصعيدين 
وأوض�ح  واإلنس�اني«.  العس�كري 
معصوم أن »داع�ش في البداية أعلنت 
حرباً ضد االيزيديين والمس�يحيين ثم 
اتضح إنهم يحارب�ون كل العراقيين«، 
مؤكدا ان »التوجيهات المعطاة للقوات 

المس�لحة العراقي�ة تحثه�ا على عدم 
فسح المجال ألي جهة تحاول التنكيل 
وتح�ت  العراق�ي  اإلنس�ان  بحق�وق 
أي ظ�رف«. وثم�ن معص�وم جه�ود 
اللجن�ة الدولي�ة للصلي�ب األحمر في 
»إيصال وتوفير المس�تلزمات الطبية 
للنازحي�ن«،  الضروري�ة  والحياتي�ة 
مش�ددا على ض�رورة »تش�كيل لجنة 
م�ن إختصاصيي�ن في مج�ال العالج 
النفس�ي لمعالج�ة المتضررين«. من 
جانبه شكر ماو رير رئيس الجمهورية 
على »جهوده القيمة في إنجاح مهام 

المنظم�ة في العراق«، مؤكداً »س�عي 
المنظم�ة ف�ي تس�ريع برنامجها في 
الع�راق لتكثي�ف جهوده�ا م�ن أج�ل 
مس�اعدة النازحين«. وتثير محاوالت 
تنظيم »داعش« لفرض سيطرته على 
سوريا والعراق قلق المجتمع الدولي، 
إذ أعرب�ت دولة عدة م�ن بينها عربية 
وأجنبية ع�ن »قلقها« حيال محاوالت 
التنظي�م هذه، قبل أن يق�وم التحالف 
الدول�ي بقي�ادة واش�نطن بضرب�ات 
بمناط�ق  التنظي�م  لمواق�ع  جوي�ة 

متفرقة من البلدين.

      بغداد / المستقبل العراقي

األنبار،  أعل�ن مجل�س محافظ�ة 
أم�س االربع�اء، ع�ن تحري�ر ناحية 
»جب�ة« غرب�ي الرمادي من س�يطرة 
تنظي�م »داعش«، فيما أك�د مقتل 42 
عنصراً من التنظيم بينهم انتحاريان.

صب�اح  المجل�س  رئي�س  وق�ال 
كرح�وت، إن »ق�وات مش�تركة م�ن 
الفرقة الس�ابعة والش�رطة المحلية 
وابن�اء العش�ائر تمكن�وا، اليوم، من 
فرض سيطرتهم بالكامل على ناحية 
جبة التابعة لناحية البغدادي )90 كم 
غرب الرم�ادي(«، مؤك�داً »مقتل 42 

عنصراً من التنظيم بينهم انتحاريان«.
وأضاف كرحوت، أن »الفرقة السابعة 
كان له�ا ال�دور الكبي�ر والب�ارز في 
تحري�ر المنطقة حيث اس�تمروا في 

مواجهة داعش لساعات طويلة«.
يذك�ر ان رئي�س ال�وزراء حي�در 
العب�ادي أك�د خ�الل لقائ�ه بمحافظ 

 5( ف�ي  ال�راوي،  صهي�ب  االنب�ار 
كان�ون الثان�ي 2015( الحاج�ة ال�ى 
ثورة عش�ائرية للتخل�ص من »العدو 
الغريب« عن جسد المجتمع العراقي، 
فيما شدد على أهمية توفير الخدمات 
ألهالي االنبار والبدء باعمار المناطق 

المحررة فيها.

وزير الدفاع: حققنا مستلزمات حترير املوصل

معصوم للصليب األمحر: جيب استمرار الدعم اإلنساين واللوجستي

األنبار: حترير ناحية »جبة« وقتل 42 »داعيش«

النزاهة: األموال املنهوبة تسد عجز موازنة.. وعازمون عىل اسرتدادها
      بغداد / المستقبل العراقي

اك�د مدي�ر ع�ام هيئ�ة النزاه�ة، 
االربع�اء، أن الهيئ�ة ق�ادرة ضم�ن 
االتفاقي�ة الدولية لمكافحة الفس�اد 
م�ن اس�ترداد المبال�غ المنهوبة من 
الع�راق ف�ي الخ�ارج، الفت�ا ال�ى ان 
العراق تمك�ن من اس�ترداد بعضها، 
فيم�ا اك�دت عض�و بلجن�ة النزاه�ة 
النيابية ان استرداد المبالغ المنهوبة 
م�ن العراق ف�ي الخارج ق�ادرة على 
س�د عجز موازنة 2015 والموازنات 
الت�ي تليه�ا، مش�يراً ال�ى ان اللجنة 
عازم�ة على محاربة الفس�اد المالي 
واالداري »من دون الرجوع الى الكتل 

السياسية«.
وقال مدير عام هيئة النزاهة باسم 
جاسم إن »هيئة النزاهة تحتوي على 
دائرة الس�ترداد االشخاص واالموال 
المهرب�ة«، مبين�ا ان »ه�ذه الدائ�رة 
فتحت ملفات كثيرة في هذا المجال، 
وتم التعاون مع بع�ض الدول، وقبل 
اي�ام كان ممثلو الهيئة ف�ي اجتماع 
في العاصمة فينا مع الدول االطراف 
ضم�ن االتفاقي�ة الدولي�ة لمكافحة 

الفساد واسترداد االموال المهربة«.

واضاف جاس�م أن »الهيئة قادرة 
على اس�ترداد االم�وال المنهوبة من 
الع�راق بمس�اعدة ال�دول االعض�اء 
عل�ى اعتب�ار ان الع�راق ط�رف ف�ي 
االتفاقي�ة«، مبينا ان »ه�ذه االموال 
متحصل�ة من قضايا فس�اد ومهربة 

الى خارج البلد«.
وتابع مدي�ر عام هيئة النزاهة أن 
»ال�دول االعضاء اب�دت تعاونا كبيرا 

مع العراق في مس�اعدته باس�ترداد 
ان  ال�ى  المنهوب�ة«، الفت�ا  المبال�غ 
»الع�راق تمكن من اس�ترداد عدد من 
المبالغ، لكنها ال ترتقي الى مس�توى 
المبال�غ الهائلة التي ت�م تهريبها الى 

الخارج«.
واش�ار جاس�م الى ان »اس�ترداد 
المبال�غ المنهوب�ة باكمله�ا يتطلب 
لجن�ة  م�ع  النزاه�ة  هيئ�ة  تع�اون 

النزاهة البرلمانية ووزارة الخارجية 
العراقي�ة، باالضافة ال�ى الدولة التي 

ذهب لها االموال«.
من جانب�ه، قال عضو اللجنة عبد 
الكري�م عبطان إن »المبالغ المنهوبة 
من العراق كبيرة جدا وقادرة على سد 
عجز الموازنة في هذا العام واالعوام 
الت�ي تليه«، مبين�ا ان »لجنة النزاهة 
اتخذت خطوات في هذا الصدد، منها 

فتح الملفات الحقيقية للفس�اد عند 
توفر اي معلومة في قضية الفس�اد 
ال�ى  باالضاف�ة  واالداري،  المال�ي 
متابعتها مع هيئة النزاهة باعتبارها 
المعني�ة باس�ترداد االم�وال وكذلك 

استرداد االشخاص«.
»مجلس�ي  أن  عبط�ان  واض�اف 
النواب والوزراء وكثير من الدوائر في 
التنفيذية جادون بمحاربة  الس�لطة 
الفس�اد«، مش�يرا ال�ى ان »الجمي�ع 
وصل ال�ى الوعي من خط�ورة هذه 

الظاهرة وحدوث كارثة في البالد«.
وتاب�ع أن »لجن�ة النزاه�ة الت�ي 
تألفت من جمي�ع الكتل، عازمة على 
محاربة الفس�اد المالي واالداري من 
دون الرج�وع الى الكت�ل«، الفتا الى 
ان »رئاس�ة مجلس الن�واب تجاوبت 
معنا بخص�وص هذا االم�ر واعطت 
الصالحي�ة الكامل�ة للجن�ة النزاه�ة 

بالعمل على محاربة الفساد«. 
طال�ب  الع�راق  ان  ال�ى  يش�ار 
المجتم�ع الدول�ي ف�ي وقت س�ابق 
القانوني�ة  مس�ؤولياته  بتحم�ل 
عل�ى  مس�اعدته  ف�ي  واألخالقي�ة 
استرداد أمواله المسروقة الموجودة 

في بلدان أخرى.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د المتح�دث باس�م المكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س مجلس 
ال�وزراء حيدر العبادي، أمس األربع�اء، أن المدرعات المضادة 
لأللغام التي تس�لمتها وزارة الدفاع تش�كل جزءاً من صفقات 
التس�ليح والتجهيز الكثيرة التي وقعت م�ع الواليات المتحدة 
االميركي�ة خالل األش�هر الثالثة األخيرة، وفيما اش�ار إلى أن 
القوات المس�لحة ستحصل أيضاُ على طائرات حربية ودبابات 
أبرام�ز من بين معدات أخ�رى، عّد أن ذل�ك »ال يعني االنغالق« 
وعدم االنفتاح عل�ى الدول األخرى وإبرام صفقات عس�كرية 
معه�ا. وقال س�عد الحديث�ي، إن »م�ا تس�لمته وزارة الدفاع، 
االثنين، من مدرعات مضادة لأللغام، يشكل جزءاً من صفقات 
التس�ليح والتجهيز الكثيرة م�ع الجانب األميرك�ي«، مبيناً أن 
»الجانبي�ن العراق�ي واألميرك�ي توصال خالل األش�هر الثالثة 
الماضي�ة إل�ى اتفاقات عديدة تؤم�ن تجهيز الق�وات العراقية 
بمختلف أنواع األسلحة«. واضاف الحديثي، أن هناك »صفقات 
أخ�رى لتجهيز الع�راق بالطائرات الحربية، فض�اًل عن دبابات 
أبرامز«، مؤكداً أن ذل�ك »ال يعني انغالق العراق وعدم انفتاحه 
على الدول األخ�رى وإبرام صفقات عس�كرية معها«. وكانت 
وزارة الدف�اع العراقي�ة اعلن�ت، االثنين، عن تس�لمها الوجبة 
األولى من العجالت المدرعة المضادة لأللغام والكمائن، ضمن 
صفقة التس�ليح التي وقعتها مع الجانب االميركي، وفي حين 
بّينت أن تلك المدرعات س�تدخل الخدم�ة ضد تنظيم )داعش(، 
أكدت إن وزير الدفاع والس�فير االميركي في بغداد، بحثا سبل 
التعاون بين البلدين وتدريب وتسليح القوات العراقية وتفعيل 

االتفاقيات العسكرية واالقتصادية بين البلدين.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مس�ؤول رفيع في الحشد الشعبي في قضاء سامراء، 
أمس االربعاء، عن تشكيل مديرية االمن في الحشد للقضاء على 
تجاوزات العناصر غير المنضبطة، وفيما اكد مسؤول المديرية 
العميد حس�ين الكعبي انه تم وضع خطة محكمة للقضاء على 

تلك التجاوزات من بعض العناصر غير المنضبطة.
وقال�ت تقاري�ر إن اجتماع�اً امنياً موس�عاً عق�د في مبنى 
قائممقامية قضاء سامراء بحضور حكومة سامراء وعدد من 
القادة األمنيين وعدد من نواب محافظة صالح الدين لمناقشة 
الخروقات األمنية التي تمارسها العناصر المندسة في صفوف 

الحشد الشعبي في سامراء والمناطق المحيطة بها.
م�ن جانب�ه، اكد مس�ؤول امن الحش�د الش�عبي في قضاء 
س�امراء العميد حس�ين الكعب�ي، خالل االجتماع إن »الحش�د 
سيتابع القضايا األمنية في المناطق المأهولة بالسكان لكثرة 
التج�اوزات المحس�وبة على الحش�د الش�عبي وذل�ك بتوجيه 
م�ن رئيس الوزراء«.واض�اف الكعبي انه »تم تش�كيل مديرية 
األمن في الحش�د والتي تمتلك صالحيات أمنية واسعة إلعادة 
الممتلكات المسروقة«، مشيراً الى ان »المديرية وضعت خطة 
محكم�ة للقضاء على التجاوزات من قب�ل بعض العناصر غير 
المنضبطة«.م�ن جهته، ق�ال رئيس المجل�س المحلي لقضاء 
س�امراء عمر محمد حس�ن إنه »تم االتفاق مع مس�ؤول امن 
الحشد الشعبي بس�امراء على تشكيل لجنة مشتركة من أبناء 
العش�ائر والحكومة المحلية والحشد الشعبي ونصب عدد من 

السيطرات لضبط العناصر المتورطة بسرقة المنازل«.
وفي سياق متصل، قال مدير الوقف السني في قضاء سامراء 
جاسم داود إنه »تم وضع آلية مناسبة لردع المتجاوزين وبحث 
ملف المعتقلين والمختطفين«، مش�ددا على ضرورة »إش�راك 
المجلس المحل�ي والقائممقامية ومجل�س المحافظة بعد ان 

غيبوا عن دورهم الكبير لمعالجة تلك القضايا العالقة«.
يش�ار إلى أن أغل�ب مناط�ق محافظة صالح الدين تش�هد 
عمليات عس�كرية تنفذه�ا القوات االمنية بمس�اندة الحش�د 
الش�عبي، وذلك عقب سيطرة مس�لحين على محافظة نينوى 
بالكامل منذ )10 حزيران 2014(، كما لم تكن محافظة األنبار 
بمعزل عن تلك األحداث إذ تش�هد أيضاً عمليات لقتال مسلحين 

انتشروا في بعض مناطقها.

مكتب العبادي: القوات املسلحة ستحصل 
عىل طائرات ودبابات أبرامز

سامراء: تشكيل مديرية االمن يف احلشد 
بسامراء للقضاء عىل جتاوزات العنارص
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             بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجلس الوزراء، أمس االربعاء، الموافقة على شمول المتقاعدين والموظفين 
الملتحقي�ن بجبهات القتال ضمن متطوعي الحش�د الش�عبي بمخصص�ات الطعام 
والخطورة.وق�ال مكتب رئي�س الوزراء حيدر العب�ادي في بيان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »مجلس الوزراء وافق في جلس�ته االعتيادية االولى لعام 
2015 المنعقدة في بغداد برئاس�ة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على ش�مول 
المتقاعدين والموظفين على المالك الدائم من الوزارات والجهات االخرى الملتحقين 
بجبه�ات القتال ضمن متطوعي الحش�د الش�عبي بمخصصات الطع�ام والخطورة 
والعمل المتميز الممنوحة للمقاتلين بموجب االمر الديواني رقم )48( لسنة 2014«.

وأض�اف البيان ان »الموافقة جاءت ش�ريطة ان ال يتس�لم المقات�ل أية مخصصات 
مماثلة من الدائرة التي ينتس�ب اليها، وفي حال تقاضيه مثل تلك المخصصات يخير 

في استالم احداها اصوليا«.

مخصصات مالية للمتقاعدين والموظفين من متطوعي الحشد الشعبي

»داعش« ينهار.. مقتل ابرز قادته خالل يومني .. وعنارصه يتقاتلون
     المستقبل العراقي/ فرح حمادي

وجه�ت القوات األمنية خ�الل اليومين 
الماضيي�ن ضرب�ات نوعي�ة لم�ا يع�رف 
بتنظيم “داع�ش” اإلرهابي, أس�فرت عن 
مقت�ل ثالث�ة م�ن اب�رز قادته ف�ي االنبار 

وصالح الدين وديالى.
وفيما أعلن�ت عمليات االنبار عن مقتل 
ما يس�مى باألمير العس�كري ل�”داعش” 
ف�ي الفلوجة, قت�ل مس�اعد اإلرهابي أبو 
بكر البغ�دادي في مواجهات مس�لحة في 
بعقوب�ة, بينم�ا كش�فت البيش�مركة عن 

مقتل عدد من قادة التنظيم اإلرهابي.
وكش�ف قائ�د عملي�ات االنب�ار اللواء 
الركن قاس�م المحمدي ،امس االربعاء، ان 
قوات�ه تمكنت م�ن قتل األمير العس�كري 
لتنظي�م داع�ش وأربعة م�ن معاونيه في 

ناحية الكرمة شرقي الفلوجة .
وقال المحمدي ل�”المستقبل العراقي”, 
ان”  ق�وات الجي�ش نفذت عملي�ة اقتحام 
المخ�ازن  ألوكار اإلره�اب ف�ي منطق�ة 
في ناحي�ة الكرمة ش�رقي الفلوجة وقتل 
المدعو )س�عيد اللهيبي( األمير العسكري 
لداع�ش ف�ي الكرمة وأربعة م�ن معاونيه 

عرب الجنسية”.
وأض�اف أن” الق�وات االمني�ة دم�رت 
س�بع عجالت كان يستقلها عناصر داعش 
وتفجي�ر س�يارة مفخخ�ة ومخب�أ كبي�ر 
لالسلحة والصواريخ داخل معمل لصناعة 

الشبابيك المحلية”.
وفي ديالى, قال مص�در امني إن “قوة 
امنية خاصة نفذت عملية نوعية استهدفت 
وكراً س�رياً لتنظيم داعش في محيط س�د 
العظيم االروائي )75كم شمال بعقوبة(”، 

مش�يراً الى أن “القوة تمكنت من قتل احد 
ابرز مس�اعدي البغدادي ويدعى ابو سالم 
اليمن�ي واثنين من مرافقي�ه احدهما كان 

يرتدي حزاماً ناسفاً”.
وأضاف المصدر ان “ابو س�الم اليمني 
ه�و العقل المدب�ر للهجوم المس�لح الذي 
اس�تهدف س�د العظيم االروائي في ساعة 

متاخرة من مساء يوم امس”.
وكان مص�در ف�ي ش�رطة ديال�ى ق�د 
كش�ف ع�ن أن مجموع�ة تابع�ة لداع�ش 
هاجم�ت ف�ي س�اعة متأخرة من، مس�اء 
االثني�ن، نق�اط مرابطة أمني�ة في محيط 
س�د العظيم االروائ�ي، مؤك�داً أن القوات 
األمنية المرابطة اشتبكت مع المهاجمين، 
م�ا أس�فر ع�ن مقتل جن�دي وس�بعة من 

التنظيم.
وش�هدت ديال�ى تط�ورات أمنية الفتة 

لصالح القوات األمنية، فيما بقيت مناطق 
ش�مال المقدادية م�ن اهم معاق�ل تنظيم 
“داعش” وهي تضم قرى مترامية األطراف 
تحوي مس�احات شاس�عة من البس�اتين 
واألراض�ي الزراعي�ة، ويج�ري التحضي�ر 

لتحريرها، بحسب مسؤولين محليين.
وف�ي تطور امن�ي أخر,قتل المس�ؤول 
المالي لتنظيم “داعش” في محافظة صالح 
الدين  وأربعة من مرافقيه باشتباكات مع 

القوات األمنية جنوب تكريت.
وبحس�ب مصدر مطلع, ف�ان” القوات 
األمنية وبمساندة الحشد الشعبي تمكنت، 
من قتل المس�ؤول المال�ي لتنظيم داعش 
ف�ي محافظ�ة صالح الدي�ن المدع�و )أبو 
المغي�ر الحلبي( باش�تباكات ف�ي مناطق 
شمال غرب قضاء الدجيل )120كم جنوب 
تكريت(”.وما تزال بعض مناطق محافظة 

صالح الدين تشهد عمليات عسكرية، وذلك 
عقب سيطرة ارهابيي داعش على محافظة 
نينوى بالكامل من�ذ )10 حزيران 2014(، 
كم�ا لم تك�ن محافظة األنب�ار بمعزل عن 
تلك األحداث إذ تش�هد أيضاً عمليات لقتال 

مسلحين انتشروا في بعض مناطقها.
وعلى الحدود الس�ورية- العراقية, قتل 
17 عنص�راً من تنظيم )داع�ش( بينهم ما 
يع�رف ب�”مهندس التنظيم” ودمرت ثالث 
عج�الت مصفحة بقصف ج�وي للتحالف 

الدولي على رتل لعناصر التنظيم.
الغ�ارة الجوي�ة للتحالف  واس�تهدفت 
الدول�ي ، امس، رتالً لتنظي�م )داعش( في 
مف�رق ت�ل صف�وك العال�ي عل�ى الحدود 
العراقية السورية,حيث كان من بين القتلى 
القي�ادي ف�ي )داعش( المدع�و أبو حارث 
التونسي، وكذلك المدعو محمد الشيشاني 

الذي يعرف بمهندس التنظيم”.
الح�زب  إع�الم  لمس�ؤول  وس�بق 
الديمقراطي الكردستاني، أن أكد بان تنظيم 
“داع�ش” قتل ثالثة من عناص�ره األفغان 

بسبب المال والسلطة في الموصل.
إن “ثالث�ة   ، وق�ال س�عيد مموزين�ي 
م�ن ارهابي�ي داع�ش يحملون الجنس�ية 
األفغاني�ة قتلوا، امس، في ح�ي اإلنتصار 
بمدينة الموصل”، مبين�اً أن “الثالثة قتلوا 
على أيدي مسلحين عراقيين ينتمون لذات 

التنظيم”.
وأض�اف مموزين�ي أن “عملي�ة قت�ل 
المسلحين األفغان الثالثة جاء عقب خالف 
بين الجانبين بسبب األموال والصالحيات”، 
موضحاً أن “حوادث مماثلة بين مس�لحي 
تنظي�م داع�ش ش�هدتها الموص�ل خ�الل 

الفترة الماضية”.

      المستقبل العراقي/ نهاد فالح

تحدث�ت تقارير دولي�ة بان تكلفة 
الحرب التي يقوده�ا التحالف الدولي 
بقي�ادة الواليات المتح�دة األمريكية 
ض�د تنظيم”داع�ش” اإلرهاب�ي ف�ي 
العراق وسوريا, تبلغ حوالي 8 مليون 
دوالر يومي�ًا, فيم�ا قلل�ت بغ�داد من 
أهمية الضرب�ات الجوية التي ينفذها 
التحالف كونها ال تتناس�ب مع قدرته 
العس�كرية, في حي�ن راح برلمانيون 
إل�ى ابع�د م�ن ذل�ك باتهامه�م إي�اه 
ب�”العم�ل على تقوية اإلرهاب وليس 

لمحاربته”.
وق�ال س�عد الحديث�ي، المتحدث 
لرئي�س  اإلعالم�ي  المكت�ب  باس�م 
التحال�ف  “ضرب�ات  إن  الحكوم�ة، 
الدول�ي ضد تنظي�م داعش، ل�م تكن 
بالمس�توى المتوق�ع”، ع�اداً أن “ما 
قدم�ه التحال�ف حت�ى اآلن ل�م ي�رق 
لتطلع�ات الحكومة العراقية، قياس�اً 
بعدد الدول المشاركة وما تمتلكه من 

قدرات عسكرية”.
وأض�اف الحديث�ي إن “الحكوم�ة 
العراقي�ة تتطلع إلى دع�م دولي أكبر 
وتسريع وتيرة الضربات الجوية ضد 
عناص�ر داع�ش وتجمعات�ه، وزيادة 
التس�ليحي والتدريبي  الدع�م  فاعلية 
لقواتها المس�لحة عل�ى أرض الواقع 
بالرغ�م م�ن تنفيذ طائ�رات التحالف 
الدولي الكثير م�ن الضربات الجوية، 
وما قدمت�ه من غطاء ج�وي للقوات 

العراقية والمتطوعين على األرض”.
وأوض�ح المتحدث باس�م المكتب 
أن  الحكوم�ة،  لرئي�س  اإلعالم�ي 
العراقية، طالما  الحكومة  “مسؤولي 
أكدوا خالل لقاءاتهم مع نظرائهم من 
دول العالم، على أن العراق يتطلع إلى 

دعم أكثر فاعلية”.
إل�ى ذل�ك, رأى النائ�ب ع�ن كتلة 
التحال�ف  ف�ي  المنضوي�ة  األح�رار 
الوطن�ي ، عبد العزي�ز الظالمي، أن “ 
التحال�ف الدولي ال يهدف إلى محاربة 

داعش بل دعمه”.
وقال الظالم�ي، إن “ما يحدث من 
قصف عن طري�ق الخطأ كما يّدعون، 
وإلقاء أسلحة عن طريق الخطأ أيضاً، 
أم�ور مقص�ودة”، متهم�اً الوالي�ات 
األكب�ر  “المته�م  بأنه�ا  المتح�دة 

باإلرهاب ودعمه في العالم”.
يذكر أن الواليات المتحدة، جددت 
نفيه�ا “القاطع” أن تك�ون هي أو أّي 
من ش�ركائها، قد قدموا الدعم ب�”أّي 
ل�)داع�ش(،  األش�كال”  م�ن  ش�كل 
مؤكدة التزامها بدعم حكومة العراق 
وقواته العس�كرية ف�ي مكافحة ذلك 
التنظيم الذي يش�كل “عدواً مشتركاً” 

للطرفين.
وسبق لعضو لجنة األمن والدفاع 
البرلمانية، ماجد الغراوي، أن كش�ف 
ع�ن معلوم�ات م�ن الق�وات األمنية 
والمتطوعي�ن المتواجدين في قضاء 
الدور، ش�رق تكريت، عن إلقاء طائرة 
أميركي�ة أس�لحة متط�ورة ومعدات 
عس�كرية وأغذية ومالبس لمجاميع 
)داعش( ف�ي القضاء، مبين�اً أن هذه 
ليس�ت الم�رة األولى التي تق�وم بها 
الطائ�رات األميركية بتزويد )داعش( 

باألسلحة.
كم�ا بثت أنب�اء ومقاط�ع فيديو، 
خ�الل األي�ام الماضي�ة، تظه�ر قيام 
طائ�رات مجهول�ة وصفوه�ا بأنه�ا 
أميركي�ة،  ألقت صندوقين خش�بيين 
على المنطقة التي تحاصرها القوات 
األمني�ة والخاص�ة ب�)داع�ش( ف�ي 

قضاء بلد،)80 كم جنوب تكريت(.

ف�ي الغض�ون, يج�ري أكث�ر من 
2100 أمريكي تدريبات مكثفة لقوات 
الجي�ش العراق�ي ، لمواجه�ة الحرب 
ضد عصاب�ات داعش، ف�ي حين تبلغ 
تكاليف الحرب األمريكية الحالية ضد 
اإلره�اب في الع�راق وس�وريا لليوم 

الواحد، 8 ماليين دوالر.
غربي�ة  أع�الم  وس�ائل  وذك�رت 
األمريكية  الح�رب  مختصة بتغطي�ة 

والتحالف الدولي ضد داعش، ان “في 
الع�راق 2100 أمريك�ي مختصين في 
تدريب ق�وات الجيش والبيش�مركة، 
على اعلى المستويات لمواجه ارهاب 
داع�ش”، مش�يرة ال�ى ان “عملي�ات 
التدريب تجري على االسلحة وكيفية 
المه�ارات  وتطوي�ر  االس�تخدام 

العسكرية”.
التدري�ب  “عملي�ة  ان  وأضاف�ت 

ستس�تمر بش�كل دوري، ف�ي خطوة 
لتدري�ب اغلب افراد الجي�ش العراقي 
وق�وات البيش�مركة، فيما س�يرتفع 
ع�دد المدربين االمري�كان خالل عام 

2015 الى 3400 جندي”.
وكش�فت المصادر اإلعالمية بأن 
“المصاري�ف اليومي�ة للح�رب ض�د 
داع�ش ف�ي الع�راق وس�وريا، تكلف 
الواليات المتحدة ثمانية ماليين دوالر 

ف�ي الي�وم الواحد”.وتحالف أكثر من 
60 دولة خ�الل مؤتمر دولي عقد في 
أيلول الماض�ي، لضرب مواقع داعش 
ف�ي الع�راق وسوريا.يش�ار ال�ى ان 
4500 جن�دي امريكي قتل في العراق 
من�ذ 2003 وحتى عملية االنس�حاب 
العس�كرية ف�ي 2011، خ�الل فت�رة 
تواجد الق�وات األمريكي�ة، وذلك من 
أص�ل 170 ال�ف جن�دي، فيم�ا بلغت 

تكالي�ف الحرب األمريكي�ة آنذاك ضد 
العراق، 80 مليار دوالر.

وفجر المبعوث الرئاسي األميركي 
الخ�اص للتحالف الدول�ي ضد تنظيم 
األول  أم�س  آل�ن،  ج�ون  “داع�ش” 
الثالث�اء، مفاج�أة من العي�ار الثقيل 
بتأكي�ده ع�دم جدية رئي�س الواليات 
المتح�دة ب�اراك أوبام�ا عل�ى تدمير 
تنظي�م “داعش”، الفتا ال�ى أن أوباما 

لم يكن يقصد ذلك.
وقال آلن في تقرير نش�رته مجلة 
“دي�ر ش�بيغل” األلماني�ة إن�ه “على 
الرغم من تعه�د الرئيس باراك أوباما 
بتدمي�ر تنظي�م داع�ش إال أن التدمير 
ربم�ا يك�ون طموح�ا وف�ي جمي�ع 
األح�وال ربم�ا لم يكن ه�ذا ما قصده 
الرئيس”.وأض�اف آل�ن “ال أعتق�د أن 
الرئي�س أوباما يعتزم إب�ادة داعش”، 
مش�يرا ال�ى أن “ه�ذا األم�ر يتجاوز 

التفكير األميركي في هذا الصدد”.
الباحث�ة  قال�ت  جانبه�ا،  م�ن 
االميركي�ة في معهد األم�ن والحرب 
المجل�ة  حس�ب  لوي�س،  جيس�يكا 
مصطل�ح  “التدمي�ر  إن  االلماني�ة، 
عسكري محدد للغاية”، موضحة أنه 
“موضح بالدليل الميداني للجيش أنه 
مهمة تكتيكية تعني جعل قوة مقاتلة 
معادي�ة غي�ر فعال�ة أو بمعن�ى آخر 
تدمير تلك القوة بدرجة كبيرة حتى ال 

تستطيع أداء وظيفتها األساسية”.
القومي  األمن  وأكدت مستش�ارة 
األميرك�ي س�وزان راي�س، ف�ي )14 
ايل�ول 2014(، أن الوالي�ات المتحدة 
ل�ن تج�ر إلى ح�رب برية ف�ي العراق 
أمي�ركا  أن  بين�ت  فيم�ا  وس�وريا، 
س�تعمل على تجريد تنظيم “داعش” 
من قدراته وهزيمت�ه في حال وجود 

شركاء فاعلين على األرض.

       المستقبل العراقي / علي الكعبي

أعل�ن رئي�س البرلم�ان أن وزارة 
اآلالف  ض�م  عل�ى  وافق�ت  الدف�اع 
م�ن ابن�اء العش�ائر ف�ي محافظ�ة 
ديالى إل�ى الجيش، والمش�اركة في 
تحري�ر مناطقها من س�يطرة تنظيم 

“داعش”.
رئي�س  الجب�وري،  س�ليم  وأك�د 
مجلس الن�واب موافقة وزارة الدفاع 
عل�ى انضم�ام ابن�اء العش�ائر إل�ى 
تش�كيالت الجيش بنس�ب تتماش�ى 
باإلضاف�ة  الس�كاني  التمثي�ل  م�ع 
ال�ى مش�اركة الجميع ف�ي العمليات 
العس�كرية الت�ي تس�تهدف تحري�ر 
ووض�ع  المحافظ�ة  مناط�ق  بقي�ة 

جداول زمنية لحسم ملفات النازحين 
وعودتهم الى ديارهم. 

ج�اء ذل�ك خ�الل اجتم�اع عقده 
الجبوري مع وفد من محافظة ديالى 
األوض�اع فيه�ا وخاص�ة م�ا يتعلق 
منها في جانبها األمني. وش�ارك في 
االجتم�اع نائب رئيس ال�وزراء بهاء 
االعرجي وضّم محافظ ديالى وعدداً 
من اعضاء مجلس النواب والمحافظة، 
كما تمت مناقشة نتائج االجتماعات 
التي عقدها رئيس مجلس النواب مع 
القيادات األمنية والعسكرية وشيوخ 
العش�ائر والمس�ؤولين ف�ي قي�ادة 
األمن الوطني والحش�د الشعبي التي 
جرت في السليمانية مؤخًرا، كما قال 
مكتب اع�الم البرلمان في بيان تلقت 

“المستقبل العراقي” نسخة منه. 
“سلس�لة  إن  الجب�وري  وق�ال 
اللقاءات التي أجريتها في السليمانية 
يوم األحد الماضي مع شيوخ ووجهاء 
عش�ائر ديال�ى ترك�زت عل�ى آليات 
مش�اركة أبناء العش�ائر ف�ي تحرير 
مناطقهم وسبل تأمين عودة العوائل 

النازحة إلى المناطق المحررة”.
وأض�اف أن “االجتماع�ات الت�ي 
األم�ن  مستش�ار  أيض�اً  حضره�ا 
الوطني فالح الفي�اض ونائب رئيس 
هيئ�ة الحش�د الش�عبي أب�و مه�دي 
المهندس بحثت آليات عودة النازحين 
واالس�تعداد لتحري�ر بقي�ة مناط�ق 
المحافظ�ة عل�ى ي�د أبناء العش�ائر 

ومسك األرض من قبلهم”.

وأش�ار الجب�وري إل�ى اتف�اق تم 
التوص�ل الي�ه خ�الل تل�ك اللق�اءات 
يقضي بتطويع أكثر من ستة آالف من 
ابناء المحافظة ف�ي صفوف الجيش 
والقوات العشائرية، مبيناً أن “األيام 
المقبلة ستش�هد نتائج ملموسة لما 
تم التوصل إلي�ه خالل االجتماعات”.

ويأتي ه�ذا االعالن عن ضم عش�ائر 
المحافظة للجيش بعد يوم من دعوة 
رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي الى 
الحاجة لثورة عشائرية للتخلص من 
تنظيم “داعش” ال�ذي وصفه بالعدو 

الغريب عن جسد المجتمع العراقي.
واك�د العبادي على ض�رورة قيام 
مواجه�ة  ف�ي  عش�ائرية”  “ث�ورة 
“داع�ش”، وذلك خ�الل اجتماعه مع  

صهي�ب  لالنب�ار  الجدي�د  المحاف�ظ 
الراوي . 

وش�دد عل�ى الحاجة ال�ى “ ثورة 
عش�ائرية للتخل�ص م�ن ه�ذا العدو 
الغريب عن جسد المجتمع العراقي”. 
وجدد تأكي�ده على اهمية ان تس�هم 
العشائر وابناء المحافظة في تحرير 
مناطقه�م من التنظيم�ات االرهابية 
التي تعيث خراًب�ا بالمحافظة وتقتل 

وتهجر ابناءها.
وس�يطر تنظي�م “داع�ش” عل�ى 
مناط�ق واس�عة ف�ي ش�مال العراق 
وغرب�ه معظمه�ا ذات غالبية س�نية 
اثر هجوم ش�نه في حزيران )يونيو( 
وعل�ى الرغم م�ن الضرب�ات الجوية 
للتحال�ف الدول�ي بقي�ادة واش�نطن 

وس�ع التنظي�م ف�ي الفت�رة االخيرة 
ذات  االنب�ار  ف�ي  س�يطرته  نط�اق 
تتش�ارك  والت�ي  الس�نية،  الغالبي�ة 
ح�دوًدا طويل�ة مع س�وريا واالردن 
والمملك�ة العربية الس�عودية. وبات 
التنظي�م يس�يطر حالًيا عل�ى غالبية 
انحاء االنبار الس�يما مدينة الفلوجة 
)60 كل�م غ�رب بغ�داد( واحي�اء من 

مدينة الرمادي مركز المحافظة.
العراقي�ة  الحكوم�ة  وتح�اول 
اس�تمالة العش�ائر الس�نية وتدريب 
ابنائه�ا لقت�ال التنظي�م ف�ي مناطق 
تواجده والحؤول دون سيطرته على 
مناطق اضافية. كما اكدت واش�نطن 
م�راًرا عل�ى ال�دور المح�وري له�ذه 
العش�ائر في اس�تراتيجيتها للقضاء 

على التنظيم الذي يس�يطر كذلك على 
مناطق في سوريا. وقد عمد التنظيم 
خ�الل االش�هر الماضي�ة ال�ى تنفيذ 
عملي�ات قتل جماعي بحق العش�ائر 
الت�ي حمل�ت الس�الح ضده الس�يما 

عشيرة البونمر في االنبار. 
وكانت العديد من قطعات الجيش 
العراق�ي قد انه�ارت في وجه هجوم 
“داعش” في حزي�ران الماضي اال ان 
الق�وات االمني�ة مدعوم�ة بمقاتلين 
م�ن فصائل ش�يعية مس�لحة ضمن 
تش�كيالت الحش�د الش�عبي وابن�اء 
بع�ض العش�ائر الس�نية وضرب�ات 
التحالف الجوية تمكنت من استعادة 
بعض الزخم وشن هجمات الستعادة 

بعض المناطق.

»التحالف الدويل« ينفق  »8« ماليني دوالر يوميا عىل »داعش« بال جدوى!

الـعـشـائـر بـمـواجـهـة »داعــش« فــي املـنــاطـق »املـحـتـلــة«
رئيس البرلمان ينقل موافقة الدفاع على تطوع 6 آالف عنصر من ديالى

في عمليات نوعية باالنبار وصالح الدين وبعقوبة

بغداد: ضرباته الجوية ليست بمستوى الطموح.. وواشنطن: اوباما ال ينوي هزيمة اإلرهاب
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الداخلي�ة  بلس�ان  المتح�دث  وق�ال 
العناص�ر  تس�لل  محاول�ة  أن  الس�عودية 
األربع�ة رص�دت ف�ي مرك�ز س�ويف 40- 
كيلومتراً من عرع�ر- عند الرابعة والنصف 
فجر اإلثنين، وحين اعترضهم رجال حرس 
الح�دود الس�عودي ب�ادروا بإط�اق النار، 
ف�رّد عليهم رجال حرس الحدود بالمثل، ما 
أدى إلى مقت�ل أحدهم في الحال، فيما عمد 
اآلخر لتفجير نفسه بحزام ناسف. وحاول 
العنص�ران اآلخ�ران االحتم�اء بالنبات�ات، 
وعن�د محاصرتهم�ا م�ن ح�راس الحدود 
الس�عوديين، بادر أحدهما بتفجير نفس�ه 
بطريقة مماثلة، فيما تم قتل اآلخر. وأشار 
المتحدث الى مقتل ثاث�ة وجرح اثنين من 

حرس الحدود ومقتل أربعة إرهابيين.
فيما نقلت تقارير صحفية، عن مصادر 
عراقية أّن الهجوم االنتحاري الذي استهدف 
قوات ح�رس الحدود الس�عودية ف�ي بلدة 
“جديدة عرعر” الحدودي�ة مع العراق، أتى 
تغطي�ة لمحاولة تس�لل عكس�ية لمقاتلين 
م�ن تنظيم “الدول�ة اإلس�امية” )داعش( 
للدخ�ول من الع�راق إل�ى الس�عودية، في 

الساعة الخامسة من فجر يوم االثنين.
وبحس�ب المص�ادر، فق�د ج�رى خال 
محاول�ة التس�لل، تفجير صهري�ج مفّخٍخ 
يقوده انتحاري، بالق�رب من مخفر العناز 
في الجانب العراقي من الحدود، من دون أن 

يسفر عن أي خسائر.
وأشارت إلى أّن “الهجوم اإلرهابي الذي 
اس�تهدف ظه�ر أم�س المخاف�ر العراقية، 
ك�ّرر المحاول�ة بصهريج مفخ�ٍخ، يقوده 
انتحاري، وتمّكن أف�راد الجيش من إطاق 
النار عليه عن بعد، ما أدى إلى انفجاره قبل 

وصوله المخفر، من دون أن يسفر ذلك عن 
أي خسائر مادية أو بشرية”.

