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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

جلـان »التحقيـق« بسقـوط املـوصل أمام العقبـات.. واإلحـبـاط يـالزم انـجــاز املهمــة

الــبـنـتــاغــون: »داعـش« يـفـقـد سـيـطـرتـه علـى 700 كـم فـي سـوريـا والــعــراق

صفحة 16

شاركوا في معارك »المصفى« و »البو حشمة«.. و »              « وثقت صوالتهم

      المستقبل العراقي / خاص
 

ُتع�دًّ كتائ�ب اإلم�ام عل�ي، م�ن أب�رز كتائ�ب 
المقاومة اإلسالمية العراقّية، التي خاضت قتاالت 
عنيفة ضّد تنظيم “داعش” اإلجرامي في عدد من 

المحافظات العراقّية التي سيطر عليها اإلرهاب.
وق�د أدت العمليات العس�كرية الكب�رى، التي 
خاضته�ا كتائب اإلمام علي ف�ي محافظة صالح 
الدين، والس�يما في مصفى بيجي، إلى اس�تعادة 

عدد من المناطق المحتلة.
وم�ا ت�زال كتائ�ب اإلمام عل�ي تس�يطر على 
منطق�ة البو حش�مة في محافظة ص�الح الدين، 

بعد أن كّبدت الدواعش خسائر كبيرة.
وتتمّي�ز كتائب اإلمام عل�ي بتنّوع مقاتليها، إذ 
تضّم بين صفوفها مقاتلين من طوائف وقوميات 
عراقّية متعّددة، وقّد ش�كلت قبل نحو ثالثة أشهر 
كتيبة “روح الله” والتي تضم 300 مقاتل مسيحي 

ينحدرون من سهل نينوى.
وق�د دفعت فت�وى الجه�اد الكفائ�ي للمرجع 
الدين�ي األعل�ى الس�يد عل�ي السيس�تاني هؤالء 
الش�ّبان إل�ى القتال ض�ّد “داعش” ووج�دوا في 
كتائ�ب اإلم�ام علي المكان المناس�ب الس�تعادة 

األرض العراقّية كاملة.
وق�ال الح�اج اب�و كوث�ر، مس�ؤول التعبئ�ة 
والتدري�ب والتطوي�ر ف�ي الكتائ�ب، إن “كتائ�ب 
ح�زب الل�ه تض�ّم بي�ن ظهرانيه�ا مقاتلي�ن من 
جمي�ع الطوائف والقومي�ات وهي وضعت نصب 
عينه�ا حماية العراق والعراقيين من كل الش�رور 

والتنظميات اإلرهابية”.

وأش�ار اب�و كوثر ف�ي حدي�ث ل�”المس�تقبل 
العراق�ي” إل�ى أن “كتيبة )روح الل�ه( التي تضم 
المس�يحيين ش�اركت ف�ي أغل�ب المع�ارك التي 
خاضته�ا الكتائب جنب إلى جنب مع مقاتلينا من 

بقّية المدن األخرى”.
وتس�ّجل لكتائ�ب ح�زب الله بط�والت كثيرة، 
خاّصة في اس�تهداف القناصي�ن التابعين لتنظيم 
“داعش” اإلجرامي، إذ استطاعت أن تقتل قناصين 
عّدة منهم.وقال الحاج عبد الحسين الطائي، مدير 
إع�الم كتائ�ب حزب الل�ه، أن “دور اإلع�الم كبير 
في المعارك.. ولدين�ا توثيق لجميع المعارك التي 

خضناها ضّد )الدواعش(”.
فيدوي�ة  تس�جيالت  الكتائ�ب  ل�دى  وتتوّف�ر 
وفوتغرافية عن العمليات القتالية، وتوّثق الحركة 
هذه المعارك من أجل األجي�ال القادمة لتقدم لها 
صورة عن الدفاع المشرف الذي قدمته المقاومة 

اإلسالمية عن أرض العراق.
وقّدمت كتائ�ب اإلمام علي عدداً من الش�هداء 
في س�احات الوغى، وهي تفخر بوضع صورهم 
في الطرقات وفي مّقراتها، ألنهم قّدموا بطوالت 
وهم يخوضون معارك مش�ّرفة، ولم يسقطوا إال 

وهم واقفين. 
ولفت الح�اج عبد الحس�ين الطائي في حديث 
ل�”المس�تقبل العراق�ي” إل�ى أن “هن�اك لجن�ة 
متخصص�ة في زي�ارة أهال�ي الش�هداء للوقوف 

لتشجيعهم معنوياً وتلبية احتياجاتهم المادّية”.
ويّص�ر ق�ادة كتائب اإلمام عل�ي على مواصلة 
القتال حّتى تحرير آخر ش�بر من أرض العراق من 

براثن اإلرهاب.

300 مقاتل مسيحي يف كتائب اإلمام عيل 

كتيبة »روح الله« المسيحية في صالح الدين

فرنسا وقعت في الفخ

في األعداد المقبلة

ص3كركوك عىل أعتاب عملية عسكرية كربى.. وقوتان من »احلشد« لتحريرها من »داعش«

عصابات عربية يف »الغربية« لتأسيس »اقليم داعش«
     المستقبل العراقي/ خاص

 
سياس�ية  مص�ادر  كش�فت 
وبرلماني�ة ب�ارزة، امس الس�بت، 
ف�ي  وخبرائه�م  االمي�ركان  ان 
المنطق�ة الغربية وش�مال العراق 
يعملون على تهيئ�ة قوة عصابات 

عربي�ة تتول�ى ادارة انفص�ال م�ا 
يع�رف ب�”اقلي�م الس�نة العرب”.
وقالت المصادر ان “واشنطن عبر 
جنراالتها في العراق ومستش�اري 
وزارة الدفاع االميركية، تسعى الى 
تمرير قانون الحرس الوطني الذي 
س�يكون االطار القانوني لتأسيس 

جيش الس�نة العرب والذي سيضم 
%80 من عناص�ر داعش الحاليين 
35 ال�ف عنص�ر،  البال�غ عدده�م 
الشيش�ان  م�ن  ق�ادة  يقوده�م 
وفلس�طين  والخلي�ج  واالفغ�ان 
والمغرب العربي وليس فيهم قادة 
محليين اال ما ندر”.المصادر اكدت 

ان “الخبراء العسكريين االميركان 
يعمل�ون عل�ى تهيئ�ة اتفاقية مع 
الدواع�ش ف�ي المنطق�ة الغربي�ة 
والموصل، تتضمن دمجمهم س�را 
العراقي�ة  الحكوم�ة  عل�م  ودون 
للمعلوم�ات االكيدة  الت�ي تفتق�ر 
بخصوص هوالء العناصر”.وبّينت 

ان “االميركان يسعون لعقد اتفاقية 
مع داعش والمتشددين االسالميين 
والمتطرفين في العالم لمنح السنة 
العراقيين المظلومين، بحسب تلك 
المؤامرة، وضع خاص يشبه وضع 
اليه�ود عب�ر دول�ة مقتطع�ة من 
الع�راق تعيش على نف�ط الجنوب 

وتك�ون مالذهم اآلم�ن وحصنهم 
ليعيش�وا كم�ا يش�اؤون، ومن ثم 
لتهدي�د  الش�رق  نح�و  ينطلق�ون 
الدول�ة االيراني�ة، ونح�و الخلي�ج 
وخالفته�م”. دولته�م  لتأس�يس 
وتشهد محافظة األنبار، ومركزها 
الرمادي، )110 كم غرب العاصمة 

األول  ، من�ذ )21 كان�ون  بغ�داد( 
2013( عملية عس�كرية لمالحقة 
تنظي�م “داع�ش”، عق�ب انتش�ار 
مسلحي التنظيم في أجزاء واسعة 
من المحافظة، مما تس�بب بنزوح 
مئات العوائل وحصول نقص كبير 

في المواد الغذائية.

       المستقبل العراقي/ خاص

افادت مص�ادر مطلعة، أم�س الس�بت، ان اربعة من اصل 
خمس�ة مطلوبي�ن بقت�ل االئم�ة الُس�نة االربعة ف�ي قضاء 
الزبير في االول من الش�هر الجاري في البصرة، القي القبض 

عليهم.
وقالت المصادر ل�”المس�تقبل العراق�ي”، ان “المطلوبين 
االربع�ة الق�ي القب�ض عليهم ف�ي مديري�ة الوقف الس�ني، 
متخفين منذ أيام”، مبينة ان “الوقف مخترق من اطراف على 

صلة بمخابرات دول اقليمية وجماعات ارهابية”.
ولفت�ت الى ان “الجهات االمني�ة تعاونت مع جهات داخل 
الوقف م�ن اجل عملية الق�اء القبض على الجن�اة”، مضيفة 
ان “السلطات س�بق وان حصلت على وثائق ومعلومات تبين 
ان اش�خاصا يعملون ضمن مديرية الوقف الس�ني متورطين 
باعم�ال ارهابية، مقاب�ل مبالغ مالية، وح�واالت تأتيهم من 

الخارج”.
واطل�ق مس�لحون مجهول�ون، االول م�ن كان�ون الثاني 
الجاري، النار على سيارة كان يستقلها رجال دين قرب مدخل 
قضاء الزبير ما اسفر عن استشهاد ثالثة منهم وإصابة اثنين 
بجروح، فيما أعلنت مديرية الوقف الس�ني وفاة امام مسجد 

رابع متأثراً بجراح أصيب بها خالل الحادث االجرامي.

ص4»داعـش« يتمـدد نـحـو اليمـن واجلـزائـر.. و »النصـرة« و »القـاعـدة« قلقتـان علــى وجودمهـا
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اىل من هيمه امر الوطن!
     التحليل السياسي / غانم عريبي

ح�رب  داع�ش  عل�ى  الح�رب 
مقدس�ة وواجب وتكليف اخالقي 
ووطني ورباني وه�و امر مندوب 
اليه في الرساالت والقيم االنسانية 
والرس�الية والوطنية ومن ينقش 
في االمر ويعده مس�الة«طائفية« 
فه�و امر دب�ر بليل وش�خص يدبر 

مؤامرة في ليل!.
هنالك من يش�كك ف�ي مهمات 
الحشد الشعبي ويوحي ان المسالة 
تنطوي على مهمات طائفية شيعية 
ويتحدث الى ماهو ابعد من المسالة 
الطائفي�ة ال�ى »مش�روع بتحويل 
المناطق الس�نية بعد تحريرها الى 
مناطق سنية« وهي مؤامرة الهدف 
منه�ا االيحاء الخوتنا في المناطق 
السنية  ان الحش�د الشعبي شيعي 
وان خط�ره عليك�م في المس�الة 
الطائفي�ة اكب�ر من خط�ر داعش 
وان الم�ال الوحيد ه�م ذات الطبقة 
السياسية الموجودة في اليوم في 

العملية السياسية!.
بامتي�از  ال�كالم طائف�ي  ه�ذا 
ويصدر عن طبقة سياسية تشتغل 
في كل مرحلة على تطييف المسالة 
التحدي�ات  ومواجه�ة  الوطني�ة 
المختلفة والعدوان الخارجي بنفس 
طائفي لكي تبقى في مواقعها واال 
فهي اليهمها من امر الس�نة شيء 
الش�عبا والس�نة نبوية ش�ريفة!.

الكلم�ة الت�ي ينبغ�ي ان يس�معها 
االخ�وة الس�نة في المناط�ق التي 

حررها الحشد الشعبي العراقي ان 
الكتائ�ب العراقي�ة المجاهدة التي 
حملت السالح وقاتلت داعش ليست 
داعش�ية اله�وى والتفك�ر بذهنية 
طائفية وليس بينها وبينكم ثارات 
والكراهية وال احقاد بل ان كتائبنا 
تنته�ز الفرصة لك�ي تثبت لكم في 

كل مرة يدخ�ل فيها البلد بمنغطف 
طائف�ي كم�ا دخل�ه ف�ي ال2005 
و2006 انه�ا ج�زء منكم وهي مع 
السنة والشيعة ومع كل المكونات 
الوطنية والقومية وهي مع وحدة 
الع�راق ارضا وش�عبا وليهمها من 
هذا القتال العنيف والحماس�ة في 

الرغب�ة بتحري�ر ال�رض اال تحرير 
كاف�ة االراض�ي العراقية من دنس 
الن�وع  به�دف حماي�ة  الدواع�ش 

وحماية المعتقدات االسالمية.
ان اخوتنا في الحش�د الش�عبي 
من الشيعة في االغلب لكنهم ليسوا 
بطريق�ة  يفك�رون  او  طائفيي�ن 
طائفية وان الحاالت الش�اذة التي 
حصلت ف�ي بعض مناط�ق الريف 
النائ�ي ف�ي ديالى ت�م محاصرتها 
وحلها وقد انشات محاكم وقضاء 
وحس�اب وعقاب لمن يح�اول ان 
يسيء الهلنا ومعتقداتنا االسالمية 

وفكرة الحشد الشعبي.
اتمن�ى عل�ى اخوتنا الس�نة ان 
اليصغوا لبعض السياس�يين الذين 
يقولون لهم شيئا بغيضا عن الحشد 
السياس�يين  الش�عبي الن ه�ؤالء 
ليس لديهم مايقولونه او يفعلونه 
غير ال�كالم »الوطن�ي« وهو كالم 
طائف�ي وغير الفتن بثوب الحرص 
على س�المة ابناء الطائفة السنية 

الكريمة.
ان هؤالء السياسيين متربحون 
بالسنة وليسوا على صلة حقيقية 
به�م ويتذك�ر اخوتن�ا الس�نة ايام 
الحرب مع القاع�دة ان عددا منهم 
تع�اون م�ع القاع�دة ضد ش�عبه 
واهل�ه لتنفيذ اجن�دة من المصالح 
االمنية والسياسية لدول ومنظمات 
وحركات متطرفة النهم باالساس 
كان�وا ج�زءا م�ن تل�ك المنظومة 
وعاش�وا على موائده�ا في فترات 

سابقة.

كتائب المقاومة تنتهز الفرصة لكي تثبت انها جزء منكم 
وهي مع السنة والشيعة

رئيس الربملان »مطلع«
 عـلــى رســائــل االنبــار 

إىل املجتمع الدويل
       بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد رئي�س مجل�س النواب س�ليم 
الجب�وري، على أهمية اإلس�راع بتوفير 
الدعم بالس�الح والعتاد لجهاز الشرطة 
المحلي�ة ف�ي االنب�ار وأبناء العش�ائر، 
فيم�ا اطلع رئيس مؤتمر صحوة العراق 
احمد ابو ريش�ة الجبوري على الرسائل 
الت�ي س�يحملها الوف�د العش�ائري الى 
المجتم�ع الدول�ي خ�الل زيارت�ه ال�ى 
واشنطن االسبوع المقبل.وقال المكتب 
االعالمي لرئيس البرلمان في بيان تلقت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه إن 
»رئي�س مجلس النواب س�ليم الجبوري 
استقبل وفدا من ممثلي محافظة األنبار 
برئاس�ة رئي�س مؤتمر صح�وة العراق 
أحمد أبو ريشة«.واثنى الجبوري، بحسب 
البي�ان، عل�ى »دور أبن�اء المحافظ�ة«، 
مش�دداً على »أهمي�ة اإلس�راع بتوفير 
الدعم بالس�الح والعتاد لجهاز الشرطة 
المحلي�ة وأبن�اء العش�ائر«.من جانبه، 
اطلع ابو ريشة الجبوري على »الرسائل 
الت�ي س�يحملها الوف�د العش�ائري إلى 
المجتم�ع الدولي خالل زيارته المرتقبة 
إل�ى واش�نطن األس�بوع المقب�ل حول 
واقع المحافظات الس�اخنة في العراق، 
وس�بل وآليات استقرار األوضاع فيها«.

وكش�ف النائ�ب ع�ن محافظ�ة االنبار 
احم�د الس�لماني، ع�ن توج�ه وفد من 
المحافظة الى واشنطن منتصف الشهر 
الحالي، وبين أنه س�يطلب من الحكومة 
االمريكية دعم وتس�ليح ابناء العش�ائر 

لمواجهة تنظيم »داعش«.

      بغداد / المستقبل العراقي

الهج�رة  لجن�ة  رئي�س  قال�ت 
والمهجري�ن ف�ي مجل�س محافظ�ة 
»وزارة  ان  الس�بت،  أم�س  كرب�الء، 
الهج�رة ل�م تف�ي بالتزاماته�ا تجاه 

النازحين في المحافظة«.
وقالت ليلى فليح زي�ن الدين، في 
ان  العراق�ي«  ل�«المس�تقبل  حدي�ث 
ووزارة  للنازحي�ن  العالي�ا  »اللجن�ة 
يفي�ا  ل�م  والمهجري�ن  الهج�رة 
الذين  النازحي�ن  بالتزاماتهم�ا تجاه 
وفدوا الى محافظة كربالء المقدسة 

بسبب العمليات االرهابية التي طالت 
مناطقهم«.

العلي�ا  »اللجن�ة  ان  واضاف�ت 
للنازحين ووزارة الهجرة والمهجرين 
كان�ت ق�د خصصت في وقت س�ابق 
مبل�غ ق�دره 15 ملي�ار دين�ار اليواء 
خي�م  نص�ب  خ�الل  م�ن  النازحي�ن 

وكرفانات لهم«.
وبينت أنه »وقد سارعت الحكومة 
المحلية في كربالء المقدس�ة بتوفير 
الخي�م  لنص�ب  المناس�بة  االرض 
والكرفام�ات لكن اللجنة والوزارة لم 
ترسل أي مبلغ واكتفت بارسال الصك 

دون س�يولة«، مبين�ة ان »حكوم�ة 
كربالء لم تس�تلم المبل�غ المقرر كما 
اكتف�ت وزارة الهج�رة والمهجري�ن 
بارس�ال 10 كرفانات من اصل 1000 
لنازح�ي  مخصص�ة  كان�ت  كرف�ان 

كربالء«.
وتابع�ت ان »عق�د الفن�ادق الذي 
المحافظ�ة  ف�ي  النازحي�ن  ي�ؤوي 
س�ينتهي في الش�هر الثالث من العام 
الج�اري حي�ث كان�ت اللجن�ة العليا 
والوزارة قد اس�تأجرت فن�ادق لمدة 
س�تة اش�هر من اجل ايواء النازحين 
بالمحافظات«.وتس�اءلت »ه�ل لدى 

او  وال�وزارة خط�ط  العلي�ا  اللجن�ة 
مقترحات الس�كانهم بعد انتهاء عقد 

هذه الفنادق«.
وطالبت فليح »الحكومة المركزية 
بتقدي�م مبال�غ مالي�ة تص�رف له�م 
شهريا من اجل اعانتهم على الظروف 
الحياتية الصعبة التي يعيشونها حيث 
انهم يعتاش�ون االن على مس�اعدات 

المنظمات المحلية والدولية«.
يذكر ان عدد النازحين المسجلين 
ف�ي محافظ�ة كربالء المقدس�ة بلغ 
12700 ن�ازح واكثر م�ن 5000 نازح 

غير مسجل«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الس�لطة القضائي�ة االتحادية 
الك�رخ  اس�تئناف  انج�از  ع�ن مع�دالت 
خالل الع�ام الماض�ي، فيما اش�ارت إلى 

اك�دت  1477 قضي�ة،  الجناي�ات  انج�از 
أن محكم�ة اح�داث بغداد حس�مت 719 
دع�وى في الم�دة ذاتها. وق�ال المتحدث 
الرسمي للس�لطة القضائية القاضي عبد 
الس�تار بيرق�دار إن »الهيئ�ة التمييزي�ة 

والهيئتين االس�تئنافيتين حس�مت خالل 
العام الماضي 2936 دعوى«. واضاف أن 
»محاكم البداءة في االس�تئناف حس�مت 
محاك�م  انج�زت  فيم�ا  دع�وى،   8884
االحوال الشخصية 77268 دعوى«، الفتاً 

إلى أن »محكمة احداث بغداد انجزت 719 
دعوى في الم�دة ذاته�ا«. واكمل الناطق 
الك�رخ  »جناي�ات  إن  بالق�ول  الرس�مي 
انجزت 1477 قضية، اما محاكم التحقيق 

فيها حسمت 93441 في 2014«.

      بغداد / المستقبل العراقي

القان�ون،  ائت�الف دول�ة  طال�ب 
الخارجي�ة  وزارة  الس�بت،  أم�س 
بس�حب الس�فير العراقي في عمان 
واستدعاء السفير االردني في بغداد 
احتجاج�ا عل�ى اقامة حف�ل تأبيني 
بذكرى اعدام المقبور صدام حس�ين 
ف�ي اح�دى الم�دن األردني�ة، وعده 
»إس�اءة لحكومة العراق وش�عبه«، 
االردني�ة  الحكوم�ة  اته�م  وفيم�ا 

ب�«دعم الحفل«، دعاها إلى »احترام 
مشاعر العراقيين«.وقال رئيس كتلة 
ائتالف دولة القانون البرلمانية علي 
األديب خ�الل مؤتمر صحافي عقده 
بمبنى البرلمان وحضرته، إن »هناك 
جماعات بعثية وأخرى مرتزقة تقيم 
احتف�االت تأبيني�ة في أح�دى مدن 
األردن تخلي�دا للمجرم صدام وبدعم 
م�ن س�لطة المملك�ة الهاش�مية«، 
عادا ذلك »إس�اءة للع�راق وحكومته 

وشعبه وكل عربي شريف«.

وأض�اف األدي�ب أن »م�ن داف�ع 
المس�ؤولية نس�تنكر قيام الس�لطة 
النش�اطات  ه�ذه  بدع�م  األردني�ة 
وندعوهم الحترام مشاعر العراقيين 
والكف ع�ن الوقوف خل�ف هؤالء«، 
مطالب�ا وزارة الخارجية ب�«س�حب 
األردن  م�ن  العراق�ي  الس�فير 
ف�ي  األردن�ي  الس�فير  واس�تدعاء 
بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج على 
موقف الحكومة األردنية«.كما طالب 
االدي�ب لجنة العالقات الخارجية في 

مجلس الن�واب ب�«اتخاذ موقف إزاء 
تخلي�د الطاغي�ة م�ن قب�ل األردن«، 
الفت�ا إلى أن »منظم�ي االحتفال هم 
نقاب�ات واتح�ادات مهني�ة وخاصة 
المهندس�ين وبدعم مباش�ر  نقاب�ة 
م�ن الحكوم�ة األردني�ة، وحض�ور 

شخصيات معروفة«.
وتاب�ع االديب أن »هن�اك حوادث 
مشابهة حدثت خالل الفترة السابقة 
والحكوم�ة ل�م تتخ�ذ موق�ف لذلك 

نطالب نحن باتخاذ موقف«.

جلنة املهجرين يف كربالء: الوزارة واللجنة لـم يفيا بالتزاماهتام جتاه النازحني

دولة القانون يطالب بسحب السفري العراقي من األردن احتجاجًا عىل إحياء ذكرى املقبور

حماكم الكرخ تعلن نسب إنجاز 2014.. وأحداث بغداد حتسم 719 دعوى

تشكيل ثالثة أفواج يف كركوك لتحرير غريب املحافظة
      بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مص�در في قيادة العمليات 
المش�تركة بكركوك، أمس السبت، 
ب�أن قائ�د الق�وات البري�ة الفريق 
الرك�ن ري�اض توفي�ق وص�ل الى 
المحافظ�ة ونق�ل موافق�ة وزارة 
الدفاع على تشكيل ثالثة أفواج من 
مكونات المحافظة تمهيداً لتحرير 

مناطق جنوب غربي كركوك.
وقال المصدر  إن »قائد القوات 
ري�اض  الرك�ن  الفري�ق  البري�ة 
عس�كريين  ق�ادة  وم�ع  توفي�ق 
وصل�وا الى كركوك وناقش�وا مع 
الق�ادة األمنيي�ن ف�ي المحافظ�ة 
قطع�ات  مواق�ف  والبيش�مركة 
وخط�وط المواجه�ة م�ع تنظيم 
داع�ش«، مؤكدا أن »قائ�د القوات 
البرية نق�ل موافقة وزي�ر الدفاع 
خالد العبي�دي على تش�كيل ثالثة 
أفواج م�ن مكونات كركوك العرب 
والكرد والتركمان للمس�اهمة في 
تحري�ر مناطق الحويج�ة وناحية 

تازة وقرى داقوق من داعش«.
ال�ذي طلب  المص�در  وأض�اف 
عدم الكش�ف عن اس�مه، أن »قائد 

القوات البرية ناقش االس�تعدادات 
الجارية من قبل القوات المشتركة 
والبيش�مركة لط�رد داع�ش م�ن 
المناطق التي تسيطر عليها جنوب 

غربي كركوك«.
»ه�ذه  أن  المص�در  وأوض�ح 
الزيارة تأتي تزامنا مع زيارة وزير 
الدف�اع خال�د العبيدي ال�ى محور 
أربي�ل وتفق�د معس�كر متطوعي 
نينوى وعدد م�ن محاور قطاعات 
أربي�ل  ح�دود  ف�ي  البيش�مركة 

ونينوى«.
يذكر أن محافظة كركوك )250 
كم ش�مال بغ�داد(، م�ن المناطق 
المتنازع عليها، وتشهد أعمال عنف 
شبه مس�تمرة، تس�تهدف عناصر 
األجه�زة األمني�ة والمدنيين على 
حد س�واء في عم�وم المحافظة، 
وتخض�ع حالي�اً لس�يطرة ق�وات 
العراقي�ة والبيش�مركة  الش�رطة 
الكردي�ة عقب التط�ورات األخيرة 
الدي�ن،  وص�الح  الموص�ل  ف�ي 
باس�تثناء قض�اء الحويج�ة الذي 
لعناص�ر  مكثف�اً  تواج�داً  يش�هد 
تنظيم »داعش« بحس�ب المصادر 

األمنية.

      بغداد / المستقبل العراقي

افاد مصدر في قوات البيشمركة، أمس السبت، بأن عناصر 
البيش�مركة ص�دت هجوم�اً لتنظي�م »داعش« جن�وب اربيل، 

مشيراً الى ان الهجوم خلف عشرات الجثث لعناصر »داعش«.
وق�ال المص�در إن »عناص�ر تنظي�م داعش ش�نوا هجوما 
واس�عا على مح�ور كوير – مخم�ور جنوب اربي�ل«، مبيناً ان 
»الهجوم ش�مل قرى جارالله وتل الريم وس�لطان عبدالله وتل 
الش�عير وتوزاتي الس�فلى و توزاتي العليا وكوش�اف وكوير 

وكبرانة«.
واض�اف المصدر ال�ذي طلب عدم الكش�ف عن اس�مه، ان 
»ق�وات البيش�مركة وبمس�اندة من طي�ران التحال�ف الدولي 
تمكنت من صد الهجوم«، مش�يراً الى ان »داعش خلف عشرات 

الجثث لعناصره في ساحة المعركة«.
يذك�ر ان نائب رئي�س الجمهورية أس�امة النجيفي ووزير 
الدف�اع خال�د العبيدي تفقدا ق�وات البيش�مركة المرابطة في 

محور كوير - مخمور جنوب أربيل.
يش�ار الى ان قوات البيش�مركة اس�تعادت الس�يطرة على 
مناطق واسعة متاخمة إلقليم كردستان في الموصل، في حين 
ما زالت مناطق أخرى خاضعة لس�يطرة تنظيم »داعش« الذي 
اجت�اح المحافظة ف�ي )10 حزيران 2014( وانتش�ر أيضا في 
محافظات صالح الدين وديالى وكركوك باإلضافة إلى األنبار.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد القوات المس�لحة الكندية الجنرال توم لوس�ون، 
أمس الس�بت، أن مهمة قواته ضد تنظي�م »داعش« في العراق 

كانت ناجحة جداً، مؤكداً تنفيذ 300 طلعة جوية حتى اآلن.
ونق�ل موقع صحيفة غل�وب أند ميل الكندية عن لوس�ون 
قوله، إن »مهمتنا في العراق ضد تنظيم داعش االرهابي كانت 
ناجح�ة جداً حت�ى اآلن«، مضيف�اً »لقد قمنا بإج�راء اكثر من 
300 طلع�ة جوية ته�دف للقضاء على الق�درات القتالية لهذه 

المنظمة االرهابية الوحشية«.
ويؤكد لوسون بالقول »اننا نسعى لتحديد ما يبدو عليه هذا 
النجاح لكن في الجزء األول فان السبب في تواجد قواتنا هناك 
ه�و افش�ال الهجمات التي يق�وم بها تنظيم داع�ش االرهابي 
ضد النساء والرجال واالبرياء على ارض العراق وكنا في هذه 

النقطة بالذات ناجحين جداً«.

      بغداد / المستقبل العراقي

دعا مستشار رئيس الوزراء للشؤون االمنية عدنان االسدي 
وزارة الدف�اع ال�ى التهي�ؤ لتوفي�ر الترتيبات الالزم�ة العادة 

الخدمة االلزامية الى العراق.
وقال االسدي في بيان، انه »على وزارة الدفاع التهيؤ لتوفير 
الترتيبات الالزمة العادة الخدم�ة االلزامية الى العراق، هذا ما 
يحت�اج الى وق�ت ليس بالقصي�ر بتهياة المعس�كرات الالزمة 

والبنى التحتية واالمور اللوجستيه لهذا المشروع«.
واضاف ان »هذا المش�روع سيوفر للبالد مقاتلين كفوئين 
ووطنيي�ن واع�دادا الباس به�ا كلفة اقل وكذل�ك القضاء على 
النزع�ة الطائفي�ة الت�ي تري�د اعتبار الجي�ش الطائف�ي دون 

اخرى«.
وبين االسدي ان »تشريع قانون الخدمة االلزامية سنقضي 
على هذه  النزعة ونبني جيش�ا قويا ومتماسكا ومتينا افضل 
م�ن االن«، داعيا ال�ى اعادة النظ�ام القدر لتوفي�ر الطعام الى 
كل المقاتلين ف�ي الوحدات الفعالة والمقاتل�ة من اجل توفير 
االطعام بش�كل افضل وعدم اس�تعمال هذا الموضوع للفساد 

واالفساد من قبل البعض.

البيشمركة تصد هجومًا لـ«داعش«
 عىل جنوب أربيل

كندا: نفذنا 300 طلعة جوية يف العراق 
ومهمتنا ناجحة

االسدي يدعو »الدفاع« اىل التهيؤ
 العادة اخلدمة االلزامية  



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 881 )  Jan 11 Sun  2015    العدد ) 881 ( 11 كانون الثاني  2015          السنة الثالثة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

             بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة ان ايرادات قس�م التقاعد والضمان 
االجتماع�ي للعم�ال في محافظ�ة ذي قار بلغت اكث�ر من  649 ملي�ون دينار خالل 
تش�رين الثاني 2014، فيما تم ش�مول  302 عامال باحكام قانون التقاعد والضمان 
االجتماع�ي للعمال. وقال مدير الدائرة حميد طارش انه »تم ش�مول 302  عامال في 
ذي قار باحكام قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال ، فيما تم تسديد اشتراك 
ل�� 1682 عامال من قبل ارباب العمل«. واض�اف ان »اللجان التنفيذية اجرت زيارات 
ميدانية للمش�اريع المدينة للدائرة لمطالبتها بااليفاء بالتزاماتها وتسديد ما بذمتها 
م�ن ديون وفق�ا لقانون تحصيل الدي�ون الحكومية رقم 65 لس�نة 1977«.واوضح 
طارش تحس�ب البي�ان ان »الدائرة انجزت معامالت لمكاف�أة نهاية الخدمة وحاالت 
الشيخوخة والخلف ، فضال عن توجيه كتب الى اللجان الطبية لتزويد العامل الذي لم 

يكمل الخدمة بتقرير طبي لتحديد نسبة العجز لغرض احالته على التقاعد«.