وقال المس�ؤول ان “الهجوم االنتحاري 
الذي تعّرضت له القوات الس�عودية اليوم، 
ه�و محاولة إش�غال وارباك له�ا، من أجل 
تس�لل مقاتلين من العراق إلى السعودية”، 
مضيفاً نؤكد أّن المحاولة فشلت، ولم يعبر 
أح�د من أراضين�ا إلى هذه الب�اد، حيث تّم 

صدهم في اليومين الماضيين.
وتمتد الحدود العراقية – السعودية على 
ط�ول 800 كيلومترا قامت الس�عودية في 
الس�نة الماضية بنش�ر اكثر من ثاثين الف 
جندي لحراستها بعد اجتياح تنظيم داعش 
لمحافظ�ات الموص�ل وتكري�ت واالنب�ار 
العراقي�ة ثم أعلن�ت عن توس�يع المنطقة 
الحدودية العازلة الى مس�افة 20 كيلومترا 
ف�ي العم�ق الس�عودي ومنع�ت االقت�راب 

منها.
ويتزامن ه�ذا الهجوم مع وصول فريق 
من وزارة الخارجية الس�عودية الى العراق 
الع�ادة افتت�اح الس�فارة الس�عودية ف�ي 
بغداد بعد 25 س�نة من اغاقه�ا بعد الغزو 
العراق�ي للكوي�ت ف�ي اب 1990. ويمث�ل 
إعادة افتتاح الس�فارة عامة على تحس�ن 
العاقات بي�ن العراق والس�عودية في بعد 
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة 
الدكت�ور حيدر العبادي بعدما ش�هدت هذه 
العاقات اقص�ى حاالت التوت�ر والقطيعة 
في عه�د رئيس ال�وزراء العراقي الس�ابق 
نوري المالكي. ويربط كثيرا من المتابعين 
هذا الحدث بتوقي�ت الهجوم اإلرهابي على 

الحدود السعودية.
وكان زعيم تنظيم داع�ش اإلرهابي قد 

القى كلمة في تش�رين الثاني الماضي بعد 
االس�تياء عل�ى مدينة الموصل ه�دد فيها 
الس�عودية ودعا اتباعه هناك الى اإلطاحة 
بالعائلة المالكة التي وصفها ب�)ال سلول(.

كما دعا الى مهاجمة الش�يعة في المناطق 
الشرقية من المملكة هو ما حصل فعا في 
هجوم على مراسيم احياء ذكرى عاشوراء 
ف�ي قري�ة الدال�وة الواقع�ة ف�ي محافظة 

االحساء شرق المملكة.
وتظهر اس�تطاعات راي أجريت السنة 
الماضية تاييدا كبيرا يتجاوز التس�عين في 
المئة لتنظيم داع�ش اإلرهابي في المملكة 
وتظهر وسائل التواصل االجتماعي وخاصة 
تويت�ر وفيس�بوك تأييد نس�بة كبي�رة من 
المغردين الس�عوديين لهذا التنظيم إضافة 
الى النس�بة الكبيرة من الش�باب السعودي 

الملتحقي�ن ب�ه ف�ي الع�راق والس�عودية 
والذي�ن قام عدد كبير منهم بتنفيذ هجمات 
انتحاري�ة ضد المواطني�ن العراقيين العزل 

والقوات األمنية العراقية.
كما يحظى التنظيم بتاييد عدد كبير من 
رج�ال الدين الكبار في الس�عودية الذين لم 
يقوموا بإدانة التنظيم اال رضوخا للضغوط 
الكبي�رة الت�ي مارس�ها العاهل الس�عودي 
عليه�م. ويعد انتش�ار الغل�و والتكفير بين 
رج�ال الدي�ن ف�ي المملك�ة احد األس�باب 
المهمة الت�ي تق�ف وراء والدة التنظيمات 
اإلرهابية في السعودية كتنظيم القاعدة في 
تسعينيات القرن الماضي وحركات التطرف 
واالرهابي التي تفرعت عنه واخرها تنظيم 
داع�ش اإلرهاب�ي. وتقوم قن�وات فضائية 
عديدة يديرها رجال دين سعوديين بترويج 

الغلو والتطرف الديني والتحريض الطائفي 
المس�تمر ض�د الطوائف األخ�رى وخاصة 
اإلس�امية منها ع�اوة على نش�ر التمييز 
والتفرق�ة في المجتمع الس�عودي نفس�ه 
من خال الخطابات المحرضة ضد الشيعة 
والخطابات الموجهة ضد المرأة وحقوقها 

اإلنسانية في السعودية.
وتش�ارك المملك�ة ال�ى جان�ب كل من 
قطر واالم�ارات في التحال�ف الدولي الذي 
تق�وده الوالي�ات المتح�دة االمريكي�ة في 
توجي�ه ضرب�ات جوية ض�د تنظيم داعش 
ف�ي كل من الع�راق وس�وريا. كم�ا قامت 
بإصدار تشريعات تجرم دعم التنظيم سواء 
من خال جمع وارس�ال األم�وال له او من 
خال تجنيد الشباب للقتال ضمن صفوفه. 
كما تقوم الس�عودية بمتابعة العائدين من 

جبه�ات القت�ال خ�ارج الس�عودية او من 
يش�تبه برغبتهم بااللتحاق بالتنظيم ضمن 
ما يعرف ببرنامج المناصحة الذي يتضمن 
إع�ادة تاهي�ل ه�ؤالء المتطرفي�ن ومن�ع 
عودتهم او التحاقهم بالتنظيمات اإلرهابية.

وتخش�ى المملكة بش�كل خاص من عودة 
المقاتلي�ن م�ن الش�باب الس�عوديين ال�ى 
المملكة بعد تلقيهم التدريبات والخبرة في 
كل من العراق وس�وريا وقيامهم بعمليات 
والمنش�آت  االم�ن  ق�وات  ض�د  إرهابي�ة 
االقتصادي�ة كما حدث لدى ع�ودة مقاتلي 
تنظي�م القاعدة م�ن أفغانس�تان وقيامهم 
بعدة عمليات إرهابية ضد جهات س�عودية 
واجنبية من ابرزها محاولة اغتيال مساعد 
وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف في 

اب 2009 بهجوم انتحاري.

   المستقبل العراقي/ رحيم شامخ

هجوم عىل السعودية.. »داعش« ترضب حاضنتها ايذانًا بفتح اجلبهة مع آل سعود
أعلنـت وزارة الداخلية السـعودية يوم االثنين الماضي 
مقتل ثالثة من قوات حرس الحدود السعودي احدهم 

برتبة عميد ومقتل أربعة مسلحين يعتقد أنهم ينتمون 
إلى تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( اإلرهابي عند 
محاولة المسلحين الهجوم على مركز مراقبة حدودي

يقع في منطقة جديدة عرعر على الحدود
العراقية -  السعودية جنوب محافظة االنبار العراقية

    بغداد/ المستقبل العراقي

العف�و  “منظم�ة  دع�ت 

إل�ى اإلفراج  البحرين  الدولي�ة” 

“غي�ر المش�روط” ع�ن زعي�م 

المعارض�ة  “الوف�اق”  جمعي�ة 

علي س�لمان الموقوف على ذمة 

التحقيق بتهم�ة الترويج لتغيير 

نظام الحكم بالقوة.

وقال�ت المنظمة، ف�ي بيان، 

إنها “تعتبر أن توقيف وماحقة 

الش�يخ عل�ي س�لمان م�ن قبل 

النيابة العامة يعّد انتهاكاً سافراً 

لحري�ة التعبي�ر والتجمع، وهي 

تدع�و الس�لطات البحرينية إلى 

اإلف�راج عن�ه ف�وراً وم�ن دون 

شروط”.

واعتبرت ان�ه “في حال إدانة 

س�لمان، فهي س�تعتبره سجين 

العف�و  منظم�ة  رأي”.وذك�رت 

أنه�ا كتب�ت إل�ى النياب�ة العامة 

البحريني�ة لتطل�ب “إيضاح�ات 

إضافي�ة حول الته�م، إال أنها لم 

تتلّق أّي رّد”.

»العفو الدولية« تدعو 
البحرين إىل اإلفراج

   بغداد/ المستقبل العراقيعن عيل سلامن

أعلن�ت وزارة الدفاع األميركي�ة )البنتاغون(، 
أمس، أّن الجيش األميركي حّقق تقدماً في جهوده 
لتحدي�د معارضي�ن س�وريين “معتدلي�ن” بهدف 
تدريبه�م للقتال ض�ّد تنظيم “داعش”، وأش�ارت 
إل�ى أّن “مهم�ة التدري�ب” ق�د تب�دأ ف�ي الربي�ع 
المقبل.وأوض�ح المتحدث باس�م البنتاغون جون 
كيربي، ف�ي مؤتمر صحافي من أنق�رة، أّن تركيا 
والوالي�ات المتحدة تعتزمان إنج�از اتفاق، خال 
الشهر الحالي، بش�أن تدريب معارضين سوريين 
“معتدلي�ن” وتزويده�م بالعتاد في إط�ار الحملة 

التي تقودها واشنطن ضّد “داعش”.وقال كيربي: 
“أعتقد أننا ل�و مضينا قدماً بوتيرتنا الحالية، فقد 
نب�دأ إجراء بع�ض التدري�ب للمعارض�ة المعتدلة 
الضرب�ات  أّن  الربيع”.وأض�اف  مطل�ع  بحل�ول 
الجوي�ة ل�”التحالف الدولي” إل�ى جانب تحركات 
الق�وات األميركّي�ة والكردّية، قد نال�ت من القوة 
الدافعة ل�”داعش”.وردا على س�ؤال بشأن القتلى 
والجرح�ى في الحمل�ة، قّدر المتح�ّدث عدد قتلى 
“داع�ش” بالمئات.وأعل�ن أّن القي�ادة األميركية 
الوس�طى تحّقق في ح�وادث عّدة، رّبما تس�ّببت 
خاله�ا هجم�ات أميركي�ة ف�ي س�قوط ضحايا 

مدنيين.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن قائ�د الق�وات البرية اإليراني�ة العقيد 
أحم�د رض�ا بوردس�تان أن طهران ح�ددت 40 
كيلومتراً داخ�ل األراضي العراقية »خط أحمر« 
يمنع على الجماعات اإلرهابية االقتراب منها. 

وقال القائد العس�كري اإليراني إن »القوات 
البرية علی أهبة االس�تعداد لتدمير زمرة داعش 
اإلرهابي�ة والتكفيري�ة إذا حاولت التس�لل الی 
أراضينا عبر الحدود الغربي�ة للعراق«. وأضاف 
أن عناصر التنظيم »تلقت هذه الرسالة وابتعدت 
بسرعة عن الش�ريط المحدد من قبلنا«، مشيراً 
إلی أن »القوات المس�لحة تتمت�ع بجاهزية في 

كل المناطق وتحديداً قرب الحدود المشتركة«. 
وزاد أن »الق�وات ترص�د وتراق�ب الجماع�ات 
اإلرهابي�ة وتحركاته�ا خ�ارج الح�دود. ونحن 
مطلعون علی آلية تحركات هذه المجموعات«.

م�ن جهة أخرى، ع�رض التلفزيون اإليراني 
مس�اء االثنين فيلم�اً وثائقي�اً بعن�وان »مثلث 
الموت« عرض فيه عمليات »عاشوراء« لتحرير 
منطقة »جرف الصخر« في المنطقة الوس�طی 
م�ن العراق. ول�م يظهر ف�ي الفيل�م أي عنصر 
إيراني، اال أن أحد مس�لحي »الحش�د الش�عبي« 
وجه الش�كر إلى مرش�د الجمهورية اإلسامية 
علي خامنئي و«فيلق القدس« لمساعدتهما في 

تحرير المنطقة.

   بغداد/ المستقبل العراقي

عرب�ة   250 المتح�دة  الوالي�ات  قدم�ت 
مدرع�ة مضادة للعبوات الناس�فة من طراز 
»ام راب« إل�ى الجيش العراقي الس�تخدامها 
ف�ي المعارك ض�د تنظيم »داع�ش«، على ما 

أعلنت السفارة األميركية في بغداد أمس.
وجاء في بيان للس�فارة »دعم�اً للقوات 
األمنية العراقية، قدمت الواليات المتحدة 250 
عرب�ة مدرعة مضادة لأللغ�ام إلى الحكومة 
العراقية«.وق�ال الس�فير س�تيوارت جونز، 
ف�ي البيان، إن »التهديد األول للقوات األمنية 
العراقية هو العبوات الناسفة المزروعة على 
جانب الطرق )...( هذه العربات توفر حماية 

إضافية م�ن المتفجرات واأللغ�ام« للقوات 
العراقية.وأضاف »هذه العربات ستنقذ حياة 
الجن�ود العراقيين، وتس�اعد القوات األمنية 

العراقية في االنتصار ضد داعش«.
وف�ي حي�ن لم يح�دد البي�ان كلف�ة هذه 
العرب�ات أو ما إذا كانت الق�وات العراقية قد 
تس�لمتها، أش�ار إل�ى أن الوالي�ات المتحدة 
قدم�ت م�ا قيمت�ه 300 ملي�ون دوالر م�ن 
األس�لحة والمع�دات العس�كرية والتدري�ب 
للعراق خال العام 2014.وتشمل المعدات 12 
ألف س�ترة مضادة للرصاص وخوذات وعدة 
طبي�ة، إضافة إل�ى 1500 ص�اروخ من نوع 
»هلفاي�ر« وآالف القذائ�ف )دبابات ومدافع 
اله�اون( ومايين الطلقات الرشاش�ة.ومن 

المق�رر أن تق�دم واش�نطن 10 آالف بندقية 
رشاش�ة من نوع »إم -16 آي 2« إلى الجيش 
العراقي في األش�هر األولى من سنة 2015.

وتقود واش�نطن منذ آب )اغسطس( تحالفاً 
دولي�اً ينفذ غ�ارات جوية ض�د »داعش« في 

العراق. 
ووس�ع التحال�ف نطاق غارات�ه في ايلو 
)س�بتمبر( لتشمل مناطق س�يطرة التنظيم 

في سورية .
ويدرب عس�كريون من التحالف، السيما 
األمني�ة  الق�وات  المتح�دة،  الوالي�ات  م�ن 
العراقية على القتال الستعادة المناطق التي 
سيطر عليها »داعش« إثر هجوم كاسح شنه 

في العراق في حزيران الماضي.

البنتاغون: تدريب اجلامعات املسلحة 
السورية يبدأ يف الربيع

إيران حتدد »اخلط األمحر« يف العراق

 1.6 متنع  احلرب  “يونيسف”: 
مليون طفل سوري من التعليم

واشنطن تقدم 250 عربة مدرعة إىل العراق

تعلن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري 
املش�يدات املدرجة اداناه يف محافظة )واسط( يف اليوم )الخامس عرش( 
تبدأ اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعان وفقا لقانون بيع وإيجار اموال 
الدول�ة املرقم )21( لس�نة 2013 والرشوط التي يمك�ن الحصول عليها 
من قس�م الرشكة اعاه لقاء مبل�غ )5.000( دينار غري قابلة للرد فعىل 
الراغب�ن الحضور يف الس�اعة الحادية عرش يف قس�م الرشكة محافظة 
)واسط( عىل ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة وهوية 
االحوال املدنية والبطاقة التموينية وش�هادة الجنس�ية وبطاقة السكن 
)النس�خ االصلي�ة( وبدفع التأمين�ات القانونية البالغ�ة 20 % مرضوبا 
يف عدد س�نن العقد بصك مصدق، وكذل�ك يتحمل الناكل فرق البدلن يف 
عدد س�نن العقد. ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمي تجري 

املزايدة يف اليوم التايل.

م�دة االيجار س�نتان.... يدفع بدل االيجار عىل ش�كل قس�ط واحد لكل 
سنة

الماحظاتتأميناتاسم العقارت

1
اكش�اك رق�م )3( و )4( يف م�رآب الكوت 

الداخيل
لكل كشك193,600 الف دينار

521,400 الف دينارمحل رقم )70( يف مرآب الكوت الداخيل2

3
محات رقم )35( و )37( و )38( يف مرآب 

الكوت الداخيل
لكل محل209.000 الف دينار

228.800 الف دينارمحل رقم )32( يف مرآب الكوت الداخيل4

الرشكة العامة إلدارة النقل اخلاص
اعالن رقم )21607(القسم املايل/ شعبة العقارات

بالنظر لعدم حصول راغب

عبد اهلل لعيبي باهض
املدير العام
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العدد )880(  اخلميس  8  كانون الثاني  2015 عربية ودولية
قتل 11 مواطنيا فرنسيا بينهم 4 أبرز رسامي كاريكاتير في العالم

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

اوقع هجوم برش�اش وقاذفة الصواريخ 
شنه ما ال يقل عن مسلحني ملثمني اثنني 
عىل مقر صحيفة ش�اريل ايبدو الس�اخرة 
يف باريس 12 قتيال فيما اعلنت الس�لطات 
العاصم�ة  يف  القص�وى  االن�ذار  حال�ة 

الفرنسية.
ان  باري�س  يف  العام�ة  النياب�ة  واعلن�ت 
الهجوم اوقع 12 قتيال يف حصيلة جديدة. 
وكانت الحصيلة االوىل تش�ر اىل س�قوط 
11 قتيال بينهم رشطيان وصحفي واحد، 
فيم�ا قال�ت مص�ادر صحفي�ة ان اربعة 
من ابرز رس�امي الكاريكاتور يف "ش�اريل 

ايبدو" قتلوا يف الهجوم.
وق�ال مص�در قري�ب م�ن التحقي�ق انه 
"قرابة الساعة13:30 )تغ( اقتحم رجالن 
يحم�الن كالش�نيكوف وقاذف�ة صواريخ 
مق�ر صحيفة ش�اريل ايبدو الس�اخرة يف 
الدائرة الحادية عرشة من باريس وحصل 

تبادل اطالق نار مع قوات االمن".
واصيب رشطي�ان بنران املس�لحني لدى 
مغادرتهم�ا املكان قبل ان يرغما س�ائقا 
عىل الخروج من س�يارته عند باب بانتان 

ويصدمان بها احد املارة.
وق�ال مص�در يف الرشطة الفرنس�ية عن 
ش�هود عي�ان ان منف�ذي الهج�وم ع�ىل 

صحيفة شاريل ايبدو الفرنسية االسبوعية 
ال�ذي ادى اىل مقت�ل 12 ش�خصا هتف�وا 

"انتقمنا للرسول".

ويف تس�جيل فيديو للهج�وم التقطه رجل 
لجأ اىل سطح ووضعه عىل االنرتنت موقع 
فرانس تلفزيون العام يس�مع رجل يهتف 

"الل�ه اك�ر الله اك�ر" بني ع�دة عيارات 
نارية.

ونقلت إذاعة فرانس إنفو عن شاهد قوله 

إن�ه رأى الواقعة من مبن�ى قريب يف قلب 
العاصمة الفرنسية.

وقال الش�اهد بنوا برينجي�ه للقناة "قبل 
نحو نصف س�اعة دخ�ل ملثم�ان املبنى 
وهم�ا مس�لحان بكالش�نيكوف... وبعد 
دقائق قليلة سمع دوي إطالق نار كثيف".

وأض�اف أن الرجلني ش�وهدا وهما يفران 
من املبنى فيما بعد.

وتوجه الرئيس الفرنيس فرنس�وا هوالند 
عىل الفور اىل مكان الهجوم يف حي سكني 
يف العاصم�ة للتندي�د "بهج�وم ارهاب�ي 
وعمل عىل قدر اس�تثنائي من الوحشية". 
واك�د هوالند ان "عدة اعت�داءات ارهابية 
احبط�ت" يف االس�ابيع االخ�رة داعيا اىل 

"الوحدة الوطنية".
واعلن قرص االليزيه عن اجتماع ازمة وقد 
رفعت فرنس�ا مس�توى االنذار يف باريس 
وضواحيه�ا اىل الح�د االق�ى اي "ان�ذار 

بوقوع هجمات".
من جان�ب اخر، اعلنت رئاس�ة الحكومة 
الفرنس�ية اس�تخدام "كل الوسائل" من 
اجل "كش�ف واعتقال" مهاجمي ش�اريل 
ايب�دو مش�رة اىل انه�ا وضع�ت وس�ائل 
االعالم واملحالت التجارية الكرى ووسائل 

النقل تحت "حماية مشددة".
من جهت�ه، أدان رئيس الوزراء الريطاني 
ديفي�د كام�رون الهج�وم واصف�ا إياه 

ب�"البغيض". وأض�اف أن بريطانيا تقف 
إىل جانب فرنس�ا يف الح�رب عىل اإلرهاب. 
وق�ال كام�رون يف بي�ان ع�ر حس�ابه 
الش�خيص ع�ىل توي�رت "أعم�ال القتل يف 
باريس بغيض�ة. نقف إىل جانب الش�عب 
الفرنيس يف الحرب عىل اإلرهاب ويف الدفاع 

عن حرية الصحافة".
وقال�ت بي�ان للمستش�ارة االملانية انجال 
مركل "ه�ذا الفعل املقي�ت ليس هجوما 
ع�ىل أرواح املواطنني الفرنس�يني وأمنهم 
فحس�ب لكن�ه هج�وم أيضا ع�ىل حرية 
العن�رصان  وهم�ا  والصحاف�ة  التعب�ر 
األساس�يان لثقافتنا الحرة الديمقراطية. 

ال يمكن تريره بأي حال".
ويف بيان منفصل وصف زيجمار جابرييل 
نائ�ب املستش�ارة الهجوم بأن�ه "جريمة 

وحشية عىل نحو ال يصدق".
وبع�ث الرئيس ال�رويس فالديم�ر بوتني 
برسالة تعزية اىل نظره الفرنيس فرنسوا 
هوالن�د يدي�ن فيه�ا ب�"ح�زم" الهج�وم 
"االرهاب�ي" ع�ىل الصحيفة االس�بوعية 

الساخرة شاريل ايبدو.
ونقل�ت وكالة ت�اس عن املتحدث باس�م 
الرئي�س الرويس ديمرتي بيس�كوف قوله 
ان "موس�كو تدين بحزم االرهاب بجميع 
املأس�اوي يف  للح�ادث  اش�كاله. ونظ�را 
باري�س، يق�دم الرئي�س بوت�ني تعازي�ه 

الحارة اىل عائالت الضحايا وكافة الشعب 
الفرن�يس".وكان مق�ر الصحيفة تعرض 
ع�ام 2011 إىل هج�وم بالقناب�ل الحارقة 

عندما نرشت رسما ساخرا للنبي محمد.
الس�اخرة  األس�بوعية  املجل�ة  أن  يذك�ر 
"شاريل إيبدو" س�بق وأصدرت يف ترشين 
الثان�ي ع�ام 2011، ع�ددا خاص�ا تح�ت 
عنوان "رشيعة إيب�دو"، أعلنت فيه النبي 
محمد "رئيس تحريره�ا"، ما أثار موجة 
مكاتبه�ا  إح�راق  إىل  أّدت  احتجاج�ات 

وتعرض موقعها عىل اإلنرتنت للقرصنة.
ويف 19 أيلول 2012، قررت "شاريل إيبدو" 
مج�ددا اإلس�اءة للرس�ول بنرش رس�وم 
كاريكاتوري�ة مس�يئة، وذلك بع�د مرور 
أسبوع عىل اندالع موجة احتجاجات ضد 
الفيل�م األمرك�ي امليسء لإلس�الم "براءة 
املسلمني".وكانت آخر تغريدة عىل حساب 
ش�اريل إبدو عىل تويرت قد سخرت من أبو 
بك�ر البغ�دادي زعي�م الدولة اإلس�المية. 
ويس�يطر التنظيم املتش�دد ع�ىل مناطق 
واسعة يف العراق وسوريا.ويف نهاية العام 
2014 ده�س رج�ل بس�يارته وهو يكر 
حش�دا يف مدين�ة ديج�ون برشق فرنس�ا 
وأصاب 13 ش�خصا. وقال رئيس الوزراء 
الفرنيس مانويل فالس حينئذ إن فرنس�ا 
"لم تواجه قط تهديدا بمثل هذا الحجم له 

صلة باإلرهاب."

واقعة »شاريل ايبدو« ترفع اإلنذار يف باريس إىل »احلالة القصوى«

اىل / السادة مسامهني مرصف سومر التجاري الكرام
اجتامع اهليئة العامة

اس�تنادا ألحكام املواد 86, 87, 88, 89 من قانون الرشكات وقرار مجلس االدارة بجلسته املنعقدة بتاريخ 
2014/9/1 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الس�نوي الذي س�يعقد يف الساعة العارشة من 
صب�اح ي�وم االربعاء املوافق 2015/1/28 يف مقر الرشكة الكائن يف ش�ارع خالد ب�ن الوليد حي الوحدة � 
قرب ساحة عقبة بن نافع ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع يؤجل اىل يوم االربعاء املوافق 

2015/2/4 يف نفس الزمان واملكان املعنيني وذلك للنظر يف جدول االعمال االتي:
1 � االس�تماع اىل تقري�ر مجل�س االدارة حول  نش�اط املرصف للس�نة املالية املنتهي�ة يف 2013/12/31 

ومناقشته واتخاذ القرارات الالزمة بشأنه
2 � االس�تماع اىل تقري�ر مراقب الحس�ابات للس�نة املالية املنتهي�ة يف 2013/12/31 ومناقش�ته واتخاذ 

القرارات الالزمة بشأنه
3 � مناقشة الحسابات الختامية للمرصف للسنة املالية املنتهية يف 2013/12/31 واملصادقة عليها

4 � االطالع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة املالية املنتهية يف 2013/12/31 
5 � مناقشة مالحظات هيئة االوراق املالية الواردة بكتابها 2400/10 يف 2014/9/8

6 � مناقشة مقسوم االرباح لسنة 2013
7 � تعيني مراقب حسابات للمرصف لعام 2014

8 � ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافأتهم للسنة املالية املنتهية يف 2013/12/31
9 � انتخاب سبعة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط لعضوية مجلس ادارة الرشكة

يرج�ى التفض�ل بالحضور او انابة احد املس�اهمني بصكوك االنابة املوجودة ل�دى املرصف او توكيل الغر 
بوكالة مصدقة من الكاتب العدل مع ابراز ش�هادة االس�هم عىل ان تودع االنابات والوكاالت لدى املرصف 

قبل ثالثة ايام من موعد االجتماع مع مراعاة احكام املادة 91 من قانون الرشكات.

اعـالن 
اىل مسامهي رشكة النبالء للتحويل املايل ـ مسامهة خاصة

دعوة هيئة عامة
استنادا الحكام املادة )87/ ثالثا( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل  يرسنا دعوتكم لحضور 

اجتماع الهيئة العامة  لرشكة النبالء الذي سيعقد يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم الثالثاء  املصادف 
27/ 1 / 2015 يف مق�ر الرشك�ة الكائ�ن )بغداد � الك�رادة /م925/ز20/بناية 2 ملناقش�ة فقرات جدول 

االعمال املتضمن االتي(.
1 � مناقشة تقرير مجلس االدارة للرشكة للسنة املنتهية يف 2013/12/31 واملصادقة عليه

2 � مناقش�ة تقرير الس�يد مراقب الحسابات للرشكة للس�نة املالية املنتهية يف 2013/12/31 واملصادقة 
عليه   

3 � مناقشة الحسابات الختامية للرشكة للسنة املالية املنتهية يف 2013/12/31 واملصادقة عليها
4 � تعيني مراقب حسابات لتدقيق حسابات الرشكة لعام /2014 وتحديد اجوره

 5 � مناقشة زيادة رأسمال الرشكة من) 20,000,000,000( عرشين مليار دينار اىل )45,000,000,000( 
خمسة وأربعون مليار دينار وفقا ألحكام املادة 55/اوال من قانون الرشكات املعدل.

6 � املوافقة عىل ادراج  اسهم الرشكة يف سوق العراق لألوراق املالية
7 � انتخاب مجلس ادارة جديد من خمس�ة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط استنادا اىل احكام املادة /108 

من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل
 راجني حضوركم اصالة او انابة احد املساهمني بموجب سند انابة او وكالة الغر بموجب وكالة مصدقة 
من كاتب عدل مع مراعاة احكام املادة /91 من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل مستصحبني 
معكم شهادة االسهم االصلية الصادرة من الرشكة ويف حالة عدم تحقق النصاب القانوني يؤجل االجتماع 

اىل اليوم املصادف الثالثاء 2015/2/3 يف نفس الزمان واملكان املعينني.

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة غرف�ة 
تج�ارة البرصة باس�م )عالء 
قيص سعدون( املدير املفوض 
الجن�وب  ضف�اف  رشك�ة 
العامة  واملق�اوالت  للتج�ارة 
فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
هوي�ة  من�ي  فق�دت 
البرصة  تج�ارة  غرف�ة 
خري  )صكبان  باس�م 
مزي�د( فعىل م�ن يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فقدت شهادة التكييل العائدة 
 25216 املرقم�ة  للس�يارة 
اربي�ل ملالكه�ا )حم�زة عيل 
عباس( والصادرة من رشكة  
النفطية  املنتوج�ات  توزي�ع 
هيئة توزيع الجنوب عىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فق�دت هوي�ة غرف�ة 
تج�ارة البرصة باس�م 
ابراهي�م  )ط�ارق 
صالح( ع�ىل من يعثر 
اىل  تس�ليمها  عليه�ا 

جهة االصدار.

فقدان
هوي�ة  من�ي  فق�دت 
غرف�ة تج�ارة البرصة 
باس�م )لفت�ه فرعون 
حس�ني( عىل من يعثر 
اىل  تس�ليمها  عليه�ا 

جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

العدد:3220/ش/2014
التاريخ:2014/11/30

اعالن
)س�وري  الرمض�ان  حس�ن  احم�د   / علي�ه  املدع�ى  اىل 

الجنسية(
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م 3220/ش/2014 
بتاريخ 2014/11/17 الذي يق�ي بإيقاع التفريق بينك 
وبني املدعية رنا س�عد حمادي ول�دى محاولة تبليغك تبني 
ان�ك مجهول مح�ل االقامة حس�ب رشح املجل�س البلدي 
ملنطق�ة بريهة )الكزارة( عليه اقتىض تبليغك بقرار الحكم 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميتني ول�ك حق االعرتاض 
والتمييز خ�الل عرشة ايام من ثاني يوم النرش وبعكس�ه 

سيكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض 
مؤيد شمخي

فقدان
فقدت مني هوية الطالب 
الص�ادرة من كلية تربية 
بأس�م )حس�ني  كركوك 
مفي�د عيل( الرج�اء من 
يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فق�د وص�ل قب�ض الحكومي 
الص�ادر م�ن بلدي�ة الب�رصة 
وبمبل�غ   )235990( واملرق�م 
يف  وم�ؤرخ   )1,125,000(
)قحطان  باس�م   2012/9/3
عدنان ثامر( عىل من يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت مني هوية الطالب 
الص�ادرة من كلية تربية 
)عباس  بأس�م  كرك�وك 
الرجاء  فاض�ل عب�اس( 
من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت ش�هادة التكييل العائدة 
للسيارة املرقمة 56869 برصة 
فح�ص مالكها ) فاطمة جبار 
محس�ن( والصادرة من رشكة  
النفطي�ة  املنتوج�ات  توزي�ع 
هيئة توزي�ع الجنوب عىل من 
يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس / 2014/920

اسم املحكمة :محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامسة 
اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدته: الرشط�ي محمد غالب س�لمان غلي�ب/ مديرية رشط�ة محافظة 

البرصة
رقم الدعوى وتاريخها: 2014/657

تاريخ ارتكاب الجريمة: 2010/8/4 
تاريخ الحكم: 2014/6/3

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

حكم�ت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة  عىل املدان الغائب )الرشطي  محمد غالب س�لمان 
غليب( باسم الشعب بما ييل :

1 � بالحبس البسيط  ملدة )ستة اشهر( وفق املادة  5/  ق.ع.د  رقم 14 لسنة 2008  وبداللة املادتني 
61/اوال و69 /اوال م�ن ق.أ.د  رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مق�ر عمله من تاريخ 2010/8/4 

ولحد االن .
2 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية القبض علي�ه اينما وجد لتنفيذ الحك�م الصادر يف حقه 

استنادا ألحكام املادة 69 / ثانيا من ق . أ .د رقم 17 لسنة 2008
3 � ال�زام املواطن�ني االخبار عن محل اختفاءه اس�تنادا ألحكام املادة 69/ثالث�ا من ق.أ.د رقم 17 

لسنة 2008 
4 � حج�ز اموال�ه املنقولة وغر املنقولة اس�تناد ألحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د  رقم 17 لس�نة 

 .2008
5 � اخراجه من الخدمة استنادا ألحكام املادة 42/ثانيا ق.ع.د رقم 17 لسنة 2008.

6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار عاتي جر  مبلغ قدره  عرشون الف دينار ترصف 
له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

حكم�ا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا ألحكام املادة 61/اوال م�ن ق.أ.د قابال لالعرتاض وافهم 
علنا 

عميد الرشطة الحقوقي 
رئيس املحكمة

فقدان
الطال�ب  هوي�ة  فق�دت 
س�باهي(  جب�ار  )ع�يل 
الصادر من املعهد التقني 
قس�م  الب�رصة  االداري 
ادارة املكتب عىل من يعثر 
عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

التسجيل العقاري يف البرصة
مالحظية التسجيل العقاري يف الزبر

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 1/4 /2015 
لتس�جيل تمام  العقار تسلس�ل 1662 محلة الكوت  باسم احمد 
عب�د الزهرة ج�واد مجددا باعتب�ار  حائزا له بصف�ة املالك للمدة 
القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق 
اح�كام  قانون التس�جيل العقاري رقم )43( لس�نة 1971 قررنا 
اع�الن هذا الطلب فع�ىل كل من يدع�ي بوجود عالق�ة او حقوق  
معين�ة من هذا العقار تقديم ما لديه م�ن بيانات اىل هذه الدائرة 
خ�الل مدة ثالث�ني يوما اعتبارا من اليوم الت�ايل لنرش هذا  االعالن 
وكذل�ك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من 
الي�وم التايل النته�اء مدة هذا االع�الن واثبات حقوق�ه موقعيا يف 

الكشف الذي سيجري  يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
املالحظ 
نجم عبد الله حسني

فقدان 
الحكوم�ي  الوص�ل  فق�د  
وبمبل�غ   237735 املرق�م 
مليون�ان   )2,250,000(
ومئتني وخمسون الف دينار 
باس�م  )امان�ات(  وبصف�ة 
)احم�د حيدر نعمه( عىل من 
يعث�ر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار.

محكمة بداءة الزبر
لجنة تثبيت امللكية

اعالن
قرار تثبيت العائدية عقار مجدد

بن�اء عىل ص�دور تثبي�ت العائدية )تم�ام العقار( تسلس�ل /69 
منطقة الجمهورية القايض تثبيت امللكية يل / بالتس�جيل باس�م  
/ع�يل حس�ني حم�دان   بموجب ق�رار تثبيت العائدي�ة املؤرخ يف 
2014/12/21 الصادر من لجنة تثبيت امللكية ومستند اىل احكام 
امل�ادة )49( م�ن قانون /43 لس�نة 1981 نعلن ه�ذا القرار مدة 
)ثالث�ني يوما( وعىل من لديه اعرتاض ع�ىل القرار املذكور الطعن 
فيه لدى رئاس�ة محكمة االس�تئناف اعتبارا من اليوم التايل لنرش 
ه�ذا االع�الن وعن�د انتهاء امل�دة وعدم ورود اش�عار من رئاس�ة 
االس�تئناف بوقوع الطعن ع�ىل القرار لديها خ�الل املدة املذكورة 
س�تبادر ه�ذه الدائ�رة مالحظي�ة التس�جيل العق�اري يف الزبر 

بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت العائدية.
القايض
عالء حسني صيهود

رئيس لجنة تثبيت امللكية 
يف قضاء الزبر

ًً

عيل خليل خري اهلل سلامن اجلمييل
رئيس جملس االدارة

فريال اكرم عبد اهلل
مسجل الرشكات وكالة
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بغداد تستأنف العمل باملستشفى »العراقي- األملاين« بكلفة 90 مليون دوالر
      بغداد/ المستقبل العراقي

أغلق�ت وزارة البيئ�ة ) 61 ( نش�اطا صناعي�ا وخدمي�ا في 
محافظة واسط لمخالفتها الضوابط والقوانين البيئية .

وق�ال مدير ع�ام دائرة التوعي�ة واإلعالم البيئ�ي امير علي 
الحس�ون في بيان صحفي, ان “الفرق الفني�ة التابعة لمديرية 
بيئة واسط  أغلقت  )61( نشاطا صناعيا شملت معامل طابوق 
واس�فلت ، ومعام�ل بل�وك وثل�ج ،مخاب�ز ، ومحط�ات وقود 
،وكراجات الغسل والتش�حيم ،وموقع الطمر الصحي العزيزية 
ومركز صحي الس�الم، وحقول الدواجن والمفاقس ،ومخازن 

المبيدات واالسمدة الكيمياوية التابعة لزراعة واسط”.
وبي�ن الحس�ون أن” أوام�ر الغل�ق ج�اءت لمخالف�ة ه�ذه 
النشاطات  للمادة )11 ( من قانون حماية وتحسين البيئة  رقم 
)27 ( لسنة 2009 الذي ينص على فرض غرامات مالية وإصدار 
أوام�ر غل�ق  بح�ق األنش�طة التي لم تحص�ل عل�ى الموافقات 

البيئية”.
وأض�اف مدي�ر ع�ام دائ�رة التوعي�ة واإلع�الم البيئ�ي ان 
“االجراءات المتبعة من قبل وزارة البيئة بصدد هذه التجاوزات 
ه�ي مفاتحة الجه�ات ذات العالقة لوقف مثل ه�ذه التجاوزات 
بالتع�اون مع وزارة الداخلية, كونه�ا الجهة التنفيذية في إزالة 

مثل هذه المخلفات”.

      بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن وزير التجارة مالس محمد الكسنزاني، امس االربعاء، 
عن تش�كيل ف�رق رقابي�ة وتفتيش�ية لتقييم عم�ل وامكانات 
المطاح�ن االهلي�ة، مؤكداً العم�ل على اتخاذ اج�راءات واليات 
جدي�دة لمراقب�ة ومتابعة مس�ار الش�احنات المحمل�ة بمواد 

البطاقة التموينية بالتعاون مع الجهات االمنية.
وق�ال الكس�نزاني في بيان صحف�ي, إنه “تم تش�كيل فرق 
رقابي�ة وتفتيش�ية لتقييم عم�ل وإمكانات وحداث�ة المطاحن 

االهلية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في ذلك”.
وأكد الكس�نزاني “العمل على اتخاذ اجراءات وآليات جديدة 
لمراقب�ة ومتابعة مس�ار الش�احنات المحملة بم�واد البطاقة 
التمويني�ة بالتعاون م�ع الجهات االمني�ة ومجالس المحافظة 

منعا من التالعب والغش فيها”.
يذكر ان وزارة التجارة أكدت االثنين )5 كانون الثاني 2015(، 
ان الع�ام الحال�ي 2015 س�يكون متمي�زاً في توفي�ر مفردات 
البطاقة بي�ن المواطنين، اضافة الى االهتم�ام بملف النازحين 
الذين س�يمنحون اهمية خاصة، مبينًة ان الوزارة بصدد توزيع 
المبالغ المالية قريبا لألشهر االربعة االخيرة من العام الماضي 

2014 لمفردات البطاقة التي لم توزع خالل هذه الفترة.

البيئة تغلق«61« مرشوعًا صناعيًا 
وخدميًا

التجارة تتخذ إجراءات جديدة ملراقبة 
مسار الشاحنات املحملة بـ »التموينية«

     واسط/ المستقبل العراقي

ام�س  واس�ط،  محافظ�ة  أعلن�ت 
األربعاء، عن إنجاز مدرس�تين جديدتين 
بكلف�ة أكثر م�ن مليار دينار، وأش�ارت 
إل�ى أن الم�دة المقبلة ستش�هد افتتاح 
م�دارس أخ�رى، وفيم�ا أك�دت مديرية 
تربي�ة المحافظة حاجته�ا إلى أكثر من 
500 مدرس�ة، لفتت إل�ى أن المعاناة ال 

تزال مستمرة في الدوام الثنائي.
واس�ط  محاف�ظ  مستش�ار  وق�ال 
لش�ؤون التربية وليد حسين ، إن “هيأة 
األعمار في المحافظة أنجزت مدرستين 
جديدتين ضمن مش�اريع تنمية األقاليم 
بكلف�ة مليار و780 مليون دينار”، مبيناً 
أن “الم�دة المقبل�ة ستش�هد إنجاز عدد 

آخر من المدارس الجديدة”.
وأضاف حسين أن “المدرسة األولى 
ثانوي�ة ب��18 صف�اً وتق�ع ف�ي ناحية 
األح�رار غرب�ي الك�وت، بكلف�ة ملي�ار 
و85 ملي�ون دينار أما المدرس�ة الثانية 
ب�12 صفاً وتقع ف�ي ناحية الموفقية، 
ملي�ون   695 بكلف�ة  الك�وت،  جنوب�ي 
دينار”، مش�يراً إلى أن “هن�اك أكثر من 
مئة مدرس�ة أخرى قيد اإلنش�اء بسبب 

تأخ�ر إقرار الموازنة للعام الماضي لكن 
هذه المدارس ستنجز في األشهر القليلة 

المقبلة”.
من جانبه, قال مدير اإلعالم التربوي 
في واس�ط عقيل ش�هيب الحجامي ، إن 
“المديرية العامة للتربية في المحافظة 
بحاجة إل�ى أكثر م�ن 500 بناية جديدة 
لفك االختناقات في المدارس الموجودة 

حالياً”.
وأش�ار الحجام�ي إل�ى أن “التربي�ة 
ال ت�زال تعاني الدوام الم�زدوج وأحياناً 
ال�دوام الثالثي في قس�م م�ن المدارس 
األبني�ة  ف�ي  الكبي�ر  النق�ص  نتيج�ة 
المدرس�ية”، مؤك�داً أن “ه�ذه الحال�ة 
س�تنتهي بعد إكمال النق�ص في األبنية 

المدرسية”.
العام�ة لتربي�ة  يذك�ر أن المديري�ة 
واس�ط تدير أكثر من )1100( مدرس�ة 
ابتدائية ومتوس�طة وثانوي�ة وإعدادية 
ومهني�ة ومعاه�د معلمي�ن ومعلم�ات 
ف�ي المحافظ�ة، فض�اًل عن الم�دارس 
المس�ائية، وتش�غل تلك الم�دارس نحو 
600 بناي�ة األم�ر ال�ذي أدى ال�ى زيادة 
ظاهر الدوام المزدوج ووصل في بعض 

المدارس الى الدوام الثالثي.

     بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت وزارة الصناعة والمعادن 
للتصمي�م  العام�ة  الش�ركة  أن 
واإلنشاء الصناعي احدى شركات 
الوزارة تواصل تنفيذ العقد المبرم 
م�ع وزارة الزراع�ة والمتضم�ن 
تنفيذ مش�اريع للق�رى العصرية 
ف�ي محافظ�ات النجف االش�رف 

وصالح الدين والديوانية.
ونق�ل بيان لل�وزارة عن مدير 
ع�ام الش�ركة العام�ة للتصمي�م 

عص�ام  الصناع�ي  واإلنش�اء 
كاظ�م جبارة قول�ه, ان “مالكات 
للتصمي�م  العام�ة  الش�ركة 
واإلنشاء الصناعي تواصل اعمال 
تنفيذ مش�روع الق�رى العصرية 
ف�ي محافظ�ة النج�ف االش�رف 
والديواني�ة وبواق�ع قريتي�ن في 
محافظ�ه النج�ف االش�رف ف�ي 
)الرهيم�ه والش�بكه(  منطقت�ي 
وقرية في محافظة الديوانية في 
منطق�ة )ال بدي�ر( بمس�احة 50 
دونم�ا لكل قرية وتتألف كل قرية 

م�ن 110 دار وبمس�احة 250م2 
عل�ى  ال�دار  وتش�تمل  دار  ل�كل 
175م2 بناء والباقي يحتوي على 
باحة وك�راج وحديق�ة، يتضمن 
3 غ�رف ن�وم وصالة واس�تقبال 
ومطبخ وكذل�ك تتضمن كل قرية 
من الق�رى العصرية على انش�اء 
مراف�ق خدمي�ة كمرك�ز صح�ي 
ومركز ش�رطة وجام�ع وحدائق 
أن”  إل�ى  جب�ارة  عامة”.ولف�ت 
بوتي�رة عالي�ة  يتواص�ل  العم�ل 
ف�ي هذين المحافظتي�ن حيث تم 
تحقيق نسب جيدة بعد أن تم تذليل 
العقب�ات المحيط�ة بالعمل منها 

الطريق المؤدي الى القرى”.
وأكد جبارة عزم “ شركته على 
تس�ليم هذه القرى ف�ي موعدها 
المحدد باستثناء القرية العصرية 
ف�ي محافظة ص�الح الدين وذلك 
للظ�روف األمني�ة التي تم�ر بها 
المحافظة حيث ت�م إيقاف العمل 
فيها”،مبين�ا انه سيباش�ر العمل 
في القرية العصرية في محافظة 
صالح الدين حال اس�تتباب األمن 

فيها مباشرة”.

الصناعة تؤكد تواصل انجاز مشاريع القرى 
العرصية

إنجاز مدرستني بكلفة أكثر من مليار دينار 
يف واسط

    بغداد/  المستقبل العراقي
 

عزت هيأة اس�تثمار بغ�داد، تأخر 
تنفيذ مش�روع المستش�فى العراقي 
األلمان�ي، إل�ى ع�دم تس�ليم األرض 
م�ن  العاش�ر  وأح�داث  للمس�تثمر 
حزي�ران، مبين�ة أن الش�ركة التركية 
المنف�ذة ع�اودت العمل قبل ش�هرين 
وأكمل�ت أكثر من عش�رين بالمئة من 

المشروع حالياً.
وقال رئيس الهيأة، شاكر الزاملي، 
العراق�ي  المستش�فى  “مش�روع  إن 
األلمان�ي الذي وضع حجره األس�اس 
خ�الل ع�ام 2010، سيش�كل معلم�اً 
علمي�اً وحضارياً ف�ي العاصمة بغداد 
لم�ا س�يقدمه م�ن خدم�ات طبية”، 
مش�يراً إلى أن “المش�روع يتألف من 
بنايتي�ن كل منه�ا تتكون من عش�رة 
طواب�ق، بمس�احة كلي�ة للمش�روع 

قدرها 42 ألف متر مربع”.
وأض�اف الزامل�ي، أن “المش�روع 
س�يضم أيض�اً كلي�ة للط�ب تش�رف 
عليه�ا كف�اءات م�ن البلدي�ن”، مبيناً 
أن “كلفة المش�روع تبل�غ 90 مليون 
دوالر، وتنفذه حالياً شركة أي تي كي 

التركية”.
وأوض�ح رئي�س هي�أة اس�تثمار 

بغداد، أن “نس�بة اإلنجاز بالمش�روع 
تج�اوزت ال��20 بالمئ�ة”، ع�اداً أنها 
“جيده قياس�اً بمدة الشهرين التي بدأ 

بها العمل الفعلي بالمشروع”.

تنفي�ذ  تأخي�ر  الزامل�ي،  وع�زا 
المش�روع إل�ى “عدم تس�ليم األرض 
الخاصة ب�ه للمس�تثمر، برغم وجود 
التخصيص والموافقة على المشروع 

وضع الحجر األس�اس ل�ه”، الفتاً إلى 
أن “عقبات عدة حالت من دون تس�لم 
المستمر أرض المشروع، منها وجود 
ثكنات عس�كرية تابع�ة للواء الحرس 

الرئاس�ي، لم يتم إخ�الؤه إال بعد عام 
رئيس�ة  محط�ات  ووج�ود   ،2012
للكهرباء، تم نقله�ا بداية عام 2013، 
بعد جهود حثيثة مع وزارة الكهرباء”. 
وذك�ر رئي�س هي�أة اس�تثمار بغداد، 
أن “الش�ركة التركية، باش�رت العمل 
بالمش�روع فعلياً الع�ام 2013، حيث 
حفرت األسس ووضعت الركائز، لكن 
استيالء داعش على الموصل ومناطق 
أخرى بعد العاش�ر من حزيران 2014 
مس�تدركاً  لالنس�حاب”،  اضطرته�ا 
“لكن جهوداً خاصة بذلتها الهيأة أمنت 
ع�ودة الش�ركة للعمل قبل ش�هرين، 

وإدخال عملها ومعداتها وآلياتها”.
وتابع الزاملي، أن “مدة التوقف لن 
تحس�ب ضمن عقد االس�تثمار كونها 
ولوج�ود  قاه�رة،  لظ�روف  ج�اءت 
فقرة في اإلجازة بهذا الش�أن استناداً 
لنص�وص قان�ون االس�تثمار، فضالً 
ع�ن أن القان�ون يؤكد عل�ى ضرورة 
خالي�ة”،  للمس�تثمر  األرض  تس�ليم 
مس�تطرداً أن “الهي�أة س�تمدد عق�د 
االستثمار الخاص بالمشروع استناداً 
لتلك األسباب”.ومنحت هيأة استثمار 
المنص�رم،   2014 الع�ام  بغ�داد ف�ي 
بمبل�غ  اس�تثمارية  إج�ازة   )295(
إجمالي يقرب من ال�14 مليار دوالر.

     بابل/المستقبل العراقي

أعلنت محافظ�ة بابل، عن توقيع عقد 
م�ع مكت�ب استش�اري دول�ي يتألف من 
ثالث ش�ركات هندس�ية عالمية لالرتقاء 
بمش�اريع المحافظ�ة، وفيم�ا بّين�ت أن 
المكت�ب س�يضع خطة هيكلية خمس�ية 
للمحافظ�ة إضافة إلى وض�ع خطة عمل 
لهي�أة اإلعم�ار، أك�دت أن عم�ل المكتب 
الدولي سيكون “واضحاً ومتميزاً” لوضع 
بصم�ة حقيقي�ة عل�ى أرض الواق�ع من 
خالل جمع البيانات لكل مش�اريع الدوائر 

في المحافظة.
وقال نائب محافظ بابل وسام اصالن 
الجب�وري، أن “الحكوم�ة المحلية وقعت 
عقداً م�ع مكتب استش�اري دولي يتألف 

من ثالث ش�ركات هندس�ية استش�ارية 
“المكت�ب س�يقوم  إن  مبين�اً  عالمي�ة”، 
بوض�ع خطة هيكلية خمس�ية لمحافظة 
بابل إضاف�ة إلى وضع خط�ة عمل لهيأة 
اإلعم�ار لالرتق�اء بمس�توى المش�اريع 
التي سوف تنفذ في المحافظة خالل عام 

.”2015
وأض�اف الجب�وري، أن “عمل المكتب 
واضح�اً  س�يكون  الدول�ي  االستش�اري 
ومتميزاً لوضع بصمة حقيقية على أرض 
الواقع من خالل جمع بيانات وإحصائيات 
لكل مش�اريع الدوائ�ر ف�ي المحافظة”، 
الفت�ًا ال�ى أن “المكت�ب س�يضع خط�ة 
صحيحة لتنفيذ المش�اريع الس�تراتيجية 
في المحافظة إضاف�ة إلى أمور تنظيمية 
للمش�اريع المنفذة من قبل هيأة اإلعمار 

التابعة لديوان المحافظة”.
 4( ف�ي  دع�ت،  باب�ل  إدارة  وكان�ت 
كانون الثان�ي 2014(، الحكومة إلى عدم 
تخفيض ميزانية المحافظة ألنها بحاجة 
ماسة للمشاريع الخدمية والستراتيجية، 
وأكدت أن المحافظة تأثرت كثيراً بس�بب 
تخفي�ض مبال�غ ميزاني�ة خط�ة تنمي�ة 
المش�اريع والعمليات العس�كرية شمال 
المحافظة، وفيما طالبت بجعل المحافظة 
عاصمة العراق التاريخية، أشار نواب عن 
المحافظة إلى أن المقترحات والتوصيات 

سترفع إلى مجلس النواب والحكومة.
يذك�ر أن محافظ�ة باب�ل تعاني نقصاً 
واضحاً في المشاريع لمختلف القطاعات 
بسبب قلة المبالغ المخصصة للمحافظة 

من الحكومة المركزية.

بابل توقع عقدًا مع مكتب استشاري دويل لالرتقاء بمشاريع املحافظة

     ميسان/المستقبل العراقي

ميس�ان  محافظ�ة  افتتح�ت 
مش�روع  م�ن  األول�ى  المرحل�ة 
انش�اء مطار الحلفاية الذي نفذته 
الصيني�ة  )بتروجاين�ا(  ش�ركة 

االستثمارية في حقل الحلفاية 
النفطي يتضم�ن فحص أمتعة 
النوعية  والسيطرة  المسافرين 
م�ن  وع�ددا  المراقب�ة  وب�رج 

المكاتب األخرى .
وقالت المحافظ�ة في بيان 
صحفي, أن “المشروع هو من 
المشاريع المهمة ضمن خطط 
التطوي�ر وسلس�لة  وعملي�ات 
المش�اريع التي تول�ى تنفيذها 

االس�تثمارية  بتروجاين�ا  ش�ركة 
الصيني�ة العاملة ف�ي المحافظة, 
يتضم�ن  طابقي�ن  بواق�ع  وه�و 
مكاتب فحص أمتعة المس�افرين 
والسيطرة النوعية وبرج المراقبة 
وعددا م�ن المكاتب االخرى ليلبي 

المس�افرين من  حاج�ة وخدم�ة 
موظفي الشركة النفطية وشركة 
اس�تخدامه  وامكانية  البتروجاينا 

من قبل المحافظة .
ولف�ت البي�ان إل�ى ان�ه”  ت�م 
افتت�اح بناي�ة المكاتب بمس�احة 
آالف مت�ر مرب�ع( عل�ى   10 (
للمؤسس�ات  طابقي�ن  ش�كل 
الصينية  الش�ركة  العاملة م�ع 
والقطاع�ات  اإلنت�اج  بقط�اع 
األخرى, بعد أن كانوا يش�غلون 
ع�دد م�ن الكرفان�ات والتجول 
في مجم�ع الحلفاية واإلطالع 
على المنش�آت المنف�ذة حديثا 
ف�ي  البالس�تيكية  والبي�وت 

الحقل.

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت دائ�رة رعاية القاصرين 
التابع�ة لوزارة الع�دل عن تحقيق 
فوائ�د نقدي�ة مجزي�ة لش�ريحة 
ح�واالت  م�زاد  ف�ي  القاصري�ن 

الخزينة للبنك المركزي العراقي 
ووزارة المالية تجاوزت المليار 
وثمانمائ�ة أل�ف دين�ار خ�الل 
ع�ام 2014.وأك�دت مدي�ر عام 
دائ�رة رعاي�ة القاصري�ن هند 
عبد جمي�غ, إن “مجمل األرباح 
المتحققة من استثمار األموال 
ف�ي ح�واالت البن�ك المرك�زي 
وس�وق األوراق المالي�ة بلغت 
مليارا و805 ماليين دينار خالل 

الفت�رة من ش�هر نيس�ان ولغاية 
كانون األول من عام 2014.

“مع�دل  أن  جمي�غ  وقال�ت 
اإلرب�اح المتحقق�ة في اس�تثمار 
القاصري�ن ف�ي ح�واالت  أم�وال 
البن�ك المرك�زي وس�وق األوراق 

المالية للعام الماضي 2014، أعلى 
من أرب�اح ع�ام 2013”، مبينة أن 
“هذه األرباح تضاف بشكل دوري 
إلى حس�اب القاصر الم�ودع لدى 

الدائرة”.
ولفت�ت إل�ى أن” “الدخول في 
سوق األوراق المالية وحواالت 
البنك المرك�زي يعد من أضمن 
المهمة  االستثمارية  المشاريع 
الت�ي تحق�ق الفائ�دة المالي�ة 
أو  المخاط�رة  دون  للقاص�ر 
المجازفة، مشيرة إلى أن قيمة 
المبال�غ تع�اد إلى الدائ�رة عند 
نهاي�ة كل مزاي�دة والت�ي تت�م 
شهريا، بما يضمن زيادة أموال 

القاصرين”.

ميسان تفتتح املرحلة االوىل من مرشوع
مطار احللفاية

دائرة رعاية القارصين:اإلرباح املتحققة خالل العام 
املايض بلغت أكثر من مليار و800 ألف دينار

      بابل/المستقبل العراقي

نج�ح فري�ق طب�ي ف�ي باب�ل، بإجراء 
عملية جراحية نادرة لترقيع جمجمة طفل 
تعرض لحادث دهس في المحافظة، فيما 
أك�دت صحة باب�ل أن العملية تع�د األولى 
م�ن نوعها في المحافظة وم�ن العمليات 

النادرة في العراق.
وقال�ت دائ�رة صح�ة باب�ل ف�ي بيان 
صحف�ي، إن “طف�اًل ف�ي الس�ابعة م�ن 
العمر تعرض لحادث دهس أدى إلى كس�ر 
منخسف في الجانب األيمن للجمجمة مما 
ولد فتحة قطرها 4سم”، مبينة أن “فريقاً 
طبي�اً ق�ام بعملي�ة فتح الجمجم�ة ورفع 
العظام المتكس�رة والمنخسفة إلى داخل 
الدماغ ووقف النزيف كإجراء أولي إلنقاذ 

الطفل”.
ذات�ه  الطب�ي  “الفري�ق  أن  وأضاف�ت 
برئاس�ة الدكتور محمد جاب�ر المعموري 
اختص�اص جراح�ة الجمل�ة العصبية في 
مستش�فى الحل�ة التعليم�ي الع�ام نجح 

بترقيع عظم الجمجمة”.
وأوضحت صحة بابل، أن “العملية تعد 
األولى من نوعها ف�ي بابل ومن العمليات 
النادرة والرائدة ف�ي العراق”، الفتاً إلى أن 
“الفريق الطبي حرص على استقطاع عظم 
من منطقة حوض المريض نفسه وزرعه 
في فتحة الجمجمة لتقليل احتمالية رفض 

الجهاز المناعي”.
يذك�ر أن الكوادر الطبي�ة في محافظة 
بابل نجحت على مدار األشهر الماضية في 
إجراء عدد من العمليات الجراحية المعقدة 

والنادرة داخل المحافظة.

نجاح عملية نادرة 
جلمجمة طفل تعرض 

حلادث دهس
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كان البرش يعيشون دائماً يف جماعات، وكانت 
حياته�م كأف�راد تعتم�د دوم�اً عىل الق�رارات 
ع�ىل  املرتتب�ة  التحدي�ات  ولك�ن  الجماعي�ة. 
االختي�ار الجماعي قد تك�ون مروعة ومثبطة 
للهم�م، وخاصة يف ظل مصالح أفراد الجماعة 
واهتماماتها املتباينة. كيف إذن ينبغي لعملية 

ُصنع القرار الجماعي أن تتم؟
الديكتاتور الذي يريد الس�يطرة عىل كل جانب 
م�ن جوانب حي�اة الن�اس يس�عى إىل تجاهل 
ه�ذا  ولك�ن  غ�ره.  ش�خص  كل  تفضي�ات 
املستوى من الس�لطة يصعب تحقيقه. واألمر 
األكثر أهمية هو أن الدكتاتورية من السهل أن 
نميزها بس�هولة بوصفها وسيلة بشعة لحكم 
أي مجتمع.وم�ن هنا، عكف علم�اء االجتماع 
منذ ف�رتة طويلة، وألس�باب أخاقية وعملية، 
عىل دراس�ة الكيفية التي تنعك�س بها هموم 
املجتمع بطريقة أو أخرى يف قراراته الجماعية، 
حتى إذا لم يك�ن املجتمع ديمقراطياً بالكامل. 
عىل س�بيل املثال، يف القرن الراب�ع قبل املياد، 
استكشف أرسطو يف اليونان وكاوتيليا يف الهند 
احتم�االت مختلف�ة لاختي�ار االجتماع�ي يف 
كتابيهما الكاس�يكيني "السياسة" ألرسطو، 

و"االقتصاد" لكاوتيليا )عنوان كتاب كاوتيليا 
بالسنسكريتية، Arthashastra، يرتجم حرفياً 

إىل "ِعلم الرفاهة املادية"(.
ظه�رت دراس�ة االختي�ار االجتماع�ي كفرع 
رس�مي من ف�روع العل�م ألول م�رة يف أواخر 
الق�رن الثامن ع�رش، عندما حمل ل�واء ريادة 
ه�ذا املوضوع علماء الرياضيات الفرنس�يون، 
دي  وماركي�ز  ب�وردا،  يس  جي�ه.  وخاص�ة 
ذل�ك  الفك�ري يف  املن�اخ  كوندورس�يه. وكان 
الع�ر متأث�راً إىل ح�د كب�ر بحرك�ة التنوير 
األوروبي�ة، واهتمامها بالبناء املدروس للنظام 
االجتماعي، والتزامها بخلق مجتمع مستجيب 

لتفضيات الناس.
ولكن الدراس�ة التحقيقية النظرية آلراء بوردا 
وكوندورس�يه، وغرهم�ا، كانت تس�فر غالباً 
ع�ن نتائ�ج متش�ائمة إىل ح�د ما. عىل س�بيل 
املثال، أظهرت "مفارقة التصويت" التي قدمها 
كوندورس�يه أن حك�م األغلبية م�ن املمكن أن 
يصل إىل طريق مسدود عندما ُتهزَم كل البدائل 
يف التصويت من ِقَبل بديل آخر، بحيث ال يصبح 
أي بدي�ل قادراً ع�ىل الصمود يف وج�ه التحدي 

الذي يفرضه كل بديل آخر.

والواق�ع أن نظري�ة االختي�ار االجتماع�ي يف 
هيئتها املنهجية الحديثة تدين بأساسها املتني 
لعم�ل كينيث جي�ه. آرو يف أطروحته لرس�الة 
الدكت�وراه يف جامع�ة كولومبي�ا ع�ام 1950. 
تضمن�ت أطروح�ة آرو "نظرية االس�تحالة"، 
والت�ي تمث�ل نتيجة تحليلية تنط�وي عىل قدر 
مبهر من التأنق واتس�اع املدى.وُتظهر نظرية 
آرو أن حت�ى الظ�روف املعتدل�ة للغاي�ة م�ن 
العقاني�ة يف التوصل إىل الق�رارات االجتماعية 
عىل أساس ترتيب التفضيات البسيطة لألفراد 
يف أي مجتم�ع ال يمكن تلبيتها جميعاً يف نفس 
الوقت باالس�تعانة ب�أي إج�راء. وعندما ُنرِش 
الكتاب الذي اس�تند إىل هذه األطروحة بعنوان 
"االختي�ار االجتماع�ي والقي�م الفردية" عام 

1951، تحول إىل عمل كاسيكي يف التو.
من األهمية بم�كان أن نفهم ملاذا وكيف تتأتى 
نتائ�ج نظري�ة االس�تحالة وفق�اً آلرو. فم�ن 
خال التدقيق يف املس�وغ الشكيل الذي يؤسس 

للنظري�ة، يتب�ني لن�ا أن االعتماد ع�ىل ترتيب 
تفضي�ات األف�راد فق�ط يجعل م�ن الصعب 
التميي�ز ب�ني مش�اكل االختي�ار االجتماع�ي 
ع�ىل  الق�درة  وتتض�اءل  التباي�ن.  الش�ديدة 
اس�تخدام املعلوم�ات املتاحة بِفع�ل التأثرات 
املجمع�ة للمب�ادئ الحمي�دة ظاهري�اً والت�ي 

تحظى بشعبية يف مناقشات غر رسمية.
وإنها ل�رورة أساس�ية، وخاص�ة يف إصدار 
األحكام ع�ىل الرفاهة االجتماعي�ة، أن نقارن 
بني مكاس�ب وخس�ائر األفراد املختلفني، وأن 
نض�ع يف الحس�بان ثراءهم النس�بي، والذي ال 
يمك�ن اس�تنتاجه عىل الف�ور بمج�رد ترتيب 
الناس للبدائل االجتماعية. ومن األهمية بمكان 
أيضاً أن نخترب أي األنواع من مجموعات ترتيب 
التفضي�ات مثر لإلش�كاليات عندم�ا يتعلق 
األمر باألنواع املختلفة من إجراءات التصويت.

ورغ�م ه�ذا ف�إن نظري�ة االس�تحالة لعبت يف 
نهاي�ة املطاف دوراً بناًء للغاي�ة يف التحقيق يف 

متطلبات الديمقراطية، وهو الدور الذي يذهب 
إىل م�ا ه�و أبعد م�ن إحصاء األص�وات )برغم 
أهميته(. والواقع أن إثراء القاعدة املعلوماتية 
للديمقراطي�ة وتعظيم االس�تفادة من املنطق 
الع�ام التفاع�يل م�ن املمكن أن يس�هم إىل حد 
كبر يف جعل الديمقراطية أكثر قابلية للنجاح، 
كما يس�مح بالتقييم املدروس الرزين للرفاهة 
االجتماعية.وبالت�ايل، تصبح نظري�ة االختيار 
االجتماع�ي فرع�اً واس�عاً م�ن العل�م، يغطي 
مجموع�ة متنوع�ة م�ن التس�اؤالت املتميزة. 
فتح�ت أي ظ�روف قد يؤدي حك�م األغلبية إىل 
قرارات متسقة وواضحة با أي لبس؟ وإىل أي 
مدى قد تبلغ قدرة إجراءات التصويت املختلفة 
عىل إف�راز نتائج مقنعة؟ وكي�ف لنا أن نحكم 
عىل مدى ُحس�ن أداء أي مجتمع ككل يف ضوء 

مصالح أعضائه املتباينة؟
نتمك�ن م�ن  وع�اوة ع�ىل ذل�ك، كي�ف ق�د 
اس�تيعاب حق�وق وحري�ات األف�راد يف ح�ني 
نعط�ي تفضياته�م اإلجمالي�ة الق�در الائق 
م�ن االع�رتاف؟ وكي�ف نقيس الفق�ر الكيل يف 
ضوء املعضات وأس�باب البؤس التي يعيشها 
األف�راد املتفاوت�ون املتباين�ون الذي�ن يتأل�ف 

منه�م املجتمع؟ وكيف نتوص�ل إىل التقييمات 
االجتماعية ملنافع عامة مثل البيئة الطبيعية؟

بعيداً عن هذه التس�اؤالت، قد تس�تمد نظرية 
العدال�ة ق�دراً كب�راً م�ن اإلله�ام م�ن الرؤى 
والنتائج التحليلية الناشئة من نظرية االختيار 
االجتماع�ي )كم�ا ناقش�ت يف كتاب�ي الصادر 
ع�ام 2009 بعن�وان "فكرة العدال�ة"(. فضاً 
عن ذلك فإن الفهم املتولد عن دراس�ة ُمَنّظري 
االختيار االجتماعي للقرارات الجماعية ساعد 
بعض الباحثني الذين ال يمثلون بش�كل مبارش 
ج�زءاً م�ن نظرية االختي�ار االجتماع�ي �� يف 
التع�رف ع�ىل أش�كال وعواقب عدم املس�اواة 
بني الجنس�ني عىل سبيل املثال، أو فهم أسباب 
املجاعات وكيفية منعها.مجال نظرية االختيار 
االجتماعي �� وأهميتها �� بالغ االتساع. وبدالً 
م�ن تقويض الس�عي وراء املنطق االجتماعي، 
فإن نظرية االستحالة، التي تتسم بقدر عميق 
من اإلثارة والتحفيز، فضاً عن الكم الهائل من 
األعم�ال البحثية التي اس�تمدت اإللهام منها، 
ع�ززت بش�كل كبر م�ن قدرتنا ع�ىل التفكر 
العقان�ي يف عملية ُصنع القرار الجماعي التي 

يعتمد عليها بقاؤنا وسعادتنا.

�أمارتيا �سني

االختيار االجتامعي والرفاهة االجتامعية

عند املجتمع املري عادة مألوفة، فعندما يحرص أحدهم 
عىل أن تكون عتبة بيته الجديد مباركة، يقول للزائر»خش 
برجل�ك اليمني«. هذه العبارة تنطبق عىل س�نتنا الجديدة 
الت�ي ما زالت تنفض ع�ن كتفيها غبار الس�فر بعد رحلة 
طويلة لتتس�لّم مهامها من الس�نة الفائت�ة، متمنيني بأن 
تكون أجمل من س�ابقاتها. ال أحد يعل�م ماذا يدور بذهن 
الس�نة الجدي�دة! ه�ل ُتري�د إس�عادنا أم س�تنقضُّ علينا 
بجمل�ة من الكوارث، كي تجعلنا نلهث خلفها ونس�تجدي 
عطفها، لرتأف بحالنا وتس�تجيب ألمانين�ا؟ فُناحظ بأن 
املنجمون بكافة أرجاء العالم ينشطون مع نهاية كل عام 
لنرش تنبؤاتهم عن الس�نة الجديدة، وإذا ما كانت مختلفة 

الطابع والصورة!
م�ع اس�تهال كل عام جدي�د ال ُيمكن أن تغف�ل الصحف 
العاملية ذكر اسم العالم الفلكي الشهر »نوسرتاداموس«، 
ال�ذي ما زال�ت تنبؤات�ه رغم م�رور خمس�مائة عام عىل 
وفاته، تش�غل الن�اس بكافة أقط�ار األرض! ورغم ظهور 
علم�اء فلكي�ني بارزين ج�اؤوا من بع�ده، إال أن ش�عبّية 
»نوس�رتاداموس« ل�م ت�زل الرائ�دة بمج�ال التنب�ؤ بم�ا 

س�يحصل يف العالم الس�نوات القادمة. م�ن ضمن تنبؤات 
»نوس�رتاداموس« لعام 2015 بأنها س�تكون س�نة مليئة 
باألح�داث املرعب�ة والنزاع�ات العس�كرّية واالخرتاع�ات 
الجذرّية التي س�تغّر حياة البرش، ومن ضمنها النجاح يف 
اخرتاع )أكس�ر الحياة( الذي سُيطيل عمر اإلنسان ليصل 
إىل 200 سنة. إضافة إىل محاولة اغتيال ألربعة رؤساء من 
الدول الكربى، وأزمات اقتصادّية خطرة بأملانيا وفرنس�ا. 
وم�ن أخط�ر تنبؤاته أن األرض س�تتعرّض إلش�عاع قوي 

سيؤدي إىل وفاة اإلنسان يف سن صغر.
النبوءة التي استوقفتني حقيقة، اكتشاف أكسر للشباب، 
وال أعرف ملاذا يسعى اإلنس�ان ليعيش حتى ُيصبح عمره 
مئت�ي عام! أعتق�د بأنه عندما يصل لس�ن معّينة يش�عر 
بالضجر من حياته كلها، وهذا ليس كاماً مبالغاً فيه فقد 

ش�اهدته بأم ِّعيني يف ع�دد من أقاربي الذين توفوا بس�ن 
متأخ�رة والكلمة املعه�ودة التي كان ُيردده�ا جميعهم.. 

مّتى سيجيء املوت؟ لقد سئمُت من حياتي!
بالنسبة لألرض وأنها ستتعرّض لإلشعاعات التي ستؤدي 
إىل قصف عمر اإلنس�ان مبكراً! أعتقد أننا بدأنا نجني آثام 
م�ا فعله العلماء ب�األرض، من كم التج�ارب النووية التي 
كان اإلنس�ان ضحيته�ا األوىل وفتك�ت بصحت�ه وأصابته 

بأمراض قاتلة!
قرأُت سرة »نوس�رتاداموس« بمراهقتي، حني كنُت أنهل 
من كل كتاب، وأتوّقف عند كل سرة مثرة للجدل، وأعرتف 
ب�أن حياة ه�ذا الرجل بكل ما ُيحيط به�ا من غموض، قد 
أث�ارت حينها فض�ويل وإعجابي بنفس الوق�ت، ملا تركته 

تنبؤاته من أثر عىل عره وعىل العصور التي تلته.

الهوس بالتبّر ليس�ت رغبة حديثة ب�ل موغلة يف القدم! 
وهي ليست مقترة عىل الفئة املحدودة التعليم والثقافة، 
ب�ل تجاوزت�ه للطبق�ة املثقف�ة الت�ي له�ا مكان�ة عالية 
بمجتمعها. فقد كان كتاب التنبؤات ل�»نوس�رتاداموس«، 
مح�ط اهتم�ام العديد من حّكام وق�ادة العالم والذي كان 
م�ن ضمنه�م اإلمرباط�ور نابلي�ون بوناب�رت، حيث كان 
يحمله معه أينما ذهب. ويف العر الحديث استعان العديد 
من رؤس�اء وحّكام العالم بالفلكني قب�ل اإلقدام عىل قرار 
مع�نّي، وع�ىل رأس�هم الرئي�س األمركي الس�ابق ريجان 
وزوجته نان�ي التي كان لهما منّجم خاص الستش�ارته 
يف الكث�ر م�ن األمور التي تخ�صُّ البي�ت األبيض وتخصُّ 

حياتهما الشخصّية.
أعتق�د بأنن�ي ال أبال�غ إذا قل�ت بأنن�ا جميع�اً نتمن�ى لو 
نسترشف الغيب فيما يخصُّ مستقبلنا! لكن يظل الجانب 
الق�دري هو األجم�ل، ألننا لو علمنا بما يجري يف س�طور 
أقدارنا، لكففنا عن السعي لتحقيق ما نريد ولتقاعسنا عن 
املثابرة لنيل ثمرة مجهوداتنا. رفع الس�تار عن الحقيقة ال 

يجلب الراحة بل يف األغلب يقضُّ مضاجعنا!