شمول أكثر من 300 عامل بقانون التقاعد والضمان 

كركوك عىل أعتاب عملية عسكرية كربى.. وقوتان من »احلشد« لتحريرها من »داعش«
     المستقبل العراقي/ فرح حمادي

للق�ادة  الميداني�ة  الزي�ارات  توال�ت 
العس�كريين والمس�ؤولين عن أدارة ملف 
الحش�د الش�عبي الى محافظة كركوك في 
اآلون�ة األخي�رة للتنس�يق والتباح�ث مع 
المس�ؤولين في المحافظة بش�ان عملية 
عس�كرية كبرى لتحري�ر المناطق الواقعة 

تحت سيطرة تنظيم “داعش” اإلرهابي.
وقالت مص�ادر مطلعة ل�”المس�تقبل 
العراقي”, بان “الزيارة األخيرة لمستشار 
االم�ن القوم�ي فال�ح الفي�اض والقيادي 
في الحش�د الش�عبي ابو مه�دي المهندس 
لكرك�وك ج�اءت للتنس�يق م�ع محاف�ظ 

كرك�وك من اج�ل إرس�ال قوة عس�كرية 
المناط�ق  للمحافظ�ة م�ن اج�ل تطهي�ر 

القريبة من اآلبار النفطية”.
وبحس�ب المصادر القيادية في الحشد 
الش�عبي, فان “قوت�ان عس�كريتان قوام 
االول�ى يبل�غ 1500 مقاتل,والثانية 2500 
مقاتل, من الحش�د الش�عبي س�يتوجهان 
قريب�ا لكرك�وك لتنفي�ذ عملية عس�كرية 
نوعية”,مبين�ة أن الق�وة االولى س�تكون 
مهمته�ا حماي�ة االب�ار النفطي�ة الواقعة 
في المحافظة”.وأش�ارت المصادر إلى أن 
“الق�وة الثاني�ة التي يبل�غ تعدادها 2500 
س�تخوض عملية كبرى لتحري�ر المناطق 
الواقع�ة تح�ت س�يطرة “داع�ش”, كم�ا 

انها س�تحل بديال ع�ن قوات البيش�مركة 
الكردي�ة”. وف�ي أط�ار التحضي�ر لعلمية 
عس�كرية في كركوك, وص�ل قائد القوات 
البري�ة الفريق الركن ري�اض جالل توفيق 
إل�ى مدينة كركوك, امس الس�بت, في اول 
زيارة لمس�ؤول عسكري رفيع منذ احداث 
العاش�ر من حزي�ران 2014، فيم�ا أكد أن 
توفي�ق عق�د ف�ور وصول�ه اجتماع�ا مع 
القادة االمنيين.والتقى قائد القوات البرية 
ف�ور وصول�ه لكركوك بع�دد م�ن القادة 
األمنيين بينهم مدير شرطة كركوك اللواء 
توره�ان عب�د الرحم�ن وأم�ري وضباط 
بالش�رطة وقوات البيشمركة”.يش�ار الى 
أن مناط�ق جن�وب وغرب كرك�وك وتضم 

قضاء الحويجة ونواح�ي الزاب والرياض 
والعباسي والرشاد تخضع لسيطرة داعش 

منذ العاشر من شهر حزيران الماضي.
وزار مستش�ار االم�ن القوم�ي فال�ح 
الحش�د  هيئ�ة  رئي�س  ونائ�ب  الفي�اض 
الش�عبي اب�و مه�دي المهن�دس , االثنين 
الماضي, محافظة كركوك ,وعقدا لقاءات 

مع المسؤولين في المحافظة .
وقال المهندس خ�الل زيارته كركوك, 
أن “العمليات العس�كرية مستمرة وقريباً 
س�يتم االنتهاء من عملية تحرير محافظة 
ص�الح الدين”، مبين�اً أن “العمل جاٍر على 
إع�داد خط�ة امنية مش�تركة بين الحش�د 
الشعبي وقوات البيشمركة لتحرير مناطق 

محافظة كركوك من داعش”.
وف�ي تط�ور ميدان�ي, ش�ن إرهابي�و 
داعش ، امس السبت، هجوما على قطعات 
وق�رى  الوح�دة  قري�ة  ف�ي  البيش�مركة 
مج�اورة تابع�ة لقض�اء داق�وق )35ك�م 
جن�وب كرك�وك( ، لكن البيش�مركة ردت 
عل�ى الهجوم بأس�لحة ثقيلة ومتوس�طة 
قتل�ى وجرح�ى ف�ي صف�وف  وأوقع�ت 
التنظيم االرهابي لم يعرف عددهم بس�بب 

استمرار االشتباكات “.
وبحسب مصدر امني في كركوك, فان 
“القوات االمنية سجلت تحركات الرهابيي 
داعش في مناطق الشمسية التابعة لناحية 
ت�ازة جنوب�ي كرك�وك، ومنقط�ة قري�ة 

مريم بيك في ناحية الرش�اد جنوب غربي 
كركوك”.

وتع�د كركوك م�ن المناط�ق المتنازع 
عليها، وتش�هد أعمال عنف شبه مستمرة، 
األمني�ة  األجه�زة  عناص�ر  تس�تهدف 
والمدنيي�ن عل�ى ح�د س�واء ف�ي عم�وم 
المحافظة، وتخضع حالياً لس�يطرة قوات 
الش�رطة والبيش�مركة عق�ب التط�ورات 
الدي�ن،  الموص�ل وص�الح  األخي�رة ف�ي 
باس�تثناء قضاء الحويج�ة ونواحي الزاب 
والرياض والعباس�ي والملتقى والرش�اد 
وأجزاء من قضاء داقوق إذ يش�هد تواجداً 
مكثف�اً لعناصر تنظيم “داعش”، بحس�ب 

مصادر أمنية.

      المستقبل العراقي / رحيم شامخ

وأخي�را ح�دث م�ا كان�ت أوروبا 
تح�ذر منه وتخش�اه، وص�ار التوقع 

واقعا!
الذي  وكش�ف الهجوم اإلرهاب�ي 
تعرضت له فرنس�ا على م�دى األيام 
الثالثة الماضية عن الخطر الحقيقي 
الذي كان يتربص باوروبا منذ اللحظة 
التي تس�للت فيها أف�واج اإلرهابيين 
تحت انظار ومس�امع أجه�زة االمن 
واالس�تخبارات م�ن الق�ارة العجوز 
ال�ى الع�راق وس�وريا عب�ر مطارات 
المفتوح�ة عل�ى  تركي�ا وحدوده�ا 

مصراعيها.
فرنس�ا  الهج�وم عل�ى  كان  واذا 
انته�ى بمقت�ل 17 ش�خصا منهم 12 
صحفي�ا يعملون في صحيفة ش�ارل 
ايبدو الس�اخرة ومص�رع اإلرهابيين 
لي�س  الحقيق�ة  ف�ي  فان�ه  الثالث�ة 
اال بداي�ة لح�رب طويل�ة مري�رة مع 
اإلرهاب على أوروبا ان تخوضها في 
ش�وارعها واحياءها واسواقها على 
مدى الس�نوات القادم�ة. وهذا ليس 
رجما بالغيب بل هو خالصة للتقارير 
والدراس�ات والتوقعات التي صدرت 
عن باحثين وخبراء في شؤون االمن 
واإلره�اب ح�ذروا فيه�ا عل�ى مدى 
الس�نة الماضي�ة م�ن االنعكاس�ات 
والتداعيات الخطيرة لعودة االالف من 
مسلمي أوروبا الذين ذهبوا لاللتحاق 
بالجماع�ات اإلرهابي�ة ف�ي س�وريا 
والع�راق عل�ى االمن األورب�ي حيث 
أصبحت ساحات القتال مدارس لتزيد 
ه�ؤالء بالتدريب والخب�رات القتالية 
والتقنيات التكنلوجي�ة التي تمكنهم 

من تنفيذ عملياتهم االرهابية. 
األكث�ر  واذا كان�ت فرنس�ا ه�ي 

تعرض�ا لخطر اإلره�اب بحكم حجم 
الجالي�ة اإلس�المية فيها ف�ان الدول 
األوروبي�ة األخ�رى ل�ن تس�لم من�ه 
أيض�ا في ض�وء االع�داد الكبيرة من 
بش�كل  يظه�رون  ال�ذي  مواطنيه�ا 
متزايد في اشرطة الفيديو التي تبثها 
وس�ائل اعالم التنظيم�ات اإلرهابية 

وخاصة بريطانيا وألمانيا.
فتح�ت  ق�د  تركي�ا  كان�ت  واذا 
مطاراته�ا وحدوده�ا ومياهها امام 
س�وريا  ال�ى  للم�رور  اإلرهابيي�ن 
والع�راق فه�ذا ال يرف�ع الالئم�ة عن 
ال�دول االوربية األخ�رى التي وقفت 
موقف المتف�رج او غضت النظر عن 
هذه الجماعات اإلرهابية ونشاطاتها 
عل�ى أراضيها طالما كانت ال تش�كل 
خط�را انيا على مواطن�ي هذه الدول 
ومصالحها.لكن القضي�ة األهم التي 
عل�ى الغ�رب مواجهته�ا ه�و لي�س 
فق�ط اإلج�راءات المتخ�ذة في حال 
ع�ودة ه�ؤالء اإلرهابيين ال�ى الدول 
الت�ي انطلق�وا منها بل ه�ي العوامل 
الحقيقية التي تقف وراء نمو وانتشار 
مس�لمي  بي�ن  والتط�رف  اإلره�اب 
أوروبا؟ الن الجواب عن ذلك من شانه 
ان يوف�ر قاعدة علمية صحيحة لبناء 
اس�تراتيجية فعالة بعيدة المدى ليس 
للتعامل م�ع اإلرهابيين العائدين من 
س�احات القتال في س�وريا والعراق 
واليم�ن فق�ط بل أيض�ا لضمان عدم 
تناس�ل ه�ذه التنظيم�ات اإلرهابي�ة 
تف�رع  وبالتال�ي  المس�تقبل  ف�ي 
وتعقد المش�اكل األمنية والسياسية 

واالقتصادية الناتجة عن ذلك.
ومع�روف  واض�ح  الج�واب  ان 
اإلره�اب  بش�ؤون  المهتمي�ن  ل�كل 
وعوام�ل انتش�اره ف�ي العال�م وهو 
يعود أساس�ا الى غض النظر من قبل 

دول العالم وخاص�ة أمريكا وأوروبا 
عن الخطط المس�تمرة والمتصاعدة 
الماض�ي  الق�رن  س�بعينيات  من�ذ 
المتط�رف  الوهاب�ي  الفك�ر  لنش�ر 
عبر اس�تثمار األم�وال الضخمة التي 
نتجت عن الطفرة الهائلة في أس�عار 
النف�ط في بناء المس�اجد والمدارس 
والمراك�ز الثقافي�ة والجامع�ات في 
مختل�ف انح�اء العالم. وق�د تحدثت 
دراس�ات موثقة ع�ن ان الس�عودية 
انفقت اكثر من 100 مليار دوالر على 
م�دى اكثر م�ن ثالثة عق�ود في هذا 
امريكيون  الس�بيل. وأش�ار باحثون 
ال�ى ان اكثر من %80 من المس�اجد 
ف�ي أمريكا ت�دار من قب�ل رجال دين 
وهابيي�ن. وف�ي أوروب�ا وحده�ا تم 

بناء االف المس�اجد ومئ�ات المراكز 
الثقافية، وفي الس�ويد التي تستقبل 
اكب�ر عدد من المس�لمين المهاجرين 
الى أوروبا يوجد هناك اكثر من 1400 
مس�جد تم بناؤها باموال س�عودية. 
والنرويج ه�ي الدول�ة الوحيدة التي 
رفض�ت طلبا لبناء مس�جد يمول من 
الس�عودية. والتموي�ل ف�ي الحقيقة 
ال يتعل�ق بالبناء فقط ب�ل يتعداه الى 
تعيي�ن امام المس�جد ال�ذي يجب ان 
يكون على المذه�ب الوهابي ويقوم 
بتعليم اإلس�الم على أس�اس العقيدة 
الوهابية حص�را. وتقول التقارير ان 
ع�دد الدعاة الس�عوديون يفوق ثالث 
مرات عدد افراد بعثاتها الدبلوماسية 
في الخارج وان هؤالء الدعاة يعملون 

بالتنسيق مع السفارات والقنصليات 
الس�عودية ف�ي ه�ذه ال�دول. وتلعب 
الم�دارس الت�ي يت�م انش�اؤها ف�ي 
دورا  الفقي�رة  اإلس�المية  االحي�اء 
أساسيا في تربية األطفال وتنشئتهم 
والفك�ر  الوهابي�ة  العقي�دة  عل�ى 
المتط�رف. وه�ذا فقط فيم�ا يتعلق 
بالس�عودية اما قطر ف�ال تقل خطرا 
عنه�ا في اس�تغالل الحاج�ة المادية 
للمجتمعات المس�لمة في الغرب في 

نشر وترويج الفكر الوهابي.
هذا هو السؤال األكبر الذي يواجه 
الغ�رب ويج�ب ان يق�ض مضاجعه 
الن غلق الحدود وتش�ديد الحراسات 
ف�ي المط�ارات والموانئ ل�ن تجدي 
نفع�ا إزاء افة تت�م تنميتها ورعايتها 

واكتماله�ا ف�ي داخ�ل ه�ذه البل�دان 
نفس�ها وه�ذا ما يجع�ل الح�د منها 
والقضاء عليها مهمة صعبة ومعقدة 
وف�رض  مضني�ة  جه�ودا  تتطل�ب 
إجراءات مش�ددة وإصدار تشريعات 
قانوني�ة ق�د ت�ؤدي بالنتيج�ة ال�ى 
التضييق من مجال الحريات والحقوق 

التي تتمتع بها هذه البلدان.
األخط�اء  أيض�ا  بذل�ك  ويتص�ل 
القاتلة للسياس�ات الغربية الالمبالية 
لبع�ض  الطائفي�ة  السياس�ات  ازاء 
الدول الخليجية وخاصة تغاضيها بل 
وأحيانا دعمها للمنحى الطائفي التي 
انزلقت في�ه ثورة تغيي�ر النظام في 
سوريا بسبب تدخالت الدول الخليجية 
وس�كوت هذه ال�دول ع�ن انتهاكات 

حقوق االنس�ان وحريات التعبير في 
هذه الدول يعد من اهم األسباب وراء 
انتش�ار اإلرهاب ف�ي المنطقة الذي 
وفر المالذ والحاضنة لإلرهابيين من 
مختلف انحاء العالم واصبح مدرسة 
الخبرات  لالعداد والتدريب واكتساب 
ف�ي القت�ل واإلره�اب والتدمير ضد 

الناس األبرياء.
ان إع�ادة النظ�ر في السياس�ات 
الغربي�ة وتقويمها يعد م�ن العوامل 
األساس�ية ف�ي عملية القض�اء على 
اإلره�اب ف�ي المنطقة وف�ي العالم. 
وياتي ذلك من خالل تحرير سياساتها 
من ضغط المصالح االقتصادية التي 
تجمعها ب�دول المنطقة الت�ي تعتبر 
حواض�ن النت�اج وتفري�خ اإلرهاب. 
واذا نظرن�ا ال�ى اإلره�اب عل�ى انه 
مشكلة ثقافية فكرية في األصل فان 
ذلك يحتم على الدول الغربية ممارسة 
الضغوط عل�ى الدول الت�ي تتخذ من 
الفك�ر الوهاب�ي التكفي�ري عقي�دة 
له�ا تعتنقها وتدرس�ها في المدارس 
والمس�اجد وتروج لها وتس�عى الى 
نشرها عبر مختلف الوسائل وخاصة 

اإلعالمية منها والتربوية. 
ان ارتهان سياسات الدول الغربية 
اح�د  ه�و  االقتصادي�ة  لمصالحه�ا 
األسباب الرئيسية التي تجعلها تغض 
النظ�ر عن الممارس�ات الالإنس�انية 
التي تجري في دول المنطقة الراعية 
لإلره�اب في العال�م م�ا يدفعها الى 
التمادي في استخدام العقائد الدينية 
ونشر الفكر المتطرف بشكل منهجي 
ومدروس وسيلة لتحقيق سياساتها 
وحماي�ة مصالحها مع م�ا ينتج عن 
ذل�ك م�ن قت�ل وتخريب وع�دوان ال 
يقتصر على دول المنطقة بل يتعداها 

الى كل دول العالم. 

       المستقبل العراقي/ نهاد فالح

بالرغم من تشكيل البرلمان لجنة 
تحقيقية بش�أن سقوط الموصل في 
العاشر من شهر حزيران الماضي, إال 
أن هذه الخطوة ومنذ الوهلة األولى, 
ب�دأت وكأنها “ميت�ة”, حيث لم يعلق 
عليه�ا اآلم�ال بالوص�ول إل�ى نتائج 

ملموسة بهذا الشأن ألسباب عدة.
وفيما يرى برلمانيون بان التعطيل 
والعرقل�ة س�يكونا الس�مة الب�ارزة 
لعمل اللجن�ة النيابية نظرا لتركيبتها 
اللجنة  تعت�زم  العددية والسياس�ية, 
عق�د اجتماعه�ا األول لتغيي�ر بعض 
أعضائه�ا, في حين س�يطر اإلحباط 
على رئيسها بإمكانية انجاز المهمة. 
وانتق�د رئي�س لجنة األم�ن والدفاع 
النيابية حاكم الزاملي، امس الس�بت، 
زيادة عدد اللجان التحقيقية بأحداث 

س�قوط الموص�ل، وأك�د أن زي�ادة 
عدده�ا حولها إلى “لجن�ة محاميين 

للدفاع عن شخصيات معينة”.
مؤتم�ر  خ�الل  الزامل�ي,  وق�ال 
صحافي عق�ده بمبن�ى البرلمان, أن 
“لجنة األمن والدفاع قامت بتش�كيل 
لجن�ة تحقيقية ف�ي تش�رين الثاني 
م�ن الع�ام الماض�ي بش�ان أس�باب 
س�قوط الموص�ل، وباش�رت اللجنة 
أعمالها على الفور بجمع المعلومات 
واس�تدعاء كبار القادة والمسؤولين 
للتحقي�ق  والمدنيي�ن  األمنيي�ن 

بالموضوع”.
ع�دد  “زي�ادة  الزامل�ي  وانتق�د 
اللجان التحقيقية في أحداث سقوط 
الموص�ل” مؤك�دا أن “زي�ادة عددها 
حولها إلى لجنة محاميين للدفاع عن 

شخصيات معينة” .
وأضاف الزاملي أن “اللجنة نجحت 

في انجاز لجان تحقيقية سابقة منها 
أحداث الس�جر والصقالوي�ة”، مبينا 
أن “التحقيق بحادثة سبايكر سينجز 

خالل أيام”.
وكان نائ�ب ع�ن اتح�اد الق�وى 
كش�ف، الخميس الماضي، عن وجود 
“ضغوط�ات سياس�ية” عل�ى رئيس 
مجلس النواب س�ليم الجبوري لعدم 
تش�كيل اللجن�ة التحقيقية بأس�باب 
س�قوط مدين�ة الموصل بي�د تنظيم 
)داع�ش(، فيم�ا أس�تبعد أن “ت�رى 

اللجنة النور”.
يذكر أن تنظيم )داعش( قد فرض 
س�يطرته على مدينة الموصل، مركز 
محافظ�ة نين�وى،)405 ك�م ش�مال 
العاصم�ة بغ�داد(، في )العاش�ر من 
حزي�ران 2014(، كم�ا امتد نش�اطه 
بعده�ا، إلى محافظات ص�الح الدين 
وكركوك وديالى، م�ا أدى إلى موجة 

نزوح جديدة في العراق. 
م�ن جانب�ه, اعتبر عض�و اللجنة 
التحقيقية لمعرفة أس�باب س�قوط 
الموصل نايف الشمري، أن زيادة عدد 
أعضاء اللجنة س�يؤثر على مجريات 
التحقي�ق. وقال الش�مري إن “زيادة 
ع�دد أعض�اء اللجن�ة س�يؤثر عل�ى 
مجري�ات التحقيق، الن قس�ما منهم 
ليس له�م عالق�ة بالقضاي�ا األمنية 
والقضائي�ة بخصوص م�ا حدث في 
كان  “اللجن�ة  أن  مبين�ا  الموص�ل”، 
يفترض أن تك�ون مختصرة لتتمكن 
من التوصل ال�ى نتائج ايجابية خالل 

التحقيقات”.
وأض�اف الش�مري، أن “توس�يع 
عم�ل اللجن�ة وكث�رة ع�دد أعضائها 
ليس من صال�ح التحقيق”، موضحا 
بالقول، “أردن�ا ان يكون عدد أعضاء 
اللجن�ة ثمانية ولي�س 26 عضوا كما 

حدث في جلسة األمس”.
“لجن�ة  أن  الش�مري  وأوض�ح 
التحقيق ستعقد اجتماعا خالل األيام 
القادمة النتخاب رئي�س لجنة األمن 
والدفاع النيابية حاكم الزاملي رئيسا 

لها، وبعدها تبدأ التحقيقات”.
وبحس�ب مص�ادر مطلع�ة, فان 
“اللجن�ة تعتزم تغيير بعض اعضائها 
وانه�ا س�تعقد اجتماع�ا قريب�ا بهذا 
الص�دد”. وتض�م اللجن�ة النيابية 25 
نائبا هم عامر الخزاعي ورعد فارس 
وعبد الكري�م النقيب وحاكم الزاملي 
وكام�ل الزي�دي وقاس�م االعرج�ي 
وعم�ار طعمة وعب�د العزيز حس�ن 
وعب�اس الخزاع�ي وصب�اح مه�دي 
الرحي�م  وعب�د  الجب�وري  واحم�د 
الش�مري وع�ز الدي�ن الدول�ة وعبد 
الرحمن اللويزي وفارس الس�نجري 
الس�عدون  ويون�ادم كن�ا ومحس�ن 

وهوش�يار عب�د الل�ه وس�الم جمعة 
وش�اخوان عب�د الل�ه ومحم�د تقي 
المول�ى وحني�ن ق�دو وفي�ان دخيل 

وحجي كندور ونايف الشمري”.
على صعيد ذات صلة, نفى مجلس 
محافظة نينوى وش�يوخ عشائرها، 
االنب�اء الت�ي تحدث�ت ع�ن تش�كيل 
“داعش” ق�وة قتالي�ة قوامه�ا لواء 
عش�ائري لمقاتل�ة الق�وات األمنية، 
“كاذب�ة”  أخب�ار  اعتبروه�ا  فيم�ا 
يبثه�ا التنظيم للتفريق بين العش�ائر 

الموحدة لطرده من نينوى.
مجل�س  رئي�س  نائ�ب  وق�ال 
المحافظة نور الدين قبالن إن “األنباء 
الت�ي تناقلته�ا بع�ض وس�ائل ع�ن 
تش�كيل داعش للواء من أبناء عشائر 
والج�واري  والعكي�الت  الحديديي�ن 
والسبعاويين ويش�رف عليها ضباط 
غي�ر  تلعف�ر  أهال�ي  م�ن  س�ابقين 

“التنظي�م  أن  مؤك�دا  صحيح�ة”، 
اإلرهابي بات يعيش حالة من الخوف 
والرع�ب بعد تلقيه ضرب�ات موجعة 
من قبل الق�وات العراقي�ة والطيران 

الحربي العراقي والدولي”.
وأضاف قبالن، أن “العشائر تشكل 
ق�وات لطرد داعش ولي�س العكس”، 
موضحا أن “تلك األنب�اء تبرهن على 
االنهي�ار ال�ذي يعيش�ه التنظي�م مع 

اقتراب موعد تحرير نينوى”.
وتابع قبالن، أن “داعش س�يكون 
في القريب العاجل مجرد حلم مزعج 
م�ر عل�ى أهال�ي نين�وى”، مؤكدا أن 
“العمل جارٍي على االنتهاء من قوات 

تحرير نينوى من داعش”.
ودعا وسائل اإلعالم الى “ضرورة 
توخي الدقة والحي�اد في نقل االنباء 
التي تتح�دث عن نينوى وأهلها الذين 

هم أسرى لدى داعش”.

اإلرهاب ينخر »القارة العجوز« بعد غض النظر عنه يف العراق

جلان »التحقيق« بسقوط املوصل أمام العقبات.. واإلحباط يالزم انجاز املهمة
برلمانيون انتقدوا طريقة تشكيلها

حماية اآلبار النفطية.. واستعادة األرض المغتصبة

فرنسا حولت نفسها ممرًا.. ووقعت في الفخ
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وف�ي اليم�ن اس�تطاع ف�رض وج�وده 
على تنظيم »القاع�دة«، وأصبح يمتلك بنية 
هيكلي�ة وقيادات تتحرك في الس�ر والعلن، 
وه�و بص�دد اتخ�اذ إج�راءات جدي�دة في 
الجزائر. أما في سوريا فقد عاد بشكل قوي 
إل�ى ريف حماه، معلناً ع�ن تجديد »واليته« 
الت�ي نج�ح »داع�ش«  ليبي�ا،  هناك.وبع�د 
بتوس�يع عمليات�ه فيه�ا، م�ع االس�تمرار 
بالسيطرة على مدينة درنة التي تعتبر مركز 
إقلي�م برق�ة، حيث أعل�ن »واليت�ه« األولى 
في البالد، تش�ير المعلومات إل�ى أن عيون 
التنظيم تتجه نحو الجزائر، التي سبق لزعيم 
التنظيم أب�ي بكر البغدادي أن أعلن اس�مها 
ضم�ن ال�دول الت�ي قب�ل »البيع�ات« فيها، 
مطلقاً علي��ها تسمية »الواليات« وذلك في 
تس�جيله الصوتي األخير الذي حمل عنوان 
»ولو كره الكافرون« والصادر في تش�رين 
الثان�ي الماضي.وبحس�ب مص�در مق�رب 
م�ن التنظيم فإن المرحلة المقبلة ستش�هد 
اهتماماً مكثفاً ب�»والي�ة الجزائر«، تمهيداً 
التخ�اذ خط�وات عملي�ة تس�تهدف تعزيز 
تواج�د »الدول�ة« فيه�ا، خصوص�اً في ظل 
العملية التي يش�نها الجي�ش الجزائري ضد 
المبايعين، والتي أس�فرت مؤخراً، بحس�ب 
وزارة الدف�اع الجزائري�ة، ع�ن مقت�ل قائد 
»جند الخالفة« عبد المالك قوري، المعروف 
بلق�ب خال�د أبو س�ليمان، الذي انش�ق في 
أيلول الماضي عن »القاع�دة« وبايع بعدها 
البغدادي. ويش�ن الجي�ش الجزائري عملية 
عس�كرية ض�د المتطرفي�ن جنوب ش�رق 
البالد منذ ما يقارب أربعة أشهر، في أعقاب 
اختطاف الس�ائح الفرنسي إيرفيه غورديل 

وقتله من قبل جماعة »جند الخالفة«.
التوج�ه  ح�ول  المص�در  كالم  ويأت�ي 
نحو الجزائ�ر بعد مرحلة أت�ّم فيها »الدولة 
اإلسالمية« ترس�يخ تواجده في اليمن، عبر 
إنهاء تش�كيل بنيته الهيكلية، التي تضمنت 
والش�رعية  العس�كرية  القي�ادات  تعيي�ن 

وتوزيع الصالحيات في ما بينها.
وتش�ير المعطي�ات المتواف�رة إل�ى أن 
»داعش« بات يتمتع بتواجد واضح في بعض 
مدن اليمن، وأنه يعلن عن نفس�ه ويس�عى 
إل�ى اس�تقطاب المناصري�ن والمبايعي�ن، 
واتخ�اذ مق�ار خاص�ة ب�ه، مس�تفيداً من 
عاملي�ن: األول حال�ة الفوضى التي تس�ود 
الب�الد جراء التقاتل الحاص�ل فيها، والثاني 
اطمئنانه إلى أن قيادة »القاعدة« هناك ليس 
لديه�ا أي توج�ه للتصادم مع�ه، األمر الذي 
أتاح له مجاالً واس�عاً للتحرك واإلعالن عن 

نفسه.
»الدول�ة  تم�دد  أن  مس�تغرباً  ويب�دو 
اإلس�المية« في اليمن أثار قلق�ًا لدى قيادة 
»جبهة النصرة« )فرع »القاعدة« في الشام( 
أكث�ر مما فعل ل�دى »قاعدة اليم�ن«، حيث 
ارتفع�ت العديد م�ن األصوات ف�ي »جبهة 
النصرة« التي تطالب بضرورة سحق »بذور 
الخوارج«، والقضاء على أي تواجد لهم، قبل 

أن يحصل في اليمن كما حصل في سوريا.
وتخش�ى هذه القيادات م�ن الدور الذي 
يمك�ن أن يلعب�ه بع�ض الق�ادة في الش�ام 
للتأثير على أحداث اليمن واستقطاب المزيد 
م�ن المبايعين، وعل�ى رأس ه�ؤالء القادة 
يب�رز اس�م قائ�د »الكتيبة الخض�راء« عمر 
س�يف الذي باي�ع »داعش« مؤخ�راً، والذي 

يوصف بقدرته على اإلقناع.
وم�ا يزيد من مخ�اوف »جبهة النصرة« 
ه�و األس�لوب الس�لمي المبالغ في�ه الذي 
تنتهج�ه قي�ادة »القاعدة في اليم�ن« تجاه 
تمدد »الدولة اإلسالمية«، وإيمانها الساذج 
بأن الحوار والنقاش ق�د يؤديان إلى نتيجة 
إيجابي�ة في إقن�اع المبايعي�ن بالعدول عن 
بيعتهم. وفي هذا السياق اطلعت »السفير« 
على مناظرة ش�رعية جرت بين »الشرعي« 
الجدي�د ل�� »داعش« ف�ي اليمن أب�و حيان 

وبين أح�د ش�رعيي »القاعدة« عطي�ة الله 
الحضرم�ي. وبغ�ض النظ�ر ع�ن مضمون 
يعتب�ر  إجرائه�ا  مج�رد  أن  إال  المناظ�رة، 
مؤش�راً على أن »القاعدة« رضخت لحقيقة 

وجود »داعش« إلى جانبها في اليمن.
م�ن  كل  ف�ي  التط�ورات  ه�ذه  وتأت�ي 
اليم�ن والجزائر، في ظل اس�تمرار »الدولة 
اإلس�المية« بمحاولة التوس�ع ف�ي الداخل 
الس�وري على حس�اب الفصائ�ل األخرى، 
األم�ر  النص�رة«،  »جبه�ة  رأس�ها  وعل�ى 

الذي يفس�ر قلق األخيرة م�ن تمدده.وآخر 
الخطوات التي يمكن أن تثير خشية »جبهة 
النص�رة« على أحد أه�م معاقلها، هو إعالن 
»الدولة اإلس�المية« عن تأس�يس ما اسماه 
»والي�ة حم�اه«، وذلك بعد أش�هر فقط من 
اضط�راره إلى إلغاء ه�ذه »الوالي�ة« جراء 
ان�دالع القتال ض�ده، وانس�حابه من بعض 
المحافظات مثل ري�ف الالذقية وريف إدلب 
وري�ف حماه.وبحس�ب مص�در متابع فإن 
اإلعالن ع�ن »والية حماه« ج�اء بعد تمكن 

»داعش« م�ن تعزيز تواجده في بعض قرى 
ريف حماه، الذي يش�هد بي�ن الحين واآلخر 
مواجهات عديدة بينه وبين الجيش السوري 
م�ن جهة، وبينه وبي�ن »جبهة النصرة«من 
جه�ة ثانية.ومن غي�ر المس�تبعد أن يكون 
هجوم »جبهة النصرة« قبل أسبوعين، على 
معاقل »لواء العقاب اإلسالمي« في قصر بن 
وردان في ريف حم�اه، بعد اتهامه بمبايعة 
»داعش«، محاولة استباقية إلحباط مخطط 

األخير في إعالن »واليته« الجديدة.

   بغداد/ المستقبل العراقي

»داعش« يتمدد نحو اليمن واجلزائر.. و »النرصة« و »القاعدة« قلقتان عىل وجودمها
على الرغم من تنفيذ طيران التحالف 

الدولي خمسة آالف غارة جوية ضد تنظيم 
»داعش«، بحسب ما أعلن البنتاغون مؤخرا، 

إال أن األخير ما زال قادرا على التحرك 
وترسيخ وجوده في مناطق جديدة

مسلح يطلق قذيفة من عين ترما في غوطة دمشق )رويترز(

نجل السيد الوكيل
كاظم فنجان احلاممي

أحياناً يضطر بعض أصحاب السيارات الخصوصية، من ذوي الدخل 
المحدود، لتشغيل سياراتهم، وتوظيفها في محاور نقل الركاب أسوة 
بس�يارات األجرة، وغالباً ما يختار الناس )وأن�ا واحد منهم( الركوب 

بتلك السيارات المريحة في جوالتهم اليومية.
قبل بضعة أيام اس�تأجرت سيارة من هذه السيارات الجميلة. كان 
سائقها شاباً يافعا، يميل إلى المرح والمشاكسة. كان كلما مر بنقطة 
من نقاط التفتيش يتوجه بس�يارته مباش�رة إلى المس�ار المخصص 
لس�يارات كبار المس�ؤولين، في الوقت الذي تكون فيه سيارات عامة 

الناس مكدسة في المسارات األخرى بانتظار دورها في التفتيش.
كان يتخل�ص من االزدحام الم�روري بمهارة واضح�ة، ويتجاوز 
الس�يارات المكتظة بفطنته وذكائه وجرأته، فينفذ بس�يارته بسرعة 
مذهل�ة حيثما يش�اء ومن دون تعطيل. لم تكن س�يارته تحمل أرقاماً 

حكومية، وال عالمة من عالمات أصحاب المناصب العليا.
م�ر بنقاط التفتي�ش كلها م�ن دون أن يعترضه أح�د. كانوا كلما 
يس�توقفونه ويس�ألونه عن درجت�ه الوظيفية، التي أهلت�ه القتحام 
المس�ار المخصص لكبار المس�ؤولين. يجيبهم بثقة عالية ومن دون 
ت�ردد: أن�ا ابن الس�يد الوكيل، فيحيون�ه ويحيوا والده الس�يد الوكيل، 
ث�م يرفعوا أمام�ه حواجز الطري�ق، ويزيلوا المعرقالت البالس�تيكية 

ليسمحوا له بالمرور.
كن�ت أراق�ب نج�ل الس�يد الوكيل وه�و يتنق�ل بخفت�ه ومرونته 
بين نق�اط التفتيش، لم تدهش�ني خفته وال مرونت�ه، فأبناء الوكالء 
وال�وزراء يتمتعون بمزايا وتس�هيالت ال حدود له�ا في ظل الفوضى 
الديمقراطية، التي اجتاحت البالد من ش�مالها إلى جنوبها، لكن الذي 
حيرن�ي وأوقعن�ي في دوامات الدهش�ة، ه�و كيف يعمل نجل الس�يد 

الوكيل سائقاً لسيارات األجرة ؟. قلت له:
- كيف سمح لك السيد الوالد )الوكيل( بالعمل كسائق تاكسي ؟.

- فأجابن�ي بلباقة: هو الذي ش�جعني على العم�ل في هذه المهنة 
الحرة.

- قلت له: أال يخشى عليك من مخاطر الطريق ؟.
- أجابني: كال أبداً، فهو يعلم مدى مهارتي في قيادة السيارات.

- قل�ت ل�ه: أن وال�دك يمتلك عالق�ات واس�عة م�ع أركان الدولة، 
وبإمكانه أن يجد لك أكثر من وظيفة باعتباره وكيالً إلحدى الوزارات، 
فكيف بخل عليك بالوظيفة، وزج بك في هذا الزحام المروري المربك، 
وكيف حرمك من اس�تثمار س�اعات الف�راغ في المذاك�رة ومراجعة 

دروسك الجامعية ؟.
- رد عل�يَّ بحزم، وق�د تغيرت نبرة صوته: كال يا س�يدي، فوالدي 
يعم�ل وكي�اًل للحصة الغذائي�ة، وتنحص�ر واجباته بتوزي�ع مفردات 
البطاق�ة التموينية، وهذه إجازته. أنظر إليها حتى تتأكد بنفس�ك من 

صحة كالمي.
- قلت له: فلماذا تزعم انك ابن السيد الوكيل ؟.

- قال لي: وما الفرق بيني وبين ابن وكيل الوزارة ؟. ما الذي يميزه 
عني ؟، فأنا ابن الس�يد الوكيل أيض�اً، ويحق لي أن أتمتع بالمزايا التي 
يتمتع بها ابن الس�يد رئي�س الجمهورية، أو ابن رئيس الوزراء، أو ابن 
رئيس البرلمان. أنا لم أكذب على نقاط التفتيش، ولي الفخر أن يكون 

أبي وكيالً للحصة التموينية.
كان الفتى يتحدث بعفوية تحمل أكثر من محور من محاور حقوقنا 
المدنية في إش�اعة تطبيقات العدل والمس�اواة بي�ن الناس كافة على 
اخت�الف ألوانه�م وأعمارهم ودرجاتهم ومناصبه�م ومراتبهم. أليس 

هذا هو العدل بعينه ؟؟.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ح�ذرت الواليات المتحدة، أمس، 
رعاياه�ا م�ن خطر االعت�داءات في 
أي مكان في العال�م بعد االعتداءات 
الدموية التي وقعت في فرنس�ا هذا 
األس�بوع.وجاء في مذك�رة لوزارة 
كل  تغط�ي  األميركي�ة  الخارجي�ة 
المناطق في العال�م، أن “الوزارة ما 
زالت قلقة من التهديدات المتواصلة 
إرهابي�ة  باعت�داءات  للقي�ام 
وتظاهرات وأعمال عنف أخرى ضد 
رعايا ومصالح للواليات المتحدة في 
الخارجية  وزارة  الخارج”.وتح�ّدث 
العالم�ي  التحذي�ر  باس�تمرار ه�ذا 
الذي�ن  رعاياه�ا  إل�ى  المخص�ص 
الخ�ارج. والصيغة،  يقطن�ون ف�ي 
التي نشرت مساء أمس، ال تشير مع 
ذل�ك علناً إلى الهجم�ات التي وقعت 
الخارجي�ة  فرنس�ا.وأوضحت  ف�ي 
األميركي�ة أن “المعلوم�ات الحالية 
تش�ير إلى أن “داعش” والمنظمات 
التابع�ة له�ا ومجموع�ات إرهابية 
أخرى تخطط لشن هجمات إرهابية 
ض�د مصال�ح أميركي�ة وغربية في 

أوروبا”.

واشنطن حتذر رعاياها 
من خطر االعتداءات 

يف العالـم

   بغداد/ المستقبل العراقي

»البنتاغ�ون«  األمريكي�ة  الدف�اع  وزارة  أعلن�ت 
على لس�ان الناطق باس�مها جون كيرب�ي، أن تنظيم 
»داعش« اإلرهابي، فقد خالل آخر س�تة أش�هر 700 
كيلومتر مربع تقريباً من إجمالي المساحة التي كان 

يسيطر عليها في كل من سوريا والعراق.
وأوضح المتحدث الرس�مي، ف�ي تصريحات أدلى 
بها في مؤتمر صحفي عقده، بالبنتاغون، أن »التنظيم 
اإلرهابي، أخذ ف�ي اآلونة األخيرة وضع المدافع، في 

مس�عى منه للحف�اظ على قدرات�ه الموجودة، وعلى 
شبكة اإلمدادات الخاصة به«.

وتاب�ع كيربي قائالً: »هو يس�عى للحفاظ على ما 
في يده من مساحات يسيطر عليها، ال سيما وأنه فقد 
مس�احة كبيرة خالل األش�هر الس�ت األخيرة«، الفتاً 
إلى أن غارات التحالف الدولي تس�تهدف األماكن التي 

يسعى التنظيم للحفاظ عليها.
وأوض�ح أن التنظيم اإلرهابي س�يفقد المزيد من 
األراضي التي يس�يطر عليها، خالل الفترات المقبلة، 

بحسب قوله.

   بغداد/ المستقبل العراقي

يصط�ف جن�ود عراقي�ون بزيه�م المرق�ط، 
حاملي�ن بن�ادق آلية ق�رب مدخل بن�اء من طبقة 
واحدة، استعداداً القتحامه، في واحد من تدريبات 
يخضعون لها بإشراف أميركي في قاعدة التاجي، 

شمال بغداد، استعداداً لقتال تنظيم »داعش«.
يت�درب ه�ؤالء الجن�ود على حرب الش�وارع، 
والقت�ال من منزل إلى من�زل. وعلى مقربة منهم 
يقف مدرب�ون أميركي�ون وعراقي�ون يعطونهم 
توجيه�ات ف�ي طريق�ة اتخ�اذ المواق�ع، وإل�ى 
أي�ن ينظ�رون، أثناء اقتح�ام المن�زل حيث يوجد 
مس�لحون مفترض�ون، والطريق�ة األمثل لحمل 

أسلحتهم من نوع »كالشنيكوف«.
وعلى بساطة هذه التعليمات، إال أنها أساسية 
عندم�ا ينتقل هؤالء الجنود الذين أتموا األس�بوع 
الثاني من برنامج تدريب يستمر ستة أسابيع في 

قاعدة التاجي، إلى الميدان.
وتسعى واشنطن، من خالل برنامج التدريب، 
إلى تأهيل دفعات كل منها من خمسة آالف عنصر 

م�ن القوات الحكومية والكردية خالل مدة تراوح 
بين س�تة إلى ثمانية أس�ابيع، وه�ي مدة قصيرة 

نسبياً لمن انضم حديثاً إلى السلك العسكري.
وتتدرب حالياً ف�ي قاعدة التاجي، أربع كتائب 
عس�كرية تضم كل منها نحو 400 عسكري، على 
مبادئ فرق المش�اة. كما يتدرب عش�رات الجنود 
اآلخرين على مهارات استخدام الدبابات. وغالبية 
هؤالء من الذين انضموا إلى الجيش بعد س�قوط 
الموص�ل وقبل التدريب المكثف خضعوا لش�هور 
من التأهيل األساسي. ويتلقون حالياً تدريباً على 
القتال من منزل إلى منزل، وهو ما سيكون أساسياً 
في اس�تعادة المناطق التي يسيطر عليها التنظيم 
المتط�رف، إذ إن معظمه�ا ذو كثاف�ة س�كانية. 
وعليهم التمييز بلمح البصر بين المدني والمسلح 
لتفادي س�قوط ضحايا من أهال�ي المناطق التي 
س�يحاولون اس�تعادتها، والذين يش�كل تأييدهم 
وتعاطفه�م معه�م عام�اًل أساس�ياً ف�ي نج�اح 
مهمتهم. لذلك يركز المدربون على إكساب الجنود 

مهارات دخول المنازل وتمشيطها.
وخ�الل التمرين، يركض الجنود في مس�احة 

مفتوحة، ويتمددون أرضاً لتفادي اإلصابة بنيران 
الخصم، ويعاودون التقدم لالحتماء خلف عوائق.

وما زال التدريب في مراحله األولية ويتضمن 
الخش�ب  أب�واب  بدائي�ة، مث�ل  أدوات  اس�تخدام 
لالحتماء، أو اضطرار جندي أميركي إلى استخدام 
مطرق�ة لقرع قطعة من الحديد في ش�كل متكرر 

لتجسيد صوت إطالق الرصاص.
ولدى وصولهم إلى م�كان آمن، يجهز الجنود 
العراقي�ون بنادقهم الرشاش�ة إلط�الق النار، إال 
أنه�م يقوم�ون فقط بتجس�يد ذلك عب�ر الصراخ 
»بان�غ! بانغ!«، من دون إطالق الرصاص، على أن 
تتب�ع ذلك إعادة تش�غيل زر األمان في رشاش�هم 
قب�ل التق�دم مج�دداً. إال أن العديد منهم ينس�ون 
إعادة الزر إلى وضعية »األمان«، وهو ما يعرضهم 

لتوبيخ من المدربين األميركيين.
بع�د ذلك، يتق�دم المتدربون إل�ى المنزل الذي 
ين�وون اقتحامه، ويصطفون في ش�كل متالصق 
خلف بعضهم البع�ض بجانب الحائط، ويجهزون 

أسلحتهم الرشاشة قبل االقتحام.
ويتضم�ن البرنام�ج كذل�ك مح�اكاة لوق�وع 

إصاب�ات في صفوف الق�وة المقتحم�ة، ليتمكن 
الجنود من التدرب على اإلسعافات األولية. ويقول 
النقيب األميركي ديفي�د نوفو إن »التدريب عبارة 
عن مه�ارات اكتس�بوها في األس�ابيع الماضية، 
نقوم بجمعها في تمرين واحد«.وتعاني الوحدات 
التي تتدرب في قاع�دة التاجي من نقص في عدد 
الضب�اط والرتب�اء ذوي الخبرة، ويت�م اختيارهم 
من بين الجنود المشاركين في التدريب. ويوضح 
نوف�و: »في وحدة حديث�ة التش�كيل، ال يوجد ما 
يكف�ي م�ن المرات�ب والضب�اط، ل�ذا نعم�ل على 
اختيار قادة م�ن بين الجنود« المتدربين.ويخضع 
الضب�اط لتدريب آخر يركز عل�ى مهارات القيادة. 
كما يسعى األميركيون إلى إكساب الجنود القدرة 
على اتخاذ القرارات. ويقول كبير الرتباء )كوماند 
س�رجنت ميجور( المش�رف على التدريب طوني 
غرينس�تون: »نقوم حالياً بوضع الضباط جانباً، 
والس�ماح لبعض الجن�ود باتخاذ موق�ع القيادة 
في مجموعاتهم«، موضح�اً أن ذلك هدفه »اتخاذ 
خطوات بسيطة، لتكون المهمة قابلة لالستمرار 

في حال سقوط القائد«.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت مص�ادر عش�ائرية عراقية أن 
تنظي�م »داع�ش« حاول رش�وة ع�دد من 
ش�يوخ عش�ائر الرم�ادي بمبال�غ كبيرة 
والعف�و عن أبنائهم، مقاب�ل وقف دعمها 
الجيش، لكنها رفض�ت العرض.وقال أحد 
ش�يوخ العش�ائر في الرمادي، طالباً عدم 
نش�ر اس�مه أم�س، إن »داع�ش« ح�اول 
»رش�وة ع�دد من رج�ال عش�ائر المدينة 
الت�ي تقات�ل ال�ى جان�ب الق�وات األمنية 
فعرض عليهم مبالغ مالية كبيرة، وعفواً 
ع�ن أبنائهم مقاب�ل تخليهم عن الس�الح 
واالنس�حاب من مواقعهم القتالية، ولكن 

العشائر رفضت هذا العرض بشدة«.وأشار 
إلى أن »أبرز العشائر التي تقف الى جانب 
القوات األمنية وتحمي مجلس المحافظة 
عش�يرتا البوعلوان والبوفهد، وقد حاول 
داعش رشوتهما بعدما فشل في السيطرة 
على الرمادي«.وواص�ل التنظيم هجماته 
على قضاء حديثة وناحية البغدادي التابعة 
لقضاء هيت للي�وم الخامس على التوالي 
وهو يس�عى التنظيم لتوس�يع نفوذه في 
ه�ذه المحافظ�ة التي يس�يطر على ثلثي 
مس�احتها.وقال ش�عالن النمراوي، وهو 
أح�د ش�يوخ عش�ائر هي�ت، إن »القوات 
األمنية وعشائر البونمر والجغايفة صدت 
هجوم�اً لداع�ش عل�ى منطق�ة البوحياة 

ش�رق حديث�ة، وت�م إجب�ار المهاجمي�ن 
عل�ى االنس�حاب«.وأضاف أن »قوات من 
عملي�ات الجزي�رة والبادي�ة تمكن�ت من 
السيطرة على الجس�ر الوحيد الذي يربط 
ناحي�ة البغ�دادي بالقرى الواقعة ش�مال 
الناحي�ة وش�رقها حيث يح�اول التنظيم 
منذ أيام السيطرة عليها«.وأعلن »داعش« 
أمس إحكام سيطرته على منطقة »وادي 
حوران« الواقعة بين جنوب حديثة وقرية 
جبة، ش�رق الرم�ادي، وقال ان�ه يحاصر 
ناحية البغدادي وقاعدة عين األسد، حيث 
المستش�ارون األميركيون وآالف الجنود 
العراقيين.ف�ي غضون ذلك، التقى زيباري 
الجنرال تي�ري، واس�تعرضا التحضيرات 

األمن�ي  والتنس�يق  الموص�ل  لتحري�ر 
لمواجهة »داعش«. 

أن  أم�س  الدف�اع  ل�وزارة  وأوض�ح 
»االجتماع ركز على استكمال استعدادات 
الف�رق الخاص�ة بتحري�ر الموص�ل، من 
والتدري�ب  والتجهي�ز  التس�ليح  حي�ث 
بإش�راف أميركي«. وأض�اف أن »زيباري 
التحال�ف  يقدمه�ا  الت�ي  الجه�ود  ثّم�ن 
الدول�ي للع�راق ف�ي محارب�ة تنظيمات 
داع�ش ، كما ثمن التعاون والتنس�يق بين 
الجانبين في كل المجاالت التي تهدف إلى 
تطوي�ر ق�درات الجيش العراق�ي القتالية 
واالس�تفادة م�ن الخب�رات األميركية في 

المجاالت التسليحية والتدريبية«.

اجتامعات أمريكية - عراقية استعدادًا ملعركة املوصل

البنتاغون: داعش يفقد سيطرته عىل 700 كم يف سوريا والعراق

األمريكيون يدربون اجليش العراقي عىل حرب الشوارع
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األطراف المتصارعة على طاولة مستديرة

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

أعلن�ت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا 
أم�س الس�بت أن جول�ة جدي�د للحوار 
الس�يايس الليب�ي س�تعقد يف مقر األمم 

املتحدة يف جنيف األسبوع القادم.
وقال�ت البعث�ة يف بي�ان إن "األط�راف 
الليب�ن وافق�وا عىل عقد جول�ة جديدة 
للحوار السيايس إلنهاء األزمة السياسية 
واألمني�ة يف البالد. وس�ينعقد االجتماع 
األس�بوع الق�ادم حي�ث س�تقوم بعثة 
األمم املتحدة للدعم يف ليبيا باستضافته 

يف مقر األمم املتحدة يف جنيف".
وأوضح�ت أنه "ت�م التوص�ل إىل اتفاق 
بش�أن عق�د الجول�ة القادم�ة للحوار 
بعد مش�اورات مكثفة واس�عة النطاق 
أجراه�ا املمث�ل الخ�اص لألم�ن العام 
لألمم املتحدة يف ليبيا ورئيس بعثة األمم 
املتح�دة للدعم يف ليبيا، برناردينو ليون، 
مع األط�راف خ�الل األس�ابيع العديدة 

املاضية".
الح�وار  "عملي�ة  أن  البعث�ة  وأك�دت 
الس�يايس هي بقي�ادة ليبي�ة، وأن دور 
املي�ر ال�ذي تضطل�ع ب�ه يه�دف إىل 
املس�اعدة يف عملية البح�ث عن أرضية 
ان  إىل  البعث�ة  مشرتكة".وأش�ارت 
"الهدف الرئييس لهذا الحوار الس�يايس 
يكمن يف التوصل إىل اتفاق بش�أن إدارة 
م�ا تبقى م�ن املرحل�ة االنتقالي�ة، بما 

يف ذل�ك تش�كيل حكومة وح�دة وطنية 
تتمتع بدعم واسع النطاق، وتهيئة بيئة 
مس�تقرة للعملية الدستورية تمكن من 

إقرار دستور دائم جديد".
ولفتت إىل أن "املناقش�ات ستس�عى إىل 
وض�ع الرتتيب�ات األمني�ة الالزمة بغية 
إنهاء أعمال القتال املسلح التي تعصف 

بأنحاء مختلفة من البالد".
وأوضح�ت أن "املمث�ل الخ�اص لي�ون 
تجمي�د  الن�زاع  أط�راف  ع�ىل  اق�رتح 
العملي�ات العس�كرية لبضعة أيام بغية 

إيجاد بيئة مواتية للحوار".
وأعلنت البعثة أنها "ترى أن هذا الحوار 
يع�د فرص�ة مهم�ة ال يج�ب تفويته�ا 
لتمكن الليبين من استعادة االستقرار 
ومنع البالد من االن�زالق نحو املزيد من 

النزاع واالنهيار االقتصادي".
وحث�ت البعث�ة "األط�راف الرئيس�يبن 
ع�ىل التعامل مع هذا الحوار بش�جاعة 
وإرصار وأن يضع�وا املصلح�ة الوطنية 
فوق كل اعتبار عند هذا املنعطف الحرج 
م�ن عملية االنتقال الس�يايس يف البالد، 
ملتزم�ن باملب�ادئ الديمقراطية لثورة 
17 ش�باط/ فرباير التي وحدت الشعب 
الليب�ي كم�ا وح�دت املجتمع ال�دويل يف 
اعتربت  لليبي�ا".ويف بروكس�ل،  دعم�ه 
االوروب�ي  االتح�اد  خارجي�ة  وزي�رة 
ب�ن  االجتم�اع  موغريين�ي  فيديري�كا 
االطراف الليبين "فرصة اخرية" العادة 

االستقرار اىل البلد الذي تعمه الفوىض.
وقالت موغرييني "يوف�ر هذا االجتماع 
فرصة حاس�مة لجم�ع اب�رز الفاعلن 
للتوص�ل اىل ح�ل س�لمي يق�وم ع�ىل 

الحوار".
واضاف�ت "ال ينبغ�ي اضاع�ة فرص�ة 
التوص�ل اىل وق�ف الط�الق الن�ار ولحل 
س�يايس 'اجتماع جني�ف' يمثل فرصة 
اخرية ينبغي اغتنامه�ا. ليبيا تقف عند 
منعط�ف حاس�م وال ينبغ�ي ان يك�ون 
لدى مختلف االطراف اي شك حول مدى 

خطورة الوضع يف بالدهم".
وأعلنت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا 
الجمعة أن رئيسها برنادينو ليون املمثل 
الخ�اص لألم�ن العام لألم�م املتحدة يف 
ه�ذا البلد املضط�رب، أج�رى الخميس 
محادث�ات م�ع "االط�راف الفاعل�ن" 
الذي�ن حثه�م عىل انه�اء القت�ال وعقد 

حوار سيايس يف القريب العاجل.
وقال�ت البعثة يف بيان من�ه إن "لقاءات 
ليون هذه تأتي يف اطار الجهود الرامية 
لحل االزمة السياسية واالمنية يف ليبيا"، 
الفتة إىل أنه التقى باألطراف الفاعلن يف 
طرابل�س وطربق، إضافة إىل لقائه ألول 
م�رة بالل�واء خليفة حف�رت قائد عملية 

"الكرامة" العسكرية.
واعل�ن عن الجول�ة الثانية م�ن الحوار 
بعد فشل الجولة األوىل التي رعتها االمم 

املتحدة.

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

أعل�ن مدي�ر الرشط�ة يف العاصم�ة اليمني�ة 
صنعاء اعتقال خلية تضم 5 أش�خاص يشتبه 
يف تورطه�م يف تفجري اس�تهدف كلية الرشطة 

األربعاء أسفر عن مقتل وإصابة العرشات.
وقال العميد عبد الرزاق املؤيد إن الخلية تنتمي 
لتنظي�م القاعدة موضحا أن الرشطة س�تعلن 
ع�ن هوي�ة منف�ذ العملي�ة خ�الل الس�اعات 

القادمة.

ول�م تعلن أي جهة مس�ؤوليتها ع�ن التفجري 
لكن وكالة األنباء الرس�مية "س�بأ" نقلت عن 
مصدر مس�ؤول يف اللجنة األمني�ة العليا قوله 
إن عنارص "إرهابية" من تنظيم القاعدة تقف 

وراء الهجوم.
ووفقا ألحدث حصيلة أصدرتها وزارة الداخلية 
اليمنية، قتل 40 شخصا وأصيب 71 آخرون يف 

التفجري.
ويش�هد اليمن موجة غري مسبوقة من العنف 
خ�الل األش�هر املاضية ب�ن الحرك�ة الحوثية 

املسلحة التي س�يطرت عىل العاصمة وتنظيم 
القاعدة.

وتح�ول ال�راع يف اليم�ن إىل عن�ف طائف�ي 
متبادل بن الحوثين الش�يعة، وقبائل س�نية 

تساندها عنارص القاعدة.
وتخ�ى دول غربي�ة وخليجية من اس�تقواء 
تنظي�م القاعدة يف جزيرة العرب وحصوله عىل 
امكاني�ات اك�رب تتيح له ش�ن هجمات خارج 
حدود اليمن خاصة بع�د انهيار دور الحكومة 

اليمنية.

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

سيتظاهر كبار القادة االوروبين يف باريس االحد تضامنا مع فرنسا 
التي ش�هدت هجوما داميا عىل اسبوعية شاريل ايبدو اعقبته عمليتا 
احتجاز رهائن يف باريس انتهتا الجمعة بشكل مأساوي.ويف حن ال 
تزال ردود الفعل العاملية عىل هذه االحداث غري املس�بوقة يف باريس 
تتعاقب، اعلن رئيس�ا الوزراء الربيطاني ديفيد كامريون واالسباني 
ماريانو راخوي مش�اركتهما يف مس�رية "جمهورية" ستضم مئات 
االف الفرنس�يين املصممن عىل اثبات وحدة البالد.وستشارك ايضا 
يف هذه املس�رية املستش�ارة االملاني�ة انغيال م�ريكل ورئيس الوزراء 
االيطايل ماتيو رين�زي ورئيس املفوضية االوروبية جان كلود يونكر 
ورئي�س اوكرانيا ب�رتو بوروش�نكو ورئيس مجلس اوروب�ا دونالد 
توس�ك ووزي�رة خارجي�ة االتح�اد االوروب�ي فيديري�كا موغرييني 
ورؤس�اء حكومات الس�ويد والنروج والربتغال والدنمارك وبلجيكا 
وهولندا ومالطا وفنلندا ولوكسمبورغ تلبية لدعوة الرئيس الفرنيس 
فرنس�وا هوالند.وبعد يومن عىل الهجوم الدامي عىل شاريل ايبدو يف 
باريس وغداة تبادل اطالق نار يف الش�ارع اسفر عن مقتل رشطية، 
اخذت عملية مطاردة املش�تبه بهم الجمعة منحى مأس�اويا عندما 
عم�دوا اىل احتج�از رهائن يف منطقة صناعية ش�مال رشق باريس 
ويف متجر يهودي يف باريس.وبع�د الظهر نفذت قوات االمن هجوما 
النه�اء عمليت�ي احتجاز الرهائن فقتل الش�قيقان رشيف وس�عيد 
كوايش اللذان ش�نا الهجوم عىل مقر ش�اريل ايب�دو وامادي كوليبايل 
ال�ذي تحصن يف املتجر اليهودي.وقتل خمس�ة اش�خاص يف الهجوم 
ع�ىل املتج�ر اليهودي وكان اربع�ة جرحى يف حالة خط�رة الجمعة.

وبلغ�ت الحصيل�ة النهائي�ة لثالثة ايام م�ن الرع�ب والهجمات 17 
قتي�ال و 20 جريحا.من جهته، اعلن الرئي�س االمريكي باراك اوباما 
تضامن بالده بكل قوة مع فرنس�ا مش�ريا اىل "القيم العاملية" التي 
ترب�ط بن البلدين مثل "الحرية".وقال يف كلمة القاها يف نوكس�فيل 
يف والية تينييس الجنوبية غداة زيارته س�فارة فرنس�ا يف واش�نطن 
"اريد ان يعرف الفرنس�يون: الواليات املتحدة تقف اىل جانبكم اليوم 
وس�تكون اىل جانبكم غدا ايضا".واضاف ان االدارة االمريكية كانت 
عىل اتصال دائم مع الحكومة الفرنس�ية "طوال مدة هذه املاساة"، 
مؤكدا ازاحة "التهديدات االنية" رغم ان الحكومة الفرنس�ية تواجه 

تهديدات ارهابية و"يجب ان تتوخى الحذر واليقظة" .

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

قالت مصادر نيجريية مسؤولة إن ما يزيد عن 
30 ألف ش�خص نزحوا من مناطقهم بشمال 
رشق�ي البالد بع�د هجمات ملليش�يات "بوكو 
ح�رام" أوقعت مئات أو ربما آالف القتل خالل 
عطلة نهاية األس�بوع امل�ايض، وهي حصيلة 

فندها مسؤول آخر.
وق�در م�وىس بوخ�ار، رئي�س مجل�س بلدية 
"كوكاوا" مقتل أكثر من 2000 خالل هجمات 

تمكن خاللها مئات املس�لحن من الس�يطرة 
عىل بدة "باغا" وقرى أخرى مجاورة، بجانب 

االس�تيالء عىل قاعدة عس�كرية مش�رتكة.
ولم يوضح املصدر كيفية علمه بعدد الضحايا، 
بأح�راش  متناث�رة  جثثه�م  أن  إىل  مش�ريا 

املنطقة.
وشكك بابا أبا حسن، وهو زعيم محيل يف بلدة 
"باغ�ا" يف التقدي�رات األوىل، مرجح�ا مرع 
املئ�ات يف الهجم�ات، الت�ي أك�د أن حصيلتها 
الفعلية ستتضح بعد إكمال إحصاء الضحايا.

وقال دانيال إيري من منظمة العفو الدولية – 
أمنس�تي" : إذا صدقت تلك التقارير وتس�وية 
البل�دة ب�األرض ومقت�ل املئ�ات، أو أكث�ر من 
2000 مدني، فهذه مؤرش عىل تصعيد مزعج 
ودم�وي بحم�الت بوكو ح�رام املتواصلة ضد 

املدنين."
وب�دأت الحركة املتش�ددة هجماته�ا الدموية 
منذ 2009، باس�تهداف رجال األمن واملدراس 
والكنائ�س واملدنين، وتعترب واح�دة من أكثر 

املليشيات اإلرهابية دموية.

هل ينهي حوار جنيف فوضى ليبيا؟

صنعاء: »القاعدة« وراء تفجري كلية الرشطة

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

قالت االمم املتح�دة يف تقرير إن مقتل مئات املدنين يف 
واقعت�ن منفصلتن يف جنوب الس�ودان العام املايض، 
اس�تهدف الضحايا فيهما بس�بب انتمائهم العرقي أو 
جنس�يتهم أو اتجاهاتهم السياسية، ربما تصل إىل حد 

جرائم حرب.
ويأتي تقرير االمم املتحدة املؤلف من 23 صفحة بعد أن 
دعا مجلس األمن الدويل إىل إجراء تحقيق يف جرائم قتل 
وقعت يف ابريل نيس�ان 2014 يف بل�دة بانتيو النفطية 

بجنوب السودان.
وتبح�ث أيض�ا بعث�ة األمم املتح�دة لحفظ الس�الم يف 

جنوب الس�ودان )يونميس( التي ب�ارشت التحقيق يف 
حادث وقع يف بلدة بور يف الشهر نفسه

وق�ال التقري�ر إن "أقس�ام حق�وق اإلنس�ان يف بعثة 
يونميس تجد أن هناك مسوغات معقولة لالعتقاد بأن 
ما ال يقل عن 353 مدنيا قتلوا كما أصيب ما ال يقل عن 

250 يف الهجمات عىل بانتيو وبور."
وأض�اف أن جرائ�م القت�ل الت�ي وقع�ت يف بانتيو راح 
ضحيتها ما ال يقل عن 19 شخصا يف مستشفى ببانتيو 
ومايقرب من 287 يف مسجد يف منطقة آخرى. ويف بور 
قت�ل مااليقل عن 47 مدني�ا يف قاعدة لبعث�ة يونميس 

كانوا قد لجأوا إليها طلبا للحماية.
وقال التقري�ر إن "الجن�اة تعمدوا اس�تهداف املدنين 

وغالبا بناء عىل االنتماء العرقي أو الجنس�ية أو الدعم 
املتصور للطرف املعارض.

وأض�اف التقري�ر أن�ه "يف كل من بانتيو وب�ور وقعت 
هجمات ضد منشآت محمية وهي مستشفى ومسجد 
وقاعدة لألمم املتحدة وهو ما قد يصل إىل درجة جرائم 

حرب."
وقد تشكل هذه النتائج األساس لتوجيه تهم بارتكاب 

جرائم حرب.
وجن�وب الس�ودان ليس عض�وا يف املحكم�ة الجنائية 
الدولي�ة، ولكن يمكن ملجلس األم�ن الدويل من الناحية 
النظرية إحالة الحرب األهلية التي تش�هدها البالد منذ 

13 شهرا إىل املحكمة، ومقرها الهاي يف هولندا.

وقتل�ت الح�رب األهلية أكث�ر من 10 آالف ش�خص يف 
أحدث دول�ة يف العالم وأعادت فتح انقس�امات عرقية 
عميقة ودفعت أكثر من مليون شخص للفرار ودفعت 

البالد إىل حافة املجاعة.
واندلعت أعمال عنف يف ديس�مرب كانون األول 2013 يف 
جنوب الس�ودان بعد توترات سياسية عىل مدى أشهر 
بن الرئيس س�يلفا كري ونائبه ومنافس�ه املعزول ريك 

مشار .
وه�دد مجلس األمن ال�دويل الطرف�ن بعقوبات ولكنه 
منقس�م عىل نفسه بشأن ماإذا كان يفرض حظر عىل 
الس�الح عىل جنوب السودان الذي انفصل عن السودان 

يف 2011 نتيجة استفتاء عام.

          امل�ستقبل العراقي / وكاالت

املتظاهري�ن  م�ن  ع�رشات  اش�تبك 
الرشط�ة  ق�وات  م�ع  البحريني�ن 
احتجاج�ا ع�ىل مواصل�ة الس�لطات 
اعتق�ال األمن الع�ام لجمعية الوفاق 
اإلسالمية، الشيخ عيل سلمان، حسب 

وكالة رويرتز لألنباء.
ونقل�ت الوكالة عن ش�هود قولهم إن 
الرشطة أطلقت رص�اص الخرطوش 
والقنابل املسيلة للدموع عىل املحتجن 

يف محاولة لتفريقهم.
وش�هدت مملكة البحرين اضطرابات 
أذك�ت التوت�رات الطائفي�ة منذ قمع 
الس�لطات األمني�ة االحتجاجات التي 
اندلع�ت يف أعقاب ما يس�مى بالربيع 

العربي يف عام 2011.
وتطال�ب األغلبية الش�يعية املعارضة 
يف البحرين بإصالح النظام الس�يايس 

بحي�ث يحص�ل الش�يعة البحرينيون 
ش�ؤون  تس�يري  يف  أك�رب  دور  ع�ىل 
الحكومة التي يس�يطر عليها الس�نة 
علما بأن البلد مقر لألسطول الخامس 

األمريكي.
وتفاقم�ت االضطرابات من�ذ اعتقال 
الس�لطات األمني�ة أح�د أب�رز زعماء 
املعارض�ة وهو الش�يخ عيل س�لمان، 
بعدم�ا ق�اد مس�رية احتجاجي�ة عىل 
انتخابات الشهر املايض التي قاطعتها 

املعارضة.
وقال ش�هود إن املس�رية االحتجاجية 
التي نظمها نح�و مئتي رجل امرأة يف 
قرية س�رتا الواقعة جنوبي العاصمة 
املنامة تحولت إىل العنف إذ ألقى شبان 
غاضب�ون قناب�ل حارق�ة ض�د قوات 

األمن.
وقالت جمعية الوفاق إن 5 أش�خاص 

عىل األقل جرحوا.