زينب حفني

تتع�دد األس�باب وراء انهي�ار أس�عار النف�ط، وواضح أنه 
يؤثر س�لباً يف الدول املنتجة وإن يف ش�كل متفاوت بني دولة 
وأخ�رى. وُيعت�رَب اعتماد ال�دول املنتجة خ�ال نصف قرن 
تقريب�اً ع�ىل عائ�دات النف�ط بنس�بة 80 - 90 يف املئة من 
موازناتها الس�نوية أس�اس املش�كلة. وكرر خ�رباء النفط 
واالقتص�اد العرب وكث�ر من ال�وزراء منذ عقود، التش�ديد 
ع�ىل خط�ورة االعتم�اد عىل مص�در واح�د لدخ�ل املاليات 
العام�ة، وحضوا ع�ىل تنويع االقتصاد م�ن زراعة وصناعة 
وخدمات، خصوصاً أثناء الطف�رات النفطية، لكن ما جرى 
يف ه�ذا املجال بق�ي خجوالً بس�بب عدم تقّبل السياس�يني 
مبادئ اقتصادية أساسية وعدم استعدادهم التخاذ قرارات 
صعب�ة، فصناع�ة النفط، كغره�ا من الصناع�ات، تعرف 
فرتات انتعاش وانتكاس، وخطأ االعتقاد بأن أس�واق النفط 
س�تبقى يف حال جي�دة دائماً.يضع كثر من ال�دول املنتجة 
املوازنات السنوية اعتماداً عىل أعىل مستوى سعري متوقع 
للنف�ط، وال تعتمد س�عراً أكث�ر واقعية أو أقل م�ن املتوقع 
لتدخ�ر أم�واالً لأليام الصعب�ة. ورُشِّعت بن�ود ذات تكاليف 
باهظة ومتزايدة يف املوازنات الس�نوية يصعب تقليصها أو 
حذفها من دون التس�بب بهزات سياسية، تتعلق خصوصاً 
برواتب موظفي الدولة ومعاش�اتهم التقاعدية، ما يعني أن 
الس�بيل الوحيد لتقلي�ص املوازنات أثن�اء األزمات، كاألزمة 
الراهنة، هو الحفاظ عىل هذه النفقات وإلغاء بنود اإلنفاق 

عىل املشاريع املنتجة من استثمارات وبنى تحتية.
وهناك أيضاً ثم��ن اقتصادي يجب دفعه نتيجة االضطرابات 
الس��ياس�ية، بم�ا فيها الح�روب الداخلي�ة واإلقلي��مية، 
ناهيك عن العقوبات الدولية التي طاولت يف حالة دول رشق 
أوس�طية )إيران والعراق وليبيا وس�ورية( القطاع النفطي 
فأضعفت�ه، فيم�ا حاول�ت الدول املت�ررة يف ب�ادئ األمر 
التهوين من املقاطعة بأنها لن تستطيع إيقاف اإلنتاج. لكن 
املشكلة تمثلت يف تقليص الطاقة اإلنتاجية، األمر الذي دفع 
ب�دول منتجة أخ�رى إىل زيادة طاقته�ا اإلنتاجية للتعويض 
ع�ن النق�ص الط�ارئ يف اإلنت�اج العاملي وموازن�ة العرض 
والطلب ومنع حصول ش�ح يف األسواق ومن ثم زيادة عالية 

ورسيعة يف األسعار.
وبادرت دول منتجة إىل إنفاق عرشات البايني من الدوالرات 
لزي�ادة طاقاتها اإلنتاجية، فيما حاولت الدول املتررة من 
العقوب�ات بعد رفعها إع�ادة طاقاتها اإلنتاجية إىل ما كانت 
علي�ه يف عمليات تتطلب س�نوات. هذه التط�ورات أوجدت 
معضلة يف »أوبك« ع�ىل صعيد تحديد حصص اإلنتاج للدول 
األعض�اء، فال�دول الت�ي زادت قدراته�ا اإلنتاجي�ة تطالب 
بحص�ص إنتاجي�ة أع�ىل، يف ح�ني تطال�ب ال�دول األخرى 
بعدم تقييده�ا بحصص محددة إىل حني اس�تعادة قدراتها 
السابقة.لكن األمر األهم الذي واجهته »أوبك« خال 2014، 
هو الصعود الرسيع والكبر إلنتاج النفط والغاز الصخريني 
يف الواليات املتحدة، أهم س�وق اس�تهاكية للنفط والغاز يف 
العال�م، إذ وصل إنتاج النفط الصخ�ري إىل نحو 4.5 مليون 
برمي�ل يومياً. ولم تتقيد الوالي�ات املتحدة بمعدالت إنتاجية 
معينة، فهي ليس�ت عضواً يف »أوبك« وغر مضطرة لتحديد 
س�قف إنتاج�ي. وبلغ�ت االس�تثمارات يف ه�ذه الصناع�ة 

الجديدة نحو 200 بليون دوالر عام 2013.
هذه ليس�ت امل�رة األوىل الت�ي تواجهها »أوب�ك« عىل صعيد 
زي�ادة اإلنتاج م�ن دول خارج املنظمة، فخ�ال الثمانينات 
ازداد اإلنتاج من دول غر أعضاء يف املنظمة، وقررت »أوبك« 
حينئذ زيادة اإلنتاج عىل رغم الزيادة من خارجها، فانهارت 
األس�عار يف نهاي�ة العقد. لك�ن األمر يختل�ف اآلن. فالنفط 
الصخري يش�كل ثورة يف الصناعة العاملية، إذ إن احتياطاته 
أعىل بكثر من احتياطات بحر الش�مال، كما يتوافر يف دول 
كثرة، خصوصاً الصني، حيث تفوق االحتياطات نظرتها يف 
الواليات املتحدة. ومن املمكن جداً أن يشكل النفط الصخري 
يف حال توس�ع إنتاجه تحدياً طويل األم�د للنفط التقليدي، 
عىل عكس نفط بحر الشمال.والتحدي الذي تواجهه »أوبك« 
متع�دد األوجه واآلث�ار، فهناك أيض�اً نفط أعم�اق البحار، 
املتواف�ر يف دول مثل الربازي�ل، أو يف مناطق نائية بعيدة جداً 
عن مناطق االس�تهاك يف دول مثل روسيا. لكن رغم ازدياد 
اإلم�دادات من هذه املصادر، تبقى كلف�ة اإلنتاج عالية )ما 
ب�ني 50 - 70 دوالراً للربمي�ل( مقارن�ة بكاف�ة إنت�اج نفط 
»أوب�ك«، خصوصاً يف دول الخليج والعراق )5 - 10 دوالرات 
للربميل(. وتساعد األسعار العالية )نحو 100 دوالر للربميل( 
النفوط غر التقليدية يف تحقيق أرباح عالية واالس�تمرار يف 
جذب االس�تثمارات وبالتايل منافس�ة نفوط »أوبك« يف عقر 
أسواقها.إن عدم موافقة الدول املنتجة الكربى خارج »أوبك« 
عىل التنس�يق مع املنظمة يف خفض اإلنتاج دفع الس�عودية 
ومجلس وزراء املنظمة إىل اتخاذ قرار جماعي بعدم خفض 
اإلنت�اج لعدم اس�تعداد دول املنظمة لخس�ارة حصصها يف 
الس�وق ملصلح�ة دول منتج�ة ذات أكاف إنتاجي�ة عالية. 
وبرزت أس�ئلة عن الس�بب يف الراع عىل حصص الس�وق، 
فه�ل يع�ود إىل ضغ�وط سياس�ية، خصوصاً عىل إي�ران أو 
روسيا، أو إىل أسباب اقتصادية ذات عاقة بحتة بأساسيات 
صناعة النفط؟ واضح ملتتبع صناعة النفط أن الس�بب هو 
اقتص�ادي، وأن له آثاراً جانبية ع�ىل دول منتجة مثل إيران 
وروسيا. ولخفض األس�عار انعكاسات عىل الدول املصدرة، 
الخليجي�ة وغره�ا، وهن�اك دول تتأث�ر أكث�ر م�ن غرها، 
فالوضع يف فنزويا، مثاً، صعب جداً، وربما أصعب مما هو 
يف روس�يا أو إيران، والس�بب يف ذلك هو الوضع االقتصادي 
العام املرتدي يف الب�اد، باإلضافة إىل عدم تمكن فنزويا من 

زيادة إنتاجها للتعويض عن انخفاض األسعار.

وليد خدوري

أزمة تدهور النفط 

»نوسرتاداموس« وعام 2015

فوؤ�د ح�سون



أصب�ح »واتس آب« واحداً م�ن أكثر تطبيقات 
الدردشة انتشاراً في العالم، نظراً إلى سهولة 
اس�تخدامه عل�ى كل أنظمة تش�غيل الهواتف 
الخليوية واألجهزة اللوحية. ولهذا تحول إلى 
أسلوب حياة لدى الكثير من النجوم، بل أصبح 
ُيس�تخدم في إجراء الحوارات أحياناً وإرسال 
كلم�ات األغني�ات والس�يناريوات الدرامي�ة. 
»لها« تكش�ف أسرار النجوم مع »واتس آب«، 
وتظهر صوره�م وحاالتهم الش�خصية التي 
يكتبونها على صفحاتهم الخاصة، فمنهم من 
ال يس�تطيع االبتع�اد عن التطبي�ق، وبعضهم 
يذه�ب إليه ف�ي األمور الخاص�ة، وآخرون ال 

يهتمون به إطالقاً.
كلمات شخصية

المط�رب اللبنان�ي عالء زلزلي م�ن المولعين 
باس�تخدام البرنام�ج ويض�ع دائم�اً ص�ورة 
ل�ه وه�و يغن�ي، أم�ا ف�ي حالته الش�خصية 
فكتب »مش�تاق إلى أمي«.أم�ا المطربة آمال 
ماهر، فتعد من المتعلقين باس�تخدام تطبيق 
»واتس آب«، وتس�تخدمه لترد على أصدقائها 
وجمهورها. ولكثرة ش�غفها بالتصوير تغّير 
دائماً صورتها. أما جملتها الشخصية فكتبت 
فيه�ا »يارب س�امحني إن ألحقت األذى بأحد 
أو جعلت�ه يبكي جرحاً مني، رب�ي ال تجعلني 

ضيقاً ألحدهم«.
المطربة اللبنانية أمل حجازي أيضاً من محبي 
برام�ج المحادثة واالتص�ال، ودائماً ما تضع 
صورها عل�ى التطبيق، وفي الفت�رة األخيرة 
أبدل�ت صورتها بورق�ة مكت�وب عليها »أمل 
حجازي« وإلى جانبها قلم، وفي جملة كتبت: 

»رقمي لالتصال فقط«.
رسالة والرئيس

الفنان�ة دالي�ا البحي�ري انضم�ت حديث�اً إلى 
مس�تخدمي هذا التطبيق. في بداي�ة األمر لم 
تكن تض�ع صورها، لكن ف�ي الفترة األخيرة 
وضعت ص�ورة له�ا أرفقتها برس�الة تقول: 
»أن يسقط قناعك أمامي هذا أمر محرج، لكن 
أن تعي�د وضعه أمام�ي فهذا أم�ر مقزز«.أما 
الفنانة االستعراضية دومينيك حوراني فدائماً 
ما تغّير صورتها عليه، سواء كان على رقمها 
المص�ري أو رقمها اللبنان�ي، وتصف حالتها 

في جملة واحدة تقول فيها »فرق كبير«.
ويع�د إيه�اب توفي�ق م�ن أح�دث الفناني�ن 
المنضّمين إلى التطبيق، ومن وقت آلخر يغير 

صورته الش�خصية، وبع�د وفاة 
والدت�ه وض�ع ص�ورة دّون 

عليه�ا جملت�ي: »إنَّ�ا لله 
راجعون«،  إلي�ه  وإنَّ�ا 

و»البقاء لله«، وفي 
الش�خصية  حالته 

جمل�ة:  وض�ع 
لل�ه  »الحم�د 
ة  لص�ال ا و
والس�الم على 
الل�ه  رس�ول 
صلى الله عليه 

وسلم«.

المطربة لطيفة تعش�ق التطبيق وتس�تخدمه 
دائم�اً، ونادراً م�ا تغّير صورتها الش�خصية، 
فمن�ذ أكث�ر من عام ل�م تب�دل صورتها وهي 
تصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 

خالل احتفاالت نصر 6 أكتوبر.
الحب والرجولة

أما المطربة الشابة مروة نصر فتضع بوستر 
ألبومها الجدي�د »أحلى حاالتي«، وفي حالتها 
الش�خصية وضعت مقول�ة تاريخي�ة: »حب 
الرج�ل للم�رأة فط�رة لك�ن الحف�اظ عليه�ا 
رجول�ة، الرجل الحقيقي ال يحب مليون امرأة 
ولك�ن يحب ام�رأة واحدة بملي�ون طريقة«.

المطرب راغ�ب عالمة ليس من هواة التحدث 
والدردش�ة كثي�راً عل�ى »وات�س آب«، 
األم�ور  ف�ي  يس�تخدمه  فه�و 
المهم�ة فق�ط، ومع ذلك 
يغير صورت�ه عليه 
 . ر ا س�تمر با
تحديث  وآخر 
ت�ه  ر لصو
لش�خصية  ا
لقط�ة  كان 
ل�ه وهو 

يلق�ي 
كلم�ة 

ف�ي 

احتف�ال ف�ي مدينة صي�دا عاصم�ة الجنوب 
اللبناني.

 المطربة س�يمون من أكث�ر الفنانات تطبيقاً 
لتطبي�ق »واتس آب«، وتغّي�ر أحياناً صورتها 
الش�خصية عليه، وآخر صورة وضعتها كانت 
لها وهي طفلة يحمله�ا والداها. أما المطرب 
سامو زين فهو من مفضلي برنامج »فايبر«، 
لذلك ال نج�ده يهتم كثي�راً بالتطبيق، لكن في 
الفت�رة األخيرة أصبح يكث�ر من تغيير صوره 
إل�ى درجة أنه يغير الص�ورة مرتين في اليوم 

الواحد.
ال تعليق

يع�د المطرب هش�ام عب�اس الفن�ان الوحيد 
ال�ذي انضم إل�ى البرنامج ول�م يغير صورته 
علي�ه ولو لمرة واحدة، فصورته لم تتغير منذ 
ما يقرب من عامين، وهو يس�تخدم التطبيق 
في الحاالت االس�تثنائية، وفي جملة تعريفه 

عبارة »ال تعليق«.
أما المطرب وائل جسار فيضع صورة زوجته 
عل�ى تطبيقه لتأكيد حبه لها، وهو من محبي 
اس�تخدام التطبي�ق لكن في األم�ور المهمة. 
وف�ي جملة تعريفه كت�ب: »الحب هو الحياة، 
هو الهواء الذي نتنش�قه، هو الدواء الش�افي 
للقل�وب. أحب�وا بعضك�م وال تترك�وا الش�ر 
يتغلب عليكم«.المطربة مي كس�اب من هواة 
اس�تخدام تطبيق »واتس آب«، لكن منذ رحيل 

والدتها أقتصرت صورها وتعليقاتها الكاملة 
عليه�ا، وفي تعليقها الش�خصي كتبت: »كان 
نفس�ي تكوني جنبي تدعيلي، محتاجتلك أوي 

يا أمي«.
 إبدال الصور

أما المطربة أنغام فليس�ت من هواة استخدام 
التطبي�ق وت�رد فقط عل�ى المقربي�ن منها. 
صورتها على التطبي�ق ال تغيرها كثيراً، فمنذ 
أن اس�تخدمت »واتس آب« وهي تضع صورة 
ش�خصية عادي�ة، لكنه�ا اس�تبدلتها حديث�اً 
بص�ورة م�ن حفلته�ا األخي�رة في س�لطنة 
عم�ان في يوم تكريم المرأة العمانية، وكتبت 
ف�ي حالته�ا الش�خصية »at work«.المطربة 
الس�ورية أصالة من رواد اس�تخدام التطبيق 
أيض�اً، وكان�ت تض�ع ص�ورة له�ا ولزوجها 
المخرج طارق العريان وأبنائهما، لكنها أبدلت 
تلك الصورة عقب وفاة شقيقها أيهم بصورة 
له، وكتبت  في حالتها الش�خصية رسالة إلى 
أخيها الراح�ل قالت فيها: »غصة في قلبي لن 

تزول يا عمري يا أخي«.
أما الفنان أحمد فهم�ي، مقدم برنامج »أراب 
آيدول«، فهو من محبي التطبيق ويس�تخدمه 
م�ن حين إلى آخر، ويضع حالياً على حس�ابه 
صورة له وهو يضع نظارتين شمسيتين، أما 
جملة وصف ش�خصيته فوض�ع فيها عنوان 

صفحته الرسمية على موقع »تويتر«.
أبيض وأسود وطفلة

أم�ا المط�رب الش�اب محم�د عدوي�ة فمن�ذ 
انضمامه إلى التطبيق وهو يضع صورة البنه 
الوحيد أحمد. أما المطرب محمد حماقي فهو 
نادراً ما يس�تخدم البرنامج، ومنذ استخدامه 
لم يغير صورته إال مرتين، األولى فيها صورة 
لنفس�ه باألبي�ض واألس�ود، والثانية صورة 
ل�ه مع طفل�ة. وكتب ف�ي حالته الش�خصية 

»مشغول«.
تام�ر حس�ني م�ن أكث�ر الفناني�ن المولعين 
باس�تخدام البرنام�ج، لكن�ه ال يض�ع صورة 

شخصية لنفسه.
المط�رب مصطفى قمر ال يح�ّب »واتس آب« 
كثيراً، ومن فترة إلى أخرى يستخدمه، ويضع 
حالي�اً صورة ل�ه مع ابني�ه وهم�ا صغيران. 
والفنان�ة نيك�ول س�ابا من محبي اس�تخدام 
التطبيق، ودائماً ما تضع صورة لنفسها، وفي 
جمل�ة تعريفها التي ل�م تغيرها من�ذ عامين 

كتبت: »هفضل أحلم«.
أما الفنان�ة رزان مغربي فم�ن أكثر الفنانات 
المس�تخدمات ل� »وات�س آب«، بل إنها أحياناً 
تجري ح�وارات صحافية م�ن خالله، وتضع 
دائم�اً صورة لها، وفي جمل�ة تعريفها كتبت 

.life and more with ram mom dad
ونرى الفنان�ة صابرين فتضع ص�ورة عليها 
اآلية القرآنية: »َوَمن َيتَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا 
ْل على  َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسُب َوَمن َيَتَوكَّ
اللَّ�ِه َفُه�َو َحْس�ُبُه«. وفي حالتها الش�خصية 
كتب�ت جملة قال�ت فيها: »ب�ر الوالدين قصة 
تكتبه�ا أن�ت ويرويه�ا ل�ك أبناؤك، فأحس�ن 

الكتابة«.

باسل خياط .. الوسامة وحدها ال تكفي
ل�م يكن باس�ل خياط يعلم أن طريق المس�رح الذي عرفه وهو في الثامنة من عمره س�يقوده إل�ى كل هذا التألق، 
خصوصاً في أعمال تلفزيونية حققت له نجومية كبيرة، سواء في بلده سورية أو في القاهرة حيث عرف الطريق 

إلى أعمالها الدرامية أخيراً.
• أول م�ا يأت�ي إلى الذهن هو مسلس�ل »األخوة« الذي حظي بمتابعة جماهيرية وإش�ادة نقدي�ة كبيرتين، فماذا تقول 

عنه؟
ردة الفعل اإليجابية على »األخوة« تؤكد أن العمل الجيد دائماً يجد من ينصفه، فعوامل نجاح العمل الدرامي تحققت في 
المسلس�ل في ش�كل ملحوظ، رغم أنه لي�س مؤكداً أن يكون للعمل المتميز من وجهة النظ�ر النقدية أصداء لدى الجماهير 

في الوقت نفسه.
• »ني�ران صديق�ة« كان الظه�ور األول ل�ك في الدراما المصرية، هل رش�حك ه�ذا الظهور لدورك في مسلس�ل »مكان في 

القصر«؟
الخط�وة األولى تبقى األصع�ب في كل المجاالت، فكيف إذا كان األمر يتعلق بالتأس�يس لظهور في 
الدراما المصرية وباللهجة المصرية؟ لذلك كان من المهم أن يكون هناك مساحة ما 
تس�بق لعب دور البطولة، وأعتقد أن »نيران صديقة« كانت هذه المساحة التي 

عّرفتني إلى الجمهور المصري.
لكنن�ي أؤكد أنني ال أزال في أول الطريق، وفي كل عمل فني ألتحق به أعتبر 

أني ال أزال في أول الطريق، وفي حاجة إلى التعلم من اآلخرين.
•هل دخلت »مكان في القصر« بنجومية باسل خياط في الدراما السورية 

أم بأدواته الفنية أم بوسامته؟
األدوات ومدى التمكن منها هي ما ينصف الفنان خصوصاً في مراحل 
مفترق�ات الط�رق. وحتى في الدراما الس�ورية نفس�ها ال يمكن أن 
يك�ون التعويل على رصي�دك لدى الجمهور، ألن ه�ذا الرصيد إذا لم 
يتجدد فنياً سينفد. كما أن الوسامة وحدها ال تكفي. فضالً عن أنها 

هي األخرى رصيد ينفد.
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وصلت الي مطار الكويت الدولي المطربة اللبنانية الكبيرة 

ماجدة الرومي، و ذلك الحياء اولي حفالت مهرجان "هال 
فبراير"، اليوم  الخميس، وتقدم "ماجدة" في الحفل 17 

اغنية من اشهر اغانيها.وكانت الصحافة والكاميرات 
الكويتية والعربية في انتظار السيدة ماجدة، والتي 

صرحت قائلة "أنا أعرف الكويت جيدا منذ السبعينات، 
فقد جئت هنا لفترة من الزمن أثناء الحرب في لبنان، عند 
أخت لي كانت تعيش في منطقة الخفجي، وكنت كثيرا ما 

أتجّول فيها، وهي ليست بالغريبة علّي، وأعرف شعبها 
الطيب صاحب القلب الكبير".

تعود للقاهرة خالل األيام المقبلة النجمة الشابة ميرنا وليد 
قادمة من الواليات المتحدة األمريكية، حيث قضت فيها 

بصحبة زوجها الكابتن طيار وائل الدجوى وبناتها االحتفال 
بليلة رأس السنة الميالدية.

وتحدد "ميرنا" بمجرد عودتها عملها الفنى الجديد الذى 
ستقدمه فى 2015، حيث أنها لم تبت قبل السفر ألمريكا فى 

األعمال التى عرضت عليها خالل الفترة األخيرة.وقالت ميرنا 
فى تصريح صحفي " من أمريكا: اتمنى ان اوفق فى اختيار 

االفضل واألنسب بالنسبة لى خالل المرحلة القادمة بشرط أن 
نوفق أنا وفريق العمل الجديد فى إضفاء السعادة على قلوب 

الجمهور الحبيبب بإذن الله.

أعلنت الفنانة نوال الزغبي، منذ 
قليل، تعرض حسابها على موقع 

"إنستجرام" للسرقة، حيث أطلقت 
تغريدة من خالل حسابها على 

موقع التواصل "تويتر" أعلنت من 
خاللها عن قرصنة هذا الحساب، 
وكتبت: "تم قرصنة حسابي على 
انستغرام من قبل فاعلي الخير.. 
عم نحاول نستردوا ان شاء الله 

خير.. بحبكم".

الراقصة اإلسبانية " سارا – باراس " وعرض فنى جديد
 تقدم راقصة الفالمنكو األسبانية الشهيرة " سارا – باراس " أحدث عروضها الفنية بعنوان " 
أصوات " على مسرح الش�انزليزية بالعاصمة الفرنسية ، كما عودت جمهورها الفرنسى الذى 
تقدم له كل عامين عرضا فنيا جديدا بمشاركة راقص الفالمنكو االسبانى " جوزيه – سيرانو " 
ويستمر العرض حتى 11 يناير الجارى .يشارك الراقصة فى عرضها الجديد 13 راقصا وراقصة 
والموس�يقيين وتتألق الراقصة فى حركاتها على الموس�يقى الش�عبية األندلسية فى حركاتها 
على الموس�يقى الش�عبية األندلس�ية من حركات األزرع والضرب على اإلق�دام ويدور العرض 
حول األصوات التى تم تس�جيلها لنجوم الفالمنكو الس�ابقين والتى تعتبرهم " س�ارا " العمود 
الفقرى لهذه الرقصة وذلك على أنغام عازف الجيتار " باكو – دى لوشيا " والمطرب " كامارون 
دى الايس�ال " وراقص الباليه " انطونيو – جاد".وقد بدأت الراقصة األس�بانية "س�ارا – بارا " 
حياتها الفنية فى 1990 فى فرقة " آل – جويتو " حيث تعلمت فن رقصة الفالمنكو األس�بانية 

الشهيرة .

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد
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احلروب الفنية يف عوالـم الطرب 
 في االوس�اط الفنية  العربي�ة هناك ثمة حروب 
تندلع اوارها ما بين فترة واخرى..  وعلى س�بيل 
المث�ال كانت باالم�س الحرب الفني�ة الدائرة ما 
بي�ن )الخلي�ج ولبن�ان( حي�ث كان هن�اك ادعاء 
للفنان�ات الخليجي�ات بان )الف�ن الخليجي( هو 
الذي بات مسيطرا على الساحة الغنائية الفنية.. 
وعل�ى اثرها صدق�ت الفنان�ات اللبناني�ات مثل 

هك�ذا ادع�اء.. ورحن يغني�ن اغانيه�ن باللهجة 
الخليجي�ة لتروي�ج بضاعته�ن  الطربي�ة وه�ي 
)مس�لفنة( بالنكه�ة الخليجي�ة لك�ي يفرض�ن 
وجودهن في المحاف�ل والمهرجانات الخليجية 
تحديدا.. ولتكون الصدارة في تسويق بضاعتهن 
اللبنانية!!.وبع�د تل�ك الحرب الخليجي�ة اللبنانية 
الطربي�ة... انتقل�ت الح�رب الباردة  ه�ذه المرة 

بين الفنانات )اللبنانيات والمصريات( .. ووقتها 
الس�احة  عل�ى  اللبناني�ات  الفنان�ات  س�يطرت 
الطربي�ة الغنائية من خالل الثال�وث المعروف :  
)اليس�ا ونانس�ي وهيفا( .. وعندها راحت مصر 
تعد العدة لش�ن حرب فنية هجومي�ة هذه المرة 
ومن خ�الل مطربته�ا المدمرة )روب�ي( لتكون 
عل�ى راس الفيلق الغنائ�ي المص�ري.. للتصدي 

لذلك الثالوث اللبناني.. ولس�حب البس�اط الفني 
م�ن تحت اق�دام ذل�ك الثالوث  الحلي�ف والمدمر 
ايضا!!.والذي حدث في حينها.. ووس�ط كل تلك 
الح�روب تصدرت صحيفة الوفد المصرية بطلب 
م�ن حكومته�ا لمن�ع النجم�ة اللبناني�ة )هيفا 
وهب�ي( من دخول االراض�ي المصرية لتطاولها 
على فنانتهم المدمرة )روبي( وادعائها بان مصر  

باتت تغار م�ن اللبنانيات الجميالت والحريصات 
على ارتداء المالبس المعقولة!.

ذاك حدث باالمس.. ويبدوا ان اوار الحرب الفنية 
م�ا بين مصر ولبن�ان الزالت مس�تعرة.. والدليل 
ان اغان�ي هيف�اء وهب�ي قد تم منعه�ا في كافة 
الوس�ائل االعالمية ف�ي مصر لكونه�ا )تخدش 

الحياء( !!.

أرسار النجوم عىل »واتس آب«
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تأجيل عرض »عزازيل« بسبب إسعاد يونس
 

أك�د المنتج محمود س�ويلم المنتج الفن�ى  لفيلم "عزازيل" أنه ت�م تاجيل عرض 
عزازيل أمس  االول ويقام عرض خاص للفيلم يوم 19 يناير القادم.

وقال "سويلم" في تصريح صحفي  ان المنتجة اسعاد يونس وجدت ان الفيلم 
جديد ومختلف وطلبت تأجيل العرض لطبع نسخ اضافية للفيلم، حيث كان 

من المقرر أن يطرح ب�25 نس�خة لكننا قررنا طرحه ب� 50 نس�خة فى 
جميع دور العرض.

وأوضح ان "عزازيل" اول فيلم مصرى رعب وتدور أحداثه داخل إحدى 
الفيالت المهجورة، وتقوم ببطولة العمل روان الفؤاد وعفاف رشاد 

وجميلة عزيز واالخراج لرضا االحمدى.

 

اهلام شاهني حتلق 
شعرها !!

 
- ربم�ا هي المرة األولى التي يرى فيها الجمهور إلهام ش�اهين في 

ثوب مختلف عما اعتاد عليه، وذلك بعدما انتش�رت صور لها وفيديو 
عبر ش�بكات التواص�ل االجتماعي، وه�ي حليقة ال�رأس تماماً، في 

كواليس فيلم "ريجاتا" الذي تتشارك بطولته مع عمرو سعد ومحمود 
حميدة.

وفي حين انتش�رت الصور كالنار في الهش�يم، تحدث البعض عن قيام 
إله�ام بحالقة ش�عرها من أجل هدف معين، ما جعله�ا تنضم إلى قائمة 

من أس�ماء ش�خصيات عربية قمن بحالقة ش�عرهن في الفترة الماضية 
من أجل دعم أهداف إنسانية.

لكن إلهام ش�اهين كش�فت في تصريحات صحيفة مالبس�ات ما حدث، وأك�دت أنها تقدم ف�ي الفيلم دور امرأة 
مصابة بالس�رطان، تحصل على عالج كيماوي يجعل ش�عرها يتس�اقط بالكامل، وهو ما جعل الشكل الذي ظهرت 

به من خالل الصور والفيديو مناس�باً للش�خصية.إال أن المفاجأة تكمن في تأكيدها أنها لم تحلق ش�عرها كامالً، لكن 
الماكي�اج هو ما س�اهم في ظهورها بهذا الش�كل، وذلك بعد أن كان العديد من المواق�ع والصحف تناقلت خبر حلق 

شعرها بالكامل. وأشارت إلى أن الجزء الذي تظهر فيه حليقة الرأس في الفيلم صغير للغاية، خاصة أن الشخصية 
التي تقدمها تشعر بالحرج من ظهورها كذلك، وهو ما يجعلها تغطي رأسها.

كامريون دياز تدخل القفص الذهبي.. بعد طول انتظار
 دبي- أخيراً دخلت الممثلة األميركية الش�قراء كاميرون دي�از القفص الذهبي، بعد أن تزوجت االثنين 5 يناير، المغني بنجي 
مادن الذي يصغرها ب� 7 سنوات.وقد حضر حفل الزفاف الذي اقتصر على بعض األصدقاء وأفراد العائلة حوالي 100 شخص، 
توافدوا إلى منزل دياز في بيفرلي هيلز، ولعل أبرزهم ريس ويذرس�بون وغوينيث بالترو واإلشبينتين درو باريمور ونيكول 
ريتش�ي وزوجها جويل مادن.يذكر أن خطوة الزواج أتت بعد خطوبة عقدت س�راً وعالقة دامت حوالي 8 أش�هر. ويبدو أن 
دياز وجدت في عريسها السعادة التي كانت تبحث عنها، فقد أكد أحد المقّربين منها أنها: "لم تشعر بهذه السعادة منذ زمن، 
وه�ي اليوم وجدت ش�خصاً يدرك تماماً كم هو محظوظ ألّنه�ا أصبحت ملكه. هؤالء الرجال كلّهم أس�اؤوا معاملتها، لكّن 

بنجي مستعد دائماً ليقوم بأي شيء ليسعدها".
وعلى الرغم من أّن كاميرون تعّرفت منذ سنوات على مادن، إاّل أّن صديقتها ريتشي، المتزّوجة من شقيقه هي التي جمعت 

بينهما.
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أعلنت الفنانة نوال الزغبي، منذ 
قليل، تعرض حسابها على موقع 

"إنستجرام" للسرقة، حيث أطلقت 
تغريدة من خالل حسابها على 

موقع التواصل "تويتر" أعلنت من 
خاللها عن قرصنة هذا الحساب، 
وكتبت: "تم قرصنة حسابي على 
انستغرام من قبل فاعلي الخير.. 
عم نحاول نستردوا ان شاء الله 

خير.. بحبكم".

- تتابع الفنانة السورية سالف فواخرجي تصوير دورها في مسلسل "حارة المشرقة" الذي يعالج 
قضايا الجاسوسية والفساد، التطرف، وأحالم الفقراء.وتجسد فواخرجي، وفق ما جاء على موقع "ياهو 

مكتوب"، خالله دور امرأة لعوب ُتدعى "شهيرة"، ُتعد من أجمل نساء الحارة، ولكنها ذات سمعة 
سيئة حيث تغوي الرجال واحدا تلو اآلخر، لتنال ما ترغب به وتطمح إليه ولكنها سرعان ما تقع في 

دوامة الحب وُتغرم بشاب يصغرها سنا، وهو طالب جامعي، يدرس الطب ولكّنه متطرف دينيا، ومن 
المقرر أن تخوض فواخرجي بهذا العمل الموسم الرمضاني المقبل.

وأعربت فواخرجي عن سعادتها بردود األفعال التي وصلتها عن دورها في فيلم "األم" الذي يتناول 
قصة عائلة سورية من الطبقة المتوسطة، تمر بأزمات وأوضاع قاسية جّراء األزمة السورية التي 

مضى عليها نحو ثالثة أعوام؛ حيث تجسد شخصية "فاتن" الفتاة التي تعيش واقعها ولكنها تحاول 
التخلص من إرث الماضي الثقيل ومخلفاته وعداواته، وتتوق لحلم العيش بحق وخير وجمال، وتسعى 

كغيرها إلى تحقيقه.

    القاهرة: دافع الفنان هاني شاكر عن المتسابقة المصرية في برنامج اكتشاف المواهب " 
Arabs got talent " ياسمينا الناصر ضد الهجوم الذي تعرضت له.

وكتب شاكر عبر صفحته على فيسبوك قائاًل: "في الفترة االخيرة زاد الهجوم على الطفله 
ياسمينا ذات الـ 15 عامًا التي ظهرت على مسرح ارابز جوت تالنت ، وأرى الهجوم من داخل 

مصر و خارجها و انا ضد ذلك، فهي صوت و موهبة واعدة تحتاج الى رعاية وإهتمام، وال 
داعي للهجوم عليها فى هذا السن و مع ظهورها االول واتمنى من الجميع مساندتها في هذا 

السن و رعايتها بداًل من الهجوم عليها وتمنياتي ليها بالتوفيق و النجاح هاني شاكر".
تجدر اإلشارة إلى أن الفنانة أحالم سبق وأن هاجمت صوت ياسمينا عبر "تويتر" بعدما 
ضغطت الفنانة نجوى كرم على الجرس الذهبي لتضمن وصولها إلى التصفيات النهائية 

للبرنامج.

نرسين طافش تطلق أغنية جديدة قريبا
 

تقدم الفنانة الس�ورية نسرين طافش هدية لجمهورها في بداية عام 2015 وهي أغنية جديدة 
منف�ردة وكليب مصور باالضافة اللبوم مش�ترك مع مواطنها الم�وزع والملحن المعروف اياد 

ريماوي مؤسس فرقة "كلنا سوا".
وغنت "نس�رين" من قبل في برنامج "نورت" واش�اد بصوتها عدد م�ن النقاد والمتخصصين 
ومنهم الناقد جمال فياض الذي قال إن نسرين صوت جميل وتجيد الغناء أكثر من كثر الكثيرات 
في الس�احة الغنائية وشجعها على خوض التجربة.. التي كانت طافش قد اجلتها لفترة طويلة 

حتى تظهر في الوقت المناسب.
على صعيد آخر تواصل الفنانة الس�ورية نس�رين طافش بالعاصمة الس�ورية دمش�ق تصوير 
مسلس�لها الجدي�د "في ظروف غامضة" والذيي تلعب في�ه دور دارين وتدور احداثه عن دارين 

التي تنقلب حياتها بصورة مفاجأة إثر حادث غير عادي يحدث لها.

احلروب الفنية يف عوالـم الطرب 
 في االوس�اط الفنية  العربي�ة هناك ثمة حروب 
تندلع اوارها ما بين فترة واخرى..  وعلى س�بيل 
المث�ال كانت باالم�س الحرب الفني�ة الدائرة ما 
بي�ن )الخلي�ج ولبن�ان( حي�ث كان هن�اك ادعاء 
للفنان�ات الخليجي�ات بان )الف�ن الخليجي( هو 
الذي بات مسيطرا على الساحة الغنائية الفنية.. 
وعل�ى اثرها صدق�ت الفنان�ات اللبناني�ات مثل 

هك�ذا ادع�اء.. ورحن يغني�ن اغانيه�ن باللهجة 
الخليجي�ة لتروي�ج بضاعته�ن  الطربي�ة وه�ي 
)مس�لفنة( بالنكه�ة الخليجي�ة لك�ي يفرض�ن 
وجودهن في المحاف�ل والمهرجانات الخليجية 
تحديدا.. ولتكون الصدارة في تسويق بضاعتهن 
اللبنانية!!.وبع�د تل�ك الحرب الخليجي�ة اللبنانية 
الطربي�ة... انتقل�ت الح�رب الباردة  ه�ذه المرة 

بين الفنانات )اللبنانيات والمصريات( .. ووقتها 
الس�احة  عل�ى  اللبناني�ات  الفنان�ات  س�يطرت 
الطربي�ة الغنائية من خالل الثال�وث المعروف :  
)اليس�ا ونانس�ي وهيفا( .. وعندها راحت مصر 
تعد العدة لش�ن حرب فنية هجومي�ة هذه المرة 
ومن خ�الل مطربته�ا المدمرة )روب�ي( لتكون 
عل�ى راس الفيلق الغنائ�ي المص�ري.. للتصدي 

لذلك الثالوث اللبناني.. ولس�حب البس�اط الفني 
م�ن تحت اق�دام ذل�ك الثالوث  الحلي�ف والمدمر 
ايضا!!.والذي حدث في حينها.. ووس�ط كل تلك 
الح�روب تصدرت صحيفة الوفد المصرية بطلب 
م�ن حكومته�ا لمن�ع النجم�ة اللبناني�ة )هيفا 
وهب�ي( من دخول االراض�ي المصرية لتطاولها 
على فنانتهم المدمرة )روبي( وادعائها بان مصر  

باتت تغار م�ن اللبنانيات الجميالت والحريصات 
على ارتداء المالبس المعقولة!.

ذاك حدث باالمس.. ويبدوا ان اوار الحرب الفنية 
م�ا بين مصر ولبن�ان الزالت مس�تعرة.. والدليل 
ان اغان�ي هيف�اء وهب�ي قد تم منعه�ا في كافة 
الوس�ائل االعالمية ف�ي مصر لكونه�ا )تخدش 

الحياء( !!.

رغ�م نجاحه�ا كممثل�ة ومنتج�ة، تص�ر على 
االس�تمرار في الغناء، بل تعترف بأنها تش�عر 
بضيق عندما ال تس�تطيع اس�تكمال مش�روع 
ألب�وم جدي�د، وه�و م�ا دفعه�ا إل�ى مواصلة 
تس�جيل أغنيات ألبومها الذي تتحدث معنا عن 

المفاجآت التي يضّمها. 
بش�رى تتح�دى أن تك�ون هن�اك مطرب�ة في 
س�ّنها تنافس�ها، وتتكل�م عن ش�يرين وآمال 
ماهر وسميرة سعيد وأس�طورة عمرو دياب، 
وتكشف وجود مش�اريع فنية تجمعها بنيللي 

كريم. 
- تحضري�ن أغني�ات ألبوم�ك الجدي�د، ما هي 

المفاجآت التي ستقدمينها فيه؟
أقدم أغنية باللغ�ة اإلنكليزية وأخرى باللهجة 
النوبية، باإلضافة إلى أن األلبوم يتضمن أيضاً 
توليف�ة مختلفة م�ن األغني�ات، وأتعاون فيه 
مع مجموعة ممي�زة من المؤلفين والملحنين 
والموزعي�ن الموس�يقيين، منهم محمد رحيم 
ومحم�د الن�ادي وبه�اء الدين محم�د ومحمد 

مصطفى.
وللم�رة األول�ى أتعاون مع الش�اعر هادي أبو 
يزي�د في أغنية »ط�ول ما جواك أم�ل«، وأقدم 
فيه أيضاً أغنية ذات طابع »تكنو« و»هاوس«، 

وأخرى تميل إلى الطابع الدرامي.
- ما سبب حماستك للعودة إل الغناء؟

أشعر بضيق عندما ال أستطيع أن أكمل مشروع 
ألب�وم جديد ل�ي أو تحدث عث�رات معينة أثناء 
عمل�ي في�ه، ألن الغناء يرفع م�ن قدر صاحبه 
ويضع�ه في منطق�ة نجومية معين�ة، خاصًة 
أنه ال توجد منافس�ة بيني وبين المطربات في 
س�ني، والس�احة الفنية تتحمل وج�ود الكثير 

من األصوات فيها.
- من تحبين من المطربات؟

أعش�ق صوَت�ي ش�يرين وآم�ال ماه�ر، ومن 
المطربي�ن صاب�ر الرباعي ول�ؤي، وأحب كل 
صوت جميل. وأحب أيضاً سميرة سعيد وأعتز 
بصداقته�ا عل�ى المس�توى اإلنس�اني، ألنه�ا 
ترّبعت عل�ى عرش النجومية بعد تعب س�نين 

طويلة.
وعندم�ا نق�ول عمرو دياب وس�ميرة س�عيد 
كأننا نقول: »األس�طورتان مايكل جاكس�ون 
ومادون�ا«. فعم�رو دي�اب أحترم فن�ه وذوق 
الن�اس، وهما من األش�خاص الذي�ن يعملون 

باجتهاد ودأب شديد.
- ما هي عالقتك بعمرو دياب؟

ثمة عالقة إنسانية بيننا، وعندما أقابله في أي 
مناس�بة اجتماعية أو حفلة معينة نس�لّم على 
بعضنا، ويكفي أنه أحيا حفلة زفافي وكان في 
قمة الكرم والفرحة وكان مس�تمتعاً. وأعتبره 
قدوة كبي�رة كفنان ناجح في عمله، باإلضافة 
إل�ى أنه من برج الميزان وأن�ا أعتز بهذا البرج، 
ومثل�ه أيض�اً النجم�ة ش�يرين عب�د الوهاب، 
وأؤمن جي�داً أن هذا البرج يج�ب أن يكون من 
ينتمي إليه فناناً من الدرجة األولى، خاصة في 

مجال الموسيقى والغناء.
- على ذكر حديثك عن زفافك كيف جاءت فكرة 

تبرعك بفستان زفافك؟
األم�ر كان رمزي�اً في البداي�ة، ألننا نعيش في 
مجتم�ع يعان�ي اقتصادي�اً، باإلضاف�ة إلى أن 
مالبس�نا وأزياءنا ثمنها مكلف وباهظ أحياناً، 
لذلك يجب أن نش�عر بمن حولن�ا، ألننا نرتدي 

مالب�س للظه�ور ف�ي مناس�بة معين�ة خالل 
ساعتين فقط وال نرتديها مرة ثانية، وذلك في 
ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي تمّر بها 
مصر اآلن، قد يصنف »سفهاً« في التصرفات.

لذلك دعوت صديقاتي الفنانات للمش�اركة في 
هذه الفكرة بالتبرع بمالبسهن التي ال يحتجن 

إليها في خزائنهّن.
- عالقت�ك بالنجمة نيللي كريم تمتد لس�نوات 
طويل�ة عل�ى المس�تويين الفني واإلنس�اني، 
فه�ل صحيح أنكما تفكران في مش�اريع فنية 

مشتركة؟
بالفعل هناك مش�اريع فنية بين�ي وبين نيللي 
وأحمد الفيش�اوي أيضاً، واتفقنا على أن نقدم 
أعماالً فنية ذات مستوى وقيمة وجودة فنية 

كبي�رة، وأفكر م�ع كل منهما على حدة، 
وأن نساعد بعضنا أيضاً، فقد أساعد 

في إنت�اج أعمالهم�ا الفنية، كم�ا أنتجت فيلم 
»678« سابقاً.

- وكي�ف تري�ن نيلل�ي كريم على المس�تويين 
الفني واإلنساني؟

أح�ب العمل معه�ا دائماً فقد ش�اركنا معا في 
فيل�م »678«، وفيل�م »فتح عيني�ك« أيضاً مع 
النج�م مصطف�ى ش�عبان، ونيلل�ي فنانة غير 
أنانية ومتعاونة جداً ومجتهدة كثيراً في عملها 
من دون أن تش�تكي أبداً، وتساعد زمالءها في 
العمل ولديه�ا أخالقيات وقيم لم تعد موجودة 

في العديد من األشخاص.
- هل ستعودين إلى اإلنتاج الفني بعد توقف؟

أفك�ر في العودة لك�ن بعد أن أحق�ق خطوات 
جي�دة ترضين�ي فني�اً ومعنوياً في مش�واري 
الفن�ي في التمثيل والغناء، ألنني أهملت الغناء 
ث�الث س�نوات أو أكث�ر بس�بب تركي�زي على 
اإلنتاج والتمثيل، لذلك يجب أن أعطيه حقه، ثم 

أفكر في اإلنتاج من جديد.
- هل أنت راضية عما حققته حتى اآلن؟

الحم�د لله راضية بدرجة كبيرة، ولم أكن أحلم 
بأن أحقق ما وصلت إليه.

- ه�ل صحيح أن مسلس�ل »الش�هرة« لعمرو 
دي�اب ال�ذي تش�اركين في�ه ل�ن يع�رض في 

رمضان؟
حتى اآلن لس�ت متأك�دة من ه�ذا األمر، وفي 
النهاية يرجع القرار إلى شركة اإلنتاج والنجم 
الكبي�ر عمرو دي�اب، وأتمنى أن نب�دأ تصويره 

قريباً حتى نلحق بالموسم الرمضاني.
- م�ا حقيقة وجود خالف�ات كبيرة بينك وبين 

الفنانة رانيا يوسف؟
ال خالف�ات بين�ي وبي�ن راني�ا، وكنا مع�اً في 
مناس�بة خاصة بسرطان الثدي، وجلسنا معاً، 
وهي صديقة عزيزة على المس�توى اإلنساني 
وأحببت لقاءها م�ع اإلعالمية وفاء الكيالني. 
وهي صريح�ة للغاية وواضحة ج�داً، وتعيش 
في حالها وال تفكر س�وى في عملها وبناتها، 

وال يوجد بيني وبينها سوى كل خير.
لك�ن هناك بع�ض الجه�ات اإلنتاجي�ة تفتعل 
خالف�ات بي�ن بع�ض الفناني�ن، بس�بب عدم 
توضيح بعض أمور التعاقد على األعمال الفنية 
وعدم مراع�اة مش�اعر الفناني�ن واحترامهم 

وأدبيات المهنة.

برشى: ال توجد مطربة يف عمري تنافسني وهلذا السبب تربعت بفستان زفايف
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بع�د نش�ر ترجمته�ا األلماني�ة ع�ام 2014 
أثارت رواية “آخ�ر المالئكة” التي ألفها قبل 
25 عاًم�ا الكاتب العراق�ي المعروف “فاضل 
العزاوي” ضجة كبيرة في األوساط األدبية. 
الناقد األدبي األلماني “فولكر كامينس�كي” 
يس�تعرض الرواي�ة لموقع “قنط�رة”. كان 
فاضل العزاوي يريد كتابة رواية حول العراق، 
حت�ى قبل مغادرت�ه العراق في ع�ام 1977. 
غير أنَّه لم يتمّكن إالَّ في منفاه في برلين من 
تنسيق األحداث المحيطة ببعض األشخاص، 
الذين وصفهم -في حوار أجري معه- بأنَّهم 
كانوا م�ن “أصدقائ�ه ومعارف�ه الجيدين”، 
بحي�ث تكّون من ذل�ك عالم روائ�ي. ومثلما 
أّكد في الدورة األخيرة من المهرجان الدولي 
ل�أدب ف�ي برلين، ل�م يكن فاض�ل العزاوي 
يريد فقط كتابة مذكرات حول مسقط رأسه 
مدين�ة كركوك، ب�ل كتابة عمل ش�امل حول 
“العال�م العربي برّمت�ه”. وهك�ذا تبدو هذه 
الرواي�ة من النظ�رة األولى فق�ط مقتصرة 
على حقبة الخمس�ينيات في العراق. بيد أنَّها 
ف�ي الواقع تص�ّور عالًما رائًع�ا، تمتزج فيه 
مصائر غير عادي�ة وقصص حقيقية ورؤى 
تن�ذر بنهاي�ة العال�م بصورة ش�يقة تخطف 
األنفاس. ال يمكن نقل مضمون هذه الرواية 
إالَّ بص�ورة مقتضبة، نظًرا إل�ى كونها غنية 
بالش�خصيات واألبط�ال: ومن بي�ن أبطالها 
الس�ائق “حميد نايل�ون”، ال�ذي يفقد عمله 
لدى ش�ركة النفط البريطاني�ة العاملة هناك 
ويقّرر تأس�يس نقابة مهني�ة ويضع خطط 

انقالب ثورية موضع التنفيذ.
مالئكة شيطانية باعتبارها مرآة للمجتمع

وكذل�ك يلعب “برهان عبد الل�ه” دوًرا كبيًرا، 
وه�و صب�ي يبل�غ عمره س�بعة أع�وام وله 
موهبة خارق�ة. وبرهان يتواص�ل مع ثالثة 
مالئك�ة يظهرون في ش�كل رج�ال كبار في 
الس�ّن، يصب�ح له�م تأثي�ر علي�ه وعلى حي 

جق�ور ال�ذي يتص�ّدر الرواي�ة، ولك�ن ليس 
فق�ط بالمعن�ى الجي�د. وم�ع م�رور الوقت 
يظه�ر أنَّ ه�ذه المالئك�ة هي ق�وى ظالمية 
وش�يطانية: وهي ص�ور رمزية لتط�ّور كّل 
المجتم�ع العراقي، الذي يغرق مراًرا وتكراًرا 
بع�د مراحل مؤقت�ة من األمل ف�ي الفوضى 
والعنف. من المثير للدهش�ة أنَّ هناك الكثير 
م�ن اإلش�ارات الواقعية إلى الوض�ع الراهن 
في الع�راق، والتي تظهر في رواية العزاوي، 
وكأنما قد توّقع هذا المؤلف من خالل نطرته 
إلى حقبة الخمسينيات سيناريوهات الحرب 
األهلية القادمة. وعلى الرغم من انتقال بعض 
حلقات هذه الرواية إلى الخرافة وإلى -مثلما 
يرد في الرواي�ة- “إلغاء الحدود بين الممكن 
والمستحيل”، فإنَّ السؤال الملح حول إيجاد 
حّل س�لمي للتعاي�ش بين األهال�ي -في هذا 
البلد المتعّدد األعراق والمتعّدد األديان- يحتل 
بالنس�بة للمؤلف م�كان الص�دارة. في هذه 
الرواية أيًضا ال يخلو مزيج العرب والتركمان 
واألكراد واليهود والمس�يحيين من التوترات 
والع�داوات والخالف�ات، ولكن م�ع ذلك فقد 
كانت تس�ود لدى األهالي في فت�رة الملكية 
في الخمسينيات رغبة في التعايش السلمي. 
ويعود هذا أيًضا إلى التدّخل الشجاع من قبل 
بعض األش�خاص البارزي�ن، الذين يتحّملون 
المس�ؤولية بش�جاعة ع�ن المجتم�ع ف�ي 
اللحظ�ات الحرجة. يقوم “خضر موس�ى”، 
وهو تاجر أغنام، بتنظيم زيارة رس�مية من 
تلقاء نفس�ه إل�ى المل�ك فيص�ل الثاني، من 
أج�ل تجّن�ب الوقوع ف�ي صراع وش�يك مع 
المحتلين البريطانيي�ن. تثبت طريقة وصف 
الع�زاوي له�ذا العمل ف�ي تفاصيل�ه موهبة 
األس�لوب الهزل�ي الكبي�رة الت�ي يتمتع بها 
هذا الكاتب. تبدو زي�ارة قصر الملك من أجل 
طلب المس�اعدة مجّرد محاولة غير مجدية، 
ولكن م�ع ذلك يتمكن وفد أهالي كركوك من 

الوص�ول إلى القصر وم�ن تقديم طلبهم إلى 
ا  المل�ك الش�اب – غير المؤهل سياس�ًيا. وأمَّ
كون مهمة الس�الم ه�ذه قد أس�فرت أخيًرا 
عن تجّدد العنف واالضطرابات الدموية أثناء 
النقاش مع الجيش، فهذا يبدو في منطق هذه 
الرواية أمًرا حتمًيا تماًما، حيث تحل محّل كّل 
فترة أمل بصورة منتظمة أعمال العنف، التي 

يعلق الراوي عليها بأسلوب هزلي ساخط.
بين التقليد والحداثة

وعل�ى الرغ�م م�ن ه�ذا الجان�ب المعتم في 
الرواي�ة إالَّ أنَّ “آخ�ر المالئك�ة” أق�رب م�ا 
تك�ون إل�ى كونها رواي�ة مفعم�ة بالبهجة، 
يتم فيها استكش�اف ما هو س�لبي من خالل 
الدق�ة المفّصل�ة ب�كّل التفاصي�ل وتحويله 
إل�ى س�خرية غريب�ة. ويعود س�بب ذلك من 
ناحي�ة إلى أش�خاص الرواية غي�ر العاديين، 
الذي�ن يؤمنون بقي�ام األولياء م�ن موتهم، 
ويتواصل�ون مع المالئك�ة ويحافظون على 
س�يطرتهم عل�ى أنفس�هم حت�ى ف�ي أثناء 
لقائه�م م�ع الم�وت المجّس�د؛ وه�و رجل 

كه�وف مس�ن وحمي�د يرتدي قبع�ة حمراء 
وقبقابي�ن خش�بيين. ولك�ن مع ذل�ك يعود 
الفضل في سهولة أس�لوب العزاوي قبل كّل 
ش�يء إلى فّن�ه الروائ�ي، الذي يس�تمده من 
الشعر التقليدي الش�رقي مثل “حكايات ألف 
ليلة وليلة” ويس�تند إل�ى نصوص دينية مثل 
الق�رآن والعه�د القديم والعه�د الجديد، غير 
أنَّ�ه على وجه اإلجمال يحافظ على أس�لوب 
النث�ر الموضوع�ي الحدي�ث. لق�د أت�اح هذا 
الدم�ج بين التقليد والحداث�ة المجال للكاتب 
فاضل العزاوي م�ن أجل كتابة هذه الملحمة 
الش�رقية -التي كان يخط�ط لكتابتها- وفي 
الوق�ت نفس�ه مّكنه أيًض�ا من تتبُّع أس�ئلة 

واقعية جًدا حول هموم الناس وعنائهم.
رحالة ال يعرف الهدوء

عندما يعود برهان عبد الله في نهاية الرواية 
إلى كركوك، بعد أن تجّول طيلة ستة وأربعين 
عاًم�ا م�ن دون انقط�اع في أصق�اع العالم، 
فعندئ�ذ يمك�ن للمرء أن يجد في ذلك إش�ارة 
إلى ص�ورة المؤلف الذاتي�ة الطوباوية، على 
الرغم من أنَّ الكاتب فاضل العزاوي قد أخفق 
حت�ى يومنا هذا في العودة إلى العراق. وذلك 
ألنَّ الوضع السياسي ال يسمح -حسب رأيه- 
بهذه العودة. ولكن على العكس مما توهم به 
الصور المعتمة في نهاية الرواية فإنَّ فاضل 
الع�زاوي ي�رى بصيًصا من األمل لمس�تقبل 
يس�وده الس�الم في الع�راق. فه�و يعتقد أن 
ميليش�يا تنظيم الدولة اإلس�المية المتنامية 
في الوقت الراهن واستراتيجيتها اإلرهابية ال 
تمّثل إالَّ مجّرد حلقة، كما أنَّه على قناعة بأنَّ 
العراق سوف ينعم بالسالم،. إنَّ رواية فاضل 
الع�زاوي هذه تعرض بأس�لوب مثير وممتع 
للغاية الطرقات المنحرف�ة والمتعّرجة التي 
يضطر الناس في بعض األحيان إلى اجتيازها 
من أجل المضي في طريقهم الخاص والنجاة 

بأنفسهم.

قا�صم حممد جميد
ليس رغبة في الكتابة عن موروث خاص لكن استحضار 
أالف الص�ور التي تهبط مث�ل الثلج بخمول ع�ن جداريه 

بدت أالن أكثر حزنا وأكثر شيخوخة !!
والن التاريخ يختزن كل ش�يء بال تمييز يظل الحديث عن 
جداريه فائق حس�ن  )حمامة الس�الم ( مدعاة لكثير من 
األس�ئلة التي ظلت بال جواب حاملة بين طياتها ش�ناعة 
عصر ظ�ل مزمن�ا بأمراضه وعلل�ه  فائق حس�ن الفنان 
العراق�ي بامتي�از والمول�ود ف�ي ألس�نة التي ب�دأت بها 
الحرب وس�ميت بالعالمية األولى تأثر كثيرا باالتجاهات 
األوربي�ة في فن الرس�م والنحت ونقل ه�ذا التأثير على 
تالمذت�ه وجيل م�ن الفنانين بعدهم .وض�ع في جداريته 
أالف من قط�ع الموزائيك محتفيا بطريقة الفنان الواعي 
الم�درك طبيعة التحول السياس�ي مترجم�ا رؤياه لعالم 
أمن ويس�وده السالم والحرية واألمل والتالحم بين قوى 

الشعب كما تقول أدبيات األحزاب اليسارية .
لكن الصور التي بدت مهم�ة وطافت إمامي باهته تظهر 
بج�الء ح�اد ان ال واقع بدون تفس�ير وم�ن خالله يظهر 
ك�م كانت كبير هذه الفجوة بين عالم فائق حس�ن وعالم 
الواقع المتش�ابك ال�ذي تحكمه قواعد بعي�دة عن منطق 
العق�ل والحكمة.فق�د حم�ل التاريخ السياس�ي الحديث  

طوفان المس�يرات الصاخبة التي ترف�ع علم الجمهورية 
العراقية وصور الزعيم قاسم وتهتف بقوة للسالم وللعهد 
الجديد ومن جموع النش�طاء السياس�يين وهم يلوحون 
باعت�زاز للنص�ب و للحمام�ات البيض وللش�عب بعماله 
ونسائه وفالحيه ومن مس�يرات المقاومة الشعبية التي 
دأب الش�يوعيون على تس�يرها وتحتش�د بمئات النساء 
الجمي�الت وهن يحملن بنادق الكالش�نكوف مارات إمام 
ه�ذه الجداري�ة باتجاه نص�ب الحرية لجواد س�ليم .لكن 
التغي�رات السياس�ية الجدي�دة بعد اغتيال الزعيم قاس�م 

تعرض مشهدا مأساويا
يقول عن�ه الكاتب محمد الجزائري )بعد خمس س�نوات 
ال أكث�ر م�ن ذل�ك التأري�خ صع�د بضع�ة )مس�لحين( 
برشاش�ات بورس�عيد علي ساللم من خش�ب ليمسحوا 
حمامات الس�الم من جدارية فائق حس�ن .. فلم تمسح! 
فجاءوا بعلب البويه وبفرش�اة عريضة وراحوا يصبغون 
الحمامات باألسود (. وحينها لم تعد الجدارية مكانا أمنا 
للعشاق والحالمون والش�عراء للجلوس تحتها  وزحفت 
عرب�ات الباعة لتقيم ج�دارا بينها وبين رؤي�ة النصب او 
حتى التفرج عن قرب لمش�اهدته .و حين بدا مسار عهد 
جديد في نهاية عقد الستينات ورغم غلبة الصوت الواحد 
في�ه كان االهتمام واضحا بالثقافة والفنون لكن ظروف 

ومتطلبات الحرب ف�ي الثمانيات بدت 
الجداري�ة وباق�ي الفن�ون أم�را ليس 
حي�ن   خصوص�ا  لالهتم�ام  ش�اغال 
اعقبه الحص�ار الظالم لتغرق الحياة 
بظلمة كبي�رة أخرى.وجاء االحتالل 
األمريكي ليشيع خرابا  شامال” في 
الحياة  وبدت س�احة الطيران التي 
يق�ع فيها النص�ب أكث�ر فوضى 
ومكان�ا للموت العبث�ي وصارت 
م�ن  البن�اء  عم�ال  تجمع�ات 
البس�طاء المعدمين هدفا سهال 
يتفنن فيه االرهابين  في إيقاع 
الم�وت واألذى فيهم.جداري�ة 
فائق حس�ن ال تشكو اإلهمال 
التصدع والتش�قق  أيض�ا  بل 

لأسف !
ويبدو الس�ؤال أكثر واقعية 
اآلن من يعيد لفائق حس�ن 
حلم�ه ويطل�ق حمام�ات 

السالم.

 حممد الذهبي  
ل�م تعلن ل�ه وعلى مدى خمس�ة وعش�رين عاما، عن 
س�بب انفصالها م�ن زوجه�ا االول، وه�ل كانت هي 
الس�بب ام ه�و، قال لها م�رة: على ح�د علمي هو من 
طلب االنفصال، لم تزد عل�ى قول تكرره دائما، انا من 
طلبت ذلك، لكنها مع هذا التفصح عن الس�بب، أدخلته 
جحيما كبر مع أبنائه، وكلما مر الزمن يتس�ع الجحيم 
أكثر، ال�زوج االول كان من اقربائها المقربين، وكانت 
تلتقي�ه في اوهامه هو ف�ي بيت أهلها، هذا مايفكر به 
عدنان في زياراتها المتك�ررة ألهلها، يصنع القصص 
في كل يوم جمعة له قصة مختلفة عن قصة األسبوع 
الفائ�ت، هذا مادرج عليه وامت�ص نقمته تماما، يلعن 
ال�زواج ويعتبره مؤسس�ة النت�اج الهموم وحس�ب، 
المشاكل اليومية كثيرة جدا، مع ان أحالم التتكلم معه 
بشيء يخص حياتها اليومية، يختلي بها في الشهر او 
الشهرين مرة واحدة، جثة هامدة التعطيه سوى مزيد 

من الشك والحيرة.
ل�م يفص�ح الق�رب الن�اس الي�ه، كان يحم�ل جرحه 
معه، مرس�وما على قس�مات وجهه المل�يء بالحيرة 

والترق�ب، في كل يوم يقرر قرارا مختلفا، الش�ك الذي 
ترب�ى بأحضانه كبر مع األيام، لم ير ش�يئا، لكنه رأى 
الكثي�ر، كل تصرف�ات اح�الم مع�ه التتع�دى ج�دران 
المؤسسة الزوجية، طعام ونوم منفرد، كان يتمنى ان 
تقص عليه قصة ولو بس�يطة م�ن حياتها التي دامت 
س�بع سنوات تجلده اس�واطها في كل يوم يمر، لكنها 
مصرة ان تحاربه بسالح النساء القاهر، الصمت تجاه 
معانات�ه، كان يتحين الفرص للحص�ول على معلومة 
واحدة عن حياتها الس�ابقة، لكن ل�م يفلح حتى وهو 
يفتش خزانة الثياب لعش�رات المرات، كل ش�يء كان 
متقن�ا ، ل�م تترك اث�را واح�دا خلفها، يفت�ش عن اثر 
لشفتيه على جسدها، يراقب حديثها في الوعيها اثناء 
النوم، يحاول ان يحلل الكلمات المبهمة، هل يعثر على 
اس�مه بين طي�ات الكلم�ات المختلطة، على ش�فاهه 
في ارجاء هذا الجس�د، عن صورته ف�ي طيات ثيابها، 
انه يتح�رك نحو الجنون ببطء، تس�لبه بعض االحيان 
جلس�ته في الخميس م�ع بعض االصدقاء، ليحتس�ي 
ش�يئا م�ن الع�رق العراق�ي ) العصرية(، تنتش�له من 
هموم ش�هرين او اكثر، يجدد معها نشاطه ثم يبتدىء 

رحلة الشك مرة اخرى.

لقد دّمر حياتك س�لمان! هذا ماقالته ل�ه ابنته الكبرى 
ب�كل وقاح�ة، فس�قط مستس�لما يبك�ي، دف�ع ثمنا 
باهظ�ا، صحته وصداعه اليوم�ي، والعزلة التي طالما 
يعبر عنها: س�أحمل اوراق�ي وامضي في مئة عام من 
العزل�ة، دائما تتبجح بتدينها المقيت، وانها تحب الله، 
كان يح�اول اقناعه�ا، ان الله يأمر بالح�ب، وعليها ان 
تفتش في كتابها المقدس، لترى اين يس�كن الله، هي 
تعرف الله بحروف معينة، وهو يحتج بان زواجه منها 

هو بغاء
مقنن، شرعنه ش�يخ غبي دخل الى غرفة نوم فقيرة، 
فكت�ب مايعجب�ه، فأصبحت ه�ذه الورقة ه�ي الوثاق 
الذي اوثقه طويال، يردد قول الس�ياب: واليمسح الليل 
اوجاع�ه بالردى، يح�اول ان يقرن نفس�ه بالمعذبين 
ايوب وس�يزيف، فيجد ان عذاباته تفوق كل العذابات، 
عذابات مقننة تبتكرها امرأة س�اذجة، لم تعجب يوما 
ببيت ش�عري كتب�ه او مقالة نش�رها، او صوت غناه، 
صار عصبيا وبعض االحيان يكره جميع الوجود، حتى 
الخمرة التستقبله كما تستقبل باقي الندامى، التسمح 
ل�ه بالوصول الى النش�وة او اللذة، يش�رب بالس�كر، 
فيمق�ت الرحل�ة التي التجلب س�وى الص�داع وبعض 

الهذيان، الجس�د ب�دأ يتهاوى فه�و اليتحمل مزيدا من 
االل�م اليومي، تصوروا ان االلم يقي�م معكم ليل نهار، 
وال تستطيعوا سوى ان تأخذوا المهدئات، يهلوس في 
احايين كثيرة، فتخرج هلوساته شعرا ونثرا، الفاليوم 
التفارقه، غالبا ما يكتشف ان هذا الكالم هراء، ربما زاد 
في الجرعة بعض الش�يء، فصنع اساطيره المعتادة، 
يؤس�فني انني غشش�تكم، فهي واحدة من هلوساتي 
فحس�ب، لم تكن المرأة هكذا، كان�ت اما مثالية، بدليل 
ان ابناءه�ا يحبونها اكثر مني، هذا مايقوله عدنان في 
نهاية كل جلس�ة، انا مجنون تتهيأ االش�ياء وترتس�م 
امام�ي وه�ي غير حقيقي�ة، كانت تس�ترق النظر الى 
زوجها االول في احدى المناسبات، وكان عدنان قريبا 
من�ه، وحين عادا الى البيت س�ألها، ه�ل كنت تنظرين 
باتجاه�ي، انك�رت وقالت انني لم ارك، ق�ال لها: كنت 
قريبا منه وأن�ت تنظرين باتجاهن�ا، تجاهلت وقالت: 
لم ارك، يالبش�اعة العذر، لقد ذهلت عني، قرر اخيرا ان 
يضعها امام اعين الجمي�ع فدس لها ثالثا من الحبوب 
المخدرة في العصير، كان يحاول اكتش�افها، لم تتكلم 

كثيرا، قالت انني اكرهك، فمضى في عزلته.

مشاريع تسوية القضية الفلسطينية
كتاب " مش�اريع تسوية القضية الفلسطينية  " ، تأليف د. عمر 
صالح العمري ، والذي صدر عن دار الخليج للنش�ر والتوزيع ، 

نقرأ من مقدمة الكتاب :
تناولت هذه الدراس�ة جانباً هاماً ورئيساً من جوانب القضية 
الفلس�طينية المتمثل بطرح حلول ومش�اريع لهذه القضية 
في الفترة ما بي�ن )2002-1936(م. وتبرز اهمية ذلك كون 
هذا الطرح يمثل دورا جديدا من ادوار القضية الفلس�طينية 
ل�م تش�هد من قب�ل . ولعل وقف�ة جديدة في دراس�ة هذه 
المش�اريع وقصر نظر العرب ف�ي تعاملهم معها وخاصة 
فيم�ا يتعلق بج�دوى السياس�ية االيجابية وع�دم جدوى 

السياس�ية الس�لبية تمكننا من الوقوف عند كثير من الحقائق في 
ميدان تحليل اسباب ضياع فلسطين ..

رائعة رضا قاسمي " اآلوركسرتا الليلية "
 

صدرعن  دار الربيع العربي للنش�ر والتوزيع بإصدار "األوركسترا الليلية " ... للروائي اإليراني 
العالمي رضا قاس�مي, ترجمة : غس�ان حم�دان. و تعتبر هي الرواية األعل�ى مبيًعا في إيران 
.ُنشرت عام 1996 في الواليات المتحدة، وسرعان ما نالت استحساًنا لدى القراء في المهجر 
وأصبح�ت عالم�ة فارقة للرواي�ة اإليرانية، ما جعله ينش�رها عام 2002 في إي�ران. ونظًرا 
لإلقبال الش�ديد ُطبع�ت 15 مرًة وفازت بعدة جوائز مثل جائزة مؤسس�ة كلش�يري، جائزة 
أفضل رواية في الس�نة، وجائ�زة أفضل رواية إيرانية خالل العقد األخير...يتالعب قاس�مي 

ف�ي روايت�ه هذه بالزمان والم�كان، ويضع القارئ بي�ن عالمين: الواقعي والمج�ازي، ليتهيأ له أنه في 
عالم الماليخوليا. وتدور أحداث الرواية في الممر الطويل للطابق السادس في مبنى باريسي يعود إلى شيوعي عجوز 

يستأجرها إيرانيون منفيون وبعض الفرنسيين...
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ُتعد مش�اهدة معالم إسطنبول الس�ياحية، بقبابها الفاتنة 
وطرازها المعماري الراقي، من أجمل الجوالت الس�ياحية 
حول العالم. يمكنك استكش�اف معالم المدينة في جوالت 
ح�رة، أو أن تأخ�ذ جولة س�ياحية مع مرش�د الكتش�اف 
معال�م المدينة وأهم آثارها. وأًيا كان اختيارك، فإن روائع 
إس�طنبول، أحد المراكز الثقافي�ة والفنية والمعمارية في 

تركيا، في انتظارك لتكتشفها.
تب�دأ الكثير م�ن برام�ج الرحالت ف�ي إس�طنبول بميدان 
الس�لطان أحمد. فهنا تجد جامع السلطان أحمد أو الجامع 

األزرق، هذا المعلم المعماري الفخم الذي يتميز بست مآذن 
)بينما معظم مس�اجد إس�طنبول األخرى له�ا أربع مآذن 
فقط(، كم�ا يتميز ببالطات القيش�اني الزرقاء الش�هيرة 
الت�ي تكس�و حوائطه م�ن الدخ�ل. وقد بني المس�جد في 
القرن الس�ابع عشر ليصبح أهم مساجد المدينة.كما يضم 
الميدان أيًضا متحف آي�ا صوفيا، وهو من المعالم األخرى 
الب�ارزة للمدينة. وقد ُبني المبن�ى أوالً كاتدرائية في العهد 
البيزنطي، ثم أصبح مس�جًدا بعد الفت�ح العثماني للمدينة 
ف�ي القرن الخامس عش�ر. وم�ن المعالم األخ�رى التي ال 

يجب أن تفوتك قصر الباب العالي وخزان بازيليك.وتحتوي 
إس�طنبول أيض�ا على واحات تتس�م بالس�كينة والهدوء. 
وتطل جزر األمير بطابعه�ا الهادئ على بحر مرمرة.ففي 
جزي�رة بويوكادا يتخل�ص المرء م�ن الضوضاء وضجيج 
الس�يارات، ويس�تطيع الس�ياح الذين ال يرغبون بالمشي 
أو قي�ادة الدراجات الهوائية، اس�تخدام عربة الحصان، أو 
“الفيتون” والتي تعتبر أكثر وس�ائل النقل شعبية.وتتميز 
الجزيرة بالمناظر الطبيعية الساحرة التي تمتزج بالهندسة 
المعمارية ذات الطراز العثماني. ويمكن للزائر التجول في 

الش�وارع الخلفية لمش�اهدة المناطق العليا من الجزيرة، 
والمغط�اة بأش�جار الصنوبر.ام�ا الجولة في البوس�فور 
فه�ي رحلة في حلم القرن الذهبي وهو ميناء طبيعي على 
نهر البوس�فور وهو الخط الفاصل بين القس�م اآلس�يوي 
واألوروب�ي ف�ي إس�طنبول. وتتمت�ع رحالت البوس�فور 
البحرية بش�عبية كبيرة بين الس�ياح وجميع الراغبين في 
زيارة معالم المدينة، حيث تعرض مش�اهد ليس لها نظير 

آلفاق المدينة الرائعة من الماء، خاصة أثناء الليل.
و في إسطنبول ال تعرف كيف تمشي رافعا رأسك إلى فوق 

متأم�ال القباب واألديرة أم تمش�ي ش�اخصا في المحالت 
والمطاع�م والمقاه�ي ونمط الحياة اليوم�ي في المدينة، 
ففي دير وكنيس�ة آية يورجي يعود تاريخ الدير إلى القرن 
الس�ادس، ويش�تمل على كنيس�ة تقع فوق أعل�ى تلة في 
بويوكادا، والذي يش�كل أحد أب�رز مالمح الجزيرة. ويجدر 
بالزائ�ر أن يمتع ناظريه بفن التصميم الداخلي للكنيس�ة. 
ويس�تطيع المش�اة على امت�داد الطريق أن يلمح�وا بقايا 
طق�وس تقام س�نوياً ف�ي أبريل/نيس�ان، ويعتق�د بأنها 

تحقق األمنيات.

واحات إسطنبول جزر هادئة بعيدة عن فوضى املدينة

أخيًرا وصلنا إلى كازابالنكا، بالفعل إنها الدار البيضاء 
ف�كل األبني�ة الحت ل�ي بيضاء رغ�م عتمة المس�اء. 
المشهد هنا مختلف رغم أن التنظيم المدني والشوارع 
على النمط نفس�ه لمراكش، غي�ر أن األبنية العصرية 
الشاهقة اإلرتفاع هي الطاغية على النمط المعماري 

للمدينة.
كث�ر منا يس�معون عن جامع الملك حس�ن الثاني في 
كازابالن�كا، الذي يعتبر تحفة فنية ُش�ّيدت فوق الماء 
ع�ام 1986 ليكون ثان�ي أكبر جامع ف�ي العالم. وقد 
يش�ّك الواح�د منا ف�ي صدق الوص�ف الذي يق�رأه أو 
الص�ور التي يراه�ا، ويظن أن�ه مبالغ فيهم�ا، ولكن 
عندم�ا يقف في باح�ة الجامع الخارجي�ة يرى أن كل 
ما كتب وصّور ليس س�وى جزء بسيط من كبر حجم 
هذا الجامع وروعة هندسته المعمارية المتماهية مع 

المحيط األطلسي الذي يقف عند ساحله. 
فكل ركن في ه�ذا الجامع عمالق، البوابات والقناطر 
واألعم�دة الرخامية والينابيع المغلّفة بالفسيفس�اء 
تحف فني�ة مترامية األطراف ال تأبه لموج األطلس�ي 

الذي يتكّسر عند سوره القليل اإلرتفاع. 
أّما منارته التي يبلغ ارتفاعها 210 أمتار، ففيها الكثير 

من الروعة الهندسية الفريدة، وقد ُشيدت على النمط 
األندلس�ي يغلّفها الرخام، وتجمع بين عراقة التقاليد 
والحداث�ة، إذ ينبع�ث منه�ا ضوء أش�عة اللي�زر الذي 
يبلغ مداه 30 كيلومتراً موّجها نحو الكعبة الش�ريفة، 

ليرشد المصلين إلى القبلة.
وتعتب�ر قاعة الص�الة الجزء األكثر إبهاراً بهندس�تها 
المعماري�ة التقليدية، فهي مجهزة لتس�تقبل 25000 
مصٍل. وقد بنيت على شكل مستطيل وتبلغ مساحتها 

20000 متر مربع.
كورنيش عين دياب البحري

أخذتنا الحافلة إلى كورني�ش عين دياب البحري الذي 
تحّول إلى متحف في الهواء بعدما وضع أحد النحاتين 
المغارب�ة منحوت�ات من البرون�ز مختلفة األش�كال 
واألحج�ام على طول�ه مما جعل التن�زه على رصيفه 
متعة تتوسط جمال األطلسي بمياهه الفيروزية التي 
ت�ذوب عند الش�اطئ وخضرة هضبة أنف�ا المواجهة 
التي اندس�ت فيها فيالت جميلة جاءت هندستها على 

النمط اإلسباني والبرتغالي. 
يعتبر الكورنيش مرتع س�كان ال�دار البيضاء يلجأون 
إلي�ه للتمتع بنس�ائم المحيط الصيفي�ة. إذ تمتد على 

طوله الشواطئ ومقاهي الرصيف والفنادق والمالهي 
الليلية.

مما يجعل الحركة فيه ال تهدأ على مدار الس�اعة. يبدأ 
الكورنيش من المن�ارة، وتعرف بالهانك، وينتهي عند 
ش�اطئ عين دي�اب الرمل�ي. وفي مقاب�ل الكورنيش 
يس�تريح ضري�ح س�يدي عب�د الرحمن عل�ى صخرة 
بحرية وي�زوره المؤمنون عندما يكون ارتفاع الموج 

منخفًضا.
أنفا إنتقال بين العالمين األوروبي والمغربي

دارت بنا الحافلة في ش�وارع هضبة أنفا حيث تندس 
الفيل�الت الجميلة ذات النمط البرتغالي في الهندس�ة 

عاكسًة ترف سكان هذه الهضبة. 
فيم�ا الش�وارع العريضة تحض�ن المبان�ي العصرية 
تنافسها مباٍن قديمة تستعرض روعة الفن المغربي، 
وتس�اندها في استعراضها س�احات عامة تتوسطها 
الينابيع ذات النمط األندلس�ي المزخرف بالفسيفساء 

الزرقاء. 
إل�ى أن وصلن�ا إل�ى جنوب ال�دار البيض�اء حيث يقع 
حي حابوس الذي يعود تاريخ إنش�ائه إلى عام 1923 
وكان يع�رف بالمدينة الجديدة خل�ف القصر الملكي. 