ص�ورا  الوف�اق  جمعي�ة  وأرس�لت 
للصحفين تظهر عىل ما يبدو جروحا 
عىل أحد األشخاص من جراء اإلصابة 
بالخرط�وش كم�ا تظه�ر يف ص�ورة 
أخرى بقع من الدم عىل رأس شخص 

آخر.
وقال�ت وزارة الداخلية البحرينية إنها 

تحاول التحقق من هذه التقارير.
ويته�م املدعي العام الش�يخ س�لمان 
بعدة تهم من بينها تحريض املحتجن 

عىل محاولة اإلطاحة بالحكومة.
بمواصل�ة  العام�ة  النياب�ة  وأم�رت 
اعتقال سلمان ملدة 15 يوما يف انتظار 

استكمال التحقيقات.
وكان�ت وزارة الخارجي�ة األمريكي�ة 
انتق�دت الحكومة البحرينية بس�بب 
اعتقال س�لمان، قائلة إن اعتقاله من 
ش�أنه إذكاء التوترات أكث�ر فأكثر يف 

البحرين.

االمم املتحدة: مذابح جنوب السودان قد تكون جرائم حرب

البحرين تواصل االحتجاجات بعد اعتقال سلامن.. والرشطة ترد بالرصاص

قادة االحتاد األوريب
يف مظاهرة وسط باريس 

لرفض »العنف«

نيجريا: »بوكو حرام« قتلت 2000 ورشدت 30 ألف

رقم االخطار
2014/211

اعالن
م�ن / محكمة ق�وى االمن الداخ�يل املنطقة 

الخامسة بالبرة
اىل / املتهم الهارب )الرشطي حس�ن قاس�م 
رشط�ة  مديري�ة  اىل  املنس�وب  منص�ور(  
الب�رة  مل�ا كن�ت متهما وف�ق امل�ادة   /5  
ق.ع.د  ع�ن تهم�ة الغي�اب عن مق�ر عملك 
من تاري�خ 2012/3/31 ولحد االن وبما ان 
مح�ل اختفائك مجهول اقت�ى تبليغك بهذا 
االع�الن عىل ان تح�ر ام�ام محكمة قوى 
االم�ن الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرة 
خ�الل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا 
االعالن يف مح�ل اقامتك وتجي�ب عن التهمة 
املوجه�ة ضدك وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز اموال�ك 
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفن 
العمومي�ن القاء القبض علي�ك اينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام 
االهلي�ن الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك 
باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 
/اوال وثاني�ا وثالثا ورابع�ا من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تسجيل لقب

بناء ع�ىل الدعوة املقام�ة من قبل 
املدع�ي )جاس�م محم�د كاظ�م( 
الذي يطلب تسجيل  لقبه    وجعله 
)الزركان�ي (  فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها سبعة ايام وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
احكام املادة14 من قانون االحوال 
 1972 لس�نة    65 رق�م   املدني�ة 

املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير شؤون احوال واسط

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة بداءة كركوك

العدد:1546/ب2014/4 
اىل املدع�ى علي�ه / فري�دون رفي�ق 

رؤوف/مجهول محل االقامة حاليا
قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
امل�ؤرخ يف  2014/12/28 يف الدعوى 
املرقمة اعاله بقيض بتمليك املدعي) 
حمودي ماج�د رمان( تم�ام العقار 
املرق�م 175/46 مقاطعة 54 خاصة 
تيماري ارضا وبن�اءا بقيمته املعينة 
يف التعه�د والبالغ�ة )عرشون مليون 
مح�ل  مجه�ول  ولكون�ك   دين�ار( 
االقامة حس�ب رشح القائم بالتبليغ   
عليه تقرر  تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليتن يوميتن ولك حق االعرتاض 
القانوني�ة  امل�دة  خ�الل  والتميي�ز 
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية.
القايض 
كامران فروت فريق

فقدان
فق�دت من����ي 
الطال�ب   هوي�ة 
الصادرة من كلية 
التمريض كركوك 
حس�ن  باس�م) 
مفي�د ع�يل (عىل 
م�ن يعث�ر عليها 
تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
من���ي  فق�دت 
الصادرة  الهوي�ة 
من املعهد التقني 
 ( بأس�م  البرة 
عبد املهدي صالح 
(عىل  جاس����م 
م�ن يعث�ر عليها 
تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
الهوية  فق�دت  من�ي 
الوزاري�ة الصادرة من 
رشك�ة  النف�ط  وزارة 
املنتج����ات  توزي�ع 
وهوي��ة  النفطي���ة 
املدني����ة  االح��وال 
الص�ادرة م�ن دائ�رة 
بأس�م  البرة  احوال 
)ع�دي  عب�د الزه�رة 
عبد الس�ادة( عىل من 
تس�ليمها  عليها  يعثر 

اىل جهة االصدار .

فقدان
فق��دت من���ي 
الطال�ب   هوي��ة 
الصادرة من كلية 
التمريض كركوك 
)عب�اس  باس�م 
فاض�ل عب�اس (

يعث�ر  م�ن  ع�ىل 
تس�ليمها  عليها 
اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت مني هوية 
املدي�ر املف��وض 
لرشك����ة يورو 
للتكنولوجي����ا  
باسم) رازن نزار 
عب�د القادر (عىل 
م�ن يعث�ر عليها 
تسليمها اىل جهة 

االصدار.
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النقل تعلن عن قرب وضع حجر األساس ملطار الديوانية
      بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عن تخصيص مس�اعدات 
غذائي�ة عاجل�ة لألس�ر النازح�ة الت�ي دخل�ت إل�ى محافظتي 
السليمانية وكركوك عبر المدخل الجنوبي لألخيرة، فيما أكدت 
أنها ستصرف منحة المليون دينار لها بشكل عاجل خالل األيام 

القليلة المقبلة.
وقال�ت الوزارة في بيان صحفي، إن “مئات األس�ر النازحة 
الت�ي كان�ت عالق�ة عن�د مدخ�ل س�يطرة الخال�د دخل�ت إلى 
محافظت�ي كركوك والس�ليمانية”، الفتة إلى أنه “تم تس�جيل 
أس�مائهم وتدوين أرقام هواتفهم لغرض االتصال بهم وتوزيع 

المساعدات الغذائية بينهم بشكل عاجل”.
وأضاف�ت أنه�ا خصص�ت “مس�اعدات غذائية عاجل�ة لتلك 
األس�ر”، مؤكدة أنها ستصرف “منحة المليون دينار لها بشكل 

عاجل خالل األيام القليلة المقبلة”.
وكان محافظ صالح الدين أعلن، الخميس الماضي )8 كانون 
الثان�ي 2015(، عن دخول العوائل النازحة العالقة في س�يطرة 

مكتب خالد إلى محافظة كركوك.

      بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن وزير العمل محمد ش�ياع الس�وداني استرداد 12 مليار 
دين�ار من المتجاوزين على ش�بكة الحماي�ة االجتماعية خالل 

العام الماضي،
وق�ال الس�وداني في بي�ان صحف�ي, ان “ال�وزارة رصدت 
المتجاوزين على اموال ش�بكة الحماية االجتماعية المخصصة 
للعج�زة والمعاقي�ن م�ن بينه�م ميس�ورو الح�ال وموظفون 
ف�ي وزارة العمل وبقي�ة ال�وزارات، مؤكدا اس�ترداد 12 مليار 
دين�ار خالل العام الماضي عن طري�ق التدقيق والتف�تيش على 

المش�مولين بالحم�اية االجتماعي�ة.
واشار وزير العمل الى انه تم رفع مقترح الى االمانة العامة 
لمجلس ال�وزراء لزي�ادة مبل�غ التقاعد والضم�ان االجتماعي 
لعمال القطاع الخاص بنس�بة 50 بالمئ�ة، مؤكدا ان مبلغ 170 

الف دينار ال يسد حاجة عامل لديه خدمة تصل الى 25 عاما.

      بابل/المستقبل العراقي

ش�كلت محافظة باب�ل بالتعاون مع هيئة االس�تثمار لجنة 
لدراس�ة العروض التي تقدمت بها ش�ركات اجنبية الس�تثمار 

مصفى الكفل المزمع انشاؤه في ناحية الكفل،
 وقال رئيس لجنة االس�تثمار في مجلس المحافظة اس�عد 
المس�لماوي ,ان “المجلس ش�كل لجنة لدراس�ة العروض التي 
تقدمت بها ش�ركات المانية وكندية وايرانية الستثمار مصفى 
الكفل الذي من المزمع انش�اؤه في ناحي�ة الكفل، بطاقة 150 
ال�ف برميل يوميا، منوها بأن  وزارة النفط وافقت مؤخرا على 
انش�اء المصفى الذي من شأنه مس�اعدة ابناء المحافظة على 
الحصول على المشتقات النفطية بيسر اكبر، فضال عن تشغيل 

عدد كبير من االيدي العاملة”.

اهلجرة ختصص مساعدات غذائية 
للنازحني يف كركوك والسليامنية

وزير العمل يكشف عن اسرتداد
12 مليار دينار

رشكات أجنبية تقدم عروضًا 
الستثامر مصفى الكفل يف بابل

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة البيئة، أنها وجهت قس�م 
مراقب�ة الكيمياوي�ات بمتابع�ة الج�داول 
الزمني�ة المتف�ق عليها م�ع وزارة النفط 
للتخلص من اس�تخدام م�ادة رابع اثيالت 

الرصاص في تحسين الوقود.
وقال الوكيل الفني لوزارة البيئة جاسم 
الفالحي في بيان صحفي, إن “وزارة البيئة 
وجهت بتولي قس�م مراقبة الكيمياويات 
وتقيي�م المواق�ع الملوثة مهم�ة متابعة 
الجداول الزمنية المتف�ق عليها مع وزارة 
النفط للتخلص من اس�تخدام م�ادة رابع 

اثي�الت الرصاص في تحس�ين الوقود في 
الع�راق”، موضح�ا أن “هذا القس�م يأخذ 
على عاتقه مهم�ة متابعة اآلليات المتبعة 
للتخل�ص من هذه المادة بم�ا يخدم البيئة 

في العراق”.
البيئ�ة  أن “وزارة  الفالح�ي  واض�اف 
وجهت باشراك قسم مراقبة الكيمياويات 
وتقييم المواقع الملوثة بجميع الفعاليات 
المحلي�ة والدولي�ة للتخل�ص نهائي�ا من 
اس�تخدامات هذه الم�ادة بم�ا يتالئم مع 
الخط�ط المتف�ق عليه�ا م�ع المنظم�ات 
االس�تفادة  لتحقي�ق  الدولي�ة  والبرام�ج 
الكاملة من هذه المنظمات في دعم جهود 
الع�راق للتخل�ص من م�ادة رابع 

اثيالت الرصاص”.
وكان�ت وزارة البيئ�ة طالبت 
بضرورة ايقاف استيراد او انتاج 
م�ادة البانزين الت�ي تحتوي على 
م�ادة رابع اثيالت الرصاص والى 
زيادة االهتمام وتشجيع استيراد 
الغ�از  تعتم�د  الت�ي  المركب�ات 
المسال بدل الوقود التقليدي كما 
هو معمول به االن في الكثير من 
دول العال�م التي تهتم بتحس�ين 

وحماية البيئة.

     بغداد/ المستقبل العراقي

النزاه�ة  لجن�ة  رئي�س  أك�د 
النيابي�ة طالل خضي�ر الزوبعي، 
عزم�ه تش�كيل لجنة، غ�دا األحد 
، لتقص�ي الحقائ�ق بش�أن عدم 
تنفي�ذ مش�اريع محافظ�ة بغداد 
الس�ابقة وع�رض النتائ�ج على 
الرأي العام، مش�دداً على ضرورة 
الموضوع  المقصرين بهذا  إحالة 

إلى القضاء العراقي. 
، إن “لجن�ة  وق�ال الزوبع�ي 
المقبل،  النزاهة ستش�كل، األحد 
لجن�ة لتقص�ي الحقائ�ق بش�أن 
ع�دم تنفي�ذ مش�اريع محافظة 
بغداد الس�ابقة وستقوم بدراسة 
القضية بشكل تفصيلي”، مشيراً 
إلى أنها “ستقدم بعد ذلك تقريرها 

أمام الرأي العام”.
وأضاف الزوبعي، أن “إجراءاتنا 
س�تتركز على إحال�ة المقصرين 
للقضاء العراقي ومحاسبة الذين 
تلطخ�ت أيده�م بالفس�اد ح�ول 
ه�ذه القضية الكبيرة التي أضرت 

بأهالي بغداد”.

النزاه�ة  لجن�ة  عض�و  وكان 
النيابية محمد حميدي دعا، امس 
االول الجمعة، إلى وضع شركات 
مقاول لم ينفذ مشاريع محافظة 
ب�”القائم�ة  الس�ابقة  بغ�داد 
بفت�ح  تعه�د  فيم�ا  الس�وداء”، 
تحقيق في الموضوع حال معرفة 

هوية المقاول.

يذك�ر أن مصدر بهيئة النزاهة 
كشف، الخميس )8 كانون الثاني 
2015(، أن مق�اوالً يمل�ك ثماني 
ش�ركات لم يقم بتنفيذ مشاريع 
محافظ�ة بغ�داد الس�ابقة، فيما 
أش�ار إل�ى أن المق�اول اش�ترى 
لش�راء  ويس�عى  بعم�ان  أراض 

أخرى.

النزاهة حتقق يف عدم تنفيذ مشاريع حمافظة 
بغداد السابقة

البيئة توجه بمتابعة إجراءات التخلص 
من رابع اثيالت الرصاص من الوقود

    الديوانية/المستقبل العراقي
 

اكدت محافظ�ة الديوانية ان وزير 
النق�ل باق�ر جب�ر الزبي�دي س�يضع 
قريبا الحجر االساس لمشروع مطار 
محاف�ظ  .وق�ال  الدول�ي  الديواني�ة 
الديواني�ة عمار المدن�ي إن” محافظ 
ف�ي  المحلي�ة  الحكوم�ة  واعض�اء 
الديواني�ة بحثوا مع وزي�ر النقل باقر 
جب�ر الزبيدي مؤخرا اهمية مش�روع 
مط�ار الديوانية التج�اري “.واضاف 
اللق�اء اس�تعراض  “ وج�رى خ�الل 
الخط�وات المهم�ة الت�ي قام�ت بها 
الحكوم�ة المحلية على م�دى الفترة 
الماضي�ة ف�ي اس�تحصال موافقات 
المدن�ي  الطي�ران  وس�لطة  ال�وزارة 
وتخطي العقبات التي رافقت المشروع 
“.واش�ار المدني الى ان “ وزير النقل 
باقر الزبيدي ع�ن دعم وزراته الكامل 
لهذا المش�روع ،موك�داً أن” الديوانية 
تس�تحق ان يكون فيها هكذا مشاريع 
ترفع عنها المحرومي�ة لما تتمتع به 
المدينة من موقع ستراتيجي في قلب 
الفرات االوسط “.وأعلن الزبيدي انه” 
سيضع قريباً حجر األساس لمشروع 
مطار الديواني�ة الدولي مع الحكومة 

المحلية”.

     بغداد/المستقبل العراقي

وق�ع وزير البلديات واالش�غال العامة عبد 
الكريم يونس االنصاري م�ع القنصل الصيني 
في بغ�داد على مذكرة تفاه�م يقوم بموجبها 
الجان�ب الصيني بتنفيذ مش�اريع ف�ي العراق 
بكلف�ة اربعة ملي�ارات ونصف الملي�ار دوالر 

بطريقة الدفع باألجل .
وأك�د الوزي�ر االنصاري خالل حفل توقيع 
مذك�رة التفاه�م, أن “الع�راق بل���د غن��ي 
ويس�تطيع تنفيذ التزاماته المالي�ة في الوقت 
المحدد وأن الموازنة الجديدة ستعتمد في تنفيذ 
مشاريع البنى التحتي�ة على االستثمار والدفع 
باألج�ل وهي مرحل��ة مؤقت�ة وسيس�تعي�د 
الع�راق عافيت�ه قريب���اً”, مش�ي��داً “بدعم 
الصي�ن للع�راق وبش�ركاتها وحس�ن ادائه�ا 
وتنفيذه�ا لمش�اريع الوزارة ف�ي محافظات 
والعم���ارة”  والديواني�ة  والحل�ة  البص�رة 

.واش�ار الوزير االنصاري بأن التبادل التجاري 
بي�ن العراق والصي�ن بلغ  )25(ملي�ون دوالر 

ونأم�ل بالمزي�د من التعاون خدمة للش�عبين 
الصديقين.م�ن جانب�ه, اكد القنص�ل الصيني 

أن الش�ركات الصينية العمالق�ة على استعداد 
للعمل في العراق وتنفيذ المش�اريع من خالل 

االس�تثمار والدف�ع باألجل مش�يداً بالعالقات 
التي تربط الشعبين الصديقين.

البلديات توقع مع الصني مذكرة لتنفيذ مشاريع بقيمة 4 مليارات دوالر باآلجل

     بغداد/المستقبل العراقي

أعل�ن المتح�دث الرس�مي ل�وزارة 
النفط عاصم جهاد، أن الوزارة ليس�ت 
مديونة لشركات النفط العالمية، مشيرا 
إلى أن الش�ركات األجنبي�ة العاملة في 
الحقول النفطية تأخذ 70 سنت عن كل 

برميل نفط بعد بدء اإلنتاج.
وقال جهاد في تصريح صحفي, إن 
“الوزارة مبرمجة عملها مع الشركات 
األجنبي�ة العاملة في الحقول النفطية، 
وال توجد أي ش�ركة تطل�ب العراق عن 

ما تستخرجه من نفط”.
 وأض�اف أن “الش�ركات م�ع ب�دء 
االنتاج تس�تحق أموالها عند استخراج 

النف�ط، ع�ن كل برميل مس�تخرج 70 
س�نتاً”، الفت�اً  أن “هذه اآللية تس�ري 
بش�كل انس�يابي مع جميع الش�ركات 

االجنبية”.
 وكشف عضو لجنة الطاقة النيابية 
أن   ، العل�وم ف�ي وق�ت س�ابق  بح�ر 
الش�ركات االجنبي�ة العاملة في حقول 
النف�ط تطلب الع�راق 27 ملي�ار دوالر 
عن ما اس�تخرجته من نفط في الفترة 
السابقة . وأش�ار عضو اللجنة المالية 
هيث�م الجب�وري ف�ي وقت س�ابق، أن 
االزمة التي يمر بها البلد س�ببها س�وء 
تخطيط في مواد العق�ود المبرمة مع 
الشركات المنتجة للنفط ضمن جوالت 

التراخيص النفطية.

النفط تنفي: ال توجد ديون بذمتنا 
للرشكات العاملية

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، عن فقدان 
ف�ي  الطاق�ة  م�ن  ميغ�اواط   1300
الجن�وب والفرات األوس�ط،  مناطق 
عازي�ة الس�بب الى انخف�اض ضغط 
الغ�از ف�ي المنظوم�ة، فيم�ا دع�ت 
ترش�يد  ض�رورة  ال�ى  المواطني�ن 
استهالك الكهرباء.وقالت الوزارة في 
بيان صحفي، إن “منظومة الكهرباء 
تفق�د 1300 ميغ�اوات م�ن الطاق�ة 
بس�بب انخف�اض ضغ�ط الغ�از في 
الجن�وب والفرات األوس�ط،  مناطق 
م�ا أدى الى نزول التوليد في محطات 
الوزارة  المنطقتين”.ودع�ت  هاتي�ن 

المواطني�ن ف�ي تل�ك المناط�ق ال�ى 
“ض�رورة ترش�يد االس�تهالك وعدم 
استخدام الطاقة الكهربائية ألغراض 
التدفئة أو الطب�خ، كون وزارة النفط 
وفرت النفط األبيض والغاز الس�ائل 
له�ذا الغرض”.ويعان�ي الع�راق م�ن 
نقص في إمدادات الطاقة الكهربائية 
من�ذ الع�ام 1990 عقب ف�رض األمم 
الع�راق،  عل�ى  حص�ارا  المتح�دة 
وتفاقمت المش�كلة بع�د العام 2003 
فازدادت ساعات انقطاع الكهرباء، ما 
زاد م�ن اعتماد األهال�ي على مولدات 
الطاقة الصغيرة واألهلية ،على الرغم 
م�ن إنفاق الملي�ارات من ال�دوالرات 

على هذه الوزارة.

الكهرباء: فقدان 1300 ميغاواط من الطاقة يف مناطق اجلنوب
والفرات األوسط

      النجف االشرف/المستقبل العراقي

العراق�ي  الغ�د  تجم�ع  انطل�ق 

وبالتع�اون م�ع ط�الب الجامعات 

الحكومي�ة واألهلي�ة ف�ي النج�ف 

األشرف ، بمشروع خيري لمساعدة 

الفقراء والنازحين في فصل الشتاء 

تحت عنوان حملة “دفي الفقير”.

وأك�د األمين الع�ام لتجمع الغد 

العراقي حسام الكعبي ان” الحملة 

ستس�تمر الى نهاية فصل الش�تاء 

، وس�نبذل كل ش�يء من أجل رسم 

الفرحة على وج�وه الفقراء إلنهم 

عيال الله .

وقال أحد اعض�اء فريق الحملة 

ه�م  الفق�راء  ان  األس�دي  مثن�ى 

الجمي�ع ويج�ب علينا  مس�ؤوليه 

مساعدتهم .

يشار الى أن الفريق قام بتوزيع 

التبرع�ات ,امس االول الجمعة, في 

النجف األش�رف وتحدي�دا في احدا 

مناط�ق الفقي�رة  ف�ي المحافظة 

وانطلقت منذ اقل من شهر في جمع 

والبطانيات  والمالب�س  التبرع�ات 

والصوبات المستعمل منها والجديد 

، م�ن جمي�ع الكليات وم�ن جميع 

دوائ�ر الدولة كاف�ة ويقوم الفريق 

بترتيب وتصفيف االش�ياء ونقلها 

الى المناطق الفقيرة لتحميهم من 

البرد القاسي.

انطالق محلة  
إلعانة الفقراء

يف النجف االرشف
     واسط/ المستقبل العراقي

افتتح وزير اإلعمار واإلسكان طارق الخيكاني، مشروعين 
في محافظة واس�ط، بكلفة إجمالي�ة تبلغ أكثر من 29 مليار 
دين�ار، فيما أبدى اس�تعداده الكامل لنق�ل صالحيات الوزارة 
إلى الحكومات المحلية.وقال ط�ارق الخيكاني خالل مؤتمر 
صحافي عقد في ديوان محافظة واسط ، إن “وزارة اإلعمار 
واإلس�كان من ال�وزارات الت�ي ينبغي أن تح�ول صالحياتها 
للحكومات المحلية التي تعد األقرب إلى المواطنين في مجال 
تقدي�م الخدمات”.وأضاف الخيكان�ي، أن “عمل الوزارة على 
تماس مباش�ر مع المواطنين في مجاالت اإلس�كان والطرق 

والجس�ور والمختبرات والمباني العام�ة التي هي من صلب 
مه�ام الحكومات المحلية”، عاداً أن من الضروري “توس�يع 
صالحي�ات تل�ك الحكومات”.وأب�دى الخيكان�ي، “اس�تعداد 
ال�وزارة نق�ل صالحياتها إل�ى الحكومات المحلي�ة التي تعد 
الشريك األساس لها في المشاريع التي تنفذها بالمحافظات 
م�ن خ�الل تحديد الحاج�ة لها واإلش�راف عليه�ا”، مبيناً أن 
“الزيارة لمحافظة واسط ش�هدت افتتاح عدد من المشاريع 
الت�ي تنفذها الوزارة ومنها طريق س�عيد بن جبير بطول 20 
ك�م الذي نفذ م�ن قبل ش�ركة حمورابي العام�ة للمقاوالت 
االنش�ائية بكلف�ة أربعة مليارات و381 ملي�ون دينار عراقي 
خالل مدة 250 يوماً”.وتابع الخيكاني، أن “المش�روع اآلخر 

ال�ذي تم افتتاحه اليوم، هو الممر الثاني لطريق مدخل قضاء 
الصوي�رة، م�ع جس�ر الصوي�رة الخرس�اني ال�ذي نفذ على 
نه�ر دجل�ة بكلف�ة إجمالية قدره�ا 24 ملي�اراً و718 مليون 
دين�ار”، الفتاً ال�ى أن “طول الطريق يبلغ 12 كم مع الجس�ر 
الخرس�اني بط�ول 420م ال�ذي يتكون من 12 فض�اًء بطول 
35 مت�راً لكل واحد”.يذكر أن وزارة اإلعمار واإلس�كان تنفذ 
العديد من المش�اريع في محافظة واس�ط، بضمنها الطريق 
الحولية في مركزها مدينة الكوت، إضافة الى ستة مجمعات 
س�كنية موزعة في مدن الكوت والح�ي والدبوني وزرباطية 
والعزيزي�ة والصويرة وبكلفة إجمالية لتلك المش�اريع تزيد 

عن 500 مليار دينار عراقي.

األعامر تفتتح مرشوعني بكلفة أكثر من 29 مليار دينار يف واسط
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بعيض املفكريين واألكاديمييني والصحافيني 
وصناع اليرأي يف إرسائيل، يشيتكون من فتور 
جيل اليهود الشبان تجاه الخطاب الصهيوني 
التقليدي. يقول هؤالء بييء من األىس واأللم 
بأن نسيبة كبرية من مواطنيهيم اليهود تحت 
سين الثالثني، ما عادوا يصغيون ملياً ملقوالت 
مين قبييل قداسية »أرض امليعياد« والحنيني 
لسيكناها والعمل والتجذر فيها والدفاع عنها، 
كما أنهيم ال يبدون إقباالً عيى فكرة طهرانية 
اليهيود وعيدم قابليتهيم للفسياد واالنحراف 
األخالقي والروحي وتميزهم يف معظم الخصال 

والسجايا عما عداهم من األغراب )الغوييم(.
ومميا يقيال ويرتدد يف هيذا السيياق أيضاً، أن 
زهياء 40 يف املئية مين أبنياء هيذه الرشيحة، 
يتحينيون الفرص ملغادرة البالد نهائياً إىل عالم 

الغرب بشطريه األوروبي واألمريكي.
لسينا هنيا بصيدد ظاهيرة عابيرة أو مرحلية 
استثنائية. هناك مؤرشات عى تقلص الصورة 

املثاليية للمسيتوطن اليهيودي، اليذي يحميل 
الفأس والبندقية، منذ فرتة ليسيت بالقصرية. 
فقبيل نحيو عقيييديين، أثبتيت نتائيج بحث 
ميداني أن اإلقبال عى استيطان األرض املحتلة 
عييييام 1967 ال يسيتند يف حياالت كثيرية إىل 
قنييياعيات باملزاعم الصهيونيية القحة حول 
أحقيييية اليهود يف تميييلك أي بقعة من أرض 
إرسائييل الكربى، وإنما إىل عملية حسيييابية 
دنيويية انتهازيية؛ تلعيب فيهيا اإلغيييراءات 
االقتصاديية دوراً كبيرياً إن ليم يكن حاسيماً. 
فكثيري من املسيتوطنني ال يتطلعون إىل إرضاء 
الرواية التاريخية التي تبثها الصهيونية، بل إىل 
التمتع بأثمان الشيقق الزهيدة ووفرة الحوافز 

والخدمات الحكومية التفضيلية لالستيطان.
وألن كثرياً من املسيتوطنني يمتلكيون بالفعل 
شيققاً وعمالً داخل إرسائيل، فقد شيبه باحث 
إرسائييي بعيض مسيتوطنات الضفية بأنها 
مجيرد منتجعات سيياحية لقضياء اإلجازات، 

فضالً عن »ادخارهيا للحصول عى تعويضات 
مجزيية إذا ما أجرب املسيتوطنون عى إخالئها 
ذات حيني، تحت ضغوط أمنية أو سياسيية ال 
يمكن استبعادها«. ونحسب أن تجربة تعويض 
مستوطني غزة عند إجالئهم عام 2005 أكدت 
صدقيية هذا التصور. املدهيش بالخصوص أن 
اسيتجابة الشيبان اليهود عى الصعيد العاملي 
للنيداءات الصهيونية، ال تكاد تختلف عنها بني 
ييدي يهيود إرسائييل. يف تقرير حدييث، يقول 
الصحايف اإلرسائيي آري شيبيط إنه بينما كان 
بنيامني نتانياهيو يتحدث خالل إحدى زياراته 
لواشينطن عن األخطار التيي تواجه إرسائيل، 
كان جييل الشيباب اليهيودي األمريكيي بعيداً 

كل البعيد عن التعاطف معيه، »... فهذا الجيل 
مهيادن وليرباىل؛ رافض تماميًا الحتالل أرايض 
الغري ويكيره اسيتعمال القوة والعيدوان عى 
حقوق اإلنسيان، وهو مشيدود إىل حياة الليل. 
كميا أن الطالب اليهيود يف جامعيات هارفارد 
وكولومبييا وسيتانفورد ييرون أن سياسيات 
إرسائيل الرسيمية تجعل من الصعب عليهم أن 
يحبوها«. ويعتقد شيبيط أن نتانياهو ال يعلم 
أين توجيد أمريكا الجديدة وال أين يوجد اليهود 
الشيبان، وهو ال يهتم بما يجري يف الجامعات 

التي تعلم هو نفسه فيها.
بالتوازي والتزامن مع رؤية شيبيط للتحوالت 
املثرية للقلق يف عالم الشباب اليهودي يف الواليات 

املتحيدة، حيث الظهري األقيوى إلرسائيل، كان 
الواقيع الداخي اإلرسائيي يفصيح بدوره عن 
تجليات ال تخلو من دالالت سلبية. فهناك أوالً، 
الرسيالة التيي بعث بها شيبان إرسائيليون إىل 
نتانياهو، مؤكدين فيها عزمهم رفض التجنيد 
يف الجيش، بسبب »استمرار االحتالل والنزعات 
الشيوفينية وتفيي العنف والعسيكرة وعدم 
املسياواة والعنرصيية، التي تتأتيي من تعاظم 
دور العسيكر يف الحيياة املدنية. األمير الذي ال 
يسيمح لنا ضمرينيا بأن نكيون جيزءاً منه«. 
وهنياك ثانيياً، التظاهرات الحاشيدة للشيبان 
الحريديم )املتشيددين دينياً( الرافضني تطبيق 
الخدمة العسيكرية اإللزامية عليهم، واملنادين 
بديمومة السيماح لهم بالتفرغ لدراسة تعاليم 

التوراة!
والحيال عيى هذا النحيو، من ازورار الشيباب 
اليهيودي املتواتير، داخل إرسائييل وخارجها، 
عن التعاطف مع األبعاد العدوانية للصهيونية، 

والتمرد امللحوظ عى ميرياث الصهاينة األوائل 
واآلباء املؤسسيني للميرشوع االسيتيطاني يف 
فلسيطني، فضالً عن انتشيار العقلية النفعية 
املاديية بينهم إىل حد البحيث عن أعذار للتهرب 
مين التجنييد، واالنخراط يف مافييات الجريمة 
املنظمية والتعليق بفكيرة الهجيرة املضيادة، 
وهي ظواهير ومعطيات قابلية للتفاقم. ُتري 
عى أي يشء يسيتند خطاب التشيدد السيايس 
والعسيكري اإلرسائيي الرسمي، وعي أي جيل 
يراهين نتانياهيو وبطانته، وهيم يتفننون يف 
عرقلة جهود التسوية الفلسطينية، ويصمون 
آذانهم عن التعاطي مع نخبة فلسطينية، ذات 
مرجعيية عربية، تتحيدث عن هذه التسيوية 
كهدف اسيرتاتيجي لها؟ ومن الخارس يف األجل 
الطويل إذا ما قيدر لنتانياهو النجاح يف تمرير 
أالعيبيه الشييطانية، ووصليت نخبة السيالم 
الفلسيطينية إىل قناعة تامة بأنها كمن يحرث 

يف قاع البحر، وهو أمر يبدو أنه بات وشيكاً.