لم يكن الهدف م�ن بنائه الفصل بين األحياء المغربية 
واألوروبي�ة، وإنم�ا بن�اء مدين�ة حديثة عل�ى الطراز 
المغرب�ي التقلي�دي ال�ذي يتمّي�ز ببوابته ومس�اجده 

وشوارعه الصغيرة. 
وقد صمم بناء هذا الحي المهندس الفرنس�ي ميش�ال 
إيكوش�ار ال�ذي س�اهم أيضاً ف�ي التخطي�ط الُمدني 
لمدينتي بيروت ودمش�ق. وعلى طول ش�وارع الحي 
القناط�ر حي�ث توج�د  الس�احات تصط�ف  وح�ول 
الب�ازارات التي تعرض األعمال الفخارية والنحاس�ية 

والمالبس التقليدية، إضافة إلى المكتبات. 
كما يضم الح�ي “المحكمة”، وهو معل�م أثري يتمّيز 
بالقب�اب المزخرفة بالفسيفس�اء األخضر وقد ش�ّيد 
على نم�ط الهندس�ة المعمارية المغربي�ة. ويقع في 
مقابل المحكمة مس�جد محمد الخامس الذي تحيطه 

حديقة غّناء تعكس شغف المغاربة بالطبيعة.
بازار سوق القصبة والمدينة العتيقة

ترجلنا عند إحدى بوابات المدينة العتيقة القائمة التي 
تحضنها كازابالنكا العصرية. نموذج مثالي لمن يريد 
خوض تجربة الولوج في عالم المدينة العتيق بسحره 

وألوانه. 

عندما تكون في المطار تتردد على مس�معك رحلة سعيدة 
أو موّفق�ة... وعندما تصل إلى إح�دى المدن وتتجول في 
ش�وارعها، تس�رع خطاك نحو ينب�وع ترمي في�ه قطعة 
نقدي�ة أو ش�جرة تحفر عليها اس�مك ألنه قي�ل لك إن ذلك 

جالب للحّظ. 
ومهما كان نوع الحّظ الذي تس�عى إليه، فإن له أس�اطير 
بعض الن�اس يعتقدون به�ا فيما بعضهم اآلخ�ر يدفعهم 
فضوله�م للتعّرف إليها. وفي كل األح�وال للحّظ حكايات 
كتبت على أش�جار وأوراق وينابيع تنتش�ر في مدن حول 
العالم... بعضها طريف، وبعضها أصبح تقليًدا ضمن تراث 

الشعوب. 
من إيطاليا والصين واليابان والبالد اإلسكندنافية واليونان 
إخترنا أساطير عبرت صفحات التاريخ حتى وصلت إلينا، 

فإما أن تصدقها وإما ال، فهي تبقى أساطير.
اليابان، قّصة حب

أصل حكاية شجرة األمنيات
تق�ول األس�طورة إن أمي�رة األس�اطير أوريهي�م وقعت 
في حب بش�رّي اس�مه هيكوبوش�ي فتخلّت عن مملكتها 

وتزّوجته. 
وبعد س�نوات أعاده�ا والداها فانفصلت ع�ن العالم الذي 
ينتمي إليه زوجها بنهر يس�تحيل اجتيازه، فغرقت مجّرة 
درب التبانة والعاشقان وولداهما في األحزان. وإلرضائهم 
س�مح ملوك األس�طورة بلقاء أوريهيم في الليلة السابعة 

من الشهر السابع في كل سنة. 
وهك�ذا ف�إن اليابانيي�ن يحتفلون في الس�ابع من تموز/ 
يولي�و كل عام بعي�د تاناباتا. فعلى أوراق صغيرة تس�مى 

تانزاك�و ي�دّون الياباني�ون أمنياته�م ويلصقونه�ا عل�ى 
أغصان ش�جرة البامبو، وبحسب األسطورة فإن أوريهيم 
وهيكوبوش�ي يحقق�ان أمنياته�م، ولك�ن بع�د أن ُترمى 
ش�جرة البامبو إم�ا في النهر أو ُتحرق عن�د منتصف الليل 

أو في اليوم التالي.
ينبوع تريفي في روما

عند س�فرك إلى روم�ا ال تفّوتي الم�رور بينبوع »تريفي« 
األكثر ش�هرة في المدينة، والموجود في قلبها عند أقصى 
»البانتي�ون« في س�احة إس�بانيا. وهو تحف�ة نيكوالس 
سالفي أنجزها عام 1762 بناء على طلب البابا بنوا الرابع 
عش�ر، وقد ح�ّل الينبوع مكان فّوهة قن�اة رومانية كانت 

تستجلب الماء من النبع. 

أما التس�مية فأتت كم�ا تذكر النقوش عن�د أدنى الينبوع، 
من اسم شابة اسمها تريفي كشفت للجند الرومان مصدر 
الماء لتنق�ذ عذريتها. أما تقليد الوق�وف أمام الينبوع هو 
أن ترم�ي قطعتي نق�ود معدنيتي�ن فيه، القطع�ة األولى 
لألمني�ات أما القطعة الثانية لتكوني أكيدة من عودتك إلى 

روما.
Clover إذا وجدت نفل

بأربع أوراق فأنت محظوظ
يقال إن الش�خص الذي يعثر على نف�ل بأربع أوراق فهذه 
إشارة إلى أنه محظوظ. وهذا اإلعتقاد موجود عند غالبية 

الشعوب.
فإالَم ترمز الوريقات األرب�ع للنفل؟ الوريقة األولى ترمز 

إل�ى اإليم�ان والثانية إلى األم�ل والثالثة إل�ى الحب، وإذا 
وج�دت الرابعة فترم�ز إلى الحظ. وف�ي التقليد اإليرلندي 
ترمز النف�ل بوريقاتها الثالث إلى اإليم�ان، أما إذا ُوجدت 

الرابعة فهي تعني أن الشخص سينعم برضى الله.
النمر في األساطير الصينية 

أُعتبر النمر لزمن طويل جالًبا للحظ في علم الفلك الصيني، 
كما يعتبر رمًزا للحماية من اآلالم والحوادث والسرقة.

شجرة البلّوط في البالد اإلسكندنافية
يرمز ش�جر البلوط إلى الشباب والقّوة واإلزدهار والحظ 
الس�عيد، وج�وزة البلّ�وط تعن�ي أيًض�ا النم�و الروح�ي 
لإلنسان. ويعتقد اإلس�كندنافيون أن وضع جوزة البلّوط 

على النوافذ يحمي منازلهم من الصواعق. 
وقد يبدو هذا األمر، أي إبعاد الصواعق، بالنسبة إلينا اليوم 
طريًف�ا ومجرد خرافة ولكن هذا اإلعتقاد كان حتى ماٍض 

قريب مقبوالً بين اإلسكندنافيين.
شجرتا  »الم تسوين« لألمنيات

قرية »الم تس�وين« مأهولة منذ 700 سنة وتضج بحركة 
القرويين والسياح بسبب شجرتي األمنيات. ففي الماضي 
وخ�الل األعياد كان القرويون يدّونون أمنياتهم على رأس 
ورقة ومن ثم يقذفونها إلى أعلى أغصان الش�جرة، وكلما 
اقترب�ت الورقة إلى أعل�ى غصن كان لدى الش�خص حّظ 

أكبر لتتحقق أمنياته. 
واليوم يأتي آالف الزوار إلى هذه القرية ليجّربوا حظوظهم 
في تحق�ق أمنياتهم خالل األعياد الصينية. وراهًنا صارت 
تعلق رس�الة األمنيات على لوحة أو على شجر نسخة عن 

الشجرتين األصليتين.

نيويورك
 سري بني سطور نجامت هوليوود وأفالمهن

نيوي�ورك ه�ذه المدينة األميركية المزّن�رة بكثير من األلغ�از المتناقضة 
حول تاريخ تأسيس�ها وتس�ميتها وس�كانها األصليين، ولقبها »التفاحة 
الكبي�رة«. ومهم�ا يكن فهي مدينة مش�غولة ب�كل أناقة رغ�م الفوضى 
المندّسة بين أروقتها. أبراج شاهقة مثيرة للعجب انبثقت منذ أوائل القرن 
العش�رين تعكس هندستها المعمارية إبداًعا فنًيا فريًدا ، تبدو وهي تعانق 
سحب الشتاء وكأنها تتجس�س على أخبار السماء، فيما األبنية الصغيرة 

تصغي إلى ما يدور في كواليس العالم األرضي.
ش�وارع مزدحم�ة على مدار الي�وم، ضوضاء بش�رية في النه�ار وأنوار 
متحركة في الليل. هكذا هي نيويورك، مدينة عشقها كل من عاش فيها أو 
زارها. فال عجب في أن تتحّول إلى ملهمة الروايات الهوليوودية وأخيلتها، 
لتدور عدس�تها بكل أبعادها بين شوارع وأنفاق وأزقة ومقاٍه ومالٍه ليلية 
تصدح موس�يقى الجاز عن�د مداخلها. في النهاية، إنه�ا نيويورك التي ال 

يمكن إسقاطها من سطور كّتاب السينما وسيناريواتهم.
وعلى مدار القرنين الماضي والحال�ي، كانت نيويورك المدينة التي دارت 
فيه�ا أجمل أف�الم هوليوود وخلّدت شاش�تها الفضية العمالقة مش�اهد 
لنجمات ونجوم األبيض واألس�ود وألوان س�يكام ثم األلوان الرقمية من 
مارلين مونرو في فيلم TheSeven Year Itch وصورة فستانها المتطاير 
الشهيرة إلى جنيفر لوبيز في وسط منهاتن . والمواقع النيويوركية التي 
تظهر على الشاش�ة ليست ديكوًرا موقًتا، بل معالم موجودة بالفعل. فإذا 
م�ا ذهبِت إلى نيويورك، ق�د تمّرين بها، فلَم ال تش�اركين بطالت أفالمها 

وأبطالها في حفظها في ذاكرة كاميرتك وصورك الرقمية الملّونة؟
هل تعرف أين الُتقطت صورة فستان مارلين مونورو المتطاير؟

الُتقط�ت هذه الصورة لمونرو وهي تقف ف�وق رصيف مترو األنفاق في 
15 أيلول/س�بتمبر عام 1954، وقد التقطت في األصل في جادة مانهاتن 
ليكزنغتون ش�ارع 52.ويق�ال إن مخرج الفيلم بيلي وايل�در أعاد تصوير 
هذا المش�هد، األش�هر في تاريخ الس�ينما، مرات عدة والس�بب يعود إلى 
تجمه�ر المعجبين وهم يراقبون المش�هد ويتهامس�ون ويحّيون النجمة 
الهوليوودي�ة، فك�ّرر التصوير إلى أن اقتنع بالنتيجة، ولكن للس�خرية لم 
يقتنع منتجو الفيلم بجودة الصوت فأعيد تصوير المش�هد في استديوات 
فوكس. فيما بقية مش�اهد الفيلم صورت في محطة بنسلفانيا، والجادة 
 Richard’s السابعة وشارع 31 الغربي في مانهاتن. أما الشقة فكانت في
Apartment، وشارع 164 شرق شارع 61 وجادة ليكزنغتون، وشارع 57 

بين جادة ماديسون وبارك أفينيو في مانهاتن.
أودري هيبورن في فيلم فطورالصباح مع تيفاني  وأناقة الستينات

من بين أكثر أفالم هوليوود الرومانس�ية الت�ي صّورت في نيويورك عام 
1961، ففيه تماهت صورة ب�الد إدواردز مع حكاية ترومان كابوت التي 
تبدأ بمش�هد للجميل�ة أودري هيبورن في دور هولي غواليتلي، ش�ابة ال 
تزال مرتدية فس�تان س�هرة أنيقاً من الليلة الماضية، تحدق بش�كل حالم 

إلى واجهة تيفاني وهي تمسك حلوى وفنجان القهوة. 
هذا المشهد الجميل ُصّور يوم أحد عند الصباح الباكر جًدا في إحدى زوايا 
الجادة الخامس�ة وشارع 57. تبدأ أحداث الفيلم وتتالى مشاهد نيويورك، 
فتظهر باندشيل في سنترال بارك، فيما شّقة البطلة هولي 196 شرًقا في 
ش�ارع 71 وفي جادة ليكزنغت�ون، وبوتيك تيفاني أند كو في الجادة 727 

وشرق شارع 57 في مانهاتن. 
ومكتب�ة نيوي�ورك العامة واح�دة من أكب�ر المكتبات العامة ف�ي العالم 
وإح�دى أهم مكتبات األبحاث في الوالي�ات المتحدة األميركية. لقد كانت 
هذه المكتبة، الخلفية المش�هدية في الكثير من األفالم مثل فيلم »سبايدر 

مان« .

كازابالنكا مدينة ال ختشى رياح احلداثة

ألساطري احلّظ رموز وأمكنة حول العالـم

يبدو أن المغرب أراد إدخالي في متاهة سحره فال أتعّرف إلى مدنه إال مع الصباح... تركنا مراكش آخر النهار عندما بدأت الشمس 
بالغروب خلف جبال أطلس الخضراء، تسابق الحافلة المسرعة نحو كازابالنكا أي الدار البيضاء. الثالث ساعات التي توقعناها زادت 

نحو الساعة يوم األحد التي تشهدها مداخل كازابالنكا بسبب زحمة سير.
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عنيفًا إرهابيًا مع معارضيه ، لينًا ضعيفًا أمام البالط وأصحاب القرار األعلى ..

أرشد العمري : رئيس الوزراء .. الذي سلم مفتاح بغداد إىل االنكليز بفرح غامر
، فخبرته بشؤون تخطيط المدن ضئيلة ، ولم يعتمد في تخطيط العاصمة إال على 

مشاهداته وذكائه ، فهو ارتجالي يعني كلمة االرتجال السياسي ، ولهذا لم يصلح إال 
لوزارات انتقالية.. عنيفًا إرهابيًا مع معارضيه ، لينًا ضعيفًا أمام البالط وأصحاب القرار 

األعلى .. سلًم بغداد إلى االنكليز العام 1941 بفرح غامر .. عصبي المزاج 

تستمر جريدة المستقبل العراقي بنشر شخصية من شخصياتي كل خميس.
كان يدير معامالته وكتاباته بيده اليسرى ، وهو يميني محافظ، ,صار وزيرا للخارجية 
وغير ملم بالشؤون الدولية ، استطاع جعل  بغداد ـ لعنايته بضواحيها ـ قرية كبيرة ، 
لكنه لم يستطع تحويلها إلى مدينة 

 ق�ادر على التنفيذ، لبق في األحاديث، مدرك لقيمة 
ذكائ�ه .. يضيق ذرعا من الصح�ف وحرية الرأي .. 
وصفه الش�اعر ألجواهري بقصيدة بعنوان )ارشد 

العمري( :
تركوا البالَد وأْمَرهنَّه 

لخيال مسعور بِجنَّْه
لمغّفٍل عّما به   

ُحْمقاً فكيَف لما بهنَّه
تركوا البالَد وأمَرُهّنه  

للدائراِت ُتديُرهّنه
ٍل بالبائعين  وموكَّ

هنَّه وبالُدروب ورشِّ
ومرافق ُندَل الفنادِق    

بين َمردوخ وَحّنه
باللِه قْل لي يا ابَن منتوِف  

 الِسبال ألنت فْتَنه
نبذة عن حياته :

ولد ف�ي مدينة الموص�ل الع�ام 1888 ، كان والده 
محاف�ظ الموصل آنذاك ، أكمل دراس�اته في مجال 
الهندس�ة الع�ام 1908 ف�ي اس�طنبول .. س�اهم 
كمهن�دس في إعم�ار المس�جد األقص�ى  ..  وفي  
أيل�ول الع�ام 1920 اقترح مهن�دس بلدية الموصل 
أرش�د العمري على المجلس البل�دي ضرورة ، كما 
ساهم في تنفيذ مشروع إسالة ماء الموصل العام 

 .. 1921
اختي�ر عض�واً ضمن األعضاء الخمس�ة عش�ر في 
)جمعي�ة الدف�اع الوطن�ي ف�ي الموص�ل( .. التي 
اتصلت بلجنة التحقيق الدولية التي شكلتها عصبة 

األمم حول الموصل .. 
العمري أمين بغداد : 

شغل العمري منصب أمين العاصمة خالل )تشرين 
الثان�ي 1931 – 23 تش�رين األول1933( ثم للمدة 
)تش�رين الثاني 1936 –  حزي�ران1944 ( .. ومما 
يواخ�ذ على عمله أميناً للعاصمة في الفترة األولى 
ع�دم اهتمامه باآلث�ار العراقية ، فق�ام بهدم باب 
بغ�داد القديمة وجعله متنزه�اً )حديقة األمة( في 
منطقة الباب الش�رقي   وهدم بعض الدور التراثية 
في الكاظمية وشارع الرشيد ، وهدم جزء من جدار 
جام�ع مرجان ، فوجهت االنتقادات إليه ،وخرجت 

التظاهرات في بغداد تهتف ضده ..
وخ�الل مدة تولي�ه أمان�ة العاصمة للم�دة الثانية 
أظهر نش�اطاً إدارياً ملحوظاً في توس�يع وتطوير 
مدين�ة بغ�داد، ومن جملة أعمال�ه : تنظيم منطقة 
الجادرية، وفتح شارع في وسطها عرضه 60 متراً 
وفي 25 كانون األول 1936 ، وانجاز ش�ارع غازي 
، ودف�ن الخن�دق المحي�ط ببغداد حي�ث حوله إلى 
متنزهات ومناطق عامة س�ياحية ، وش�ق ش�ارع 
حدي�ث ش�ارع الملكة عالي�ة )ش�ارع الجمهورية 

العام 1952( ..
� وتشييد قاعة الملك فيصل األول، والقصر األبيض 
ك�دار للضياف�ة، وقاع�ة أمانة العاصمة ، وإنش�اء 

بارك السعدون خالل عامي 1939-1941 ..
تسليم بغداد لالنكليز : 

بعد ان�دالع الحرب العراقي�ة البريطانية في مايس 
الع�ام 1941،وانس�حاب أعض�اء حكوم�ة الدفاع 
الوطن�ي والعق�داء األربع�ة إل�ى إيران ، تش�كلت 
لجن�ة األمن الداخلي بموجب كتاب مجلس الوزراء 
المرقم 2205 والمؤرخ في 28/5/1941، برئاسة 
أرش�د باعتباره أمين العاصمة بهدف الحفاظ على 
الوضع بعد انسحاب الجيش العراقي من العاصمة 
، ووض�ع تحت تصرف هذه اللجنة قوة من الجيش 

وشرطة بغداد  ..
وقررت اللجنة :

1. تأمي�ن س�المة األهليين وممتلكاته�م، وتنظيم 
حياتهم خالل الطوارئ .. 

2. الق�وة المتيس�رة –أ- ق�وة ش�رطة بغ�داد. ب. 
االنضباط العسكري ..

3. الخطة – أ – عند حدوث أسباب قاهرة بانسحاب 
الجيش م�ن العاصمة، يصدر متص�رف لواء بغداد 
أمراً بمنع  التجوال داخل العاصمة مدة االنسحاب، 
ويتوج�ب على الس�كان اإلقامة ف�ي بيوتهم ، كما 
اتخ�ذت اللجنة الكثير من القرارات منها اس�تمرار 
الحراس�ات عل�ى الس�فارة البريطاني�ة ، تقس�يم 
العاصم�ة إلى أقس�ام لغرض اإلش�راف على األمن 
في العاصمة، وتأس�يس نقاط ثابت�ة في الميادين 

الرئيسية .. 
بع�د لجوء رش�يد عال�ي الكيالني إلى إي�ران ، عين 
يون�س الس�بعاوي نفس�ه حاكم�اً على الع�راق ، 
لكنه لم يصمد وانس�حب أيضاً مع القادة والعقداء 
األربع�ة والقادة الذين قام�وا بالحركة ، حيث بقًي 
أرش�د العم�ري أمي�ن العاصم�ة وحده ف�ي بغداد 
للحفاظ عل�ى األمن، بعد أن أصبح�ت بغداد في يد 
البريطانيي�ن ، وانقطعت المواصالت في كل مكان 
وأصبح�ت ث�الث أرب�اع بغ�داد معزول�ة ، أدى هذا 
الوض�ع إلى تش�تت الجي�ش العراقي م�ن جبهات 

القتال لعدم وجود قيادة له ..
وف�ي ه�ذه األثناء تول�ت )لجن�ة األم�ن الداخلي( 
مسؤولية مفاوضة الس�فارة البريطانية ، وأخذت 
موقع الوس�يط لعقد هدنة م�ع الجيش البريطاني 
وأس�فرت المفاوض�ات عن عق�د الهدن�ة ، بعد أن 
حضر أرشد العمري إلى السفارة البريطانية، فقام 
الس�فير البريطان�ي كورنوالي�س بتوجيه رس�الة 
بالالسلكي إلى قائد القوات البريطانية في الحبانية 
إليق�اف القتال ، وقد تولى صياغة ش�روط الهدنة 
الجن�رال كالرك ،ومارش�ال الج�و داليبك ،والس�ر 
كورنواليس الس�فير البريطان�ي، وصادقت عليها 
هيئة األركان العامة في لندن .. ونصت الهدنة على 

:
1. تتوق�ف الحركات العس�كرية ما بين الجيش�ين 

على الفور ..

2. يسمح للجيش العراقي االحتفاظ بأسلحته ..
3. يطلق سراح جميع أسرى الحرب ..

الس�لطات  إل�ى  التس�هيالت  جمي�ع  تعط�ى   .4
البريطانية ..

يق�ول الزعي�م الركن طه الهاش�مي ف�ي يومياته 
بتاري�خ 31 مايس 1941 : )طلبن�ي أمين العاصمة 
فذهب�ُت إلي�ه وكان ن�ور الدي�ن محم�ود، وأمي�ن 
العمري، وحميد نصرت، وحميد رأفت، ومصطفى 
راغب، والرئيس رفيق عارف ، وحسام الدين جمعة، 
وخال�د الزه�اوي وغيره�م حاض�رون، وأطلعني 
أرشد على شروط الهدنة فكانت فيها بعض المواد 
التي تلف�ت النظر ودار البح�ث، وكان رفيق عارف 
أكثر تحمس�اً لصيانة ش�رف الجيش واالس�تمرار 
بالمقاوم�ة ، وكان أمين العمري أكثرهم تحمس�اً 
لقبول الش�روط ، أما أرشد العمري أمين العاصمة 
فقال أنه يتحمل المس�ؤولية وحده بقبول شروط 
الهدن�ة .. وأخي�راً وقعه�ا كل من اللواء إس�ماعيل 
نام�ق والزعيم الرك�ن حميد نص�رت والعقيد نور 

الدين محمود نيابة عن الجيش( ..
وبذل�ك حص�ل أرش�د العم�ري حصل على وس�ام 
الق�الدة الذهبي�ة من لن�دن تقديراً لما ق�ام به من 
سيطرة على بغداد بعد أحداث انتفاضة العام 1941 
، وجرى االحتفال بتقلي�ده القالدة في بهو األمانة 

..
مناصب أخرى :

� شغل العمري مناصب أخرى ، وهي :
� وزي�ر الخارجي�ة للفت�رة م�ن 3/6/1944 إل�ى 

.. 25/8/1945
� وزير الدفاع العام 1948 ..

وزارته األولى : 
قبل أن يتولى رئاس�ة ال�وزارة كان العمري عضواً 
في مجل�س األعيان خالل وزارة توفيق الس�ويدي 
وهو أح�د األعيان الس�بعة الذين قاطع�وا الوزارة 
، وأجبروه�ا على االس�تقالة ، فكل�ف  الوصي عبد 
اإلله أرش�د العمري بتشكيل الوزارة ، في االول من 

حزي�ران الع�ام 1946 ، وكانت المهمة الرئيس�ية 
المناطة بها ، ح�ل مجلس النواب وانتخاب مجلس 

جديد .. 
مجزره كاورباغي :

تقدم عمال ش�ركة نفط كركوك بعدد من المطالب 
لتحس�ين أحوالهم المعيشية على أمل أن تستجيب 
لها ، لكن الش�ركة تجاهلت تل�ك المطالب رغم كل 
التأكي�دات والمذك�رات المرفوعة له�ا، ولما يئس 
العمال من استجابة الش�ركة إلى مطالبهم لجاءوا 
إلى اإلضراب عن العمل في 3 تموز العام 1946 حتى 
تس�تجيب الش�ركة لمطالبهم ، التي تضمنت زيادة 
األج�ور، وتهيئة دور س�كن لعوائله�م ، أو منحهم 
ب�دل إيجار ال�دار، وتخصيص س�يارات لنقلهم إلى 
مقر عملهم في الشركة ، ومنحهم إكرامية الحرب 
أسوة بعمال النفط في حيفا وعبدان،وأخيراً تطبيق 

قانون العمال الذي شرعته الدولة ..
لج�أت حكوم�ة ارش�د العم�ري إلى ممارس�ة كل 
وس�ائل الضغط واإلرهاب إلجباره�م على العودة 
إل�ى أعماله�م متجاهل�ة كل مطالبه�م ، غي�ر أنها 
ل�م تفلح ف�ي ثنيه�م ع�ن مواقفه�م، وإصرارهم 
على االس�تمرار ف�ي إضرابهم حتى تلبي الش�ركة 

مطالبهم العادلة ..
تدخلت الحكومة لفض اإلضراب ، فقد حضر وزير 
االقتصاد بابا علي الش�يخ محمود إلى كركوك في 
7 تم�وز 1946 ف�ي محاول�ة للضغط عل�ى العمال 
المضربي�ن بغية إنه�اء إضرابهم ، ولما فش�ل في 
إقناعهم عاد إلى استخدام أساليب التهديد والوعيد 
، وق�د قابله العمال المضرب�ون بتجمع جماهيري 
واس�ع في حديق�ة كاورباغي ، حي�ث ألقيت خالل 
ذلك التجمع الكلمات التي عبرت عن حقوق العمال 
المش�روعة، وإصراره�م عل�ى تحقي�ق مطالبهم 

العادلة ..
بالمقاب�ل أحاط�ت ق�وات م�ن الش�رطة بالتجمع 
العمالي ، وبدأت بإطالق النار مما أدى إلى س�قوط 

16 عامالً ، وجرح أكثر من 30 آخرين ..
ل�م تكتِف الحكومة بتلك اإلجراءات الوحش�ية ، بل 
سارعت إلى إنزال قوات الجيش إلى شوارع كركوك 
، وأصدرت أمراً بمنع التجول في المدينة خوفاً من 
ردة فعل الشعب على تلك الجريمة النكراء ، وهكذا 
لطخت حكومة أرش�د العمري أيديها ، بدماء عمال 

نفط كركوك .. 
لقد أش�علت مذبح�ة كاورباغي مش�اعر الش�عب 
وق�واه السياس�ية الوطنية، واس�تنكرت األحزاب 
تلك الجريمة المروع�ة ،وأدانت الحكومة وحملتها 
مس�ؤولية ما حدث، وطالبت بمعاقبة المسؤولين 

عن المذبحة ..
اضطرت الحكوم�ة أمام الضغ�ط الجماهيري إلى 
اإلعالن ع�ن إجراء التحقي�ق ، وكلفت نائب رئيس 
محكمة االس�تئناف في بغداد الس�يد احمد طه في 
15 تموز بالس�فر إلى كركوك ، وإجراء التحقيقات 

الالزمة في وقائع المذبحة ، وقد قام الس�يد احمد 
طه بالمهمة ، وقدم تقريره إلى وزارة العدل ، وكان 

أهم ما جاء في التقرير ما يأتي :
1 � إن عمل المضربين كان س�لبيا وليس إيجابيا، ) 

أي لم يبادروا بالعنف( ..
2 � لم يكن من اجتماعهم هذا ما يخش�ى منه على 

األمن ..
3 � إن الشرطة نفسها كانت تعلم بهم قبل الحادث 
، وكان�ت تراقبه�م ، ول�م يزيدوا في الي�وم األخير 

الذي وقع فيه الحادث في عملهم شيئاً ..
4 � إن المجتمعين جميعا كانوا عزالً من السالح ..

5 � إن كل ما قاموا به أن البعض منهم رجم الشرطة 
بالحجارة بعد أن ضربتهم بالعصي ، وأطلقت النار 

عليهم وفرقتهم .. 
6� إن معظم القتلى والجرحى أصيبوا بعد أن أدبروا 

،) أي أصيبوا من الخلف( ..
7� إن الشرطة تجاوزت في عملها حد المعقول في 

أمر تشتيت المجتمعين ..
8 � إن اإلدارة أوقف�ت أش�خاصا لي�س له�م يد في 

التحريض على نفس الحادث ..
لقد اته�م التقرير كل من متصرف كركوك  حس�ن 
فهمي  ومدير الش�رطة عبد ال�رزاق فتاح  بإعطاء 
األوامر، واعُتبر ضابط الش�رطة  سعيد عبد الغني 

المسؤول المباشر عن المجزرة ..
جرت محاكم�ة المتهمي�ن الرئيس�يين الثالثة في 
محكم�ة ج�زاء كرك�وك، لكنه�ا كان�ت محاكم�ة 
صوري�ة ، وص�در قراره�ا ببراءته�م ، وأطلق�ت 
س�راحهم ، مم�ا دف�ع بوزي�ر الداخلي�ة عب�د الله 
القص�اب إلى تقديم اس�تقالته  ف�ي 17 آب 1946، 
وقد أكد الوزي�ر القصاب، بعد قيام ثورة 14 تموز، 
إلى أن السفارة البريطانية في بغداد هي التي أمرت 
الحكومة بعدم إدان�ة المتهمين، بل وزادت في ذلك 
فطلب�ت عدم س�حب المتهمين م�ن وظائفهم في 
كرك�وك، أو نقلهم إلى أي مكان آخر، وطلبت كذلك 
ع�دم منح أي تعوي�ض لذوي الش�هداء والجرحى، 
بع�د أن كان�ت الحكومة قد ق�ررت ذلك م�ن قبل ، 
وق�د تراجعت الحكوم�ة عن قراره�ا إذعاناً لطلب 

السفارة البريطانية ..
تأزم الموق�ف من جديد ، وأخذت صحافة األحزاب 
،فاضح�ة  بعن�ف  الحكوم�ة  تهاج�م  المعارض�ة 
إجراءاته�ا المعادي�ة لمصال�ح الش�عب والوطن، 
ضده�ا،  للتظاه�ر  الش�عبية  الجماهي�ر  وتدع�وا 

وإسقاطها ..
الصح�ف  بتعطي�ل معظ�م  الحكوم�ة  ردت  وق�د 
المعارضة ، وساقت مدرائها المسؤولين ومحرريها 
إلى المحاكم  بتهمة التحريض ضد السلطة ، وكانت 
تعيد الكرة بعد كل محاكمة لتوجه اتهامات جديدة 
وتجري المحاكم�ات الجديدة لهم ، وزجت بالعديد 

منهم في السجن ..
وإزاء اإلج�راءات ال�ال دس�تورية دع�ت األح�زاب 
المعارضة الثالثة : )حزب االتحاد الوطني، والحزب 
الوطني الديمقراطي، وحزب الش�عب(  في 30 آب 
1946 إلى عقد اجتماع عام حضره جمع غفير من 
أبناء الش�عب تجاوز أل 5000 مواطن ، حيث ألقيت 
الخط�ب المنددة بالحكومة ، والمعبرة عن س�خط 
الش�عب وقواه السياس�ية الوطنية من سياستها، 
والجرائ�م الت�ي اقترفتها بحق الش�عب، وس�لبها 
لحقوق�ه الدس�تورية ، وتجاوزه�ا عل�ى األحزاب 

وصحافتها ..
كم�ا رفع�ت مذك�رة احتج�اج ش�ديدة اللهجة إلى 
الحكومة والى الوصي على العرش عبد اإلله ، جاء 

في المذكرة :
)إن الجم�وع الغفيرة المجتمع�ة بدعوة من حزب 
االتح�اد الوطن�ي والح�زب الوطن�ي الديمقراطي 
السياس�ي  الموق�ف  لمناقش�ة  الش�عب  وح�زب 
الراهن هاله�ا موقف ال�وزارة الحاضرة بمكافحة 
األحزاب السياسية ، ومحاولة شل نشاطها ، وغلق 
صحفها، وإحالة رؤس�اء تحريره�ا إلى المحاكم ، 
وس�جن بعض أعضاء ه�ذه األحزاب لمج�رد إبداء 
آرائهم في السياس�ة العامة ، وهو حق من حقوق 
كل مواطن في بلد له دس�تور يحترم حرية الرأي ، 

ويأخذ بنظام الحكم الديمقراطي ..
غير أن الوزارة الحاضرة تجنبت الحكم الديمقراطي 
، واتجهت بحك�م البالد اتجاهاً اس�تبدادياً مخالفا 
ألح�كام القانون األساس�ي ، وهي تتعم�د إهماله 
وال تحترم ما فيه من نصوص عن حقوق الش�عب 
وحريات�ه الديمقراطية، وقد وقع ف�ي عهدها من 
األح�داث الجس�ام م�ا روع العراقيين كاف�ة ، وما 
أنذره�م به م�ن خطر جس�يم يهدد كيان الش�عب 
ومس�تقبله ، وما أصبح معه العراقيون غير آمنين 
وال مطمئني�ن عل�ى حقوقه�م وحرياته�م ، ب�ل 

وحياتهم.
كما لم تس�تطع أن تصون س�يادة الع�راق وكيانه 
الدول�ي ، فف�ي عهدها نزل�ت الق�وات البريطانية 
ف�ي البصرة ،ف�ي الوقت ال�ذي يطالب به الش�عب 

العراق�ي بالجالء ،ولم تس�تطع الوق�وف الموقف 
الصحي�ح لمعالجة مش�كلة خطي�رة تتعلق بكيان 
الش�عب العربي الفلس�طيني ، ب�ل بكيان ومصالح 
الب�الد العربي�ة كاف�ة، وذلك بع�رض القضية على 
مجلس األمن الدولي ، وهو مطلب الش�عب العربي 
الفلس�طيني والش�عوب العربية بص�ورة عامة .. 
فهي بأعمالها التي أفصحت عن استهانتها بحقوق 
الش�عب وحرياته وقانونه األساس�ي ، غير جديرة 
بتحم�ل مس�ؤولية الحك�م وال باإلط�الع بالمهمة 
الت�ي أعلن�ت أنه�ا تتولى الحك�م إلتمامه�ا ، وهي 
مهم�ة انتقالية حيادية تتلخص بإج�راء انتخابات 
ح�رة لمجلس جدي�د. فنح�ن نطال�ب بتنحي هذه 
الوزارة ،وإقامة وزارة دس�تورية يرتضي الش�عب 

سياستها( ..
ونتيج�ة للضغ�وط الت�ي تعرض�ت له�ا الحكومة 
العم�ري ،اضط�ر العم�ري إل�ى تقدي�م اس�تقالة 
حكومته  ف�ي 16 تش�رين األول 1946، وتم قبول 
االس�تقالة ف�ي نفس اليوم .. ولم تس�تطيع إجراء 

االنتخابات النيابية التي تشكلت من أجلها ..
وزارته الثانية :

بع�د قب�ول اس�تقالة وزارة الثانية في 29 نيس�ان 
العام 1954 دعا البالط كبار السياس�يين ورجاالت 
األح�زاب للمداول�ة والمش�اورة ،وكان م�ن بي�ن 
المدعوين محمد كبة رئيس حزب االستقالل وعند 
اس�تدعائه من قبل )عبد اإلله( س�أله عن الشخص 
المحاي�د لتول�ي رئاس�ة ال�وزراء خلف�ا للدكت�ور 
الجمالي أجابه رئيس حزب االستقالل بأنكم اعرف 
باختيار مثل هذا الش�خص ومن يزامله ، المهم في 
هذا الموضوع أن تكون هن�اك إرادة وتصميم على 
اج�راء انتخابات نزيهة من دون تدخل من أي جهة 
كان�ت ، وقد اعل�م محمد مهدي كبة عب�د اإلله بان 
كل األحزاب قد أجمعت على ضرورة اإلتيان بوزارة 
حيادي�ة ، كما اس�تدعي كام�ل الجادرج�ي رئيس 
الح�زب الوطن�ي الديمقراطي إلى الب�الط الملكي 
وقاب�ل الملك فيص�ل الثاني على انفراد فس�أل عن 
رأي�ه في تألي�ف وزارة من أكثري�ة المجلس أو حل 
المجل�س النيابي وإج�راء انتخاب�ات جديدة فكان 

جوابه مطابقا لجواب محمد مهدي كبة ..
 فوج�ئ أقطاب الحرك�ة الوطنية  بع�د المداوالت 
والمش�اورات التي تمت بالبالط الملكي بان الملك 
فيص�ل الثان�ي بتوجيه م�ن خاله األمي�ر عبد اإلله 
قد عهد إلى ارش�د العمري بتأليف الوزارة الجديدة 

فألفها في 29 نيسان العام 1954 ..  
قابل�ت األح�زاب الوطني�ة تألي�ف ارش�د العمري 
لل�وزارة باالس�تنكار واالمتع�اض نظ�را لماضيه 
السياس�ي وإعمال�ه التعس�فية الت�ي ق�ام بها في 
وزارته األولى ، حيث اصدر حزب االس�تقالل الذي 
يرأس�ه محمد مهدي كبه بيانا ش�ديدا استنكر فيه 
التش�كيلة الوزارية وبعث البيان إل�ى الملك فيصل 
الثان�ي في 3 أي�ار العام 1954 ، أما نوري الس�عيد 
فقد اغتاظ من تش�كيلة وزارة ارش�د العمري إذ لم 
يدخ�ل العمري ف�ي وزارته أحدا م�ن أعضاء حزب 
نوري الس�عيد أو جماعته ،وقد ترك نوري الس�عيد 

العراق إلى الخارج كنوع من االحتجاج ..  
االنتخابات النيابية :

كانت باك�ورة أعم�ال حكومة ارش�د العمري حل 
المجلس النيابي في نفس اليوم تشكيل حكومته

،وأج�رى ارش�د العمري االنتخاب�ات النيابية في 9 
تموز  1954 ، وقد فازت :

� الجبهة الوطنية بأحد عشر مقعدا ، كان من بينها 
مقعدان لحزب االستقالل .. 

� حزب األمة االشتراكي جماعة صالح جبر بواحد 
وعشرين مقعدا ..

� المس�تقلون وهم من مرش�حي الب�الط الملكي 
بأربعة وخمسين مقعدا ..

� الجبهة الشعبية بمقعد واحد ..
� حزب نوري السعيد بواحد وخمسين مقعدا  .. 

حقق�ت ه�ذه النتائج م�ا كان يصبو له�ا عبد اإلله 
حي�ث حصل التوازن ال�ذي كان يريده أن يكون في 
المجلس ، فالمس�تقلون وهم جماعة البالط وعبد 
اإلله قد فازوا بأربعة وخمسين مقعدا أي أكثر مما 
حص�ل عليه نوري الس�عيد ، مم�ا أغاظه ذلك وهو 
خ�ارج الع�راق ، وبعد أن أتم ارش�د العمري طبخة 
االنتخابات ، فوجئ العراقي�ون بان رئيس الوزراء 
ارشد العمري قد سافر إلى اسطنبول ، ومن هنالك 
ق�دم اس�تقالته إل�ى الملك فيص�ل الثان�ي في 17 
حزيران 1954 ،وبعد ستة أسابيع وبالتحديد في 3 
آب وافق الملك على االس�تقالة ، وسبب التأخير إن 
األمير عبد اإلله س�افر إل�ى باريس يفاوض  نوري 
الس�عيد ح�ول تش�كيل ال�وزارة ، بناء عل�ى طلب 

السفارة البريطانية ببغداد ..
نهاية المطاف : 

اعت�زل العمل السياس�ي بعد قيام ث�ورة 14 تموز 
الع�ام 1958 ، وف�ي الع�ام 1978 توف�ي عن عمر 

يناهز 90 عاما ..

اعداد / د. هادي ح�صن عليوي
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القاض�ي محم�ود رض�ا  قاض�ي اح�وال 
ش�خصية في مدينة الصدر ق�ال   “ان للبحث 
االجتماع�ي دورا ذا بع�د انس�اني اكث�ر مما 
ه�و قانوني  الن�ه ينظر بدع�اوى  اجتماعية 
تخص االس�رة والطفل  فهو ينظ���ر قضايا 
)الط�اق، التفري�ق، المط����������اوع�ة، 
النش�وز، الحضانة، معام�ات االذن بالزواج 
م����ن اخ�رى، ال�زواج المبك�ر “الضرورة 

القصوى”(.
وي�رى رض�ا ان هن�اك بع�ض الدع�اوى 
ينظره�ا البح�ث االجتماع�ي ال تدخل ضمن 
صميم عمله منها دعاوى النفقة، مش�يراً إلى 
ان “إحالة دعاوى النفق�ة للبحث االجتماعي 
ه�و اي�ذاء للزوج�ة س�يما وان الم�رأة ف�ي 
مجتمعن�ا ه�ذا اليوم هي بام�س الحاجة الى 
النفق�ة ليس له�ا فق�ط وانم�ا الوالدها من 
زوجه�ا المدعي علي�ه وبالتالي فان ش�مول 
قضاي�ا النفق�ة بالبحث االجتماع�ي ودخول 
الدع�وى ف�ي ه�ذا االج�راء الروتيني س�وف 
ياخ�ذ وقتا طوي�ا لحين حس�مها مما يؤدي 
الى ارهاق للمدعين واطالة الدعوى وربما قد 

يقود ذلك بالمدعية الى ترك دع��واها”.
واستطرد رضا بانه “اعماالً لقرار محكمة 
التميي�ز االتحادية الموقرة ت�م احالة حاالت 
الط�اق الرجعي الت�ي تقع خ�ارج المحكمة 
وخ�ال فت�رة العدة ال�ى البح�ث االجتماعي 
وذل�ك الن الط�اق الرجعي وما دام�ت العدة 
قائم�ة ف�ان باالمكان حص�ول الرجع�ة بين 
المتداعي�ن وقد ينجح البح�ث االجتماعي في 
احال الصلح بي�ن الزوجين وتحقيق الرجعة 
الش�رعية بينهم”.وابدى رض�ا طموحه نحو 
االرتقاء بمكاتب البحث االجتماعي في العراق 
وتخصيص غرفة مس�تقلة ل�كل باحث ببناء 
منش�آت خاصة في المحاك�م لمكاتب البحث 
االجتماعي وكذلك تعيين باحثيين اجتماعيين 
من حملة ش�هادة البكالوري�وس علم النفس 
حص�را ويكون�ون مؤهلين للعم�ل كباحثين 
اجتماعيين ويفضل ان تكون من النساء  اذ ان 
الم�راة كاحد اطراف القضي�ة تفضل الحديث 
م�ع امراة اخرى براح�ة اكثر من الرجل حيث 
يمكنه�ا التعبير عن مش�اعرها وم�ا تواجهه 
بحري�ة اكثر م�ن الرجل اضافة ال�ى ضرورة 
اش�راك الباحث االجتماعي ف�ي دورات داخل 
وخارج البلد لاطاع واالستفادة من تجارب 

اآلخرين.
 

قواعد تنظيم البحث االجتماعي
 ونقطة التحول

القاضي امي�ر زين العابدين رئيس مجمع 
دار القض�اء في بغ�داد الجديدة كان له حديث 
عن دور  البحث االجتماعي قائاً  انه “ال يخفى 
على المتخصصي�ن في الدراس�ات القانونية 
ان الع�راق يق�ف ف�ي طليع�ة ال�دول العربية 
التي اس�تعانت بالباح�ث االجتماع�ي للعمل 
ف�ي المنظوم�ة القضائي�ة ففي ع�ام 1954 

قام�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
بتعيين عدد من موظف�ات من خريجات فرع 
الخدم�ة االجتماعي�ة للعمل بصف�ة باحثات 
اجتماعيات وكان عملهن يقتصر على حاالت 
الط�اق فقط، وفي عام 1985 تم اس�تحداث 
هيئ�ة للبح�ث االجتماعي بموج�ب تعليمات 
رق�م 4 ومن خال ذل�ك تم اس�تحداث مكتب 
للبحث االجتماعي في كل محكمة من محاكم 

االحوال الشخصية.
ولاس�ف ظ�ل عم�ل الباح�ث االجتماعي  
طوال تلك الفترة وحتى عام 2008 عماً  يكاد 
ان يك�ون روتينيا مج�ردا الكم�ال متطلبات 
الدع�وى، وخ�ال فترة تعليمات س�نة 1985 
كان الباح�ث االجتماعي يكلف باعمال خارج 
اعمال�ه كان يكون كاتب ضبط او موظف في 
الحجج الش�رعية االخرى بمعنى ان القاضي 
المخت�ص وحينم�ا ينظر الدع�وى كان يقرر 
احالة الزوجي�ن المتداعين الى مكاتب البحث 
المرافع�ة حي�ث  اثن�اء جلس�ة  االجتماع�ي 
يحدد يوماً لحض�ور المتداعيين امام الباحث 
االجتماع�ي ويحدد موعدا اخ�ر لحضورهما 
ام�ام المحكم�ة لحض�ور المرافع�ة .بمعنى 
ان اج�راءات البحث االجتماع�ي كانت الحقة 

الج�راءات التقاضي وان البح�ث االجتماعي 
كان مقي�داً بعام�ل الوقت اي ان�ه كان ملزماً 
بتقدي�م تقري�ره ال�ى القاض�ي قب�ل موع�د 
المرافعة وبالتالي كان عمله تقريبا مهنياً ان 

صح التعبير اكثر مما هو انساني.
واض�اف زي�ن العابدي�ن بان�ه “بتاري�خ 
15/1/2008 ص�درت م�ن رئاس�ة مجل�س 
القضاء االعلى الموقر ما يطلق عليها بقواعد 
تنظي�م البح�ث االجتماع�ي رق�م )1( لس�نة 
2008 حي�ث تضمنت عدة قواعد لتنظيم عمل 
البحث االجتماعي وقد ش�كلت ه�ذه القواعد 
نقط�ة تح�ول ف�ي اداء البح�ث االجتماع�ي 
في الع�راق بعد ان تح�رر الباحث االجتماعي 
م�ن عامل الوق�ت ال�ذي كان مقيداً ب�ه فيما 
س�بق واصبح الباحث يم�ارس دوره المهني 
واإلنساني اذ أش�رت القاعدة )10( إلى انه ال 
يجوز أحال�ة الدعوى الى البح�ث االجتماعي 
بالنس�بة لدعاوى االحوال الش�خصية اال بعد 
انته�اء فت�رة البح�ث وتقديم التوصي�ة التي 
يراه�ا الباح�ث ومن هن�ا اصبح�ت اجراءات 
البحث االجتماعي سابقة الجراءات التقاضي 

بعد إن كانت الحقة له. 
عمل البحث االجتماعي مهّمش ومجمد

السيد محمد عبد الحسين  باحث اجتماعي 
في محكمة مدينة الصدر تحدث لنا عن طبيعة 
عمل�ه وع�ن االتهام�ات الموجه�ة ال�ى دور 
الباح�ث االجتماعي وخاصة التفريق قائاً ان 
“البح�ث االجتماعي يعتب�ر المحطة االخيرة 
ما قبل كلم�ة الفصل في محاولة اصاح ذات 
البين بين المتخاصمي�ن  وانه على الرغم من 
توجي�ه معالي رئيس مجل�س القضاء االعلى 
بانش�اء مكاتب البح�ث االجتماع�ي وتفعيل 
دور الباحث االجتماعي امام محاكم االحوال 
الش�خصية والمواد الش�خصية وذلك باصدار 
قواع�د تنظيم عم�ل البح�ث االجتماعي رقم 
)1( لس�نة 2008 والتعليم�ات الملحق�ة بها 
والت�ي حددت الي�ة عمل الباح�ث االجتماعي 
والخط�وات التي عليه اتباعها في اداء مهمته 
وم�ن اه�م ه�ذه القواعد ه�و احال�ة حاالت 
الطاق وبعض الدعاوى االخرى التي يقيمها 
احد الزوجين اال ان عمل البحث االجتماعي ال 
يزال مهمش�اً ومجمدا بنظ�ر البعض اذ يعتبر 
عم�ل الباح�ث االجتماع�ي حلقة زائ�دة على 

الرغم من أهميته”.
وف�ي رده عل�ى االتهام�ات الموجهة ضد 
بان�ه “ال  الباح�ث االجتماع�ي ق�ال جلي�ل  

يخف�ى على المتلق�ي امكانية مكت�ب البحث 
االجتماع�ي في محكمة االحوال الش�خصية 
المحدودة وكادره القليل مقابل الزخم الكثير 
م�ن الدع�اوى المعروض�ة علي�ه اال انه على 
الرغم م�ن ذلك اس�تطاع البح�ث االجتماعي 
وبامكانياته المح�دودة ان يثبت مكانته وان 
يضع بصمة مشرقة في نفوس المتخاصمين 
م�ن جه�ة وف�ي حس�مه لدع�اوى التفري�ق 
والط�اق لتنته�ي بصل�ح الزوجي�ن وادام�ة 
العاق�ات  االس�رية ف�ي المجتم�ع العراقي 
م�ن جهة اخ�رى والت�ي تعتبر اله�دف االول 

واالسمى لرسالة البحث االجتماعي.
 

حسم اكثر من )120( دعوى 
صلح خالل عام

من جانبها اشارت الباحثة وئام هوبي في 
محكمة األحوال الشخصية لمدينة الصدر إلى 
“خصوصية وقدسية عمل البحث االجتماعي 
باعتب�اره م�ن المكونات الضروري�ة لحماية 
االس�رة التي تعتبر اللبنة االساس�ية في بناء 
المجتمع ووقايته من االفات واالمراض التي 
عصفت به في الفترة االخيرة خاصة في ظل 

التط�ور التكنلوجي والذي كان له االثر الكبير 
في اثارة الكثير من المشاكل بين أفرادها”.

موضح�ة ان “الم�ادة 34 الفقرة ثانيا من 
قانون االحوال الش�خصية العراقي رقم 118 
لس�نة  1959نص�ت عل�ى اخض�اع الزوجين 
للبح�ث االجتماع�ي وعدم االعت�داد بالوكالة 
في اج�راءات البح�ث االجتماع�ي العتبارات 
شخصية تتعلق بخصوصية وقدسية العاقة 

الزوجية.
  مبين�ة ان “اغلب االتهامات الموجهة الى 
البح�ث االجتماع�ي  تقوم على اس�اس عدم 
وجود هيبة للبحث الفتقاره الى المستلزمات 
المناس�ب  الم�كان  م�ن  لعمل�ه  الضروري�ة 
والوق�ت الكافي للقاء م�ع المتداعيين مقابل 
زخ�م الدع�اوى ووض�ع الحل�ول المناس�بة 

لمشاكلهم”.  
اما م�ا يخص قضايا الصلح فقد اش�ارت 
هوبي الى ان “مكتب البحث االجتماعي حسم  
م�ا يق�ارب  )120( دع�وى صلح خ�ال عام 
2014ويعود الفضل بهذا الحسم  الى الجهود 
المبذولة من قبل الباحث الذي  يقوم  بالتعرف 
على السبب الحقيقي للخاف او المشكلة بين 
المتخاصمين لغرض وضع  الحلول المناسبة 
له�ا ويتم تحديد اس�بابها  فقد يكون س�ببها 
االه�ل او الجان�ب االقتص�ادي او تصرف�ات 
احد الزوجي�ن وبعدها نقوم بتقريب وجهات 
النظر بينهما، مذكرا اياهما بالمودة والعشرة 
والرحم�ة الت�ي بينهم�ا وذل�ك باالس�تعانة 
بمبادى الش�ريعة االس�امية مبادى االخاق 
والقي�م االجتماعية واالعراف الس�امية التي 
الزوجي�ة  والتحذي�ر م�ن  الرابط�ة  تق�دس 
العواقب الوخيمة التي تصيبهما مع أوالدهما 

نتيجة افتراقهما.
واشارت هوبي الى ان اغلب حاالت الصلح 
تتم في “دع�اوى التفري�ق والنفقة والطاق 
وتصديق الط�اق واغلب ح�االت الصلح بين 
الزوجين تكون في دعاوى النفقة حيث تقيم 
الزوج�ة دع�وى نفق�ة ام�ا له�ا او الطفالها 
ويك�ون ه�ذا في حال�ة بقائه�ا ع���لى ذمة 
زوجه�ا أي ) قي�ام الحي�اة الزوجي�ة بينهم( 
فيك�ون دور الباح�ث االجتماع�ي هن�ا ه�و 
االستفس�ار التي دفعت الزوج�ة الى ترك دار 
الزوجي�ة واالستفس�ار من ال�زوج عن مدى 
صحة تلك االسباب وهنا يبدا دور الباحث في 

تذليل المشاكل والخافات.
وبه�ذا الصدد تأمل هوب�ي ان تكون هناك 
متابع�ة ميدانية للباح�ث االجتماعي لحاالت 
الصل�ح لغرض تقويمه�ا وادامتها عن طريق 
الزي�ارات الميداني�ة للمتصالحي�ن لاط�اع 
على حياتهم وذلك بتقديم المش�ورة والنصح 
واالرش�اد لهم وال يتم ذلك اال بتوفير وس�ائل 
االتص�ال كان يك�ون خ�ط اتص�ال مباش�ر 
لمكت�ب البح�ث االجتماع�ي ويك�ون متاحاً 
ل�كل الموظفين وكذلك توفير مكان مناس�ب 
ومع�زول عن الح�االت االخرى حي�ث ان كل 

حالة تؤثر عن األخرى.

البحث االجتامعي املحطة األخرية ماقبل كـلمة الفصل
ح�صم �أكرث من  )120( دعوى �صلح  خالل عام

       سحر حسين

بح�صــب ت�صريحـــــــــات و�تهامات بع�ض �جلهات �لقانونية ومنظمات �ملجتمع �ملدين وخا�صة تلك �لتي تطالب بحقوق �ملر�أة بــان “دور �لباحث �لجتماعي فـــــي �لق�صايا �لأ�صرية و�مل�صاكل 
�لزوجيــة مثــل ق�صية �لطالق وما يرتتب عليها من ق�صايا �لنفقة و�حل�صانــة و�ل�صلح هو دور �صعيف جد� ومهم�ض وو�صفه باحللقة �لز�ئدة و�ن هـــــــذ� �لتهمي�ض يوؤدي �ىل ت�صجيل نقطة 
�صعيفــة علــى �ل�صلطة �لق�صائية مــــــن جهة وعلى تدمري �لأ�صرة �لعر�قية مــن جهة �أخرى، هذه �لتهامات دفعت �ملركز �لإعالمي لل�صلطة �لق�صائيــة للتوجه �إىل مكتب �لبحث �لجتماعي 

للوقوف على مدى �صحة هذه �لتهامات وت�صليط �ل�صوء على عمل ودور �لباحث �لجتماعي فـي ق�صايا �لأحو�ل �ل�صخ�صية.

        ستيفن فولي

واحد من االتجاه�ات األكثر أهمية لعام 
2014 كان األداء الضعيف ألس�هم الشركات 
ذات الرساميل الصغيرة، مقارنة بالشركات 
الكبيرة. ويظهر مؤش�ر راسل 2000 ألسهم 
الشركات ذات الرساميل الصغيرة انخفاضاً 
بنس�بة 1 في المائة منذ بداية العام، مقارنة 
بمكاس�ب كبيرة تبلغ 8.3 في المائة لمؤشر 
س�تاندرد آند بورز 500. ه�ذه نتيجة مثيرة 
للدهش�ة. فالش�ركات الصغيرة أكثر عرضة 
بكثير لاقتصاد المحلي، والواليات المتحدة 
كان�ت تنم�و بق�وة أكبر م�ن االقتص�ادات 
الرائ�دة األخرى التي كان أداؤها أس�وأ مما 

كان متوقعاً.
أن  عل�ى  فق�ط  األم�ر  يقتص�ر  وال 
المساهمين كانوا يقومون برهانات متفائلة 
بإفراط على أسهم الشركات ذات الرساميل 
الصغي�رة أثناء الدخول إلى الع�ام، بل هناك 
تحّيز هيكلي لألس�هم الصغي�رة في معظم 
صناع�ة إدارة الصنادي�ق، األم�ر الذي يعني 
أن كثيرا من المس�اهمين تضرروا بشدة من 
الضعف غير المتوقع في أس�هم الش�ركات 

ذات الرساميل الصغيرة.
المكاف�أة  أن  ه�و  التحّي�ز  ه�ذا  س�بب 
المحتمل�ة من اختيار أحد األس�هم الناجحة 
يمي�ل ليك�ون أعل�ى بين أس�هم الش�ركات 
األصغر األكثر تقلّباً. وفي عام 2014 ساهم 
عبء الش�ركات ذات الرساميل الصغيرة في 
األداء الس�يئ لصناديق التح�ّوط وصناديق 
االستثمار المش�تركة النشطة، التي تخلّفت 
عن مؤش�راتها بأرقام أكبر من أي وقت في 
العق�د الماضي. وحين ننظ�ر إلى األمر اآلن 
بعد م�رور زمن علي�ه، كانت هناك أس�باب 
للشك في أن هذا ربما يكون عاماً سيئاً. فقد 

كان المساهمون ُياحقون األداء القوي في 
صناديق االس�تثمار المش�تركة الت�ي ترّكز 
على الشركات ذات الرساميل الصغيرة طوال 
عام 2013، األمر الذي رفع أس�عار األسهم، 
لكن اإليرادات واألرباح في الشركات التابعة 
لمؤش�ر راس�ل 2000 انخفضت في الواقع 
التقييم�ات  أن  والنتيج�ة  الماض�ي.  الع�ام 
كان�ت مبالغاً فيها لع�ام 2014، وحتى أكثر 
من ذلك بكثير عند مقارنتها بالشركات ذات 
الرساميل الكبيرة. وعادًة ما يتم تداول أسهم 
الش�ركات ذات الرس�اميل الصغيرة بنس�بة 
أعلى م�ن نظيراتها من الش�ركات الكبيرة، 
لكن مضاِعفات الس�عر/الربح الخاصة بها 

للش�هور ال�� 12 التالي�ة، البالغ�ة 19.6 في 
بداية الع�ام، كانت تمّثل مكافأة بنس�بة 27 
في المائة لمؤش�ر س�تاندرد آند بورز 500، 
وفق�اً لش�ركة نوبي�ر جربيرم�ان. ولع�دة 
أس�باب، تبدو األم�ور أفضل بالنس�بة لعام 
2015، وينبغي أن تجع�ل مديري الصناديق 
النش�طة يتنفس�ون الصع�داء. فالش�ركات 
ذات الرس�اميل الصغيرة ل�م تُكن بخيلة في 
النفق�ات الرأس�مالية كما كانت الش�ركات 
الكبي�رة متع�ددة الجنس�يات، لذلك تس�تعد 
لجني أرباح أس�هم أكبر من توّسع االقتصاد 
األمريك�ي المتوّقع للعام المقبل. وفي حين 
أن الش�ركات ذات الرس�اميل الكبي�رة ظلت 

تعيد ش�راء أس�همها منذ أزمة االئتمان، إال 
أن الش�ركات ذات الرس�اميل الصغي�رة من 
المرجح أيضاً أن تستفيد أكثر من غيرها من 

نشاط الدمج واالستحواذ.
م�ن ناحية أخ�رى، األس�هم ذات القيمة 
العالي�ة تعان�ي تباط�ؤ النمو في األس�واق 
الناش�ئة الكبي�رة ومنطق�ة الي�ورو. وعلى 
العموم هي ال تس�تفيد كثي�راً من انخفاض 
أس�عار النفط بقدر نظيراتها من الش�ركات 
توج�د  ال  لك�ن  الصغي�رة.  الرس�اميل  ذات 
الرس�اميل  ذات  فالش�ركات  ضمان�ات. 
الصغي�رة ه�ي الفائ�ز المؤكد عل�ى المدى 
الطويل ج�داً. ووفقاً لمحلل�ي باركليز، فإن 

أي محفظة بقيمة 100 دوالر تم استثمارها 
في أسهم الشركات ذات الرساميل الصغيرة 
ف�ي ع�ام 1926 م�ن المنتظ�ر أن تكون قد 
نم�ت وأصبح�ت 1.4 ملي�ون دوالر بنهاي�ة 
200 أل�ف دوالر  2012، مقارن�ة ب��  ع�ام 
فقط في حال تم اس�تثمارها في الش�ركات 
ذات الرس�اميل الكبيرة. لكن الشركات ذات 
الرس�اميل الصغي�رة ق�د تكون له�ا فترات 
طويل�ة م�ن العوائد المنخفض�ة. ويعد عام 
2014 الم�رة الثالثة فقط في األعوام ال� 15 
الماضية التي يتغلب فيها مؤش�ر س�تاندرد 
آن�د ب�ورز 500 على مؤش�ر راس�ل 2000، 
لكن في األعوام ال�� 15 التي قبل ذلك تفّوق 

الرس�اميل  ذات  الش�ركات  أس�هم  مؤش�ر 
الكبيرة تس�ع مرات من أصل 15. والحظت 
بعض الدراسات وجود اتجاه يكون فيه أداء 
الش�ركات ذات الرس�اميل الصغيرة ضعيفاً 
ف�ي الع�ام أو العامين اللذين يس�بقان فترة 
الرك�ود، لكن اإلش�ارة ليس�ت قوي�ة، نظراً 
للعدد الصغير من نقاط البيانات. وس�يكون 
من غير المعقول اإلش�ارة إلى أن عام 2014 
التعي�س لمؤش�ر راس�ل 2000 ه�و نذي�ر 
تباطؤ اقتصادي. بدالً من ذلك، كانت أس�هم 
الش�ركات ذات الرساميل الصغيرة تميل إلى 
التفّوق خال فترات زيادة أسعار الفائدة في 
الواليات المتحدة. المسألة األكثر أهمية هي 
التقييم، الذي هو س�بب لاعتقاد أن أس�هم 
الشركات الصغيرة ُيمكن أن تكون جيدة مرة 
أخرى في عام 2015. وعادت عاوة التقييم 
على أسهم الشركات ذات الرساميل الكبيرة 
لتواك�ب المعايي�ر التاريخي�ة ف�ي الوق�ت 
ال�ذي ندخ�ل فيه الع�ام الجدي�د. وفي حين 
أن مضاعفات األرباح في مؤش�ر س�تاندرد 
آند بورز 500 اس�تمرت في التوّس�ع، إال أن 
مؤش�ر راس�ل 2000 أصبح أرخص. الحالة 
التي كانت س�ائدة في عام 2013 انعكس�ت 
اآلن: انخفضت أس�عار أسهم الشركات ذات 
الرس�اميل الصغي�رة، في حين أدى تحّس�ن 
االقتص�اد األمريكي إلى زي�ادة األرباح قبل 
الفوائ�د والضرائ�ب واالس�تهاك واإلطفاء 
في الش�ركات التابعة لمؤش�ر راسل 2000 
بنسبة 7.1 في المائة هذا العام. وحتى دون 
توّس�ع المضاِعفات، المرحلة تبدو مناسبة 
جداً بالنسبة ألسهم الشركات ذات الرساميل 
الصغيرة في عام 2015، وبالنسبة لصناديق 
التح�ّوط وغيره�ا م�ن مدي�ري الصنادي�ق 
النشطة، االنتعاش س�يأتي في وقته وليس 

قبل أوانه، ولو للحظة.

انتعاش مرتقب لرشكات الرساميل الصغرية
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أكدت الهيئ�ة اإلداري�ة املؤقتة لن�ادي الرشطة 
الريايض انه�ا أكملت كافة اإلج�راءات اإلدارية 
بش�أن مشاركة الفريق الكروي يف بطولة كأس 
االتحاد اآلس�يوي وتم التنس�يق مع الشخصية 
الرياضي�ة املعروفة عب�د القادر زين�ل ورئيس 
اتحاد الكرة األس�بق حسني س�عيد وتم اختيار 
دول�ة قط�ر كأرض مفرتض�ة بس�بب الحظ�ر 

املفروض عىل املالعب العراقية.
وذك�ر املرشف الفن�ي عىل كرة ن�ادي الرشطة: 
ان إدارة الن�ادي أكملت كافة الرتتيبات الخاصة 
باختي�ار ملعب مفرتض لفريقنا الكروي ضمن 
منافس�ات بطولة كاس االتحاد اآلس�يوي وتم 
التنس�يق بش�كل متواصل ومثمر م�ع الدكتور 
عب�د القادر زينل والكابتن حس�ني س�عيد وتم 
اختي�ار ملعب حم�د الكب�ر يف الن�ادي العربي 
القطري ملعباً لفريقنا ملالقاة الفرق املنافس�ة 

يف املجموعة.
وأعلن االتحاد القطري لكرة القدم موافقته عىل 
إقامة مباريات فريق الرشطة العراقي يف بطولة 
كأس االتح�اد اآلس�يوي يف الدوح�ة بعد الطلب 
ال�ذي تقدمت به، لتكون الدوح�ة مكانا إلقامة 

مباريات الفريق يف البطولة اآلسيوية.
وس�تقام مباري�ات فري�ق الرشط�ة العراق�ي 
يف الدوح�ة ع�ىل ملعب حم�د الكب�ر يف النادي 
العربي، وس�تكون املباراة األوىل لفريق الرشطة 
يف البطولة يف الرابع والعرشين من ش�هر شباط 
املقب�ل أم�ام إح�دى الف�رق التي س�تتأهل عن 

امللحق اآلسيوي.
وال ت�زال املنتخب�ات واألندي�ة العراقية تخوض 
مبارياتها خارج أرضها بسبب الحظر املفروض 
عىل إقامة املباريات الدولية يف العراق منذ فرتة، 
وتلعب جميع مبارياتها خ�ارج العراق وتنتظر 

موافقة الفيفا عىل رفع الحظر.
يف الوق�ت ذاته ق�ررت الهيئ�ة االداري�ة املؤقتة 
لنادي الرشطة الريايض ادخال فريقها الكروي 
معس�كراً تدريبي�اً يف محافظ�ة الب�رة بع�د 
التش�اور م�ع امل�الك التدريبي بقي�ادة املري 
محمد يوسف وحددت السادس عرش من الشهر 

الجاري موعداً إلقامته.
وذك�ر املدير الفني 

ة  لك�ر

الرشط�ة امل�ري محم�د يوس�ف: أن�ه عق�د 
اجتماع�اً هاماً مع الهيئة االدارية املؤقتة لنادي 
الرشطة وت�م تحديد موعد الس�ادس عرش من 
ش�هر كان�ون الثان�ي الج�اري موع�داً إلقامة 

معس�كراً تدريبي�اً يف محافظ�ة الب�رة يمت�د 
لعرشة ايام.وأضاف: سنركز خالل املعسكر عىل 
رفع املس�توى البدني لالعبني الذي تأثر وبشكل 
واضح جراء االج�ازة الطويلة التي فرضت عىل 

الفري�ق يف ظ�ل تأجي�ل مبارياتن�ا يف مس�ابقة 
الدوري املمتاز فضال عن اقامة عدد من املباريات 
التجريبية امام فرق املحافظة حيث تم االتفاق 
مبدئياً مع اندية املين�اء ونفط الجنوب لخوض 

مباريات ودية س�يحتضنها ملعب جذع النخلة 
يف املدين�ة الرياضي�ة يف البرة.عىل صعيد اخر 
اس�تبعد الالع�ب الدويل الس�ابق وكابت�ن نادي 
الرشطة الريايض نش�أت اكرم عودته لصفوف 

فري�ق الرشط�ة وقيادت�ه يف منافس�ات كأس 
االتحاد اآلس�يوي واملرحلة الثانية لدوري الكرة 
املمتاز ألس�باب تتعلق بالتجاذبات التي حصلت 

يف البيت الرشطاوي يف املدة األخرة.
وذكر مص�در مطلع من داخل ن�ادي الرشطة: 
ان الالعب نش�أت أكرم اس�تبعد عودته للفريق 
واملش�اركة معه يف البطولة اآلسيوية واملسابقة 
املحلي�ة رغم ان هنالك ضغوطا مورس�ت عليه 
م�ن اجل العودة للفريق ولكنه تمس�ك بموقفه 
بسبب املشاكل اإلدارية التي حدثت داخل أروقة 
النادي وأهمها س�حب الثقة من الهيئة اإلدارية 
السابقة التي يرتأسها اياد بنيان وتسمية هيئة 

مؤقتة تقود النادي لحني إجراء انتخابات.
وأوض�ح املص�در: ان أك�رم اس�تجاب يف ب�ادئ 
األم�ر بخص�وص عودت�ه بع�د ع�دة مطالبات 
م�ن جمهور الن�ادي والهيئ�ة املؤقت�ة ورئيس 
الن�ادي الس�ابق أي�اد بني�ان اال ان تواجد العب 
الرشطة الس�ابق وعضو الهيئ�ة العامة رياض 
عبد العب�اس داخل النادي هو م�ن أوقف رغبة 
الالعب بالع�ودة لصفوف النادي.يف حني أرجأت 
اجراءات وقائية طبي�ة من وباء االيبوال وصول 
محرتف كامروني للعراق لالنخراط يف تدريبات 

فريقه الكروي.
وذك�ر عض�و الهيئ�ة االداري�ة املؤقت�ة لن�ادي 
الرشطة ابراهيم س�الم: ان الالعب الكامروني 
مكادج�ي ب�وكار املح�رتف يف صف�وف فريقنا 
الك�روي تأجل موع�د وصوله للعاصم�ة بغداد 
وااللتحاق بالفريق بسبب خضوعه اىل اجراءات 
طبي�ة وقائي�ة م�ن وب�اء االيب�وال يف العاصمة 
الفرنسية باريس.وتابع: ان ادارة النادي كلفت 
الدكتور الخاص بالفري�ق بتقيص كل تفاصيل 
ه�ذا املوضوع م�ن اج�ل متابعة حال�ة الالعب 
الكامروني مكادجي بوكار بعد ان وردنا خالل 
اليوم�ني املاضي�ني طلب�ًا من قبل املس�توصف 
الصحي الخاص باالوبئ�ة واألمراض االنتقالية 
املعدي�ة م�ن اج�ل اخض�اع جمي�ع الالعب�ني 
املحرتفني يف الدوري املمتاز من القارة الس�مراء 
وم�ن بينهم الالعب املذك�ور اىل كافة االجراءات 
الوقائية للتأكد من ع�دم االصابة بوباء االيبوال 
املنت�رش حالي�ا يف قارة افريقيا بش�كل واس�ع.

وخت�م قول�ه : ال يوجد م�ا يثر املخ�اوف يف ما 
يخص حالة الالع�ب وكل ما تطرق اليها يف هذا 

الخصوص هي اجراءات وقائية ال اكثر.

المستقبل العراقي / متابعة

 توصل�ت الهيئة االدارية لنادي امليناء الريايض اىل اتفاق مع 
املدرب الس�وري حس�ام الس�يد لقيادة فريقه�ا الكروي يف 
الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم بعد االستغناء عن املدرب 

اسعد عبد الرزاق:
وأش�ار وكيل اعمال املدرب وسام الهاشمي: ان ادارة امليناء 
توصل�ت اىل اتفاق مع املدرب الس�وري حس�ام الس�يد وتم 
التوص�ل اىل صيغة نهائي�ة لكافة بنود العقد الذي س�يوقع 
خالل االيام القليلة املقبلة يف محافظة البرة خلفاً للمدرب 
املقال اس�عد عبد الرزاق.الجدير بالذكر ان املدرب الس�وري 
حسام السيد سبق ان ارشف عىل تدريب نادي القوة الجوية 

وحقق معه نتائج ايجابية يف املوسم املايض.

 ق�ام األرجنتين�ي ليوني�ل مييس العب 
إىل  بالذه�اب  اإلس�باني  برش�لونة 

ب�� 20  التدريب�ات ي�وم االربع�اء مبك�راً 
دقيقة عن أي زمي�ل آخر بعد أن تغيب عن 
التدريب�ات بس�بب املرض.صحيفة املوندو 
ديبورتيف�و أف�ادت ب�أن ليوني�ل مييس قد 

وصل إىل تدريبات برشلونة اليوم مبكراً قبل 
20 دقيق�ة من أي زميل آخر وقبل س�اعة 
و20 دقيقة م�ن موع�د التدريب.وأضافت 
الصحيفة بأن ترف املخرضم األرجنتيني 

يدل عىل مدى التزامه مع ناديه اإلس�باني، 
ويغلق باب التكهنات التي تش�ر إىل س�وء 
العالق�ات بني الطرف�ني مؤخراً.وقد أعلنت 

س�بورت  اإلسبانية صحيف�ة 

يف وقت س�ابق، ب�أن لويس إنريك�ي املدير 
الفني لنادي برشلونة كان غاضباً من غياب 
ليوني�ل مييس، وكان قاب قوس�ني أو أدنى 
م�ن اتخاذ إجراء تأديب�ي بحقه لوال تدخل 

الثالث�ي تش�ايف، وإنييس�تا وبوس�كيتس.
يذكر أن نادي برش�لونة يحتل املركز الثاني 
برصيد 38 نقطة، ضمن منافس�ات بطولة 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.

المستقبل العراقي / متابعة 

 
الدنماركي�ة  التن�س  العب�ة  فق�دت 
كارول�ني فوزنياك�ي عق�د مارك�ة 
املس�جلة  الداخلي�ة  املالب�س 
باس�مها بع�د تخ�ي الرشكة 
عنها.وج�اء  املنتج�ة 
بس�بب  الرشكة  قرار 
االحتكاري  عقدها 

مع العب كرة القدم الربتغايل كريس�تيانو 
رونال�دو الذي أغ�رق الس�وق بمجموعته 
الناجح�ة م�ن املالب�س الداخلية.وأطلقت 
فوزنياك�ي عالمته�ا التجاري�ة مع رشكة 
JBS  الدنماركية يف العام 2012، يف حني أن 
رونالدو لحق بها يف العام التايل 2013 ووقع 
 JBS مع نفس الرشكة.واآلن أعلنت رشكة
أنها تري�د الرتكيز بكل طاقاتها عىل عالمة 
رونال�دو والتخ�ي ع�ن فوزنياكي.وق�ال 

مدي�ر JBS مورت�ن الس�رتوب: "كنا نأمل 
يف االس�تيالء عىل الس�وق، ولكن تأثر 

CR7 اآلن أكرب بكثر مما كنا نحلم، 
لذل�ك فمن األفض�ل للرشكة وقف 

العمل مع كارول�ني فوزنياكي".
صحيف�ة س�كاندانافيان نقل�ت 
ع�ن مورتن قوله أيضا: "نش�كر 
فوزنياكي.. هي أحد اسباب جلب 

عقد رونالدو الينا".

الدوحة تسحب البساط من البرصة 
والكويت لتضييف خليجي23

 دخل�ت دول�ة قط�ر بق�وة كمرش�ح 
س�اخن لتضييف منافسات بطولة 
كأس الخلي�ج الثالث�ة والعرشون 
التي من املؤم�ل اقامتها مطلع 

عام 2016.
ان  مطل�ع:  مص�در  وذك�ر 
العاصم�ة القطري�ة الدوحة 
مرش�حة لتضييف منافسات 
جاه�زة  كونه�ا  خليج�ي23 
الح�دث  الحتض�ان  تمام�ا 
الخليج�ي بع�د تباط�ؤ الجان�ب 
العراق�ي يف اتم�ام ملف اس�تضافة 
مدينة البرة للبطولة وعدم وجود 
ب�وادر لرف�ع الحظ�ر ع�ن املالعب 
العراقية املفروض من قبل االتحاد 

الدويل لكرة القدم.
مش�راً اىل ان الكويت هي البديل 
تع�ذر  املتف�ق علي�ه يف ح�ال 
الع�راق  يف  البطول�ة  اقام�ة 
ولكن هنالك عدة مش�اكل 
باكمال  الكويتي�ني  تواجه 
كاف�ة متطلب�ات تضييف 

البطول�ة وابرزه�ا ع�دم جاهزي�ة املالعب 
بالش�كل الذي يضمن نجاح محفل خليجي 
مه�م لكاف�ة ال�دول املش�اركة الس�يما ان 
امل�دة الزمني�ة الفاصلة هي 11 ش�هراً وقد 
تك�ون املدة غ�ر كافية للكويتي�ني بتقديم 
تطمين�ات او تعه�دات باكم�ال ما مطلوب 
منهم مما يجعل النسخة الثالثة والعرشين 
عىل صفيح ساخن الس�يما وان املهلة التي 
منحت للجانب العراقي لم يتبق منها اليشء 
الكث�ر دون وج�ود خطوات فعلي�ة توازي 

حجم املتطلبات لتنظيم البطولة.
وأوضح املصدر: ان دولة الدوحة مرش�حة 
االمكانات  البطولة المتالكه�ا  الس�تضافة 
الفني�ة واللوجس�تية واملنش�آت الرياضية 
الجاهزة وخربته�ا الكبرة بتنظيم االحداث 
س�اخنة  مرش�حة  يجعله�ا  الرياضي�ة 
الس�تضافة خليجي23.الجدي�ر بالذكر ان 
رؤس�اء االتح�ادات الخليجية م�ع اتحادي 
العراق واليمن لكرة القدم قرروا يف الرياض 
اثناء اقامة خليج�ي22 منح العراق فرصة 
لتحدي�د   2015 فرباير/ش�باط   18 حت�ى 
إمكانية اس�تضافته بطولة "خليجي 23" 
مع اقرتاح موعدها يف ع�ام 2016 وتحديداً 

يف شهر يناير/كانون الثاني.