حممد خالد 

الناجون من أحابيل الصهيونية

أطول حيرب يف التاريخ األمريكيي انتهت. ويف احتفال 
صغيري وهادئ حيره عيرشات األفغان وعيدد من 
املسؤولني الدوليني، أنزلت الواليات املتحدة وحلفاؤها 
يف الناتيو عليم القوات الدولية »إيسياف« واسيتبدلته 
بعليم »عمليية الدعيم الدائيم » اليذي يرميي إىل دعم 
وتدرييب القيوات األفغانيية يف حربهيا ضيد اإلرهاب 
وطالبان ما بعد 2014. ووصف الناطق باسم طالبان 
طي مهمة »الناتو« و«إيسياف« بالهزيمة. ولكن ماذا 
حققت أطيول حرب أمريكيية ألفغانسيتان، وإىل أين 
يتجيه األفغان يف غياب األمين وانهيار االقتصاد وعدم 

االستقرار السيايس؟
ال شك يف أن أفغانستان اليوم يف وضع أفضل من ناحية 
املستوى املعيي مما كانت عليه يف عهد نظام طالبان. 
ولكن البلد هذا يواجه خطر االنقسام. وارتادت ماليني 
الفتيات امليدارس، وقصد مئيات آالف األفغان املعاهد 
العلييا للتعلييم. وانتخيب األفغيان حكومية وبرملاناً 
ودارت عجلة القضاء وبرز مجتمع مدني. ودور املرأة 
يف املجتميع صار أكرب. وفتحت أفغانسيتان سيفارات 
لها يف أكثر من 140 دولة، وخرجت من العزلة ورفعت 

عنها العقوبات.
وبلغ النمو االقتصادي األفغاني 9.5 يف سينوات العقد 
املنيرصم، وارتفيع دخل الفيرد فيها مين 120 دوالراً 
إىل640 دوالراً الييوم. وعملتهيا قويية. وتمكنيت من 
الحد من الفقر من طريق اسيتخدام ماليني الدوالرات 
من املسياعدات الدوليية. وعى رغم هيذه التطورات، 
انزلقت أفغانستان إىل دوامة اضطراب نفخ فيها عدد 
من العواميل، منها: انسيحاب قوات الناتيو والقوات 
األمريكية وتأجييل االنتخابات وانخفاض معدل النمو 
االقتصيادي وتفاقيم االضطرابيات، وتعاظيم الحرب 
بالوكالة بني دول الجوار عى األرض األفغانية وانقسام 
الطبقة العليا وفسيادها، وعجزها عن التوصل إىل حل 
توافقيي يضمن دوران عجلة البالد. ويجب أن يتصدر 
أولويات رجال الدولة األفغانية والسياسييني إرسياء 
االسيتقرار األمني الداخي وحماية وحيدة البالد. ولن 
يكيرتث املجتميع اليدويل ودول الجيوار بأفغانسيتان 
منقسمة وفقرية ومجزأة. وحري بالحكومة األفغانية 
الجدييدة أن تسيعى إىل إجمياع وطنيي يف مجلس الي 
»لويا جركا« لشين حرب عى اإلرهاب، ودعم السيالم 

واالستقرار والنمو االقتصادي .
ومين غيري إجماع وطنيي عى هيذه النقياط الثالث، 
يرتسيخ االنقسيام الحايل يف البالد. وآن أوان أن تسمو 
النخيب األفغانية عن مصالحهيا الخاصة يف التنافس 
عى السيلطة واملال أو الخالفات العرقية وإال أطيحت 
وصيارت تحيت حكم نظيام يشيبه النظام السيابق، 
أي نظيام »طالبان«.وعيى املسيتوى اليدويل، حيري 
بأفغانسيتان أن تظهر عى أنها مسيتقلة يعول عليها 
يف الحرب عى اإلرهاب والتطرف مثل غريها من الدول 
التي تقدم أمريكا مساعدات عسكرية واقتصادية لها 
لقاء املسياهمة يف الحيرب عى اإلرهاب.وعيى الدولة 
األفغانيية أن تختيار طريقاً يفيي إىل املرسح الدويل 
من هيذه الطرق الثيالث:- إبرام رشاكة اسيرتاتيجية 
مع الواليات املتحدة وحلف األطليس يف املنطقة. ولكن 
إثر توقيع الرئيس األفغاني الجديد عى االتفاق األمني 
مع واشنطن ومع حلف االطليس، بقيت الحال األمنية 
يف البالد مرتدية ومضطربة. وإذا كان ألفغانسيتان أن 
تبقى رشيكة اسيرتاتيجية ألميريكا والناتو، فإن عى 
الفريقني املبادرة إىل خطوات حاسمة من أجل انتشال 
البالد من االضطراب. وزادت القوى املتصارعة إقليمياً 
وتيرية هجماتهيا يف أفغانسيتان، ولن تعيدل عن هذا 
النهج إال إذا اتخذت قرارات أمنية واقتصادية حاسمة 
ملعالجة جذور اإلرهاب والعنف.- مستقبل أفغانستان 
مع املنطقة والعالم اإلسيالمي: يف وسيع أفغانسيتان 
أن تربطهيا عالقات ديبلوماسيية قوية بدول املنطقة 
عيى حسياب رشاكتهيا االسيرتاتيجية ميع الواليات 
املتحدة وحليف األطليس. ويرتتب عى هيذا الخيار أن 
تطلب السيالم مقابيل االعرتاف بخيط ديوراند كعمق 
باكسيتاني، وأن تضمن مصالح الهند يف أفغانسيتان، 
وأن تمنع لجوء املتطرفني من روسيا ومن دول وسط 
آسيا إليها، وموازنة العالقة واملصالح مع كل من إيران 
واململكية العربية السيعودية. ولم تقيدم دول الجوار 
مسياعدات كبرية إىل الهنيد، يف ما خيال الهند وأمريكا 

وحلفائها يف األربعة عرش عاماً املايض .
- التحاليف مع الصني والهند وروسييا: يرى عدد من 
خيرباء االسيرتاتيجيا والعالقات الدولية أن مسيتقبل 
أفغانسيتان مرتبيط بهذه اليدول اإلقليميية القوية. 
وحيري بهذه الدول أن تجمع عى معالجة املشيكالت 
االقتصاديية واألمنيية التي تواجهها أفغانسيتان بعد 
2014. لكن مصالح هذه الدول متباينة يف أفغانستان، 
التيي هيي مصيدر اضطرابات تهيز روسييا والصني 
والهند. والتنسييق الديبلومايس يف الكواليس بني هذه 
الدول حيول أفغانسيتان ومسيتقبلها، ال يعفيها من 

منحه مساعدات عسكرية واقتصادية وسياسية.
ويليف الغميوض املسيتقبل السييايس واالقتصيادي 
ألفغانستان. ويتهدد املسيتقبل هذا العجز يف املوازنة، 
واالعتمياد العسيكري عى الناتيو وأميريكا، والنخبة 
الفاسيدة املنقسيمة، وارتفاع مستوى الفسياد املايل 
واإلداري، وتزاييد الشيعور بغياب األمين وتعاظم قوة 
طالبان. وال شيك يف أن أفغانستان تحتاج، يف السنوات 
القادمية، إىل مسياعدات دوليية وإقليمية عسيكرية 
واقتصاديية وسياسيية ليشيتد عودهيا. وكميا عيى 
املجتمع الدويل مسياعدتها، حري بأفغانسيتان إثبات 

أنها جديرة بالرشاكة.

متيم عا�صي

مستقبل أفغانستان 
الغامض

قيل الكثيري عن »نهضة تركييا« و«قوتها الناعمة« 
و«تصفريهيا مشياكلها ميع جريانهيا« وانسيجام 
الديموقراطّيية  ميع  الحاكيم  السييايس  إسيالمها 
والنظام العلمانيي. وقيل الكثري من املديح واإلطراء 
بالرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان و«عبقرّيته«. 
ولكين مجرييات الحيال الرتكّيية تؤكد ميا يخالف 
االنبهار والصدمة اإليجابّية برتكيا، خالل السينوات 
العرش األخرية. فرتكيا بدأت تدريجاً تفقد »سحرها« 
و«بريق« تجربتها اإلسالمّية يف الحكم، وباتت دائرة 
هيذا »االنبهيار« تضييق لتقتيرص عى اإلسيالميني 
القومييني  كانيت تشيمل حّتيى  أن  بعيد  العيرب، 

واليساريني والليرباليني أيضاً.
ال يكاد يمي يوم عى تركيا، إالّ ونشهد مظهراً من 
مظاهر االنزالق نحو الحكم الديكتاتوري، الشمويل، 
ة عن أنيابهيا، وكيف  بنسيخته اإلسيالمّية، املكيرشّ
يمارس هذا النظام القمع واإلقصاء والتصفية بحّق 
املعارضني والخصوم والحلفاء السابقني، أو كل من 
يشيكل خطراً حقيقّياً عى نظام الحكم اإلسيالمي. 
فقمع نظام أردوغان لم يعد يقترص عى العلمانيني 
من الرتك والكرد وحسب، بل صار يطال اإلسالميني 
الذين ساندوه ووقفوا إىل جانبه طيلة العقد املايض 

من حكمه يف حروبه ومواجهاته للعلمانيني!.
الحيّق أن مجرييات الراهين الرتكي تتشيابه مع ما 
كانت تشهده كواليس البالط العثماني، من دسائس 
ومكائيد وفتن ومؤاميرات وحمالت قتيل وتصفية، 
ضمن األرسة الحاكمة، بهدف الوصول إىل الحكم أو 
االسيتمرار فيه، حتى لو كان ذلك عيى جّثة اإلخوة 
واألبناء!. ذلك أن سنوات العسل بني أردوغان وحركة 
»الخدمية« بزعامة الداعية الرتكيي محمد فتح الله 
غولن، تحولت بعد إعالن الطالق السيايس بينهما، إىل 
كراهية وعداء ومالحقة وتصفية حسيابات!. فبعد 
أن أطاح التحالف السابق بني أردوغان وغولن حكم 
العسيكر والعلمانيني - األتاتوركيني، يف شكل ناعم 

وسيلس وقانوني، وعرب صناديق االقيرتاع، لم يكن 
أحد يتوّقع أن يتحّول التحالف هذا إىل ذاك القدر من 
الخصومة والرشاسية يف العداوة، خاّصة من جانب 
حكومية العدالية والتنمية!. ويكاد املتابع للمشيهد 
الرتكيي يقطع الشيّك باليقني بأن العيداوة املتبادلة 
بيني الحليفيني السيابقني تفيوق بكثيري عداوتهما 
لخصومهميا العلمانيني األتاتوركييني!، بدليل دعم 
جماعية غولن األحيزاب العلمانّية إبيان االنتخابات 
املحلّيية يف آذار )مارس( 2014، ودعمها أكمل الدين 
إحسان أوغلو، مرّشيح هذه األحزاب يف االنتخابات 

الرئاسّية التي شهدتها تركيا الصيف املايض.
االنتخابيات  يف  الفيور  خطابيي  إلقائيه  أثنياء 
الرئاسيّية  واالنتخابيات   )2014/3/31( املحلّيية 
مين  باالنتقيام  أردوغيان  هيدد   ،)2014/8/10(
»الخونة« ومحاسيبتهم، سواء كانوا داخل تركيا أو 
خارجها، مشيرياً إىل غولين وجماعته ممن يتهمهم 
بتشيكيل »دولة داخل دولة« و«كيانياً موازياً«. وقد 
نّفيذ تهدييده، عرب حملية تطهري شيملت الرشطة 
واألمين والقضياء، ثم اتجيه نحو القطياع املرصيف. 
ويف ييوم 2014/12/14 انتقلت حملية االعتقاالت 
والتصفية السياسّية لجماعة غولن إىل قطاع اإلعالم 
التابيع لهيا، حيث اعتقيل نحو 30 شيخصاً، بينهم 
رئييس تحريير صحيفة »زميان« اإلسيالمّية، أكرم 
دوماني، ومدير مؤسسة »سيمان يولو« التي تتبع 
لها قناة »اس تي يف«، هدايت كراجا )علماً بأن هذه 
املؤسسية أنتجت مسلسياًل تلفزيونّيياً يمّجد تركيا 
واألتيراك، إىل درجية العنرصّيية، إىل جانب تعظيمه 
الجيش الرتكي، وتشيويهه النضال الكردي، بعنوان 

»تيك تركييا - تركييا الواحيدة«، وقد تّميت دبلجته 
بالعربّيية، وبثتيه قنوات التلفيزة العربّيية، بعنوان 
األرض الطّيبية(. وليم تكيد تميي أّييام عى هذه 
الحملة، حتى أصيدر القضاء الرتكي مذكرة اعتقال 
بحّق غولن نفسيه، بتهمة تشيكيله »كياناً موازياً« 
ضمن الدولية، و«تزعمه منظمة إرهابّية، تهدف إىل 

قلب نظام الحكم«، فيما أفرج عن دوماني!.
غولن، الداعية اإلسالمي »املعتدل«، وحليف أردوغان 
السيابق، هو اآلن زعيم جماعية إرهابّية، ومطلوب 
للعدالية الرتكّيية!. غولن اليذي رفيع العلمانيون - 
األتاتوركييون دعوى بحّقه سينة 1999، متهمينه 
بمناهضية العلمانّيية، ودافيع عنه رئييس الوزراء 
الرتكي األسيبق، وزعيم حزب اليسار الديموقراطي 
بولنت آجاويد )1925-2006(، مشيداً بدور مدارسه 
ومعاهده وجامعاته يف نرش اللغة والثقافة الرتكّية، 
وأجرب عى الهرب من تركيا، هو اآلن »زعيم عصابة« 
مالحق من قبل نظام إسيالمي سياهم غولن نفسه 
يف تأسيسيه وتثبيت أقدامه وغرس مخالبه يف جسد 
الدولة واملجتمع والدستور ونظام الرتبية والتعليم!. 
يف ييوم 2012/6/15، وقبل اشيتداد حمأة الرصاع 
بني الحليفني اإلسالميني، خطب أردوغان أمام حشد 
جماهريي زاد عن 50 ألف شيخص، مشرياً إىل حجم 
الحرقة واملرارة واملعاناة وآالم الغربة التي يعيشيها 
غولين، وآن لهذا العذاب أن ينتهيي، وأنه يريد رؤية 
غولن بينهم. بهذا الخطاب العاطفي الجّياش، وسط 
التصفيق الحاد، وّجه أردوغان دعوة إىل غولن إلنهاء 
غربته والعودة إىل تركيا. ووصف غولن الدعوة بأنها 
تنّم عن »الشيهامة واألصالة واألخيالق العالية«...، 

معتيذراً عن تلبيتها، إذ الدعيوة »يجب أن تصدر عن 
الشيعب الرتكي، وليس القيادات السياسيّية«، وأن 
تركيا »ما زالت بلداً غري آمن«. وهكذا الكالم املعسول 
املتبادل بني الحليفني، حيّل محلّه االتهام والتخوين 
والنفيس العدواني يف املخاطبة!. والسيؤال هنا: من 
كان يخدع اآلخر؟. ومن خان اآلخر؟. ومن كان يريد 
االنقضاض عى اآلخر واالنفراد بحكم تركيا؟. وهذا 
مين دون أن ننىس أن غولين وحركته ضالعان يف ما 
انزلقت إليه تركيا إىل الوراء، نحو العثمنة واألسلمة 
واسيتبداد الحيزب الواحيد والليون الواحيد والفكر 
الواحيد والزعيم األوحد. وهو ما يدفعنا إىل القول إن 

غولن هو من جنى عى نفسه!.
وجديير بالذكير أن أردوغيان رضب مواقيع التأثري 
للجييش الرتكي والقوى النافذة يف الدولة التي كانت 
تعارض حّل القضّية الكردّيية، وذلك تمهيداً لحلها، 
ولم يبَق أمامه سيوى جماعة غولين التي عارضت 
املفاوضيات الرسّيية بيني أنقيرة وحيزب العميال 
الكردسيتاني. وهكيذا تقيول ترسيبيات إن أوجالن 
الذي أودع سيجن جزيرة إيمرايل سينة 1999، وهو 
العام نفسيه الذي هرب فيه غولن، سييفرج عنه يف 
إطار صفقية حل بني أنقيرة والكردسيتاني، بينما 
يبقى غولن مالحقاً، وقد يعتقل ويودع السيجن وال 

ُيفرج عنه إالّ بعفو خاص من أردوغان!.
وأّيياً كان األمير، فمحنة اإلسيالميني العيرب كبرية 
يف اختيارهيم تموضعهيم بيني االثنيني: أردوغيان 
وغولن، ال سييما أن األول لن يرىض بالحياد مطلقاً، 
وسييعتربه »انحيازاً« لعدّوه، وجحوداً باالمتيازات 
التي أنعم بهيا عى اإلسيالميني وحركاتهم، خاّصة 
منهم اإلخوان يف مرص وسيورية والعيراق!. وغالب 
الظيّن أن حيركات اإلسيالم السييايس، سيتصادق 
جهيراً أو رّساً عى قرار التصفية السياسيّية لغولن 
وجماعته، وسيتجعل منه »كبش فيداء« عى مذبح 

عالقتها برتكيا األردوغانّية.

هو�صنك �أو�صي

عن تركيا ومفارقاهتا وحمنة اإلسالميني

فوؤ�د ح�صون



عبدالجبار العتابي

بغ�داد: أب�دى المهتم�ون والخبراء في الش�أن 
الموس�يقي اس�تغرابهم ح�ول وض�ع األغنية 
العراقي�ة الت�ي فق�دت بريقها ألكثر من عش�ر 
س�نوات خل�ت، حي�ث ل�م ي�رَق النت�اج الفني 
إل�ى مس�توى المؤهالت الت�ي ُتعط�ي األغنية 
اس�تمرارية عاب�رة للزمن، وذل�ك ألن األغنيات 
الجماهي�ر وال  تحاك�ي مش�اعر  ال  العصري�ة 
ُترضي ذائقة المس�تمع بتمي�ز ثالوث "الكلمة، 
اللحن واألداء". أما مس�ببات هذا التراجع، فقد 
تباين�ت اآلراء حوله�ا، وفيم�ا يلي تس�تعرض 

"إيالف" آراء بعض الخبراء: 

الخلل في القّيمين على شؤون األغنية
رأى الملحن محسن فرحان أن األغنية العراقية 
بوضعها الحالي لن تنتج ما يليق بالفن العراقي، 
ولن تستطيع الس�احة الموسيقية العراقية أن 
ُتقدِّم أغنية راقية وصادق�ة عاطفية أم وطنية 
ولو بعد عش�ر س�نين أخرى، وق�ال: أؤكد على 
ذلك بأس�ف، ألن القائمين على ش�ؤون األغنية 
والموس�يقى في البل�د- واقصد به�ذا أصحاب 
القن�وات الفضائية- ليس له�م عالقة بصناعة 
نجومي�ة األغنية. وأضاف: ه�ذا فيصل الكالم، 
وال أعتقد أن هناك كالم�ًا غيره. ولو كان هناك 
رأي مخال�ف مقنع بحجج منطقي�ة، فيا ليتني 
أسمعه. وشدد على أن "هذه اإلشكالية لن ُتحّل 
إال بإعادة اللجان المتخصصة وتفعيل ومعاونة 
الجمعية العراقية للموس�يقى والغناء". وتابع 
: "والل�ه الحكوم�ة العراقية ليس�ت لها عالقة 
بالموضوع، ولك�ن القيمين على المحطات هم 
س�بب البالء"، وس�أل: "ل�و أراد أح�د أصحاب 

أن يقدم ش�يئاً  الفضائيات 
الئق�ًا، ه�ل س�يعاقبه 

ال�وزراء  رئي�س 
العبادي؟" وأجاب: 
م�ة  لحكو ا "
والح�ق  جي�دة، 
صدقوني  علين�ا. 
لمش�كلة  ا
أداء  ف�ي  تكم�ن 
الفنية،  القيادات 
ن�دور  فلم�اذا 
القش�ور  ح�ول 

ونت�رك اللب وهو 
األهم؟"

س�ة  نتكا ا

مريعة
وأك�د الناقد الموس�يقي محمود موس�ى، على 
غي�ر  والتحري�م  المؤسس�اتي  الدع�م  غي�اب 
المباش�ر للغناء، وقال: شهدت األغنية العراقية 
في العشر سنوات األخيرة انتكاسًة مريعة ولم 
تس�تطع المؤسس�ات الثقافية والفنية س�واء 
الرس�مية أو األهلية تقديم أغنية ناجحة يمكن 
أن ُتَرّس�خ ف�ي الذاكرة. وبهذا خس�رت الثقافة 
العراقي�ة إحدى أبرز واجهاته�ا الجمالية. وبال 
ش�ك، هناك أس�باب عديدة لهذا الوض�ع، أولها 
غي�اب الدعم المؤسس�اتي الرس�مي، وثانيها 
التحري�م غير المباش�ر وغي�ر المعلن الذي 
تمارس�ه الدول�ة عب�ر مؤسس�اتها م�ن 
خ�الل النظرة الدونية للف�ن والفنانين. 
وأضاف: لم نَر منذ سقوط النظام وإلى 
حد اآلن أن مس�ؤوالً كبيراً قد استقبل 
فنان�اً، موس�يقياً أو مطرباً، في حين 
صار هؤالء المبدعين ضحيًة لإلهمال 
والم�وت.  واألم�راض  والنس�يان 
والوطن الذي يفشل بأن يصنع لنفسه 
نش�يداً وطنياً منذ 12 عاماً، سيفش�ل 
بال ش�ك بصناعة أغنية وطنية أو حتى 

عاطفية.
فساد الذائقة

من جهته الش�اعر والفنان 
رحي�م العراق�ي، كان ل�ه 
رأي�اً مغاي�راً، حي�ث قال: 
لكل مرحل�ة زمنية  فنها 
و فنانيه�ا. لق�د هاج�م 

النقاد باألمس البعيد والقريب أهل الفن، ونقاد 
اليوم يهاجمون فناني اليوم ويعّيرونهم بإبداع 
فناني األمس الذي�ن أصبحوا اليوم قدوة بعدما 
نالوا نصيبهم من النقد في زمنهم باألمس لهذا 
الس�بب أقول ال ُتصَدموا بأغاني اليوم.  فهي ال 
ُتقدَّم للنخبة، وإنما لجيل الش�باب والمراهقين 
الذين فسدت ذائقتهم الفنية بعد هذا الكم الهائل 
من األغان�ي الدخيلة وغالبيتها عربية المصدر، 
أو مما يصنعه هؤالء المغنون بين فترٍة وأخرى، 
فيم�ا يحاول المغن�ي  والمنتج كس�ب الجميع 
بمث�ل ه�ذه األعم�ال الهابطة التي تج�د مكانًة 
متميزة  في القنوات الفضائية الساعية للربح. 
وأضاف: غالبية الفناني�ن الذين يقدمون اللون 
الهابط م�ن الغناء هم ممن يس�عون للش�هرة 
الس�ريعة. أما المطرب عموماً، فهو الذي يقدم 
ما يناس�ب مس�تواه وصوته. ويس�عى للنجاح 
بأغاني راقية، ألن الفنان الحقيقي ال ُيقِدم على 
طرح مث�ل هذه األغاني الهابطة، بل س�يحاول 
إحياء الموروثات الش�عبية لديه�م ليقدموا فناً 
عراقياً محترماً، وكاظم الساهر، بيدر البصري 
وفريدة  وآخ�رون ال يتج�اوز عددهم األصابع  

العشرة، خير مثال على ذلك. 
األغنية بنت الشارع

ووضع الفنان محمد الش�امي المسؤولية على 
عاتق المجتمع قائالً: األغنية بنت الش�ارع. فال 
عتب على تراجع مس�توى النتاج الفني وس�ط 
ه�ذا التل�وث الس�معي والبص�ري والبيئي في 
الش�ارع، وهذا س�بب ارتباك األغنية لهذا الحد. 
وأض�اف: كانت األغنية تأخذ الناس إلى بيوتهم 

ألنها تش�عرهم بالعاطفة واأللفة، واليوم باتت 
ُتخِرَجهم من بيوتهم ألنها تش�عرهم باإلحباط 

والرعب واليأس.
مطربو العراق كسالى

أم�ا الملحن علي س�رحان، فأش�ار الى ظروف 
البلد، قائالً: األغني�ة العراقية فيها عمق الكلمة 
واللحن، ومن الصعب أن ُتنس�ى وهناك شواهد 
كثي�رة. فاألغني�ة العراقية قد وصل�ت إلى أبعد 
نقط�ة في األرض بدون إعالم وفضائيات ألنها 
صادقة في النص واللحن والشجن واإلحساس، 
لكنها تتأثر بظروف الب�الد، ألن األغنية كباقي 
األش�ياء تح�زن عندم�ا يح�زن البل�د وتف�رح 
وتعي�ش طويالً عندما يزدهر. وأضاف: صحيح 
أن 11 س�نة كثيرة على عدم ظه�ور أغنية مثل 
تل�ك األغني�ات الخال�دة، ولك�ن هن�اك أغنيات 
كثيرة س�جلت للفناني�ن العراقيين ضمن بغداد 
عاصم�ة الثقاف�ة العربي�ة وأكثر من عش�رين 
"ألبوماً". لكن السؤال هو أين هذه األغاني؟ أال 
يفترض أنها مسؤولية اإلعالم والجهة المنتجة 
أن تعم�ل عل�ى تس�ويقها وبثه�ا؟ فلم�اذا يتم 
تغييبه�ا؟! وأردف: س�معت عدداً م�ن األغنيات 
الجميلة، ولكني أرى أن مطربي العراق كسالى 

ومقصرون بحق األغنية.
الوطن بال أغاني أشبه بالمقبرة

من جانبه رأى الناقد الموسيقي والكاتب فالح 
المش�عل أن الوط�ن ب�ال موس�يقى وأغان�ي ال 
يختلف كثي�راً عن المقبرة، وقال: الفن العراقي 
َعِجَز عن تقديم أغنية واحدة راقية عذبة تحمل 
جم�ال وص�دق الف�ن العراق�ي ف�ي الس�نوات 
العش�ر األخيرة، س�واء في األغني�ة العاطفية 
أم الوطنية. وأضاف: "لقد مّرت س�نوات طوال 
لم نس�مع فيها س�وى نقي�ق الضف�ادع و تلك 
"الس�خافات" المبتذل�ة التي يس�مونها أغاني 
عاطفي�ة، أو نواح يرافق إط�الق النار بأصواٍت 
فجة وكلم�ات ألق�زام )الش�و..عراء(. فبعض 
األغنيات التي ُتصّنف وطنية أو حربية ال ُتكرِّس 
إال الخيبة والشعور باإلنكس�ار..!" وشدد على 
أن�ه "لنا الحق ب�أن ُننِكر ه�ذه )النفايات( التي 
ُتدعى أغاني، وعلى ما يبدو، فإن ش�ح األغاني 
وفس�ادها يتراب�ط جدلياً م�ع تصح�ر الواقع 
الثقافي وفساد المؤسسة الثقافية وانهيارها. 
وألن األغاني ترتبط بالش�عب ومش�اعر الناس 
المتلونة فهي قادرة على التعبير خارج أس�وار 
المؤسس�ة الحكومية، لكن ه�ذا لم يحصل في 
الب�الد. بإس�تثاٍء ُيثي�ر العجب! فعندم�ا يعيش 
الش�عب بدون أغان�ي يعني أنه يعي�ش ظاهرة 
إنفص�ام ف�ي الش�خصية، وخصوص�اً ش�عب 
الع�راق. فالعراق هو أول من غن�ى في التاريخ 
اإلنس�اني. اس�ألوا صفح�ات التاري�خ ودول�ة 
س�ومر وتل�ك األناش�يد التي تغ�ازل جلجامش 

وصديقه أنكيدو".

إيناس الدغيدي
 جتمع بني حممود محيدة ودرة يف 'عرص احلريم'

 
القاهرة- استقّرت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي على ترشيح الفنان محمود حميدة والفنانة التونسية المقيمة بمصر درة 

زروق لبطولة مسلس�ل “عصر الحريم”، الذي تس�تعّد به لخوض أولى تجاربها في إخراج 
الدراما التلفزيونية وعرضه في رمضان المقبل.مسلس�ل “عصر الحريم” أثيرت حوله 
ضجة، لتش�ابه أحداثه مع مسلس�ل “سرايا عابدين” الذي عرض الجزء األول منه في 
رمضان الماضي بينما فصلت نقابة السينمائيين المصريين في القضية وانتهت إلى 
اختالف أحداث العملين.واعتبر المسلس�ل المصري “سرايا عابدين” أضخم األعمال 
العربي�ة المقدمة في رمض�ان 2014، ووصلت ميزانيته إلى 20 مليون دوالر، وهو 
من إنتاج قناة “أم بي سيويعّد المسلسل أضخم عمل درامي تاريخي من حيث عدد 
المش�اركين في بطولت�ه، حيث ضّم أكثر من 200 فن�ان وفنانة من مصر والعالم 
العرب�ي، وتدور أحداث مسلس�ل “س�رايا عابدين” في مصر خ�الل القرن ال�19، 
ويتطّرق إلى الحياة األرس�تقراطية الفاخرة التي عاشها الخديوي إسماعيل ومن 

حوله من نساء وأقرباء وعاملين في القصر.
وتط�ّرق المسلس�ل المعروض ف�ي رمضان الماض�ي لحقبة تاريخي�ة هامة في 
تاري�خ مص�ر، حيث تن�اول الدور ال�ذي لعبه الخديوي إس�ماعيل، ف�ي النهوض 
بالب�الد المصرية وعالقته بوالدته الملكة خوش�يار، والعمل م�ن تأليف الكويتية 
هبة مشاريوتّم تأجيل تصوير مسلس�ل”عصر الحريم” إليناس الدغيدي لظروف 

إنتاجية وقتها، والمسلس�ل من تأليف مصطفى محرم ومقتبس عن رواية “رمزة بنت الحريم” التي كتبتها قوت القلوب 
الدمرداش�ية ف�ي بدايات الق�رن الماضي.ويتناول فترة حكم الخديوي إس�ماعيل، بينما لن يكون بط�ل األحداث الخديوي 
نفس�ه، وإنما مستش�اره الذي يلعب دوره محمود حميدة وابنته التي تجسد دورها درة زروق، ويرصد العمل أحوال المرأة 

في تلك الفترة، وكيف خلصت نفسها من العبودية بعد أن أصدر الخديوي قرارا بتحرير الجواري.
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انضمت الفنانة روجينا لفريق عمل 

مسلسل "حالة عشق" بطولة مى عزالدين 
وحازم سمير.المسلسل من نوعية 

المسلسالت الرومانسية واالكشن، وهو من 
تأليف محمد صالح عزب واخراج ابراهيم 

فخر. 
وقالت روجينا إن دورها صعب ومختلف 
عن باقى أدوارها، ومن المقرر أن يبدأوا 

تصوير المسلسل فى نهاية الشهر 
الجارى.

انتهت الممثلة زينة، من تصوير آخر 
مشاهدها في مسلسل "الوسواس"، 

بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، وأصيبت 
زينة ب"نزلة برد" شديدة، نظرًا لبرودة 

الجو.
 ومن المقرر عرض المسلسل، منتصف 

. OSN الشهر الجاري، على قناة
ويشارك زينة في بطولة "الوسواس" كل 
من تيم الحسن، وسوسن بدر، وسميرة 

عبد العزيز، ومدحت تيخة، ومحمد عبد 
الحافظ.

يراهن المنتج صادق الصباح على نجاح فيلمه الجديد "سوء تفاهم"، مشيرا إلى أنه من 
المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 12 فبراير المقبل في مصر وكل من اإلمارات، 

األردن، لبنان، الكويت، العراق والبحرين.
وأوضح صادق الصباح أن أحداث الفيلم تدور في إطار إنساني رومانسي تشويقي يحوي 
عددا من المواقف الكوميدية والرسائل والمعاني الجميلة للجمهور، الفتا إلى أنه حرص 

على الخروج عن األعمال النمطية بالعودة إلى نوعية محددة من األفالم تفتقدها السينما 
حاليا.وأشار إلى أن تحديد عرض الفيلم خالل شهر فبراير المقبل أمر مناسب بالتزامن 

مع عيد الحب، والكتظاظ السينما حاليا بعدد من األفالم."سوء تفاهم" تأليف محمد ناير 
وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج صادق الصباح، وبطولة سيرين عبد النور، شريف سالمة، 

أحمد السعدني، رجاء الجداوي، هشام إسماعيل، ريهام حجاج، أشرف مصيلحي.

حورية فرغيل: لست جريئة بل أحاول نقل الواقع كام هو
 

قالت حورية فرغلي برنامج »أنت حر« الذي يقدمه الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، 
عبر فضائية »س�ي بي س�ي تو« إن كل ش�خص بطل في منطقته لخلق عمل ذات قيمة وناجح، 
مؤك�دة أنها ليس�ت جريئة بل تحاول نقل الواقع كما هو، مش�ددة عل�ى أن الدرما بالتليفزيون 

مختلفة عن السينما.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

السفر والسياحة ومعالـم االنبهار
 احمد الله على انني كنت مولعا بالس�فر والس�ياحة ومن 
اولئك الهواة.. وليس من اولئك الذين يملكون )مال قارون( 
الذي�ن ال يعن�ي لهم الس�فر او الس�ياحة س�وى )الغواني 
الحس�ان وموائد القمار( والدلي�ل انني وطوال عام  اجمع 
)هالقس�مة الله( كي اكون مع قافلة من قوافل المولعين 

بالسفر.. والدليل انني الزلت اسكن في بيت الاليجار!!.

والمه�م.. وخالل زياراتي المتعددة الكثر من دولة  اوربية 
وعربية )ش�رقية وغربية( كنت اجد نفس�ي في عالم من 
)االنبهار( المشروع.. وخاصة حينما كنت اجد نفسي في 
زيارة لمعلم من المعالم الحضارية والفنية اوالثقافية  لتلك 
البلدان الت�ي زرتها وحينما اكون ف�ي )بحبوحة التوفير( 

من راتبي الشهري الذي ال يتعدى )الدريهمات( !!.

ومن تل�ك المعالم الحضاري�ة التي ش�اهدتها اخترت لكم 
على س�بيل المثال ال الحصر : )السيرك الروسي( و )حلبة 
الزورخان�ة( في اي�ران وطقوس�ها الرياضي�ة التراثية.. 
و )حلب�ة  مصارع�ة الثيران( ف�ي اس�بانيا.. و )بانوراما 
موس�كو( و )س�ينما الس�يارات( ف�ي النمس�ا.. و )العيد 
الفلكلوري( في بلغاري�ا.. و )متحف اللوفر( في باريس.. 

و )برج برلين( في المانيا الذي ش�اهدت من خالل دورانه 
جدار برلين )قبل انهياره( والقس�م الغربي والش�رقي من 
برلي�ن يوم كانت المانيا منقس�مة الى قس�مين !! وهناك 
الكثي�ر والكثي�ر من تل�ك المعالم التي ش�اهدتها وال زالت 

عالقة في الذاكرة..
ولكن المهم  ان اذكر هنا بانني كنت احمل معي وطوال كل 

تلك الرحالت بل�دي العراق.. الى جانب الهدايا التي احملها 
معي وفي مقدمتها )التمر المحش�ي بالجوز واللوز( الذي 

يضاهي كل )النساتل( في العالم!!.
ان الع�راق بحاجة ماس�ة وبعد خروجه م�ن عنق زجاجة 
الحروب ان يكون الى جانب اثاره معلما حضاريا تنبهر به 

شعوب المعمورة!!.

تباينت الأ�سباب واآراء اخلرباء حول تراجعها
خرباء الفن األغنية العراقية تفقد أصالتها



هي ممثلة كوميدية من الصف األول وصاحبة 
خبرة كبيرة في رس�م اإلبتس�امة على وجوه 
الناس.اس�تطاعت بفضل احترافها في التمثيل 
ان تصب�ح رقم�اً صعباً ف�ي األعم�ال اللبنانية 
فهي التي تملك الطاقة االيجابية الدائمة وتنثر 
الفرح والضحك اينما حلّت.مع نجمة الكوميديا 

اللبنانية أنطوانيت عقيقي كان هذا اللقاء..
  أنطوانيت عقيقي أهال بك ، وعام سعيد لِك

شكرا ولكم ايضا .
 •شاركِت في فترة االعياد في مسلسل "فرصة 

عيد" أخبرينا أكثر عن هذا العمل
المسلس�ل ج�ارة ريت�ا برصون�ا  دوري ف�ي 
بالضيع�ة وعندم�ا تبادل�ت البي�ت م�ع نادين 
الراس�ي تصب�ح صديقته�ا. ه�ي بن�ت ضيعة 
خدوم�ة ثقافتها محدودة لكنه�ا تحب الحياة 

وتحب المساعدة ومحبة.
 •إلى اي مدى يشبهك هذا الدور فعالً؟

يش�بهني بمط�ارح كثي�رة أن�ا اح�ب الضيعة 
وحي�اة الضيع�ة النه�ا كريمة وغي�ر المدينة، 
الضيع�ة تعطيك الكثير واهمه�ا الصحة واهل 

الضيعة محبون يشبهون ضيعتهم.
 •كي�ف تصفي�ن التجرية م�ع نادين الراس�ي 

وريتا برصونا؟
العمل معهما كان رائعا، هما مرحتان ومحبتان 
و"اص�ال بالحياة هما كذلك" فأنا اعرفهما قبالً 
وفرح�ت ان�ي ع�دت والتقيتهما م�رة جديدة 
وكان العمل معهما لذة كذلك كل من شارك في 
العمل وكلهم عمل�ت معهم قبالً اال زياد برجي 
الول مرة ولكن "حس�يت انو صرلي 100 سنة 

اشتغل معه النه لذيذ جداً".
 •اليوجد مش�اهد تجمعك بميشال ابو سليمان 
عل�ى الرغ�م م�ن االنس�جام ال�ذي نش�عر به 
كمش�اهدين بينكم�ا وروح الم�رح الموجودة 

لدى كل منكما
صحيح ليس هناك مش�اهد بيننا، انا عملت مع 
ميشال وريمون صليبا في فرقة مسرحية منذ 
زم�ن وعملنا فترة طويلة وافهم على ميش�ال 
عالطاير، وجمعنا فيلم "نس�وان" ايضا ولكن 

.location لم نلتقي بهذا العمل. هو بغير
 •انت ممثلة كوميدية رائعة من دون شك ولكن 
دائما ما نش�عر انك موجودة في خانة الضحك 
و"التنكيت" أال تش�دك أدوار أخرى أكثر جدية 

أو تحمل رسالة معينة؟
طبعا يج�ب دائم�ا ان أفتش على ش�يء جديد 
والفن�ان يتحدى ويختبر نفس�ه ال�ى اي مدى 
يس�تطيع أن يبرع، "انا اشتغلت دراما لكن هم 
يفكرون بي عندما يكون هناك دور كوميدي"، 
ل�ه  عالق�ة  ال  مسلس�ل  ل�دي  قريب�ا  ولك�ن 
بالكوميديا، بدأت تصوير دوري فيه مسلس�ل 
"ابط�ال وقتلة" اخراج س�مير حبش�ة وانتاج 

مروة غروب.
 •هل هناك اي مش�روع جديد من ناحية تقديم 

البرامج؟
ال اع�رف بماذا ق�د تش�اهدوني وعندم�ا أنال 

الموافقة اعلمك فوراً.
فيل�م  ش�اهدِت  ه�ل  لالف�الم،  •بالع�ودة   

"فيتامين"؟
بصراح�ة ال، ألنن�ي كنت أص�ور "فرصة عيد" 
وبدأ المسلسل ولم نكن قد انتهينا من التصوير 

و"على عجقة االعياد لم استطع مشاهدته" 
وحالي�ا اص�ور المسلس�ل الجدي�د وانا 

كثي�رة القل�ق عل�ى عمل�ي واحّضر 
ل�ه كثي�را واذا لم أحّض�ر ال أكون 

مرتاح�ة خصوص�ا ف�ي الدراما 
التي تحتاج إلى تحضير اكثر من 

الكوميديا.

 •ه�ل تجدي�ن أن األف�الم التي نش�اهدها في 
الفترة الحالية والس�ابقة هي صناعة س�ينما 

حقيقة في لبنان أو مجّرد تجارب؟
"عالطريق" هناك اعمال جيدة جدا وبالميزانية 
والظروف الموج�ودة " كّتر خيرن" واذا اردنا 
ان ندخ�ل بإنتاج�ات ضخمة كما ف�ي الخارج 
فلي�س لدين�ا س�وق كبي�ر مثله�م، أن�ا ادع�م 
السينما اللبنانية 100 % وهنالك أمل بالتحسن 
وهناك افالم بمستوى عالميعلى الرغم من كل 

الظروف.
 •أي فيلم تعتبرين انه بمستوى عالمي؟

ال أريد ان أدخل باألس�ماء ولك�ن هناك الكثير 
من األفالم التي نالت جوائز عالمية.

 تواجهين أحيان�ا االنتقادات على بعض النكت 
الت�ي تقولينه�ا ف�ي برام�ج الترفي�ه والت�ي 
تحم�ل ايح�اءات أو الفاظ�اً ال يتقبلها عدد من 

الجمهور..
أن�ا عندم�ا  أُطلب على نوع معي�ن من البرامج 
بهذه الكثاف�ة يعني هذا الن�وع مطلوب، ايضا 
أن�ا ال اق�ول كلمات كبي�رة "أنا بت�رك التمعين 
للمش�اهد وهن�ي بياخدوها على ني�ة وبحبوا 
يعنوه�ا ويضحك�وا، ه�م حّرين وان�ا ال اقول 
كلم�ة كبيرة واصّر على هذا الموضوع، اضافة 
انو كل هالش�ّر الموجود حولينا غّصوا بكلمة 
بتس�معها أو كلم�ة ُتضحك والباق�ي صار كلّو 

منيح ؟"
 •المع�روف أن الدخ�ول بالمحرمات كالجنس 

والسياسة وغيرها يضحك الناس..
صحيح، "اذا ب�دي ضّحك حدا عن مين بحكي؟ 
عن مرت خالي؟" يجب ان اجد موضوعاً دقيقاً 

ليضحك الناس.
 

السيدة ذات الرداء األسود   
يف السينام العاملية

 
فيل�م الرع�ب البريطاني األكثر نجاحا “الس�يدة ذات الرداء األس�ود”، يعرض الجزء الثان�ي منه حاليا في 
قاعات الس�ينما العالمية، وقد أخرجه توم هاربر بعنوان “الس�يدة ذات الرداء األس�ود: مالئكة الرحمة”.
الفيلم يأخذ المش�اهد في رحلة مرعب�ة، تضطر فيها مجموعة من األطفال اليتام�ى إلى االنتقال للعيش 
في أحد المنازل المس�كونة باألشباح في الريف البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية، رفقة المسؤولة 
عنهم “إيف”، التي أّدت دورها الممثلة البريطانية فويب فوكس، وهناك تتس�ارع األحداث بين التش�ويق 

والرعب
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يراهن المنتج صادق الصباح على نجاح فيلمه الجديد "سوء تفاهم"، مشيرا إلى أنه من 
المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 12 فبراير المقبل في مصر وكل من اإلمارات، 

األردن، لبنان، الكويت، العراق والبحرين.
وأوضح صادق الصباح أن أحداث الفيلم تدور في إطار إنساني رومانسي تشويقي يحوي 
عددا من المواقف الكوميدية والرسائل والمعاني الجميلة للجمهور، الفتا إلى أنه حرص 

على الخروج عن األعمال النمطية بالعودة إلى نوعية محددة من األفالم تفتقدها السينما 
حاليا.وأشار إلى أن تحديد عرض الفيلم خالل شهر فبراير المقبل أمر مناسب بالتزامن 

مع عيد الحب، والكتظاظ السينما حاليا بعدد من األفالم."سوء تفاهم" تأليف محمد ناير 
وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج صادق الصباح، وبطولة سيرين عبد النور، شريف سالمة، 

أحمد السعدني، رجاء الجداوي، هشام إسماعيل، ريهام حجاج، أشرف مصيلحي.

   بيروت: بدأت الممثلة غنوة محمود بتصوير مسلسل 
"عالقات خاصة" من إنتاج Online production للمنتج 

زياد شويري، من كتابة نور شيشكلي وإخراج رشا شربتجي، 
وهي بذلك  ُتمِثل للمرة الثانية على التوالي باللهجة المصرية 
بعد دورها في المسلسل المصري "تماسيح النيل"، علمًا أن 

هذا العمل هو الثاني لها مع "الشركة" بعد مسلسل "والد 
البلد".الجدير بالذكر هو أن مسلسل عالقات خاصة ُيعد من 
األعمال العربية الضخمة التي تجمع بين فنانين من لبنان، 

سوريا ومصر، ومنهم أحمد زاهر، ماجد المصري، صفاء 
سلطان، جيني أسبر، ميرفا قاضي، طوني عيسى، باسم ياخور 

ومجموعة كبيرة من الممثلين.

سيدخل الفنان اللبناني هشام الحاج الى 
الستوديو برفقة الفنانة الجزائرية فلة، وذلك 

بهدف تسجيل ديو غنائي جديد بعنوان "نحن 
العرب". وفي تصريح صحفي " اكدت فيه فلة 
ان الديو سيكون عربيًا عالميًا ومن المفترض 

ان يتم تسجيله اليوم االربعاء، وسيكون له وقع 
كبير عند اطالقه في العالم العربي .

وأضافت فلة :"أنا أفتخر بالتعامل مع هشام 
الحاج بهذا الديو الملحمة، فهشام فنان لبناني 

قدم وما يزال االغنيات اللبنانية الوطنية 
المعبرة والتي تالمس كل األحاسيس العربية".

للتقديم بدر  نجالء  يعيد   Cash or Splash
 

 Cash or Splash عرض برنامج المس�ابقات الترفيه�ي MBC القاه�رة: بدأت مجموعة قنوات
بالتزامن مع اس�تمرار تصويره، وتعود م�ن خالله الفنانة نجالء بدر إل�ى التقديم التليفزيوني 
بعد انشغالها لفترة بالتمثيل علماً أنه يضم مسابقات وألعاب يتنافس فيها فنانون ضد بعضهم 
م�ن أج�ل تجميع أكبر ع�دد من النقاط، وس�ُيعَرض على شاش�ة قناة MBC مص�ر إعتباراً من 
األسبوع بعد القادم بمعدل ثالثة أيام أسبوعياً من األحد إلى الثالثاء في العاشرة مساًء بتوقيت 

القاهرة.

السفر والسياحة ومعالـم االنبهار
 احمد الله على انني كنت مولعا بالس�فر والس�ياحة ومن 
اولئك الهواة.. وليس من اولئك الذين يملكون )مال قارون( 
الذي�ن ال يعن�ي لهم الس�فر او الس�ياحة س�وى )الغواني 
الحس�ان وموائد القمار( والدلي�ل انني وطوال عام  اجمع 
)هالقس�مة الله( كي اكون مع قافلة من قوافل المولعين 

بالسفر.. والدليل انني الزلت اسكن في بيت الاليجار!!.

والمه�م.. وخالل زياراتي المتعددة الكثر من دولة  اوربية 
وعربية )ش�رقية وغربية( كنت اجد نفس�ي في عالم من 
)االنبهار( المشروع.. وخاصة حينما كنت اجد نفسي في 
زيارة لمعلم من المعالم الحضارية والفنية اوالثقافية  لتلك 
البلدان الت�ي زرتها وحينما اكون ف�ي )بحبوحة التوفير( 

من راتبي الشهري الذي ال يتعدى )الدريهمات( !!.

ومن تل�ك المعالم الحضاري�ة التي ش�اهدتها اخترت لكم 
على س�بيل المثال ال الحصر : )السيرك الروسي( و )حلبة 
الزورخان�ة( في اي�ران وطقوس�ها الرياضي�ة التراثية.. 
و )حلب�ة  مصارع�ة الثيران( ف�ي اس�بانيا.. و )بانوراما 
موس�كو( و )س�ينما الس�يارات( ف�ي النمس�ا.. و )العيد 
الفلكلوري( في بلغاري�ا.. و )متحف اللوفر( في باريس.. 

و )برج برلين( في المانيا الذي ش�اهدت من خالل دورانه 
جدار برلين )قبل انهياره( والقس�م الغربي والش�رقي من 
برلي�ن يوم كانت المانيا منقس�مة الى قس�مين !! وهناك 
الكثي�ر والكثي�ر من تل�ك المعالم التي ش�اهدتها وال زالت 

عالقة في الذاكرة..
ولكن المهم  ان اذكر هنا بانني كنت احمل معي وطوال كل 

تلك الرحالت بل�دي العراق.. الى جانب الهدايا التي احملها 
معي وفي مقدمتها )التمر المحش�ي بالجوز واللوز( الذي 

يضاهي كل )النساتل( في العالم!!.
ان الع�راق بحاجة ماس�ة وبعد خروجه م�ن عنق زجاجة 
الحروب ان يكون الى جانب اثاره معلما حضاريا تنبهر به 

شعوب المعمورة!!.

أنطوانيت عقيقي: لـم أشاهد فيتامني.. وإذا بدي ضّحك حدا بحكي عن مرت خايل؟

مجيلة البداوي أطمح إىل العاملّية
 

أبو ظب�ي : تحدثت النجمة المغربية الش�ابة، جميل�ة البداوي، عن 
انضمامه�ا إل�ى بالتين�وم ريك�وردز، وع�ن أعماله�ا الجدي�دة 

وتحضيراتها الفنّية.
واعتب�رت جميل�ة أن االنضم�ام إلى الش�ركة هو ش�رف لها، 
هي التي تطمح إل�ى العالمّية، من خالل األعمال التي قّدمتها 

وستقّدمها مع الشركة.
وتق�ول جميلة رداً عما إذا كان�ت خطوتها التالية 
ستكون لبنانية أم مصرّية أم خليجية: "ال مشكلة 
لدّي ف�ي التنويع، أن�ا عرفت في الف�ن الخليجي، 

ولك�ن آخر أعمالي كان في اللهج�ة المغربّية، الفن ال 
ح�دود له، وال مانع من تقديم أعم�ال مختلفة. أما كفنانة 

أح�ّب تقديم الكتي�ر وأغني بكّل اللهجات ألص�ل إلى قلوب كل 
الن�اس، وأتمنى الغناء في االنكلي�زي أيضاً".قّدمت جميلة أغنية 

"دمدوم�ة" المغربّية ونجحت ف�ي الخليج، فم�اذا تعني؟ ترّد: 
"ظن�وا الخليجي�ون أنه�ا كلم�ة دلع الس�م ديم�ا، ولكنها في 

المغربية تعني المرأة الساذجة التي تنغّش بسهولة". 
وعّما إذا كانت تطمح لتقديم أغنية ديو مع الفنان سعد المجّرد 
ال�ذي حّقق نجاح�اً الفتاً من خ�الل أغنية "إن�ت باغية واحد" 
قالت: "لم�ا ال. هو فنان مغربي وصوت رائع يش�رفني تقديم 

أغنية ديو معه". 

تدهور احلالة الصحية هلالة حسني 
 

  دمش�ق- تعتكف نجمة الكوميديا الس�ورية هالة حس�ني في منزلها مجبرًة بعد دخول 
حالتها الصحية مرحلة حرجة إثر تفاقم مرض السكري معها في وقت لم تجد من نقابة 

الفناني�ن أي موق�ف إيجابي حيال حالتها.وفي تصريحات  صحفية خاصة أكدت حس�ني 
أنه�ا ومنذ ش�هر بالتمام ل�م تغادر بيتها لع�دم قدرتها على الحركة خارج�ه، الفتة إلى أن 

الم�رض تفاق�م أكثر من ذي قب�ل، ولم تعد الحالة كم�ا كانت عليه قبل س�نة.ودعت نقابة 
الفنانين إلى لعب دورها حيال حالتها مذكرة النقابة بأنها عضو مؤسس في النقابة وتدفع 

رس�ومها واشتراكاتها سنويا ومن دون تأخير.وأسفت هالة حسني في الوقت نفسه لكون 
كل الع�روض التي تلقتها للمش�اركة في الدراما للموس�م 2015 جاءتها بع�د تدهور حالتها 
وجلوسها في المنزل، متمنية من الله سبحانه وتعالى أن يعافيها كي تستطيع الخروج ثانية 

للوقوف أمام الكاميرا والظهور في الدراما للعام الجديد.ولم تخف هالة وجود نصوص ألدوار 
معروض�ة عليها في اآلونة الحالية، لكنها تبقى تتس�اءل عن جدوى أي عرض إذا لم تتحس�ن 
 caractere حالتها في الفترة المقبلة.وتعتبر هالة حسني من المع نجمات الكوميديا وصاحبة

خاص بها منذ أربعين عاما، ويبرز في دراما الواقع بأدوار خاصة ومركبة على الدوام.



حممد غرناط /كاتب مغربي
من المعروف تاريخيا أن الرواية اقترنت بالمجتمعات 
التي اعتنقت الفكر الديمقراطي وآمنت بقيم التعدد 
واالخت�اف. كما أن كت�اب الرواي�ة الحقيقيين هم 
كذل�ك م�ن اعتنقوا وآمن�وا عن حق بالمب�ادئ التي 
تتأس�س عليها الديمقراطي�ة. إن الرواية، كما تؤكد 
األبحاث والدراس�ات النظري�ة والنقدية، هي جنس 
أدب�ي تتطلب نش�أته وتطوره ض�رورة أن تتوفر له 
مجموعة من الش�روط، وتتعلق أساسا بالقيم التي 
تنبن�ي على التنوع ال�ذي يطبع الحي�اة االجتماعية 
على مس�تويات مختلفة، لغوي�ة وفكرية وإبداعية، 
إضافة إلى ما ينبغ�ي أن يتمتع به الفرد من حريات 
وحقوق تس�مح له بممارس�ة أنش�طته في الحياة 

بصورة طبيعية. 
وال ترتب�ط ه�ذه المعطي�ات بزم�ن مح�دد تحديدا 
خارجي�ا صرف�ا، فنق�ول مثا الق�رن الفان�ي، أو 
العهد الفان�ي، أو كذا من المؤش�رات الزمنية التي 
ت�دل عل�ى تاريخ معي�ن، ب�ل ترتبط بزم�ن الرواية 
الخاص، وهو زمن الوعي المتجدد بقضايا الش�كل 
الروائ�ي، باعتب�اره الش�كل األكث�ر تجس�يدا للقيم 
الديمقراطية، ولذلك فإن الرواية ال تولد في مجتمع 

غير ديمقراط�ي تهيمن فيه طبقة أو فئة اجتماعية 
محددة، فتنشر الفكر األحادي الثابت الذي ال يعترف 
باآلخ�ر. واألعمال الروائية التي يتم إنتاجها في هذا 
االتجاه تكون هي أيضا أحادية الصوت والرؤية، وال 
تتأس�س على المقومات الفني�ة الحقيقية للرواية، 
ف�ا تعدو هذه األعمال أن تكون أكثر من س�رود قد 
تتف�اوت قيمتها األدبية، لكنه�ا جميعها تنتمي إلى 
السرد بمعناه الواس�ع، وهو عنصر تشترك فيه كل 
الشعوب والمجتمعات والطبقات واألفراد على تنوع 
األزمنة واألفكار والمعتقدات، فيما الرواية )الحقة( 
تنتسب إلى زمنها، وهو زمن الديمقراطية، بما هي 
إط�ار للتعدد واالختاف الذي يضم�ن حرية التعبير 
والتفكير وتدبير ش�ؤون الحي�اة الخاصة والعامة، 
وه�و أيضا زم�ن ووعي الف�رد، لي�س بوصفه ذاتا 
ضيقة ب�ا أفق، ولكن باعتباره كيان�ا يمتلك قدرات 
خاص�ة عل�ى التفكير والبح�ث والتحلي�ل في عالم 
متغير، أي بتعبير آخر الفرد المبدع )المنتج( وليس 
الفرد االنطوائي ال�ذي يعكف على ذاته فيكتفي بها 
وال يتجاوزه�ا. والرواية إذا لم تتوفر لها ش�روطها 
الطبيعية ف�ي مجتمع ما )غي�ر ديمقراطي( فإنها، 
لك�ي تتج�اوز العوائ�ق وتنتصر، تصنع ش�روطها 

م�ن وع�ي الكاتب الذي يؤم�ن بالقيم الت�ي تحتفي 
باالختاف )مهما حصل تجاهله�ا(، وبنمط الحياة 
الذي يتميز بس�يادة أس�اليب الحوار وتعدد أش�كال 
اإلبداع وال�كام )بوليفونية(، وذل�ك كله باالرتكاز 
عل�ى القي�م الكوني�ة الت�ي تؤم�ن بالديمقراطي�ة 
بوصفه�ا منظوم�ة أفكار وأس�لوب حياة يس�مح 
للش�كل الروائي باحتواء اللغ�ات المتنوعة وطرائق 
التفكي�ر والمي�ول الطبيعة والخصائ�ص التي تميز 
مصائ�ر األفراد. لذا، فإن زمن الرواية ال يتوقف، إنه 
وعي متجدد بالش�كل ومقتضياته الفنية والفكرية 
واالجتماعي�ة، ف�ا يمك�ن أن تكون الرواي�ة إطارا 
لعرض قيم فكرية وإيديولوجية مغلقة وثابتة، ذلك 
ألنها ليس�ت وسيلة تس�تعمل ألغراض لم تنشأ لها 
وخارجة عن زمنها ووظائفها الجمالية ورس�التها 
اإلنس�انية الخاصة، كما أنها ليست وسيلة تعليمية 
تتم االستعانة بها لتبليغ دروس )أو مواعظ( في هذا 
الحق�ل أو ذاك، كل هذا يتعارض مع طبيعة الش�كل 
الروائ�ي وأهدافه، فقد ق�ال القدم�اء إن لكل مقام 
مقال، فا يستقيم الكام سوى باختيار االطار الذي 
يناس�به )في الزمان والمكان(. إن األجناس األدبية 
ل�م تولد من فراغ، هناك عوامل وش�روط وحيثيات 

تتحكم ف�ي والدة كل جن�س أدبي )ش�عريا كان أو 
نثري�ا( ، أي أن ل�كل جن�س أدب�ي زمنه، كم�ا أن له 
آلياته التي تميزه وتمنحه فرادته )من دون أن يعني 
ذلك عزلة األجناس عن بعضها، فكل أش�كال التعبير 
تتقاط�ع وتتح�اور في ما بينها(. م�ن هنا يتأكد أن 
الرواية ليست جنسا مغلقا، فالجنس األدبي المغلق 
ال يح�اور محيطه، ب�ل يكتفي بنفس�ه )مونولوج( 
فيم�ا الرواية هي جنس منفت�ح، وغير مكتمل كما 
يقول م. باختين، وهو قابل للتجدد بفعل قدرته على 
الحوار واس�تيعاب األجن�اس والثقاف�ات األخرى، 
وه�ذا من ش�أنه أن يطور باس�تمرار أدوات التعبير 
لهذا الشكل الذي اتخذته الطبقة البرجوازية للتعبير 
عن قضاياها ومشاكلها، فارتبط بها ارتباطا وثيقا 
إل�ى ح�د أن ف. هيغ�ل وص�ف الرواي�ة بالملحم�ة 
البورجوازي�ة )ف�ي مقاب�ل الملحم�ة اليوناني�ة(. 
وانطاق�ا م�ن ذلك يظهر بج�اء أن للرواي�ة زمنها 
الخ�اص، المتج�دد والممت�د، فه�و زم�ن ال يتوقف 
بحكم الحاجة الدائمة إلى الحوار والتعبير بواسطة 
األش�كال التي تتوف�ر على إمكاني�ة احتواء مظاهر 
التع�دد )على اخت�اف تجلياته( ال�ذي يكون مصدر 

غنى وثراء في األدب والحياة على حد سواء.

زمن الرواية كوعي متجدد

ن�صرية تختوخ 

س�تيفان هيرتمان�س يخرج الحرب م�ن أوراق جده 
ويجعلها صورا حية

الذك�رى المئوية للحرب العالمية األولى لم تكن لتمّر 
غير ملحوظة في بلد صغير كبلجيكا، عايش جبهات 
الن�ار، واحتفظ بآث�ار وج�ود العدو والحلف�اء على 
أرضه.لك�ن الذي لم يكن متوقعا رّبم�ا هو أن تصدر 
في 2013 رواية بمس�توى رفيع، توثق الوجه البشع 
للحرب بحواس وعاطفة إنس�ان عايش�ها، وش�ارك 
فيها، وبقلم ش�اعر وكاتب عارف بالفن، استطاع أن 
يوِجد مش�اهد ال تترك القارئ بعيدا، بل تش�ّده إليها 

بقّوة.
س�تيفان هيرتمانس في “حرب وتربنتين” المتوجة 
عام 2014 بأكثر من جائزة أدبية، يروي حكاية جّده 
أورب�ان مارتيان، الذي ولد في بلجيكا ما قبل التعليم 
اإلجب�اري والتأمي�ن الصحي وقواني�ن العمل. حيث 
كان الصغار يمارس�ون أعماال ش�اقة برواتب زهيدة 
لمس�اعدة ذويه�م، ويتقاس�مون المس�ؤولية، كما 

يتشاركون في الطعام والمسكن.

ما تحتمه الحرب
ابن الرس�ام الذي يحلم بأن يكون رساما، يجد نفسه 
في جبه�ات القتال بكل ما فيها من شراس�ة، يعيش 
قذارة الحرب ويرى ارتماء األعضاء البشرّية، يتحرك 
بين الجثث، يتلقى األوامر ويعطيها، ثم يصاب لينجو 
م�ن الموت أكث�ر من مرة، ويع�ود بع�د النقاهة إلى 

ساحات القتال مجددا.
الحرب التي يخرجها س�تيفان هيرتمانس من أوراق 
جّده ليست تلك التي تس�رد األرقام وتاحق األحداث 

في عجالة، بل تلك التي يجوع فيها الجنود ويذبحون 
فيه�ا حصانا وج�دوه لاقتيات من لحم�ه، تلك التي 
تش�وى فيها الجرذان الطاغية المتقاتلة على الجثث، 
وتلك الت�ي يقضي فيها الجن�ود حاجاتهم في مكان 
تواجدهم الجماعي، فتحيط بهم الروائح الك���ريهة، 

دون أن تكون أمامهم خيارات أخرى.

مقطع من الرواية: "في النور الرمادي للصباح"
”الذي رأيناه أمامنا ذاك الصباح في الش�فق، وخارت 
لهول منظره قوى الجميع: حشد من الكاب واألرانب 
والقط�ط، وأبناء ع�رس، وفئران الخي�ل، والجرذان 
بأنوفها بالكاد فوق س�طح الماء تس�بح كجيش من 

غير عالمنا.
بأنوفها الحساسة صارت مثلثات غير معدودة تتقدم 
في مس�احة الم�اء الناعمة الس�وداء. فتحت قنوات 
ج�ّر المياه ف�ي نيو بورت، وحتى س�تاوفنس كيرك، 
بيرفاي�ز، تيرف�ات وس�خورب�اك، ف�إن المي�اه علت 
األرض.لقد أدركنا ببطء أن تقّدم العدو سيتوقف لهذا 

السبب. بقلوب تخفق بقوة، وقفنا نشاهد المنظر.
كان ممنوعا منعا صارما إطاق النار على الحيوانات، 
ألن ذل�ك س�يفضح موقعنا. هك�ذا رأيناها، الرس�ل 
الدقيقة األنوف لعالم ملع�ون، هاربة من أرمجدون، 
غي�ر مفهوم�ة، تص�ل إلى اليابس�ة تنف�ض فروها، 
ودون حساب أّي حساب تركض على طول خنادقنا، 

عمياء في هروبها كالاموس.
ال أحد حاول اإلمساك بالحيوانات، ال أحد أراد أن يقتل 
واحدا منه�ا ليأكله، رغ�م جوعنا الش�ديد. كمائكة 
متنكرة م�ن يوم القيام�ة غابت الكائنات الش�بحية 
المثاب�رة عن األبص�ار، قاف�زة على الوحل األس�ود 

الامع في نور الصباح الرمادي”.
)من الصفحتين 206 و207 حرب وتربنتين لستيفان 

هيرتمانس(.
الجندي ينف�ذ األوامر، ويغامر بحيات�ه ويتعّود على 
رؤية أبش�ع صور الموت، وإن تعاطف مع المتألمين 
أحيانا، فلي�س بإمكانه دوما اإلنقاذ أو اإلس�عاف أو 

دفع حياته ثمنا رخيصا، ال يفضي إلى شيء.
عدا كراهية العدو التي تحتِّمها الحرب تكشف الرواية 
ع�ن تفاصي�ل مؤذي�ة لنف�وس ه�ؤالء البلجيكيي�ن 
الفامان، الذين عوملوا بشكل أسوأ من أبناء وطنهم 
أق�ل  وكأنه�م  بالفرنس�ية،  المتحدثي�ن  المجندي�ن 

مستوى أو قيمة. ال ش�يء يغيب في الرواية لتتحول 
أجواء الحرب والتنقل على األراضي البلجيكية صورا 
حقيقي�ة؛ فيه�ا تغّير الفص�ول وطبيعة الب�اد، وما 
دخل إليها وعليها من أس�لحة مثيرة للدمار والرعب، 

كتفصيل يذكر استعمال غاز الخردل مثا.
الج�ّد الخ�ارج م�ن الحرب برت�ب وميدالي�ات، وبعد 
ذل�ك بتعويضات مادية، هو من س�يحمل آثارها على 
جسده وفي كوابيس�ه، وهو الشاب التقّي العائد إلى 
بي�ت والدته، ليبدأ حياة انتصرت على الموت أكثر من 
مرة. شاب من زمن كتمان المشاعر، وكبح الرغبات، 
وش�حذ العزيم�ة للقدرة على االس�تمرار ف�ي حياة 

متقشفة وقاسية.
الحمولة اإلنسانية

س�عادة الجد في إيجاد من ستشاركه حياته سرعان 
ما س�تنطفئ، بع�د أن تمرض وتموت قب�ل زواجها 
منه، ويجد نفس�ه مطيعا كجندي يوافق على الزواج 
م�ن أخته�ا غابريي�ا. ف�ي أوروب�ا المطعون�ة ف�ي 
أخّوته�ا، الباحث�ة عن التعاف�ي، القريبة م�ن الّدين، 
يواص�ل بطل الرواية مش�واره، ومعه حفيده الكاتب 
الذي يتنقل بين ما تركه جّده على الورق من كتابات، 
وما خلّفه من رس�وم، وبين األعمال الفنية التي تأثر 
به�ا هذا األخير أو ألهمته. فنجد في الرواية س�طورا 
عن روزاموند شوبرت وأرليزيان جورج بيزيه، وعن 
لوح�ات ألنطوني فان دايك وريمبرانت وفياس�كيز 

وغيرهم.
الرواي�ة التي نجحت بحمولتها اإلنس�انية في حصد 
أكثر من جائ�زة على الصعيد الهولن�دي والبلجيكي، 
وه�ي مؤهلة ف�ي حال�ة ترجمتها إلى لغ�ات أخرى 
لنجاح�ات أكبر، ولن يكون مس�تغربا إن تحّولت إلى 
عم�ل س�ينمائي ناجح؛ فه�ي تمتل�ك كل المقّومات 

لذلك.