 
لم يفقد نادي إيه إس روما اإليطايل األمل يف التعاقد 
مع حارس مرمى تش�يليس بيرت تشيك خالل فرتة 
االنتقاالت الشتوية الجارية التي ستنتهي بنهاية 

الشهر.
وأش�ارت صحيف�ة "دي�ي مي�ل" الربيطانية إىل 
أن مس�ئويل الن�ادي اإليط�ايل عق�دوا جلس�ة مع 
وكيل أعمال الحارس املخرضم، لالستفس�ار عن 
مطالب�ه املالي�ة، تمهي�داً لتقدي�م عرض رس�مي 
لنادي تش�يليس.وأضافت أن روما ل�م يفقد األمل 
يف ضم بيرت تش�يك رغم أن جوزي�ه مورينيو املدير 

الفني لتش�يليس أكد أنه ليس للبيع، خاصة بعد رحيل 
الحارس الثالث األسرتايل مارك شوارزر الذي انضم إىل 

صفوف فريق ليسرت سيتي.
ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن نادي�ي آرس�نال وليفرب�ول 

ضمن املهتمني بالتعاقد مع ح�ارس "البلوز" الذي 
لم يعد أساس�ياً منذ عودة 

البلجيك�ي تيبو كورتوا 
م�ن إعارت�ه ألتلتيكو 
مدري�د اإلس�باني، إال 
أغل�ق  موريني�و  أن 

التفريط يف  الباب أمام 
تشيك لفريق إنجليزي.

أشارت تقارير صحفية إىل أن إجنازيو أباتي العب ميالن اإليطايل قد وافق عىل تجديد 
عقده ملدة ثالث سنوات مقبلة. 

صحيفة الديي س�تار الربيطانية أفادت بأن ناديي ليفربول وأرس�نال كانا يس�عيان 
للتعاقد مع إجنازيو أباتي خالل فرتة االنتقاالت الشتوية الحالية.

وتؤك�د التقاري�ر يف إيطاليا عىل أن ثنائي ال�دوري اإلنجليزي بات مطالب�اً بالنظر إىل 
مكان أخر من أجل تعزيز دفاعاتهم، يف ظل موافقة أباتي عىل تجديد عقده.

وقد شارك اإليطايل صاحب ال� 28 عاماً يف 11 مباراة مع نادي ميالن، ضمن 
منافسات املوسم الحايل.

يذكر أن نادي ميالن يحتل املركز السابع برصيد 25 نقطة، عقب الخسارة 
ي�وم أمس الثالثاء أمام ساس�ولو بنتيجة 2-1، ضمن منافس�ات بطولة 

الدوري اإليطايل لكرة القدم.

امليناء يسمي حسام السيد مدربًا لكرة النادي

كريستيانو يدمر عقد العبة التنس 
فوزنياكي
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انا لست قسيسا”
يا من تطلبون دعائي

انا لست كاهنا في معبد
ولغة الدعاء ال افهمها
ما اجيده هو العشق

وامتطاء صهوة الكلمات
ولغة الجسد وهي  تتلو
على شفاه العشق ايات 

الحب
منزلة في معلقات الغرام
سابحة في بحر الهوى

عائمة على جزر الجنون
مستفردة بطبيعة عيون
من اهوى ومن به جننت

وعليه اعلنت صولة الجنون
االولى في مسرح 

االحتضان
صفا الخفاجي

قصيدة

كش�فت ش�ركة مايكروس�وفت عن أرخص 
هات�ف جوال يتيح االتص�ال باإلنترنت بهدف 
زي�ادة حصته�ا ف�ي أس�واق آس�يا وإفريقيا 
 ”215 “نوكي�ا  األوس�ط.الهاتف  والش�رق 
وه�و  أميركي�ا،  دوالرا   29 بس�عر  س�يباع 
م�زود بمتصف�ح “أوب�را مين�ي” لإلنترن�ت 
وتطبيق “فيس�بوك ماسنجر”، باإلضافة إلى 
قدرت�ه على تش�غيل تطبي�ق تويت�ر وبرامج 
جوال�ة أخرى.وباألخذ بعي�ن االعتبار الكلفة 
عل�ى  يعتم�د  فإن�ه  للهات�ف،  المنخفض�ة 
مواصف�ات تقني�ة متواضع�ة مثل الشاش�ة 
بدقة 320×240 بيكس�ل، وكامي�را بدقة 0.3 

ميغابيكس�ل ومس�تقبل موجات راديو. وفي 
وق�ت يعان�ي في�ه مس�تخدمو الهوات�ف من 
قصر عم�ر البطارية، يبرز هذا الجهاز كخيار 
ثانوي ممت�از ببطارية يص�ل عمرها إلى 29 
يوما في وض�ع العم�ل االحتياطي.وبإمكان 
الهات�ف االتص�ال باإلنترن�ت عب�ر ش�بكات 
الهاتف الجوالة بس�رعة 2G الكافية لتشغيل 
التطبيق�ات المثبت�ة علي�ه بش�كل مس�بق.

وس�يطرح الهاتف في أس�واق أوروبا وآسيا 
وإفريقيا والشرق األوسط في الربع األول من 
الع�ام الحالي، وس�يتوفر بإصدارين أحدهما 

بشريحة واحدة واآلخر مزدوج الشريحة.

تمكن التلس�كوب الفضائي “هابل” الذي 
أطلقته وكالة ناس�ا الفضائية، من رصد 
مج�رة صغي�رة الحجم قري�ب من مجرة 
درب التبانة التي يقع فيها كوكب األرض.

وتبع�د ه�ذه المج�رة الت�ي أطل�ق عليها 
“ك�ي ك�ي إس 3” ع�ن األرض بنحو 6.9 
مليون س�نة ضوئية وتتمي�ز عن مجرتنا 
بكونها ذات ش�كل كروي.ويمكن أن تمد 

المج�رة المكتش�فة حديثا علم�اء الفلك 
بمعلومات جيدة عن نش�أة الكون، إذ قدر 
عمرها بأكثر من 12 مليار سنة.وتتكون 
المجرات القزمة من بضعة مليارات فقط 
م�ن النج�وم، وهو رق�م صغي�ر مقارنة 
بالمج�رات الكبي�رة مث�ل “درب التبانة” 
الت�ي تنتمي له�ا مجموعتنا الشمس�ية، 

وبها من 200 إلى 400 مليار نجم.

أوضحت دراس�ة أجراها خبي�ر التغذية 
الفرنسي سرفاتى الكروسنيار، أن فصل 
الش�تاء والبرد يحت�اج من اإلنس�ان أن 
يحافظ على صحته ويعتني بها، حيث أن 
البرودة الش�ديدة تحتاج إلى جسم قوي 
قادر عل�ى مقاومتها، لذل�ك يجب تناول 
فيتامين “س�ي”، وهو الس�اح المضاد 

لإلرهاق ومضاد لالتهابات واألكسدة.
ويمك�ن الحصول على فيتامين “س�ي” 
م�ن البرتق�ال والليم�ون والكلمنتين - 
ن�وع من الليم�ون - وأيضاً ف�ي الكيوى 

والفج�ل  الك�رب  مث�ل  والخض�راوات 
والك�رات والق�رع، طبق�اً لم�ا ذكرت�ه 
وكالة “أنباء الش�رق األوسط”.وأشارت 
الدراس�ة إلى أن مع�دن الحديد مهم جداً 
وهو يوجد في اللحوم الحمراء والبقول 
مثل: الع�دس والحب�وب الغذائي�ة مثل: 
الش�عير والذرة واألرز، كذلك األحماض 
الدهني�ة التي توجد في األس�ماك وزيت 
البندق وعين الجمل واللفت”.كما يفضل 
تناول مش�روبات س�اخنة حتى نتفادى 

أن يبذل الجسم مجهوداً لمحاربة البرد.

ارخص هاتف
انرتنت

الـمـجـرة
الـقـزم
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أن�ت ش�خصية ودودة واجتماعية 
وتجي�د الح�وار م�ع اآلخرين وكل 
من يتعرف عليك يعجب بشخصيتك 
ويتمسك بك. لماذا ال تذهب إلى أحد 
المطاعم الراقي�ة وتدعو اثنين من 
أصدقائك للعشاء ؟ ستقضون وقتا 
ممتعا.عليك أن تختار الطريق الذي 
يجعلك تصل إلى ما تريد بسهولة. 

الي�وم س�تتاح لك فرص�ة كبيرة لكي 
وتع�ود  الماض�ي،  أخط�اء  تصح�ح 
للمسار الصحيح. حان الوقت لتستعيد 
أحام�ك.  تحقي�ق  وتكم�ل  حيات�ك 
استمتع الليلة بسهرة مريحة وهادئة 
بعي�دا عن الضغط النف�س والعصبي. 
استمع إلى دقات قلبك وستجد إجابة 

على الكثير من األسئلة التي تحيرك. 

سواء كنت مستعدا أم ال فا تفوت 
الفرصة على نفس�ك باالس�تمتاع 
بس�هرة رائعة. أنت متشائم بشكل 
زائ�د عن الح�د وهذا يجعل�ك تدمر 
حيات�ك دون أن تش�عر، فاب�د أن 
تتوقف عن التش�اؤم. ال تدمر حبك 

بيدك حتى ال تندم.

تبدو مش�غوال في ه�ذه الفترة من 
حيات�ك بالكثي�ر م�ن التجهي�زات 
واإلع�دادات العملية. حاول أن تحد 
م�ن غيرت�ك المبالغ فيه�ا حتى ال 
تؤذى م�ن تحب. من األفضل لك أن 
تبقى ف�ي منزلك الليلة وتس�تمتع 

بوقتك بقراءة كتاب ظريف.

يظه�ر هذه األي�ام جانب مدهش في 
ش�خصيتك وه�ذا يجع�ل أصدق�اءك 
وجميع أف�راد عائلتك يتعجبون منك 
ألنهم ل�م يروا هذا الجان�ب من قبل. 
فكر في أن تقضى اجازة لطيفة حتى 
تتخلص من االكتئاب. استمتع بوقتك 

وال تفكر في مشاكل الماضي. 

اجعل صفاتك الحقيقة تظهر اليوم 
وال تح�اول أن تخفيه�ا كعادتك. ال 
تخجل من ش�خصيتك فأنت تتمتع 
الخي�ال  عنص�ر  جي�دة.  بخص�ال 
والمتعة موجود بالفعل من حولك 
ولكن�ك تج�د أن كن�ت تبح�ث عنه 

فقط دون فائدة.

أن�ت دائم الش�كوى من أن�ك ليس 
لدي�ك ما تق�وم ب�ه وال تعل�م ماذا 
تفعل في أوق�ات فراغك، فما رأيك 
بدع�وة أصدقائك والخ�روج للتنزه 
في المدينة؟ حاول أن تفسح مجاال 
للح�ب في حيات�ك فربما يكون هو 

طريقك إلى السعادة والراحة. 

من أهم ما يميزك أنك تتعامل مع األمور 
بش�كل أكث�ر وضوح�ا وموضوعية. 
ربما تكون لديك مش�اعر خاصة تجاه 
ش�خص معين فا تعذب نفس�ك بهذه 
المش�اعر وحاول أن تش�ارك الطرف 
اآلخ�ر فيه�ا. ال تس�مح لأللم أب�دا أن 

يفقدك القدرة على التركيز. 

حاول أن تتخلص من الشكوك التي 
تس�يطر عليك كي تحس�ن عاقتك 
بكل م�ن حولك. ربم�ا يكون هناك 
حفلة رائعة بانتظارك فا تفوتها، 
وقم بارت�داء أفضل المابس عندك 
ألنك قد تلتقي بالشخص المناسب 

الذي تنتظره منذ فترة طويلة.

ال ترتك�ب تصرف�ات مته�ورة كي ال 
تجع�ل اآلخرين يفق�دون الثقة فيك. 
البد أن تبذل كل ما في وس�عك الليلة 
لتجعل حبيبك الذي تشتاق إليه يقضى 
وقتا ظريفا معك. تبدو متفائا اليوم 
،. ع�ش حيات�ك بحري�ة م�ا دم�ت ال 

تتعدى على حريات اآلخرين.

صدق أو ال تصدق، فربما يكون القدر 
في انتظارك بمفاجأة غير متوقعة. 
من الواض�ح أن يومك به العديد من 
التقلبات ، وق�د يكون به العديد من 
الفرص العظيمة أيض�ا ،فكن دائما 
مس�تعدا. أفضل شيء هو أن تتحلى 

باالعتدال في كل تصرفاتك.

ح�اول أن تأخ�ذ قس�طا كافيا من 
الراح�ة إذا كن�ت تش�عر باإلرهاق 
والقل�ق. ه�ل ترغ�ب ف�ي أن تجد 
الشخص المناس�ب الذي تستطيع 
أن تمنحه مشاعرك؟ البد أن تتحلى 
بالصب�ر وس�تأتي الفرص�ة عم�ا 

قريب.
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خ�ل التف�اح ه�و أكث�ر م�ن مجرد عـ

توابل يمكنك إضافتها إلي الس�لطة 
الي�وم نق�دم لك�م أه�م فوائ�د خل 
التف�اح وكي�ف يمكنك األس�تفاده 
من�ه ف�ي صحت�ك:  يس�اعدك خ�ل 
التف�اح ف�ي التخلص من الس�موم 
الموج�ودة في منزل�ك : و ذلك ألن 
خ�ل التف�اح مصن�وع م�ن عصير 

  Acv التفاح المخمر و بإس�تخدامه
بدالً من المنتج�ات األخري .  يعمل 
عل�ي الف�ور بالتخلص م�ن المواد 
الكيميائية الغير طبيعية الموجودة 
 . اليومي�ة  المن�زل و حياتن�ا  ف�ي 
يس�اعد خل التفاح في تألق الش�عر 
: يمكنك إستخدام خل التفاح لغسل 
الش�عر بعد الش�امبو  ، فهذا سوف 

يعم�ل عل�ي تعزي�ز و تألق الش�عر 
.  و يمكن�ك إع�ادة تدوي�ر زجاج�ة 
الش�امبو القديم�ة  بملئه�ا بنصف 
معلق�ة كبيرة م�ن خ�ل التفاح مع 
ك�وب من الماء البارد  و صبها علي 
الش�عر بعد غسل الش�عر بالشامبو 
، و بع�د اإلس�تخدام المتك�رر لهذه 
الطريق�ة ، يمكن�ك الحص�ول علي 

نتيج�ة فعالة . يس�اعد خ�ل التفاح 
ف�ي تنظي�م درجة حموض�ة الجلد 
: ق�م بغمس قطعة م�ن القطن في 
خل التف�اح و تركه ليله كاملة علي 
وجه�ك و غس�له في صب�اح اليوم 
التالي قبل وض�ع المرطب الخاص 
ب�ك . يس�اعدك ف�ي التخل�ص م�ن 
بقع العمر أو ندبات حب الش�باب و 

البثور . إقرأ كيف تصنع خل التفاح 
بنفس�ك ف�ي المن�زل يمكن�ه إزالة  
البق�ع الموجودة علي األس�نان : و 
ذلك بتدليك األس�نان مباش�رة بخل 
التفاح و غس�لها بالماء . الحصول 
عل�ي نف�س منعش : يمكنك غس�ل 
الفم بخل التفاح المخلوط بالماء و 
ذلك للحد من رائحة الفم الكريهة”.

1 – كربى جزر أوقيانيا –
2�� األسم الثاني لفيلسوف فرنيس 

وجودي راحل – آلة الحائك –
 3 – إحسان – تتعب – أرقد –

 4 – أدت نصيحة – يغفل عن –

 5 – عكس�ها صنف أو نوع – دولة 
عربية –

 6 – عكس�ها كتاب للش�اعر سعيد 
عقل – ملكي –

 7 – رجاء – أسم موصول –

 8 – إحدى القارات –
الح�ب والجم�ال عن�د  إله�ة   – 9 

الرومان.

1 – دولة أوروبية –
 2 – عاصمة أوروبية – لدى –

 3 – ال يباح – غنج ودلع –
 4 – متشابهة – حرف عطف –

 5 – عكسها أعاد – عاصمة نيجرييا 

–
 6 – نسبة إىل دولة عربية –

 7 – أداة نصب – متش�ابهان – من 
الثم�ار ي�زرع يف البل�دان الحارة يف 

أفريقيا –

 8 – شاعر شعبي لبناني –
 – أوروبي�ة  دول�ة  إىل  نس�بة   –  9  

أضطرم .

املكونات
عجينة كنافة - كيلوغرام

قشدة - كوبان ونصف
زبدة مذوبة - كوبان ونصف

لتحضري القطر:
سكر - 4 أكواب

ماء - 8 أكواب
عصري ليم�ون حامض - ملعقة 

كبرية ونصف
للزينة:

فس�تق حلب�ي مطحون - بحس�ب 
الحاجة
نصائح

- إستبديل الفستق الحلبي بأي نوع 
آخر تفضلينه من املكرسات.

- طريقة العمل
1- لتحضري القطر، ذّوبي السكر يف 

املاء يف قدٍر عىل النار.
2- حرّك�ي املزي�ج واتركيه يغيل ثّم 

أضيفي عصري الليمون الحامض.
املكون�ات م�ن جدي�د  3- حرّك�ي 

واترك�ي القطر حت�ى يثخن ثّم 
ارفعيه عن النار.

4- وّزع�ي الزب�دة املذوب�ة عىل 
صينية فرن.

5- لّف�ي عجينة الكناف�ة تباعاً 
باإلصبع عىل شكل عش البلبل.

ع�ىل  البلب�ل  ع�ش  وّزع�ي   -6
الصيني�ة املحّضة ث�ّم اخبزيها 
ف�رن  يف  دقيق�ة   25 لح�واىل 

محّمى.
7- أخرج�ي الصيني�ة م�ن الفرن، 
صّف�ي ع�ش البلب�ل ث�ّم احش�يها 

بالقشدة.
8- أسكبي القطر البارد عىل الحىل، 
زّيني بالفستق املطحون ثّم قدميه.

اس�مها  بريطاني�ة  مواطن�ة  جعل�ت 
ستيفاني مريم من كلبها »هاريف مون« 
نجم�ا يف اإلنرتن�ت، حي�ث أنش�أت ل�ه 
صفحات يف فيسبوك وتويرت وإنستغرام 

، تنرش فيها صورا له بشكل منتظم.
ه�ذه  زائ�ري  اهتم�ام  ج�ذب  ألج�ل 
الصفحات الذين بلغ عددهم ما يزيد عن 
ثمانية آالف زائر، تصبغ مريم فرو كلبها 
بأل�وان مختلفة، بما فيها البنفس�جي 
والوردي والفريوزي. تش�رتي مريم من 

اجل ذلك أنواعا خاص�ة من الدهان من 
الواليات املتحدة.

ترصف س�تيفاني عىل االحتفاظ بأناقة 
اس�رتليني  جني�ه   800 نح�و  كلبه�ا 
ش�هريا، ما يعادل نصف مرتبها، وهي 
تعمل مدرب�ة عىل الرقص. يمتلك الكلب 
مجموع�ة متكاملة من األزياء ويخضع 
الش�عر  وق�ص  التجمي�ل  لعملي�ات 

باستمرار.
جذب كلب س�تيفاني اهتم�ام منتجني 

موس�يقيني، وبعد تصوي�ره يف مقطع 
دعاية إلح�دى األغاني تلق�ت صاحبته 
700 جنيه اس�رتليني. بع�د ذلك فتحت 
مريم لكلبها حسابا مرصفيا واستأجرت 

له مديا تجاريا.
بع�د ظه�ور الكل�ب ه�اريف م�ون عىل 
الشاش�ة ازداد ع�دد املعجب�ني ب�ه وبدأ 
يكسب نحو س�تة آالف جنيه اسرتليني 
س�نويا كما يحصل عىل ط�رود بريدية 

وهدايا من مختلف أنحاء العالم.

ل�ن ت�ؤّدي أعض�اء جس�مك وظائفه�ا 
بشكل سليم إذا ما نقص الجسم أي من 
املغذي�ات أو الفيتامينات التي يحتاجها 
وس�تظهر ع�ىل اإلنس�ان أع�راض ل�م 
يش�هدها من قبل. ويف هذا السياق، هل 
تعلمني م�ا الذي قد تش�عرين به إذا ما 

افتقد جسمك للفيتامني »ب«؟
قبل أن نخربك باالعراض التي ستصيبك 
عند التعرّض لنقص ه�ذا الفيتامني، ال 
بّد م�ن أن نخربك أّن جس�مك يحتاج ملا 
يع�رف ب�«الفيتام�ني ب املرّك�ب« وهو 
مجموعة فيتامينات تتألّف من فيتامني 
ب9،  ب7،  ب6،  ب5،  ب3،  ب2،  ب1، 

وب12.
وألّن املش�اكل الصحية التي تواجهينها 
قد تكون ناتج�ة من نقص يف أحد هذه 
اع�راض  إلي�ك  الفيتامين�ات، س�نقّدم 

نقص فيتامني ب!
إذا كن�ت تعانني م�ن املش�اكل الجلدية 
الت�ي تتمّث�ل بجفاف الجل�د أو التهابه، 
تش�ققات يف زواي�ا الش�فاه، وظه�ور 
الكدم�ات فق�د يك�ون الس�بب نق�ص 
»الفيتامني ب املركب« وذلك ألّن س�امة 
صح�ة الب�رشة تعتم�د ع�ىل ع�دد من 

فيتامينات هذه املجموعة.
وهل تش�عرين بالتعب؟ بإمكانك إلقاء 

الل�وم أيضاً عىل نق�ص الفيتامني »ب« 
يف جس�مك فه�و كفي�ل بالتس�ّبب ل�ك 
بضعف العض�ات، آالم املفاصل، الخدر 

يف األصابع والصداع.
ول�ن يك�ون تأث�ري تراج�ع نس�بة هذا 
الفيتامني س�لبياً عىل صحتك الجسدية 
فحس�ب، إذ س�يؤّثر نقص�ه أيضاً عىل 
صحت�ك النفس�ية أي أّنك ق�د تختربين 

االرق، التوتر، والقلق.
إذا ما شعرت بأّن هذه األعراض تنطبق 
ع�ىل حالت�ك الصحية فم�ن الضوري 
أن ت�زوري طبيب�ك ليش�ّخص حالت�ك 

ويساعدك يف عاج املشكلة.

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

بدون تعليق

عش العصفور بالقشطة
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تداعيات عن الظاهر والغاطس
ل���ة لثا لعي���ن ا ا

مؤيد عبد الزهرة

بطل النفط وبرميل الفساد
مس���احة لل���رأي

يتح�دث البعض من ط�رف الحكوم�ة أو الربملان وعىل الس�نتهم 
ش�كوى من ضعف املوازنة وحني يتحدثون يف املوازنة كأنهم يريدون 
تحمي�ل املواطنني م�ا الحقته اللصوصي�ة يف اقتصاد الب�اد، وتجري 
عملية تحميل املواطنني ملس�ؤولية العجز يف املوازنة عىل شكل األبواب 
املوصدة كالدعوة إىل تقش�ف مضاعف،رغم ان الس�يد النائب والسيد 
الوزير عىل دراية تامة بأن العراقيني إرتفع س�عر النفط أو انخفض، 
األم�ر اليعنيهم فقد وصلوا إىل قناع�ة تقول بطل النفط يقابله برميل 
من الفساد املتعدد الرؤوس. لم تقدم لنا الحكومة السابقة وال الاحقة 
كشفاً يف املوازنة السابقة2014  ولم تؤرش لنا السلطات املسؤولة عن 
آليات النظام الديمقراطي أس�باب العجز، كل الذي يردده الس�ادة يف 
الس�لطتني التنفيذية والترشيعية ُيحمل النفط وس�عره الهابط هذه 
األي�ام أس�باب الكوميديا األقتصادي�ة التي تتخبط به�ا الباد، وحني 
يتحدثون عن الحلول فما أبسط أن يتحمل املوظف البسط تنفيذ إجراء 
غريب يتمثل بش�موله باألدخار األجباري وهو الذي عند منتصف كل 
شهريسعى لألستدانة من البقال والصديق وما خبأته الوالدة الحنون 
ألي�ام الضيق من دنانري خاوية القيمة . لم نس�مع عن تحرك قضائي 
ألستعادة املال العام املنهوب والذي تحول إىل عقارات ورشكات يف دول 
املعم�ورة الغنية والقرائن متوفرة لهكذا إج�راء، ولم ترسنا الحكومة 
بق�رار صارم ألس�تعادة التوازن يف املوازنة وذلك بأس�تعادة العقارات 
واألرايض التي تم نهبها واألستياء عليها منذ 2003 ،ولم يتم الكشف 
عن الذمم املالية للمس�ؤولني من عام سقوط الدكتاتور وحتى لحظة 
كتابة هذه الس�طور، ولم يقل لنا املس�ؤول الحكومي إذا ما كاشفت 
حكومتنا حكومة الواليات املتحدة األمريكية ا«لحليفة« بأمر استعادة 
األم�وال العراقية من البنوك األمريكي�ة وكذلك املفقودات من املليارات 
من صندوق اعمار العراق ، وملاذا ال تجرب الحكومة حرامية الحكومات 
الس�ابقة واملفضوح�ة ارساره�م املالية عن�د الس�فارة األمريكية يف 
بغ�داد بأع�ادة املال العام املنه�وب ولو بالنص . يرق�ص الحكوميون 
والربملاني�ون يف العتم�ة وين�رشون يف نهاراتنا البائس�ة الئحة تش�ري 
ومن غري حياء إىل ان حل اش�كالية املوازنة  يتمثل بقصقصة الحوافز 
ومنع املنح والتعاقد وربما س�تصل عبقري�ة بعضهم إىل اقرتاح يجرب 
املواطنني ع�ىل التربع بممتلكاته�م وهي فعلة ليس�ت بالجديدة عىل 
العراقي�ني الذك�ور واألناث فقد فعله�ا املقبور صدام فأخ�ذ الدم من 

الذكور والذهب من النساء، وما من غريب هنا إال الشيطان .
اس�تبرشنا خرياً حني كش�ف الس�يد رئيس الوزراء حيدر العبادي 
فضيح�ة الفضائي�ني بحلقته�ا األوىل واس�تجبنا لدعوت�ه بالتع�اون 
رشيطة امليض الحاس�م يف طريق التصحيح، لكننا فوجئنا بعودة لغة 
األم�س خصوصاً ح�ني يتم الحديث عن املوازن�ة ،فبعد موازنة 2014 
الغامضة التفاصيل والنتائج جاءنا الس�يد هوش�يار زيباري بموازنة 
دفعه�ا مجلس الوزراء إىل الربملان وكل يوم نكتش�ف ان هذه املوازنة 
تري�د األقتص�اص من املواط�ن باملزيد م�ن الحرمان بدالً م�ن ايجاد 
مخارج ال مس�اس لها بحقوق املواطنني الذين ضاقوا ذرعاً بهول هذا 

الليل املكتظ بحموالت الحرامية !!.

يق�ول صاحبي يف بادن�ا تكثر عامات االس�تفهام وتغيب 
االجوب�ه ،ولهذاالتتعج�ب بم�ا ترى عىل الس�طح من مش�هد 
لح�واة الزم�ن األغرب م�ن فضائ�ح اومدائ�ح ،الن الغاطس يف 
الغ�رف واألبواب الخلفي�ة لهؤالء يبقى أعج�ب العجب . فثمة 
حكاي�ات له�ا أول وليس لها آخ�ر معطرة بالعفن ومتش�حة 
بالق�ذارة م�ن قمة الرأس حت�ى أخمص الق�دم ،ُتبعث رائحة 
تزكم األن�وف ، يصاحبها ضجيجا يصم اآلذان ويقوض أركان 
العاق�ات اإلنس�انية.عن نهب خرايف ج�رى »رشعتنه »بطرق 
جعلت الش�يطان يفت�ح فمه فاغرا لهؤالء الذي�ن فاقوه قدرة 

عىل اإلغواء واالحتيال ،
الكذب و الخداع و الغش – اقانيم ثاثة ، يحاولون تجريعنا 

إياها والتعامل معها كحقائق التقبل الدحض .
نعم كل يشء ينمو إال النزاهة بقيت الغائب األكرب مكبوحتا 
كبحا . فاثرياءالحروب وتجار األزمات ،وس�يايس الغفلة ، من 
مس�وقي النفايات والس�موم يحاولون جعل البل�د ملعبا لهم 
حيث صادروا كل يشء، ولو كان الهواء طوع أيديهم لس�وقوه 
لن�ا معلبا ،لدرجة ان الش�يطان ب�دا صفرا عىل الش�مال امام 

خداعهم ومناوراتهم . 
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أس�ئلة وتس�اؤالت العد لها أطلقناها غري م�رة ،عن غياب 
الفعل الفاعل ،وحضور الخراب ، 

شاكست أناقة املس�ؤولني وحاولت ان تمد لسانها ،تعثرت 
يف خطوته�ا األوىل فيم�ا انتح�رت البقي�ة الباقية ع�ىل مذبح 

الفجائع !!.
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جاهر بحبك للوطن او ببغضك للحكام ، ،ولك الكام والهتاف 
وال�راخ واطاق اللعن�ات ،انثرها عىل رؤوس�هم الخاوية او 
أطلقه�ا بوجوهه�م مبارشة ، او التهمها الف�رق الن الكام لم 
يعد ذاجدوى أمام تش�ابك بعض الفضائي�ات وركوعها الذليل 
أمام س�طوة امل�ال املدنس ،فالس�لطات الخاوية تق�اوم بكل 
رشاس�ة لرتسيخ مكانتها وتلميع صورتها فهي من تمسك ب 

»رقبة اإلعام »وتشكله. فالوقت كما يبدولهم بانهاية؟!.
وم�ع ان املن�اخ يحفل بأس�ئلة با أجوب�ة بي�د أن معرفًة 
تس�ود بأن الخري ال يزال يف الطريق. اذ ثمة ثاثون ألف موظف 
بشهادات مزّورة .. ألفان منهم بدرجات خاصة .. وجه مجلس 
الوزراء باسرتداد فروقات الرواتب من هؤالء املزورين وتحريك 

شكاوى جزائية ضدهم
-4-

ه�ذا س�قف حلم�ه يام�س الس�ماء ،وذاك حلم�ه مرتبك 
،يتعثر يف الهواجس ويخاف ظله ،هي أحام تحدد املسافة بني 
االنطاق نحو آفاق الحرية وبني البقاء مرتددة ترزح يف قيودها 

يشلها الخوف ويتاكلها مصري مجهول . فؤاد حسونكـاريكـاتـير

غيالن

      المستقبل العراقي / متابعة

اإلس�امي  العال�م  يف  الثقاف�ة  أض�واء 
تتسلط عىل مدينة نزوى العمانية التي بدأت 
الحكومة يف تنفيذ سلس�لة من املرشوعات 
الثقافية بها استعدادا لاحتفاالت بمناسبة 
اختيارها عاصمة الثقافة اإلس�امية لعام 
الع�ام  اإلس�امية  الثقاف�ة  2015.تدخ�ل 
الجديد متخ�ذة من مدينة ن�زوى العمانية 
عاصم�ة لها عن املنطق�ة العربية، مع بدء 
االستعدادات لتقديم الرتاث الثقايف للمدينة 
التاريخي�ة إىل العالم ع�رب فعاليات ثقافية 

متعددة تحتضنها عىل مدار العام.
ومن املق�رر أن تق�ام االحتفاالت يف كل 
من جامعة ن�زوى وكلية العلوم التطبيقية 
واملجمع الش�بابي، إىل جانب معهد القضاء 
العايل وس�احة قلعة نزوى، بحسب ما قاله 
الش�يخ حمد بن هال املعمري وكيل وزارة 
الرتاث والثقافة العمانية للشؤون الثقافية 
يف وقت س�ابق. ويف يونيو املايض أعلن عبد 
العزيز التويجري رئيس املنظمة اإلسامية 
للرتبي�ة والعل�وم والثقاف�ة “ايسيس�كو” 
من مس�قط اختيار مدينة نزوى كعاصمة 
عربية للثقافة اإلس�امية. ودشنت سلطنة 
عم�ان الش�عار الخ�اص بهذه املناس�بة، 
والذي يرمز إىل معلمنينْ من املعالم التاريخية 
واملعمارية العريق�ة يف مدينة نزوى، وهما 
قبة جامع الس�لطان قابوس وقلعة نزوى. 
وتنفرد القلعة، التي بناها اإلمام سلطان بن 
سيف بن مالك اليعربي عام 1650، بشكلها 
الدائري الضخ�م. ويوجد بالقرب من مبنى 
القلع�ة والحص�ن س�وق ن�زوى التقليدي 
الذي اش�تهر بصناعاته الحرفية املزدهرة. 
القلع�ة تعترب من أق�دم القاع يف س�لطنة 
عمان، ويصل ارتف�اع أبراجها إىل 24 مرتا، 

وبها س�بعة آبار وفتح�ات متعددة ملرابطة 
املقاتلني املدافعني عن القلعة واملدينة خال 
العصور القديمة، وبداخلها مواقع مختلفة 
للس�جون حيث كانت مق�را للحكم وتنفيذ 
العقوبات ضد مرتكبي املخالفات والجرائم 
بأنواعه�ا املتدرجة. وترتبط القلعة بحصن 
ذي مم�رات معقدة، واس�تغرق بناؤها 12 
عاما. ويعد “فلج )قن�اة( دارس” من أكرب 
األف�اج يف س�لطنة عمان، وهو يس�اعد يف 
ري الكث�ري من املزارع يف والية نزوى، ويقع 
بداخ�ل حديقة عام�ة أسس�تها الحكومة 
العماني�ة للحف�اظ علي�ه وليك�ون مكانا 
لزيارة الس�ائحني.ومنذ اإلعان عن اختيار 
ن�زوى عاصم�ة للثقافة اإلس�امية قررت 
الحكوم�ة العمانية إنش�اء مرك�ز ثقايف يف 
“حي ال�رتاث” باملدين�ة، بتكلف�ة إجمالية 
تبل�غ خمس�ة ماي�ني ري�ال عمان�ي )13 
ملي�ون دوالر أمريك�ي(، بحس�ب م�ا أك�د 
خال�د ب�ن ه�ال النبهاني، عض�و مجلس 

الش�ورى بوالية نزوى وعضو لجنة اإلعداد 
والتحضري للفعالي�ة. ومن املقرر أن يغطي 
املركز مس�احة إجمالي�ة تقرتب من عرشة 
آالف م�رت، وأن يضم مرسحا ومبنى لإلدارة 
ومكتبة عامة وناٍد علمي ومرسح خارجي 
وورش�ة لألعم�ال الفنية وناٍد للموس�يقى 
وقاعة متعددة األغ�راض ومكتبة لألطفال 
ومخ�زن لآلث�ار ومراف�ق خدمي�ة أخرى.

وحظي�ت مدينة ن�زوى العماني�ة باهتمام 
والجغرافي�ني  والرحال�ة  املؤرخ�ني  كب�ار 
الع�رب، ع�ىل رأس�هم املق�ديس والحموي 
والدمش�قي واب�ن بطوط�ة، وتحول�ت إىل 
عاصم�ة ومركز ثقايف لف�رتة تزيد عن ألف 
عام. وتش�تهر نزوى بالجوامع واملس�اجد 
األثري�ة ذات محاري�ب ونق�وش م�ا ت�زال 
تحم�ل زه�وا براق�ا رغ�م أن بعضها نقش 
قبل س�بعة قرون ونصف، كما هو محراب 
جامع سعال الذي يعود زمن نقش محرابه 

إىل عام 1252م.

نزوى العامنية تتوج عاصمة للثقافة اإلسالمية

كلب يعثر عىل ماسة قيمتها 18 ألف دوالر 
عثر كلب عىل ماسة تزن 1.14 قرياط، 
تقدر قيمتها ب�12 ألف جنيه إس�رتليني، 
أس�فل  دوالر،  أل�ف   18 يع�ادل  م�ا  أي 
س�ياج من الش�جريات يف قري�ة براتلبي 
“مريور”  صحيف�ة  الربيطانية.وذك�رت 
الربيطاني�ة، أن أالن بي�ل كان يس�ري مع 
كلبيه ع�رب طريق يف قري�ة براتلبي حني 
اندف�ع أحد الكلبني تجاه الس�ياج، وظل 

يحفر أسفله ملدة 10 دقائق، حتى أخرج 
حزم�ة كانت مثبت�ة يف مظل�ة برتقالية 
الل�ون عث�ر ع�ىل املاس�ة داخلها.ووفقا 
للصحيفة كانت تلك املاس�ة داخل بالون 
هيلي�وم يحل�ق يف الس�ماء ع�ىل ارتفاع 
100 أل�ف قدم، كجزء م�ن حملة دعائية 
أطلقتها متاج�ر ” Diamonds 77” لبيع 

الجواهر عرب اإلنرتنت. 

يتقدم شيوخ ووجهاء أبناء قبائل البودراج بالشكر واالمتنان 
والتقدير لجميع املعزين الذين شاركونا العزاء لوفاة املغفور 
له الشيخ )مالك خلف شاه عيل فيصل حسني( ممن حرض 
مجلس العزاء او تجشم عناء السفر او ممن أرسل برقيات 
التعازي من اركان الدولة يف رئاسة الجمهورية ممثلة بنائب 
رئي�س الجمهورية األس�تاذ نوري املالكي وممثل رئاس�ة 
الوزراء ورئاس�ة مجلس النواب والقضاء العراقي والوزراء 
وأعضاء مجلس الن�واب ووكاء الوزارات ومحافظة بغداد 
ومجل�س محافظة بغ�داد والق�ادة العس�كريني بمختلف 
الصنوف يف وزارتي الدفاع والداخلي�����ة ورؤساء وشيوخ 
قبائ�ل الع�راق والس�ادة اإلعامي�ني وكافة أبن�اء القبائل 
الكريم�ة يف بغ�داد واملحافظات، س�ائلني الع�يل القدير ان 
يحفظهم من كل مكروه وان يعم األمن والس�ام يف العراق 

ويرفل شعبه بالخري.

الشيخ علي شعالن شيخ عام البودراج
الشيخ محمد غازي مطشر الدراجي

أخوة الفقيد/ الشيوخ/ كريم وسالم وعلي
أوالد الفقيد حسام ووسام

علي الدراجي
رئيس مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر

عشائر البودراج تشكر املعزين