ان تطيع احلياة كجندي عائد من املوت
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السوداوية الثقافية
�صعيد يقطني

من�ذ أكثر من عق�د من الزم�ان كان التناوب 
التوافقي، وكل بما لديهم فرحون. فمنهم من 
استوزر، ومن اس�تدون، أو استكتب. ومنهم 
االس�تحقاقات  ينتظ�ر  اس�توظف، ومنه�م 
المقبلة، ليأخذ حقه في الغنيمة. وكما يحدث 
ع�ادة، بانصرام ع�ام، وحلول س�نة، تتأهب 
الصحائف لتس�جيل ما جرى ف�ي ما انصرم، 
فتتعهد بالتذكير باألح�داث الجليلة واألفعال 

العظيمة. 
كن�ت أرى أن م�ا ج�رى ل�م يجر، ف�ي عهود 
سابقة. جمدت النضاالت، وخمدت النقابات، 
وخفت المطالب. فحكومة التناوب التوافقي، 
ف�ي الب�اب. وكل المعارض�ة التقليدي�ة التي 
عرفت المنافي والسجون بيدها الحل والعقد، 
وكل مسوغات المواجهة إنذار بركوب موجة 
التش�ويش عل�ى التن�اوب التوافق�ي. وكان 
أن اس�تكتبت في جريدة ح�زب الوزير األول 
للكتاب�ة ع�ن الس�نة المنقضية، وم�ا تحقق 

فيها. 
أذك�ر أن�ي كتب�ت مقالة ع�ن س�نة »كحاء 
زح�اء«، وانتظ�رت قراءتها عل�ى صفحات 
تش�خيص  وه�ي  المناضل�ة،  الجري�دة 
موضوع�ي، في ما كنت أرى، عن حال مغرب 
أخطأ مناضلوه الس�كة، وعال�م عربي يدخل 
مرحل�ة الفوض�ى، وعن ع�راق ملتهب… لم 
تنش�ر المقالة، فتبين ل�ي أن النقد ال يعجب، 
وال الموضوعي�ة تفي�د. وأنه�م يبحثون عن 
تزيي�ن العروس، وه�م يعرفون أنه�ا عوراء 

كسيحة؟ ليس هذا هو المهم.. ذاك تاريخ؟
لك�ن الش�اهد، أنني بع�د برهة م�ن الزمان، 

التقان�ي أحد الزماء المقربي�ن من الجريدة، 
وكان مناضا عنيدا في الس�بعينيات، فس�لم 
علّي متوجسا، متخوفا، وسألني عن صحتي 
وحالت�ي النفس�ية، وه�ل أتاب�ع عاج�ا مع 
طبي�ب نفس�ي أو روحاني؟ فلما اس�تغربت 
األمر، وتعجبت لسؤاالته، وأعلنت له سامتي 
العقلي�ة والجس�دية، أخبرن�ي أن هناك، في 

الجري�دة، م�ن أعلمه أن�ي مص�اب باكتئاب، 
وأنن�ي أعاني م�ن الس�وداوية الثقافية التي 
جعلتني ال أرى إال الجانب الفارغ من الكأس. 
ففس�رت له موقفي من الكأس، برمته، ألني 
رأيت فيه ش�قوقا ال يري�دون رؤيتها؟ ولقد 

رأوها رأي العين.
م�ا الفرق بين أن تكون متفائا أو متش�ائما 

في زماننا العربي؟ أو متشائا على غرار أبي 
نح�س إميل حبيب�ي؟ إذا لم يس�لمك التفاؤل 
إل�ى أن تك�ون متش�ائما، ترى األش�ياء، في 
الحاض�ر، كم�ا ه�ي، فل�ن تك�ون متفائ�ا 
حقيق�ة؟ كما أن التش�اؤم إذا لم تعززه رؤية 
تفاؤلي�ة بالمس�تقبل، فل�ن يكون تش�اؤما 
حقيقي�ا؟ فكيف نقيم الجس�ر بي�ن التفاؤل 

والتشاؤم من دون أن نجعل أيا منهما يعوض 
اآلخ�ر ويلغي�ه. إن كا منهم�ا حي�ن يؤخ�ذ 
منفص�ا عن اآلخر ال يمك�ن إال أن يؤدي إلى 
حجب الرؤية، والتمادي في اإلحس�اس بعدم 
إمكانية الفعل المحول ألي من اإلحساس�ين 
إل�ى نقيض�ه. وهن�ا مكم�ن الفع�ل الثقافي 
المطلوب. فما أسهل تبرير الواقع ألنه يؤدي 
إلى االستسام؟ وما أيسر اإلجهاز عليه، ألنه 

يولد العدمية. 
االستسام تس�ليم بالواقع، وتعبير عن عدم 
الق�درة عل�ى التفكير في�ه. كم�ا أن العدمية 
رفض للواقع ولكن بدون تفكير في إمكانية 
تغيي�ره بفتح منافذ معقول�ة ووجيهة. لذلك 
يلتقي�ان معا ف�ي انتهاج الرؤية الس�وداوية 
التي تعطل العقل في أي عمل. وهذا هو السائد 
في عاقتنا بواقعنا، س�واء كنا نتغاضى عن 
مساوئه أو نضخمها إلى الحد الذي يؤدي بنا 

إلى االقتناع باستحالة تغييره.
مرت أعوام على احتال العراق، وعلى مناهضة 
اإلرهاب والتطرف. نستعين باألجنبي، تارة، 
ونرفضه طورا، ونجد أنفسنا في حاجة إليه، 
فنرحب ب�ه لممارس�ة المزيد م�ن التخريب 
الذات�ي. ونحتفل بعام جدي�د، وبدل أن يكون 
ذل�ك توقف�ا للق�راءة الموضوعي�ة لواقعنا، 
نجدن�ا نراوح في المكان، ف�إذا البايا تحيط 
بن�ا من كل جان�ب. جاء الربي�ع العربي، فلم 
ينتب�ه الضمير المتحكم ف�ي الرقاب والعباد، 
ولم يكن غير النظامين المغربي والتونس�ي 
ف�ي مس�توى التوقع�ات، ف�كان االس�تثناء 
المغرب�ي، وه�ا ال�درس التونس�ي العظيم، 
يجن�ب البلد الويات الت�ي تتخبط فيها اليمن 

وسوريا وليبيا ومصر. 
رفع�ت يافط�ة اإلره�اب، وب�دل مواجهت�ه 
بالذه�اب إلى أصوله الت�ي ولدته، إذ ال دخان 
با نار، وبين اإلسام والمسيحية والعلمانية، 
وصار الكل يحارب اإلرهاب باإلرهاب. وكان 
التدخل األمريك�ي مغذيا لكل أنواع اإلرهاب، 
وها هي إس�رائيل تس�تغل الواق�ع فتفرض 
تصوراتها لألش�ياء ليس ضد الفلس�طينيين 
فحس�ب، ب�ل ض�د العال�م أجم�ع؟ ه�ل من 
الس�وداوية التوق�ف أم�ام ع�دد المهجري�ن 
وضحاي�ا الحروب الت�ي تخاض ف�ي العراق 
واليم�ن وليبيا وس�وريا؟ غ�زة الجريحة، لم 
يتم إعمارها، والدم الفلسطيني ما زال ينزف 
عل�ى رده�ات المناب�ر العالمية؟ ألم تش�بع 
بلدات الشام والعراق بما لحق بها، ويلحق من 
دمار؟ من يتحدث عن المهجرين والمهجرات 
ب�اآلالف م�ن العراقيي�ن والس�وريين؟ كيف 
يكون إحساس�ك، وأنت ترى عائ�ات وعددا 
كبيرا من الشابات الس�وريات، وبين أيديهن 
محم�د  ش�ارع  طرق�ات  يفترش�ن  رض�ع، 
الخام�س، ويطلبن الصدقات؟ كم من الزمان 
يلزمن�ا إلعم�ار الباد الت�ي نخربه�ا بأيدينا 
وأيدي األعداء؟ وكم من العقود يلزم لنسيان 
ما لح�ق بالذاكرة الفتية الت�ي فتحت عينيها 

على الدماء والخراب؟ 
أس�ئلة كثيرة، تفرضها علينا أعوام انقضت، 
س�نواتنا  نح�ول  فكي�ف  تح�ل.  س�نة  وكل 
الكحاء الزحاء إلى س�نوات بيضاء وردية؟ 
الج�واب: إيقاف كل الح�روب التي نخوضها 
ضد بعضن�ا. لكن أمريكا وإس�رائيل تريداننا 

دار حرب؟ فأين السوداوية؟

املرأة العربية: من العنف والتمييز
 إىل املشاركة السياسية 

 
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب المرأة العربية: من العنف والتمييز إلى 
المش�اركة السياسية.يقدم هذا الكتاب الذي س�اهم فيه نخبة من الباحثين العرب، 
مجموعة دراسات تتمحور حول قضايا العنف والتمييز ضد المرأة في بعض البلدان 
العربية من جهة، فيبحث في مجموعة العوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 
والقانونية المؤثرة في مدى اس�تمرار حضور هذا العنف والتمييز ضد المرأة في 
المجتمعات العربية، وهي تتمحور حول تجارب في المش�اركة السياسية للمرأة 
من جهة أخرى، س�اعية لتقييم تلك التجارب ولتحليل العوامل الداعمة واألخرى 

المعيقة لعملية المشاركة السياسية للمرأة العربية.

األيام اخلمسة حلكيم مجعة البنا
 

صدرعن دار الش�ال في بغداد قبل أيام رواية "األيام الخمس�ة 
"لحكيم جمعة ألبنا 

 بثمانين صفحة من القطع المتوسط ،وهي كما يقول المؤلف 
قصة حقيقية حدث�ت في احد احياءالعاصمة العراقية تروى 
كما هي، يس�تعرض فيه�ا حياة طلبة وطالب�ات والعاقات 
اإلنس�انية وطيش الش�باب عبر قراءة واقعي�ة في الزمان 
والم�كان لحي�اة ش�خوص ومجتمع بش�كل دقي�ق ورائع 
يضعك ف�ي صورة الحدث وكيف تصاعد . االيام الخمس�ة 

رواية جدير بجيل الشباب قراءتها . 

اقبلني...
مادونا ع�صكر/ لبنان

اقبلني بّخوراً زاهداً في يديَك
وارُن إليه مضطرماً مدى الّدهِر.

يلفحه دمع مآقيك الّساهيِة
ويستعر لهيب عوِدِه

كلّما أغدق عليه جود عينيك من طيب الّنظراِت...
، وغنِّ

أتأرجُح في مجمرتَك
كطفلة تامس القمر برعشة خياِل

تباغت الّنجوم بضحكاٍت بريئة صافيِة... 
واذرف ألحان الوجد المّتقِد في روحي
ولتتمايل الحبيبات المفتتنة بالّذوباِن
على هدي جذوات األّنغاِم المتناثرِة...

واقرأني،
فصول كتب مقّدسٍة 

... ُتتلى على مسامع المكّرسين للحبِّ
كلمات يتوق إليها المتوّحدون في الجبال البعيدِة

المتنائية عن جهل الكلماِت
المتباعدة عن انزواء المعاني...

وقّربني،
 تقدمة على مذابح الّنسِك

وامألني في أكوابك الّثمينِة...
أطير في سمائَك

وأرتفع نحوَك بلهفة العاشق المشتاِق
فاقتبلني...

ِسر بي إلى رواٍب يضوع فيها عطر الغماِم
يبكي بصمٍت 

سنين آالمه المحييِة...
وانتظرني...

هناك... عند أطراف الّربيع القادِم
وادُع نيساَن

أن يورق اسمَك وُيطيِّب خداد الورد الّراقِد
فيصحَو ويزهَو

وتترّجح به أرجوحة الّزماِن...
انتظرني...

ها إّني واقفة في قلبَك الّصفيِّ المتبّتِل
أترّقب مجيئَك الّدائِم...

وأنتظرَك،
أرنو إلى مذبحك الممتّد على أطراف الكوِن

أبحث عن سحابة ليست كالّسحاِب
ينسدل نورها ستائر ياسمين تناجي أرضي 

وتسمو بي إلى وطني...
أتطلّع إلى مجد أنت سّيدُه

وأنتظُر
وأرقُب

وأتهّيأُ لسكنى يمينك الّدافِئ...
وأراك آتياً ولم تأِت

وأسمعك شادياً ولم تغنِّ
وأشّم عطرك ولم يُفِح

وألمس وجهَك ولم ألمِس
وأعانق بهاءك ولم أعانِق...

اقبلني َنَفساً يضيع في أنفاسَك
يمتزج بروحَك

يتهادى كلّما دعْتَك بسمة الحياِة
وتنّفسني...

وال تبخل علّي بنسمة الّصاِة...
تنّفسني...

حّتى الّرمق األخير تنّفسني
ولتكن روحي آخر ما تتلّفظ بِه...

واجعلني اللّحظة األخيرة 
والكلمة األخيرة
والّدعاء األخيْر

والّنَفس األخيْر...
وعند ساعة االنعتاِق البهيِج

أرِخ أجفانك على أجفاني
وضمَّ يديَك إلى صدري

وانصهر في غفوة الوالدة الجديدِة
واحملني أّنى يشاء الّسام اآلتي... 
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المحامي علي جابر

االغلبية واملعارضة
 يف الدستور العراقي

ياتي تطبيق المادة 76 من الدستور العراقي الدائم بعد 
قبول المرشح لرئاسة الجمهورية باغلبية الثلثين من 
اعضاء مجلس النواب الجديد حيث بينت هذه المادة في 
الفق�رة االولى منها يكلف رئيس الجمهورية مرش�ح 
الكتلة االكثر عددا بتش�كيل مجل�س الوزراء خالل 15 
ي�وم من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ولم يوضح 
النص الدس�توري في ظاهرة المقصود بالكتلة االكثر 
عددا هل هي التي فازت باكثر عدد من المقاعد النيابية 
او انه�ا الكتلة التي تكون�ت بعد االنتخابات عن طريق 
االئتالف مع كتلة اخرى وبالرجوع الى قرار المحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا وهي المختصة بتفس�ير الدس�تور 
فهيام�ا الكتلة التي تكونت بع�د االنتخابات من خالل 
قائمة انتخابية واحدة  وحصلت على العدد االكبر من 
المقاع�د او انه�ا الكتلة التي تجمعت م�ن قائمتين او 
اكثر م�ن القوائم االنتخابية والت�ي دخلت االنتخابات 
باس�ماء وارقام مختلفة ث�م تكتلت ف�ي كتلة واحدة 
ذات كي�ان واحد ف�ي مجلس النواب وتتولى تش�كيل 
حكوم�ة ويقوم رئيس الجمهورية الكتلة التي  اصبح 
مقاعده�ا اكبر في مجلس النواب في الجلس�ة االولى 
ويبدو م�ن النص الوارد في المادة  67  من الدس�تور 
فان الكتلة التي س�وف تقوم بتش�كيل الحكومة التي 
تس�تطيع ان تصل الى 165 معقد سواء كان ذلك ذاتيا 
من خالل ما حصلت علي�ه من المقاعد النيابية او عن 
طري�ق االتحاد واالئت�الف مع كتل اخ�رى حتى تصل 
الى ه�ذه االغلبي�ة المريحة والتي تس�تطيع ان تصل 
من خاللها الى تش�كيل الحكومة الن اتحاد هذه الكتل 
فيما بينها يتأتى بعد التصويت على رئيس الجمهورية 
وهذا يتالئم مع مفهوم االكثرية وبالرجوع الى المادة 
76 من الدستور العراقي الدائم الفقرة ثالثا فان رئيس 
الجمهورية في حالة اخفاق المرشح االول في تشكيل 
مجل�س الوزراء خالل مدة ثالثين يوما فانه اي رئيس 
الجمهورية يكلف مرشحا اخر وجديد وهذا ونعتقد ان 
هذا المرشح يكون من ذات الكتلة التي اخفق مرشحها 
االول في تش�كيل الحكومة وذلك انسجاما مع النص 
ومفهومه الديمقراطي  الواقعي وتطابقا مع تفس�ير 
المحكم�ة االتحادية ف�ي ان تكون ه�ذه الكتلة االكبر 
هي التي س�وف تك�ون ملزمة عند تش�كيل الحكومة 
عل�ى تش�ريع القواني�ن الكثيرة والتي لم تش�رع لحد 
االن ومنها قانون االحزاب والنفط والغاز والمحكمة 
االتحادي�ة والبنى التحتية كلها قوانين وغيرها الكثير 
حتى يكون بواب�ه حياة المجتمع وكذل�ك نكون امام 
رقابة على السلفة التنفيذية من خالل البرلمان ووجود 
حكوم�ة االغلبية السياس�ية والمعارض�ة التي تكون 
خير من يراقب تش�ريع القوانين وامكانية استجواب 
ومس�اءلة الحكومة حالة عدم ادائها لمهامها الملقاة 
عل�ى عاتقها وهذا المبدأ هو معمول به في كافة دول 

العالم التي تاخذ بالنظام النيابي البرلماني.

استشارات
س/ م�ن ام جمي�ل من منطقة الكرادة داخل تق�ول ان زوجي محامي وتوفي بح�ادث ارهابي هل باالمكان ان 

اطالب له تقاعد ؟

ج � اوال رحمه الله  وبامكانك ان تتوجهي الى نقابة المحاميين والمطالبة براتب تقاعدي لزوجك حيث 

ان نقابة المحاميين فعلت هذا الجانب على ان يكون زوجك المرحوم قد س�دد 

االشتراك التقاعدي االخير ولديه خدمة تتناسب مع ذلك ولك الشكر

س/ من ابو س�دير من محافظة ديالى يقول  لي ش�قيقة توفي زوجها 

وترك  ثالثة اوالد بال معيل هل هناك قانون يشملهم 

ج � اوال لك االجر على تربية هؤالء الصغار والرس�ول ص يقول انا وكافل اليتيم كما هاتين في الجنة فاطبق 

على السبابة والوسطى  وفي العراق هناك قانون الرعاية االجتماعية وهو مفعل بالرغم من ان المبالغ التي 

تدف�ع تحتاج الى الزيادة لتناس�ب الظروف الحالية كم�ا ان هناك منظمات تعنى بحق�وق االيتام والطفولة 

ونتمنى ان يشرع قانون االرامل 

المادة 92 من الدستور العراقي الدائم

اوال . المحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا هيئ�ة 

قضائية مستقلة ماليا واداريا 

ثاني�ا. تتك�ون المحكمة االتحادي�ة العليا 

من ع�دد من القض�اة وخبراء ف�ي الفقة 

االس�المي وفقهاء القانون يحدد عددهم 

وتنظيم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة 

بقان�ون يس�ن باغلبي�ة اعض�اء مجل�س 

النواب

مفاهيم قانونية 

قانون املرافعات واعادة املحاكمة
        المحامي علي الجبوري

تن�اول قان�ون المرافع�ات في الم�ادة 196 من 
قان�ون المرافعات المدنية رقم 83 لس�نة 1969 
ع�ن موض�وع اع�ادة المحاكم�ة ف�ي االحكام 
الصادرة من محاكم االستئناف او البداءة بدرجة 
اولى واخيرة او من محاكم االحوال الشخصية اذا 
وجد سبب من االسباب لو كان الحكم المطعون 
فيه ق�د حاز على درجة البتات في حالة اذا وقع 
م�ن الخصم االخ�ر غش ف�ي الدع�وى كان من 
ش�أنه التاثير على الحك�م واذا حصل بعد الحكم 
قرار كتابي بتزوير االوراق التي اس�س عليها او 
قض�ى بتزويره�ا واذا كان قد بني على ش�هادة 
ال�زور وحك�م عليه بش�هادة ال�زور واذا حصل 
طالب االع�ادة بعد الحكم على اوراق منتجه في 
الدع�وى وكان خصم�ه ق�د ح�ال دون تقديمها 
وبي�ن النص الوارد في الم�ادة 197 من القانون 
اعاله ف�ي الطعن بطريقة اع�ادة المحاكمة في 
االح�كام الص�ادرة م�ن محاكم الب�داءة بدرجة 
اول�ى م�ا دام الطعن فيه�ا بطريقة االس�تئناف 
قائم�ا وتكون المدة طلب اع�ادة المحاكمة هي 
15 يوم من اليوم التالي لظهور الغش او االقرار 
بالتزوير م�ن فاعله او الحك�م بثبوته او الحكم 
عل�ى ش�اهد الزور او ظه�ور الورق�ة التي حيل 
عليها او تقديمها وتكون طريقة الطعن بطريقة 
اع�ادة المحاكم�ة بعريضه تقدم ال�ى المحكمة 
التي اصدرت الحك�م المطعون فيه او للمحكمة 
التي حلت محلها وتش�تمل على اس�م الخصوم 

وش�هرتهم  ومحل االقامة والمحل الذي يختاره 
للتبلي�غ عن خالص�ة الحك�م وتاريخ�ه وتحدد 

المحكمة موعدا للنظر في الدعوى بعد استيفاء 
الرس�وم ودفع التامينات في صندوق المحكمة 

قدره�ا 5000 االف دين�ار لضمان دف�ع الغرامة 
او الض�رر الذي يلحق الخص�م بغير اخالل بحق 

الخصم في االدعاء بتعويض اكبر اذا كان الضرر 
يس�توجب ذلك ويوقع الطلب باالعادة واذا ظهر 

للمحكم�ة بع�د جم�ع الطرفين ان طل�ب اعادة 
المحاكمة لم يكن مبنيا على س�بب من االسباب 
الذي ذكرناها ف�ي اعاله  فان المحكمة تقرر رد 
الحك�م على طالب االع�ادة وبالغرامة.. واما اذا 
كان الطلب مبني ومسبب على احد االسباب التي 
اش�رنا اليها فان المحكمة تق�رر قبوله وايقاف 
تنفيذ الحكم  المطلوب اعادة المحاكمة بش�أنه 
ال�ى نتيج�ة الدع�وى القائمة عل�ى ان ال يتناول 
ايق�اف التنفيذ م�ا ال يتعلق باالع�ادة المحاكمة 
من الحك�م المذكور والمحكم�ة تنظر في طلب 
االع�ادة بتعديل الحكم الس�ابق من الناحية التي 
اوجب�ت اع�ادة المحاكمة وتص�در حكما جديدا 
وف�ق القان�ون كما ان الم�ادة 202 مرافعات قد 
اش�ارت ال�ى ان النظر في ه�ذه الدعوى يقتصر 
على السبب الوارد في عريضة الدعوى وال يجوز 
تجاوزه باي ش�كل من االشكال او الي سبب لم 
ي�رد ذك�ره في عريض�ة الدعوى كم�ا ان القرار 
الذي يت�م اتخاذه في الطعن باعادة المحاكمة ال 

يقبل الطعن  فيه باي شكل من االشكال ..
وتعتبر اعادة المحاكمة من الطعون غير العادية  
باالحكام التي اكتس�بت الدرج�ة القطعية والبد 
م�ن االش�ارة ال�ى ان الطع�ن عن طري�ق اعادة 
المحاكم�ة ولكن يج�وز الطعن  االخ�ر المقرر 
قانونا وان عدم ذكر المحاكمة في قرارها لكون 
الحكم الصادر قابل لالس�تئناف ال يس�لب الحق 
م�ن صاحبة كما جاء في احدى قرارات محكمة 
التمييز وان الحكم الصادر بالغاء االس�تمالك ال 

يقبل الطعن بطريق االستئناف 

المحامية شيماء عبد االمير
جاء ف�ي الم�ادة  154 من قان�ون المرافعات 
المدني�ة رق�م 83 لس�نة 1969 المع�دل ب�ان 
االحكام تصدر باس�م الش�عب وبين�ت المواد 
الت�ي تليها بان للمحكمة ان تصدر قبل الفصل 
ف�ي الن�زاع ما تقتضي�ه الدعوى م�ن قرارات 
ولها ان تعدل هذه القرارات او ال تاخذ بنتيجة 
االج�راء عل�ى ان يت�م بيان ذلك ف�ي المحضر 
حي�ث اذا تهيأت الدعوى الص�دار الحكم تقرر 

المحكمة ختام المرافعة ثم تصدر حكمها في 
ذات اليوم او تح�دد للنطق به موعدا اخر على 
ان ال يتجاوز الخمس�ة عش�ر يوما من تاريخ 
تفهيم ختام المرافع�ة وبينت المادة 157 من 
القان�ون اع�اله بانه ال يج�وز بع�د الن تقرر 
المحكمة ختام المرافعة ان تسمع توضيحات 
من احد الخصوم اال بحضور الخصم االخر وال 
ان تقبل مذكرات او مستندات من احد الطرفين 
ولكن ووفق الشطر الثاني من هذه المادة فانه 

يجوز للمحكمة ان تفتح باب المرافعة مجددا 
اذا ظه�ر لها ما يس�توجب ذلك عل�ى ان تدون 
م�ا يبرر ه�ذا الق�رار والقرارات وف�ق المادة 
158 تصدر باالتفاق او االكثرية واذا تش�عبت 
االراء وج�ب على العضو االقل درجة ان ينظم 
الى احد االراء لتكون االكثرية وعلى ان تكون 
االحكام مس�ببه ومبينة االس�انيد التي اعتمد 
عليها الحكم وان يتم بيان االسباب التي دعتها 
الى القبول او رد االدعاءات والدفوع المقدمة 

من الخصوم والمواد القانونية التي اس�تندت 
عليها ويتم التوقيع على الحكم  من القاضي او 
رئي�س الهيئة القضائية واعضائها قبل النطق 
به وفي حالة وج�ود احد االعضاء المخالفين 
فانه يوجب القانون وبينت المادة 164قانون 
المرافعات المدنية ان الحكم اذا بني على سند 
رس�مي او قرار المدعى عليه بالحق الشرعي 
ب�ه او عل�ى نكول�ه ان تق�رر بناء عل�ى طلب 
المدع�ي المش�مول بالحكم بالنف�اذ المعجل 

ان يكون الحكم مش�مول بالنفاذ المعجل في 
الحاالت االخرى بش�رط الكفالة مما يستلزم 
ان يكون التنفيذ عاجال مثل االش�ياء السريعة 
الفس�اد او القابل�ة للتل�ف مع اخ�ذ تعهد من 
المدعي باالش�ياء التي قد يصيبها الضرر وان 
يقدمها عند التنفيذ في دائرة التنفيذ.. واوجب 
القان�ون ف�ي الم�ادة 166 عل�ى المحكمة ان 
تحك�م من تلقاء نفس�ها بمصاري�ف الدعوى 

على الخصم المحكوم عليه

طرق الطعن يف االستئناف

ام ح�ازم مات زوجه�ا في حادث 

ارهاب�ي وبقيت مع ح�ازم الذي ال 

يتج�اوز الثانية عش�ر م�ن عمره 

واخت�ه بنت العاش�رة كان زوجها 

حماال في سوق الشورجة ال يملك 

من حطام الدنيا سوى بيت صغير 

في منطقة ش�عبية ورثه عن ابيه 

وبعض الم�ال كان قد وضعه لدى 

ام ح�ازم � لعادي�ات الزمن � لكن 

ماذا تفعل وهل يكفي ما لديها من 

مال النشاء مشروع او حتى العمل 

بالسوق وهي التي تتعثر باقدامها 

وهي تس�ير امام الناس هل تجعل 

ح�ازم وه�ي الس�ادس االبتدائ�ي 

يبيع في االسواق وتعرضه للتشرد 

والضي�اع ولمن تلجأ وهي ال اخت 

له�ا  وال اخ اعت�ادت م�ع زوجه�ا 

ان يعتم�دوا عل�ى الله وانفس�هم 

وط�ال به�ا التفكي�ر وق�ررت ان 

تش�مر عن س�اعدها وتلج السوق 

وليك�ن م�ا يك�ن اس�تاذنت اح�د 

التج�ار ان تبيع الخض�روات امام 

محله الكبير فواف�ق وام حازم لم 

تتجاوز الثالثين الزالت ش�ابه وان 

كانت مس�ه الحزن واللون االسود 

ق�د غطاها بكاب�ة  ظاه�رة بدأت 

العم�ل وادر الله عليه�ا المال ولم 

تت�رك ح�ازم دون رقاب�ة والاخته 

ارادت ان توصله�م الى الجامعات 

� لكن هل الحي�اة تترك احد بحاله 

الكثيرون يؤمنون بان االقدار تاتي 

بلمح البصر فقد تعرضت ام حازم 

الى حادث مروري اقعدها الفراش 

ول�م يكن م�ن يد ف�ي زج )حازم( 

في الس�وق حتى يك�ون مالذا وال 

تضط�ر لمد يدها وفع�ال بدأ حازم 

يبي�ع العلك�ة والحلوي�ات وت�رك 

الدراسة واستمرت اختة الصغرى 

في الدراس�ة ولكن السوق يحوي 

عل�ى االخي�ار واالش�رار وتعرض 

حازم الى االعتداءات الجنسية من 

وحوش االسواق وقراصنة الصغار 

الذين دفعوه الى السرقة وتم القاء 

القب�ض علي�ه وزج في الس�جون 

لمدة 3 سنوات واالن ماذا تفعل ام 

حازم وهي المقعدة لم يبق امامها 

س�وى ابنتها هاجر بن�ت الحادية 

عش�ر والت�ي خلف�ت ح�ازم ف�ي 

التس�ول وبيع العلكة في االسواق 

م�ع قلق وخوف امه�ا عليها حتى 

جاء يوم لم تعود هاجر  الى البيت 

لثالث�ة اي�ام وس�اعد الجي�ران ام 

حازم في ابالغ الشرطة لكن دون 

جدوى رغ�م االع�الن عنها ورغم 

التحري ضاعت هاجر وقلبه حازم 

وبقي�ت امهم مش�لوله ب�ال حراك 

وبدأ القلق يهرس�ها بعد  ان علمت 

ان هناك عصاب�ات تخطف البنات 

الصغار وتتاجر بهم الى دول اخرى 

حتى ماتت من الهم ولم تكتش�ف 

جثتها اال عن طريق احدى جيرانها 

التي كانت تعطيها بقايا االكل بين 

الحي�ن واالخر قصة اق�ل ما يقال 

عنها انها مأس�اة لكن اين الحلول 

احد اصدقائي الذي حدثته عن هذه 

القص�ة قال لماذا ال يش�رع قانون 

يخصص بموجبة لكل عائلة حصة 

من واردات النفط وخيراتنا كثيرة 

تكفينا وزيادة فقلت له يا ريت انه 

مقترح جميل.

قصـــة قانونيـــــة

ام منكوبة.. وعائلة ضائعة
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        المستقبل العراقي/متابعة
  

قبل اي�ام قالت وزيرة الصح�ة العراقية، 
عديل�ة حم�ود، ان “الع�راق يعان�ي نقصا 
جمي�ع  ف�ي  التخدي�ر  بأطب�اء  ش�امال 
المستشفيات في المحافظات”، الفتة 
النظر إلى أن “هذه مش�كلة 
تعانيه�ا مؤسس�اتنا 
بس�بب  الصحية، 
ع�زوف األطباء 
التوج�ه  ع�ن 
ه�ذا  ال�ى 

االختصاص”.
وه�ذه ليس�ت المرة األول�ى التي يش�تكي فيها 
مسؤول في وزارة الصحة العراقية، خالل األعوام 
الماضي�ة، م�ن نق�ص في الف�رق الطبي�ة، فقد 
سبقتها ش�كاوى عديدة، وكان آخرها إحصائية 
للوزارة قبل شهر ونصف تقريباً، سلطت الضوء 
على ه�ذه المش�كلة وعزتها إلى أس�باب، منها 
هجرة األطباء إلى الخارج، وكشفت اإلحصائية 
أن “ع�دد األطباء الذين هاج�روا منذ عام 2003 
حت�ى اآلن قارب العش�رة آالف طبي�ب”. وبينما 
ش�كك بعض المس�ؤولين في ال�وزارة باألرقام 
ال�واردة في ه�ذه اإلحصائية الت�ي أيدتها نقابة 
األطب�اء ف�ي العراق، ذه�ب المتحدث الرس�مي 
باسم الوزارة، عبد الغني السعدون، في تصريح 
ل�”إذاع�ة الع�راق الح�ر”، إل�ى أن “ه�ذا الرقم 
تقريب�ي، وقد يكون عدد المهاجرين من األطباء 
أكثر”، مش�يراً إلى أن “نصف العدد تقريباً كانت 

وجهتهم صوب المملكة المتحدة”.

وتع�د هج�رة العراقيي�ن إل�ى الخ�ارج بأع�داد 
كبي�رة ظاه�رة حديث�ة، إذ ل�م يع�رف تاري�خ 
الع�راق المعاصر له�ا مثيالً، وقد أكدت دراس�ة 
لمنظمة اليونس�كو أن العراق من ضمن س�بعة 
بل�دان يهاج�ر منه�ا كل ع�ام عش�رة آالف من 
المتخصصين كالمهندس�ين واألطب�اء والعلماء 
والخب�راء. ونقل تقرير نش�ره موق�ع “الخليج 
اونالي�ن”، ع�ن الدكت�ور عم�ر الكبيس�ي، وهو 
طبي�ب كان يدي�ر أكب�ر مركز تخصص�ي للقلب 
ف�ي الع�راق، قب�ل أن يضط�ر إل�ى اإلقام�ة في 
األردن تحت ضغوط التهديد المباشر، قوله : ان 
اإلحصائيات تش�ير إلى أن أع�داد من هاجروا أو 
ُهّج�روا بعد االحتالل عام 2003 بلغت عش�رين 
ألفاً، بينما يقارب العدد الكلي لألطباء العراقيين 
المقيمين في الخارج الثالثين ألفاً، وعزا ذلك إلى 
“مخط�ط تهجير الكف�اءات الطبي�ة والِمالكات 
الصحية، واستهدافها جسدياً وابتزازها معنوياً 

ومادياً إلقصائها ونزوحها”.

وف�ي مقارنة له بين األعداد الحالية التي تش�ير 
إل�ى تناق�ص ع�دد األطباء إل�ى أدنى مس�توى، 
وبي�ن األعداد الت�ي كانت في العق�ود الماضية، 
بين الكبيسي “كان لدينا أكثر من 34 ألف طبيب 
مس�جل، 20 بالمئة منه�م اختصاصيون، وكان 
يت�م تخريج أكثر م�ن ألف طبيب س�نوياً، وكان 
لدين�ا دراس�ات طبية تخصصية علي�ا ألكثر من 
30 اختصاص�اً تمن�ح البورد العراق�ي ألكثر من 
250 طبيباً س�نوياً”، وهذه األرقام تعتبر كبيرة 
ج�داً بالقياس الى األرق�ام الحالية الت�ي أعلنها 
المتحدث الرس�مي باس�م الوزارة، حيث أكد في 
المقابلة المش�ار إليها، “وجود ثمانية عشر ألف 
طبي�ب داخل الع�راق تحاول الحكوم�ة الحفاظ 
عليه�م”، خصوص�اً إذا أخذن�ا بعي�ن االعتب�ار 
الزيادة السكانية بين الفترتين، التي بلغت نسبة 

40 بالمئة، وفقاً لبعض التقديرات.
التقرير نفسه، نقل ايضا عن اختصاصي جراحة 
المس�الك البولي�ة والتناس�لية، ويعم�ل في أحد 
المستش�فيات الخليجي�ة، رف�ض الكش�ف عن 
هويته، قوله: ان حركة هجرة األطباء العراقيين 
الجماعي�ة بدأت في بداية التس�عينيات، بس�بب 
الحصار الذي فرض على العراق، وازدادت وتيرة 
الهج�رة كلما ازدادت س�نوات الحص�ار، مع أن 
الحكوم�ة العراقي�ة كان�ت تمنع س�فر األطباء 
وتعده جريمة يعاق�ب عليها القانون، ولكن مع 
ذل�ك تمكنت أعداد غي�ر قليلة منهم م�ن اجتياز 
العوائق ومغادرة العراق بطرائق غير مشروعة، 

وكان هو أحد هؤالء، بحسب قوله.
واض�اف،  “عند احتالل بغ�داد اعتقد األطباء في 
الخارج أنه آن األوان للرجوع إلى الوطن وتطبيق 
ما تعلم�وه لخدمة أهلهم، وبالفع�ل بدأ األطباء 
بالرج�وع إل�ى الع�راق”، ولكن، “عن�د وصولنا 
إل�ى وزارة الصحة العراقية صعقنا بتغيير أغلب 
موظفي الوزارة، واس�تبدالهم بأش�خاص شبه 
أميين، وضع�وا العراقيل أم�ام عودتنا بمختلف 

األساليب.
، م�ا جعلنا نرجع إلى أماكن عملنا الس�ابقة في 
دول الجوار، وبدأت مع بداية عام 2004 حوادث 

اختطاف زادت وتيرتها بمرور الوقت”.

طبيب آخر ذكر ، مؤكدا أنه ليس كل من هاجروا 
كانت هجرتهم بسبب الظروف األمنية، موضحاً 
أنَّ التعامل مع الخريجين الجدد، واالنتقائية في 
إرس�ال بعثات التخصصات العليا الى الخارج، أو 
ما يتعلق بمعايير القب�ول لهذه التخصصات في 
الداخ�ل كانت امورا ش�ديدة الوضوح، ما اضطر 
الكثي�ر من الخريجين الجدد إلى ترك البلد للبحث 
ع�ن الدراس�ة التخصصي�ة واكتس�اب خب�رات 

ومهارات جديدة.
الطبيب )ع ك(، الذي عاد إلى العراق بعد سنوات 
ع�دة قضاها ف�ي المملك�ة المتحدة، ق�ال أيضاً 
: “وج�دت ع�دداً كبي�راً م�ن األطب�اء العراقيين 
يقيمون في المملكة المتح�دة راوحت أعدادهم 
بين س�تة آالف وخمس مئة، وسبعة آالف، أكثر 
من ثالثة آالف منهم يقيمون في لندن وحدها”.

وأوض�ح أن نس�بة كبي�رًة م�ن ه�ؤالء األطباء 
هاج�روا خ�الل األعوام م�ن 2005 إل�ى 2008، 
عندما كانت المليشيات تعيث فساداً وقتالً داخل 
أروقة الوزارة والمستش�فيات التابعة لها، على 

حد قوله.
ون�وه ب�أن “الطبي�ب العراقي يحظ�ى باحترام 
كبي�ٍر في المملكة المتحدة، حتى إن أحدهم تقلد 
منص�ب وزير الصح�ة هن�اك”، في إش�ارٍة إلى 
الجراح العراقي الش�اب الالمع السير آرا درزي، 

الذي ولد في بغداد ألسرة من أصول أرمنية.
الدكت�ورة ميس�اء العان�ي بدورها، اف�ادت بأن 
“األطباء العراقيين المقيمين في الس�ويد يبلون 

بالًء حسناً ويحظون باحترام كبير”.
ولم تس�تطع أن تقدم إحصائي�ة دقيقة عن عدد 
األطب�اء العراقيين في الس�ويد، لك�ن زميالً لها 
قدر أن عددهم يفوق ست مئة طبيب في مختلف 
االختصاص�ات، وأن هناك مستش�فيات يش�كل 
األطب�اء من أص�ل عراقي نص�ف ِمالكها الطبي 

تقريباً.
يذكر أن وزير الصحة الس�ويدي ذكر في لقاء له 
عام 2013 أن “األطباء العراقيين في السويد هم 
أح�د األعمدة التي يقوم عليه�ا النظام الصحي” 
في الب�الد، وأنه�م “يعت�زون به�م وبكفاءتهم 

المهنية والعلمية”.

        المستقبل العراقي/متابعة
  

بعد أن وجدت زينب نفس�ها مجبرة عل�ى الزواج من ابن 
عمها، لم تتوقع أن تصدمها الحياة بواقع مأس�اوي أليم 
في هذا الزوج، حيث اكتش�فت أنه مدمن حشيش؛ إال أنها 
صبرت وتحملت وس�اعدته للتخلص من إدمانه، فما كان 

منه إال أن كافأها بالطالق والزواج من أخرى
بداي�ة تروي زينب قصتها قائل�ة: »تزوجت من ابن عمي 
ولم يكن خياري، بل فرض علّي من قبل والدي، الذي كان 
يحبه؛ ألنه لم يرزق إال بخمس بنات، وكان يتمنى أن يكون 
ل�ه ابن ف�كان هو االبن، والعضيد في تج�ارة أبي وعمي، 
لذلك أصر على إتمام الزواج. كنت أس�تغرب جلوسه لمدة 

وأخبرت والدتي طويل�ة ف�ي تل�ك الغرف�ة وحيداً، 

بمعانات�ي، فطلبت مني أن أصب�ر، وفي اإلجازة الصيفية 
قرر أن نس�افر إلى إحدى الدول األوروبية، ففرحت؛ ألننا 

سنكون بعيدين عن ضغوط وطبيعة عمله.
البحث عن دليل

وتضيف: في السفر صدمت أنه يمضي وقتاً طويالً ونحن 
ف�ي الفندق بمفرده، وتيقنت بأن�ه يخفي أمراً ما، بعد أن 
الحظت احم�رار عينيه باس�تمرار، دون ش�كواه من أي 
مرض، وكان يس�تخدم قطرات العين بشكل غير طبيعي، 
وكلم�ا طلبت منه أن يذه�ب إلى الطبي�ب يرتبك، ويقول 
إّن األم�ر ال يحتاج لطبي�ب، كما أّن أس�نانه كانت متعبة 
ج�داً، وكلم�ا أراد أن يخرج م�ن غرفته الت�ي يعتزل فيها 
يش�عل بخوراً ل�ه رائحة قوية وجميلة لمدة ربع س�اعة، 
فاكتش�فت أّن زوجي مدمن يتعاطى الحشيش، من خالل 

رسائل هاتفه المحمول، وحديثه مع أحد أصدقائهتي.
مواجهته

تتابع زينب :” بعد عودتنا أخبرته أنني اكتش�فت حقيقة 
إدمانه، فخيرني إما أن أبقى معه، وال أناقش�ه بهذا األمر، 
أو أترك المن�زل وأرحل، فأخبرت وال�دي الذي فاجأه في 
البيت وهو يشعل البخور، وسرعان ما رحب به حتى يبعد 
الخوف عنه، فسأله والدي ماذا كان يفعل في الغرفة، فلم 
يجب�ه ولكنه نظر إلّي نظ�رات معاتبة، وهنا تدخل والدي 
وبدأ بالحديث معه، وس�أله كيف وقع ضحية هذا الش�ر، 
فأخب�ره زوجي أّن أح�د أصدقائه دعاه لتجربة س�يجارة 

ملفوفة بالحشيش، وأغراه بها فجربها”
المفأجاة

وتس�تطرد: لجأ والدي إلى طبيب متخصص في اإلدمان، 

واس�تطاع أن يقن�ع الطبي�ب بزيارتنا في المن�زل، وبدأ 
بالع�الج واس�تغرق األم�ر عدة ش�هور، وكرس�ت له كل 
وقت�ي، وحاول�ت أن أس�اعده باالنته�اء من ه�ذا البالء، 
مزاج�ه أصبح صعباً جداً، وأحيان�اً كان يقوم بضربي بال 

سبب، إال أنني تحملت كل ذلك؛ ليتجاوز محنته”.
تكم�ل زينب حديثها قائلة: “بعد أن تماثل للش�فاء، طلب 
من�ي أن أذه�ب إلى منزل أهل�ي، مبرراً طلب�ه بأنه ذاهب 
في مهمة عمل إلى إحدى دول الخليج، وبعد أس�بوع عاد 
وذه�ب إل�ى والدي وأخبره بأنه س�يتزوج بأخ�رى، وأنه 
س�وف يطلقني، وعندما س�أله والدي عن السبب، أخبره 
بأنه سيبدأ حياة جديدة ال تذكره بفترة إدمانه أو عالجه”.
واختتمت: »ل�م أندم على مس�اعدتي لطليقي وابن عمي 
على تج�اوز محنته، حيث قمت بواجب�ي كزوجة، ولكن 

حزن�ت عل�ى النهاية الت�ي اختارها ل�ي، كان بإمكانه أن 
يش�كرني بطريق�ة أفضل، ولم أقتنع بمب�رره لوالدي أنه 
يريد أن ينس�ى حياته معي عندما كان مدمناً، وكان يجب 
أن يعوضني عن الش�هور الت�ي قضيتها معه، وأنا أتحمل 

مزاجه وتصرفاته الغريبة.
والد زينب

والد زينب  حمد الله على تماثل ابن أخيه للشفاء، وإقالعه 
عن تعاطي الس�موم، وق�ال: »فرحت�ي ممزوجة بحزن؛ 
حيث فرحت بتماثل ابن أخي للشفاء التام، إال أنني حزنت 

على طالقه البنتي«.
فيما رفض طليق زينب التحدث بإسهاب عن سبب طالقه 
له�ا، واكتف�ى بقول�ه: »زين�ب زوج�ة وابنة ع�م رائعة، 

والزواج قسمة ونصيب«.

عاجلت زوجها املدمن فكافأها بزوجة أخرى

عزا بع�صهم ت�صاعد الهجرة اىل خمطط لإخالء البلد من الكفاءات
30 الف طبيب عراقي هاجروا اىل اخلارج..!!
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     المستقبل العراقي - متابعة

 كلم�ة »تخفي�ض« لها وقع س�حري عل�ى األذن، 
وبمجرد أن تعلن المحالت التجارية عن عروضها، 
تج�د أغلبية الناس تتهافت على األس�واق لش�راء 
حاجياتهم بسعر أقل؛ لتنتقل الكرة بذلك من ملعب 
البائعين إلى ملعب المتس�وقين، والمنافس�ة على 

من يتسوق أوالً.
ضيوفن�ا يصف�ون حاله�م بمواس�م التخفيضات 

والطريقة التي يتسوقون بها من خالل اآلتي:
فاتن عط�ار التي تعمل في ش�ركة خاصة، قالت: 
»أتاب�ع التخفيضات وأهتم بمعرف�ة أوقاتها نوعاً 
م�ا، خاص�ة لم�اركات معين�ة أفضله�ا، وأض�ع 
رق�م هاتفي الس�تقبال رس�ائل الع�روض، وبدء 
التخفيضات لتل�ك المحالت، ولك�ن بالمقابل هذا 
ال يمنع أن الموضوع ليس هيناً؛ بس�بب االزدحام 
والفوضى التي تعم المحالت؛ إذ إن البائعين غالباً 
ما يفقدون الس�يطرة على تنظيم القطع والثياب، 
أو ال يهتم�ون لذلك، فتجد القط�ع مبعثرة في كل 
مكان ب�دون متابعة لتنظيم أو ترتي�ب الموجود، 

وعندم�ا أجد قطعة ملقاة عل�ى األرض، حتى وإن 
أعجبتني أتجنب ش�راءها؛ ألنه�ا تفقد قيمتها في 

نظري«.
وصفت الموظفة في ش�ركة خاصة، »والء عبد« 
نفس�ها بمتس�وقة م�ن الدرجة األول�ى، وفي كل 
أوقات السنة، حيث تقول: »انتظار إدراجها ضمن 
قط�ع الخصوم�ات، قد يجعلن�ي ال أج�د اللون أو 
المقاس المناس�بين، أما في مواسم التخفيضات، 
فرغم أن ازدحام األس�واق أم�ر يزعجني، إال أنه ال 

يمنعني من االهتمام بتلك العروض ومتابعتها«.
خدعة العروض التسويقية

بينم�ا ال يهت�م الكات�ب ط�الل الش�اعر بموضوع 
التس�وق إال عن�د الضرورة لش�راء قطع�ة تلزمه، 
وال تعجب�ه فكرة التنقل بين األس�واق ومن محل 
آلخ�ر، ويقول: »أتوج�ه إلى الس�وق لهدف محدد 
وبأقصر وقت ممكن، سواء كان ذلك خالل موسم 
التخفيض�ات أو غي�ره، لدرج�ة أنن�ي ق�د ال أعلم 
بوج�ود خصومات أو عروض إال بالصدفة، عندما 
أصل إلى الس�وق«، أما من حيث ازدحام األس�واق 
في مواس�م العروض، فيقول: »ال أجد اختالفاً في 

ازدحام األسواق في مواسم التخفيض عن غيرها، 
فالناس اكتشفوا خدعة العروض التسويقية؛ لذلك 

تجدها مكتظة باستمرار وطوال أيام السنة«.
ومن قلب السوق يقول مس�لم عبدالقادر صاحب 
مح�ل  »جمي�ع العم�الء يرغبون بالحص�ول على 
خصم عل�ى أي قطعة يقومون بش�رائها، خاصة 
السيدات، أما الرجال فأغلبهم ال يهتمون بموضوع 
الخص�م، وما يهمهم الحصول على القطعة عندما 
يحتاج�ون إليها«.ويوض�ح أن فت�رة التخفيضات 
تكون في موس�مين، وهم�ا: نهاية فصل الصيف، 
ونهاي�ة الش�تاء، وإال ف�إن العديد من الش�ركات 
س�تتكبد خس�ائر ضخمة؛ بس�بب كمية الفائض 
الكبي�رة م�ن البضاع�ة المتواجدة لديه�ا، واألمر 
مرتبط بالشركات األم لتلك الماركات، ويكون هذا 

الخصم مبرمجاً آلياً دون تدخل من الوكيل، “«.
نصائح للمستهلكين:

يش�ير أس�تاذ االقتصاد ، الدكتور احم�د الخالدي، 
مفي�دة  تك�ون  أن  يمك�ن  التخفيض�ات  أن  إل�ى 
أحس�ن  وإذا  حقيقي�ة،  كان�ت  إذا  للمس�تهلكين 
المستهلكون التعامل معها، وعليه يقدم عدداً من 

النصائح واإلرشادات للمتسوقين؛ لضمان تسوق 
اقتصادي يحقق توفير المصروفات بشكل عملي، 

وتتمثل في ما يلي:
1. ش�راء م�ا س�يتم اس�تخدامه لم�دة س�نة أو 
والظ�روف  المودي�الت  اخت�الف  بس�بب  أق�ل؛ 

والتخفيضات.

3. أن يعرف المس�تهلك أنواع الماركات، وأس�عار 
حقيق�ة  م�ن  للتأك�د  التخفي�ض؛  قب�ل  الس�لع 

التخفيضات.
4. التأكد من أصالة السلع وماركتها، وأنها ليست 

مقلدة؛ ليكون للتخفيض معنى.
5. أفضل وأنجح التخفيضات بالنسبة للمستهلك، 

ه�ي الت�ي تتم لدى مح�الت مش�هورة ذات فروع 
متع�ددة، وم�اركات يعرفه�ا المس�تهلك، وغالباً 
يكون لها أوق�ات وتواريخ مح�ددة للتخفيضات، 

ومن األفضل تدوينها واالحتفاظ بها.
6. توفير ادخارات مس�بقة الستغالل التخفيضات 

الحقيقية.
7. حسن االختيار والذوق المناسب أهم من أسماء 
الم�اركات، وإن كانت أس�ماء الم�اركات لها وقع 
عند بعض الناس، خاصة سلع الرفاهية والتفاخر 

مرتفعة األثمان.
8. ال تش�تري مالبس بلون غير مناسب لمجرد أن 
عليها تخفيضاً، فاألس�ود مثالً لون ال يموت، وإن 
كانت هناك ألوان تناس�ب بع�ض الناس واألعمار 

غير األسود.
أبرز حوادث التخفيضات الوهمية

يس�تغل بعض التج�ار س�حر كلم�ة »تخفيض«، 
باس�م  ف�خ  لنص�ب  المس�تهلك  عل�ى  ووقعه�ا 
التخفي�ض، وفي الحقيقة يك�ون األمر عبارة عن 
إع�الن وهمي ال صحة له، ومن أمثلة ذلك ما حدث 

في عدة متاجر 

التخفيضات مصيدة جلذب املتسوقني
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التوقي�ت  حي�ث  وم�ن   - بداي�ًة   : أوالً 
أح�داث  بع�د  تش�كل  الدول�ي  فالتحال�ف   -
حزيران/2014، وتحديداً في شهر آب/2014, 
وبعد ت�ردد كبير م�ن قبل الوالي�ات المتحدة 
. وب�دأت الغ�ارات الجوية ضد مق�ار التنظيم 
وبدأنا نش�عر بتحول كبير مفاجئ في تحرك 
الوج�دان العالمي ض�د المجامي�ع اإلرهابية 
ف�ي العراق وس�وريا مث�ل )داع�ش(، والذي 
بدأ يش�كل خطرا على العالم ف�ي هذا الوقت، 
رغ�م أنه يم�ارس أعماله اإلرهابي�ة منذ مدة 
ليست بالقليلة في سوريا - في مدينة الرقة - 
والعراق - في مدينة األنبار، أكبر المحافظات 

العراقية - لذا فالتوقيت جاء متأخرا كثيرا .
للتحال�ف، ه�و  الكبي�ر  العن�وان   : ثاني�اً 
مكافحة اإلرهاب في العراق وس�وريا، وركز 
جه�وده ف�ي قتال تنظي�م الدولة اإلس�امية 
اإلرهاب�ي )داع�ش( فقط وتناس�ى أن هناك 
مجاميع أرهابية أخرى ال تقل ضراوة وش�راً 
ع�ن تنظيم )داع�ش( وف�ي كا البلدين، مثل 
جبهة النصرة في س�وريا وتنظي�م الطريقة 
النقش�بندية ومجامي�ع إرهابي�ة أخ�رى في 
العراق، وهذه جميعها لديها أهداف مش�ابهه 
أله�داف تنظيم )داعش( اإلرهابي، والس�يما 

في ما يخص العراق وسوريا .
ثالثاً : عدم وضوح االستراتيجية األمريكية 
تجاه تنظي�م )داعش( اإلرهابي، ولوحظ ذلك 
مع عدم وجود التكتيك العسكري ضد التنظيم. 
ف�ي البداي�ة كان التكتيك باس�تخدام الغارات 
الجوية والضرب�ات الجوية، وفيما بعد أعلنت 
إرس�ال مستش�ارين م�ن الجي�ش األمريكي 
إل�ى العراق لمس�اعدة الق�وات العراقية. نعم 
الضرب�ات الجوي�ة في الب�دء تعرضت لبعض 
مقرات التنظي�م ودمرت بع�ض األهداف، إال 
أنها لم تجِد نفعاً في القضاء على التنظيم، هذا 
من جهة. ومن جهة أخرى، ناحظ مش�اركة 
الق�وات الجوية للوالي�ات المتحدة األمريكية 
وفرنس�ا وبريطاني�ا ودول أخ�رى، وتع�دت 
أعداد الغارات الجوي�ة األلف، لكنها لم تحقق 
هدف التحالف في القضاء على التنظيم، ال بل 
تتحدث الوالي�ات المتحدة عن ثاث س�نوات 
أو أكث�ر لتحقيق اله�دف، وه�ذا أضفى نوعا 
من الدع�م للتنظيم اإلرهابي، وجعله يش�عر 

بق�وة، وجعله يندف�ع أكثر لمواصل�ة القتال 
واالستمرار فيه .

رابع�ا : الجميع يدرك بما فيه�م الواليات 
المتح�دة األمريكي�ة، أن تنظي�م )داع�ش( ال 
يمكن�ه مواصل�ة القت�ال ب�دون أن تك�ون له 
تعزي�زات لوجس�تية ومادي�ة، م�ن أس�لحة 
وذخائ�ر ومقاتلين ومواد غذائي�ة. فالتنظيم 
اإلرهابي يسيطر على مدينتين مهمتين، هما 
الرقة في سوريا وعلى الجهة المقابلة مدينة 
الموصل واألراضي الصحراوية بينهما، وعمل 
م�ن البداية عل�ى فتح الح�دود بي�ن البلدين، 
وبدأ يأخ�ذ حريته في التنقل ونقل االس�لحة 
والمع�دات عب�ر ط�رق صحراوي�ة مفتوحة 
ومكش�وفة. وهنا من غي�ر المعقول أن دول 
التحالف والتكنولوجيا المتقدمة التي تملكها 
ال تعرف بتلك التح�ركات، ومن غير المعقول 
أيضا أن ينتج عن بع�ض الغارات الجوية قتل 
اثني�ن أو أكث�ر لبع�ض الطائرات الت�ي تكلف 

طلعاتها الجوية مئات اآلالف من الدوالرات.
خامس�اً : الغارات الجوية ل�دول التحالف 
نف�ذت ضرباته�ا الجوي�ة ف�ي م�دن معين�ة 
ول�م تنف�ذ في م�دن أخ�رى، فعندم�ا تحرك 

التنظي�م تجاه مدينة أربي�ل، وأصبح على ُبعد 
كيلومت�رات مع�دودة، الحظن�ا أن طائ�رات 
التحالف اس�تطاعت أن تقضي عل�ى مقاتلي 
التنظي�م الذي�ن تحركوا تج�اه أربي�ل، وكان 
المعلن - والس�يما من قبل الواليات المتحدة 

- أن الهدف هو حماية مصالحها هناك .
لكن الحظنا أيضا، أن مدن ونواحي معينة 
بقيت محاصرة ألش�هر عدة وم�ا زالت، مثل 
قض�اء بل�د وبع�ض الق�رى جن�وب تكريت، 
ولم تس�اعد طائرات التحالف القوات األمنية 
العراقية ومقاتلي العش�ائر والحشد الشعبي 
على فك حصارها على أقل تقدير، مثل ناحية 
آمرل�ي وناحي�ة الضلوعية في ص�اح الدين 
وقضاء هي�ت وغيرها في محافظ�ة األنبار، 
وم�ا زلنا الي�وم نس�مع عن ص�د لهجومات 
متكررة في مركز مدينة الرمادي في المجمع 
الحكوم�ي. فمن غير المعقول أن يتم القضاء 
عل�ى التنظيم ف�ي مناطق معين�ة وُيترك في 
مناطق أخ�رى يص�ول ويجول كيفما ش�اء. 
ول�م تقف األمور عند ه�ذا الحد، ال بل وصلت 
إلى إس�قاط أس�لحة وأعتدة لمقاتلي التنظيم 
بين الفينة واألخ�رى، ويبرر ذلك بالخطأ غير 

المقصود .
سادس�اً : إش�كالية أخرى مهمة، مفادها 
أن غ�ارات التحالف لم تس�تطع إل�ى اآلن قتل 
قي�ادات تنظيم )داعش( اإلرهابي، فالبغدادي 
وغي�ره من قي�ادات التنظيم، مثل أبي مس�لم 
التركمان�ي، يتحرك�ون بين العراق وس�وريا 
مثلما تش�ير إل�ى ذل�ك تقارير اس�تخباراتية 
اس�تهداف  أن  يع�رف  والجمي�ع  أمريكي�ة، 
القي�ادات يؤثر س�لباً على معنوي�ات مقاتلي 
التنظيم ويضعف قوتهم ويكس�ر ش�وكتهم. 
الغ�ارات الجوية تس�تهدف مخابئ األس�لحة 
والعربات المدرعة وبعض المدافع الرشاشة، 
إال أنها بعيدة عن اس�تهداف قيادات التنظيم، 
بذريع�ة أن قيادات التنظيم تمارس نش�اطها 
داخل المدن الكبيرة مثل الموصل وبين السكان 
المدنيين، وعليه فإن أي خطأ في غارة جوية 
قد تؤدي إلى قتل كثير من المدنيين. ومع ذلك 
ستس�تمر الضربات الجوية كم�ا يقول الرائد 
)كورنت�س ج. كيل�وك(: “ أنا أس�تطيع تأكيد 
اس�تمرارية توجي�ه الضربات ض�د )داعش( 

وهذا شيء ضروري “ .
س�ابعاً : اخت�اف الرؤي�ة بي�ن الوالي�ات 

المتح�دة كطرف فاع�ل في التحال�ف الدولي 
وبع�ض أصدقائه�ا وحلفائها ف�ي المنطقة. 
ففي الوقت الذي تسعى فيه الواليات المتحدة 
لض�م حلفائها ف�ي المنطقة به�دف القضاء 
عل�ى تنظي�م )داع�ش( اإلرهابي، ف�إن دوال، 
مثل تركيا والس�عودية وقطر، تنظر للتحالف 
عل�ى أنه يهدف إلى إس�قاط نظام األس�د في 
س�وريا، إذ لوحظ تردد تركي�ا في انضمامها 
إلى التحالف، وكانت تش�ترط لمشاركتها أن 
يحصل تدخل خارجي إلس�قاط نظام األسد، 
وعليه، فإن هدف حلفاء الواليات المتحدة في 
المنطق�ة يختلف عن ه�دف التحالف الدولي، 

وهذا يشتت الجهود أكثر فأكثر .
ثامن�اً : على الصعيد الداخل�ي في العراق، 
يمكن الق�ول أن الواليات المتح�دة تعمل من 
أجل تحقيق توازن القوى في الداخل العراقي 
بين المكونات )العرب الشيعة، العرب السنة، 
األكراد(، فالدعم األمريكي إلقليم كردس�تان 
واضح، م�ن خال تزوي�د اإلقليم باألس�لحة 
واألعت�دة ب�دون الدخ�ول بروتي�ن صفقات 
الوالي�ات  وعمل�ت  المرك�ز،  م�ع  التس�ليح 
المتح�دة خ�ال ه�ذه األش�هر عل�ى تقوي�ة 
الماكن�ة العس�كرية الكردي�ة مثلم�ا أكد ذلك 
الكاتب األمريكي “كينيث بوالك”، في معرض 
حديثه ع�ن صفقة النفط األخيرة بين اإلقليم 

والمركز .
وم�ن جان�ب الع�رب الس�نة، فالوالي�ات 
المتح�دة دع�ت إل�ى تش�كيل ح�رس وطني 
م�ن أبن�اء المحافظ�ات الغربي�ة، وأرس�لت 
مستشارين عسكريين أمريكيين إلى الرمادي 
وف�ي قاع�دة عين األس�د الجوي�ة، وكان من 
مهاّمهم تدريب متطوعين من أبناء العشائر، 
وكان مس�ؤولو المحافظة يأملون أن يشترك 
ه�ؤالء ميدانيا في قتال )داع�ش(، إال أن ذلك 
ل�م يحص�ل إال م�رة واح�دة، مثلم�ا تناقل�ت 
وسائل اإلعام ذلك. إضافة إلى ذلك، استقبلت 
واش�نطن وفدا من عش�ائر محافظة األنبار، 
ودعت الوالي�ات المتحدة م�راراً وتكراراً إلى 
تس�ليح العش�ائر، وتخش�ى الحكومة من أن 
يصبح هذا الساح بيد )داعش(. واليوم تعمل 
الوالي�ات المتح�دة عل�ى تش�كيل ق�وات من 
المتطوعي�ن في الموصل، ودعمها بالس�اح 

لتحري�ر المحافظة بداية العام 2015، على أن 
ال يش�ترك مقاتلو الحشد الش�عبي في عملية 

التحرير .
كل ذل�ك؛ ليك�ون ل�دى المكوني�ن العربي 
الس�ني والك�ردي ق�وات مكافئة ف�ي قوتها 
للقوات التي يمتلكها المكون العربي الشيعي 
المدع�وم من قبل إي�ران، مثلم�ا تتصور ذلك 
الوالي�ات المتح�دة، وه�ذا يثب�ت أن األخيرة 
أخ�رى س�نحت  أه�داف  بتحقي�ق  منش�غلة 

الفرصة لها أن تحققها في الوقت الحاضر .
ل�ذا على صان�ع الق�رار العراق�ي أن يعي 
أه�داف السياس�ية األمريكية ف�ي المنطقة، 
وأن ال يغيب عنه أن الواليات المتحدة تستغل 
واق�ع المنطق�ة ف�ي تحقي�ق أهدافه�ا بعيدا 
عن الجّدية في القض�اء على تنظيم )داعش( 
اإلرهابي، كما يجب عليه أن يتمس�ك بثوابته 
الوطني�ة، ويجعل نصب عينيه مصالح الباد، 
وأن يسخر التحالف الدولي لكسب الراي العام 
العالم�ي ضد التنظيمات اإلرهابية التي عاثت 
في الب�اد دمارا وخرابا طوال أكثر من إحدى 
عشرة س�نة، والبلدان التي تدعمها من جهة، 
وضمان مساعدتها للتخلص من منابع تمويل 
ودع�م التنظي�م اإلرهاب�ي، وكذلك اس�تغال 
مواقف ال�دول اإلقليمية اإليجابية في تحقيق 
ذلك .على الصعيد الداخلي، وعلى جانب مسك 
األرض والعملي�ات العس�كرية الميداني�ة، ال 
يج�ب الوثوق تمام�اً بقدرة الغ�ارات الجوية 
األمريكي�ة في القضاء عل�ى تنظيم )داعش( 
اإلرهاب�ي، بل ه�ي تعمل عل�ى عرقلة قدرات 
التنظيم، مثلما أكد الكاتب األمريكي في مجلة 
)Foreign Policy( “ كات�ي براني�ن “، وليس 
القض�اء عليه. ب�ل يجب عل�ى الحكومة دعم 
الجه�ود الداخلية المخلص�ة لتحرير المناطق 
في شمال وغرب الباد، ويجب استغال حالة 
التوافق السياس�ي بين الكتل السياس�ية بعد 
تش�كيل الحكوم�ة الحالية ال�ذي يجمع على 
مقاتلة تنظيم )داع�ش( اإلرهابي، فالمناطق 
ال يمكن تحريرها إال بسواعد أبنائها، كما أكد 
ذلك رئيس مجلس الوزراء د. حيدر العبادي، إذ 
ق�ال: “ أبناء العراق هم من يحررون المناطق 
المس�يطر عليه�ا من قب�ل تنظي�م )داعش( 

اإلرهابي “ .

التحالف الدويل لقتال تنظيم »داعش«: اخلطأ االسرتاتيجي 
وصانع القرار العراقي

       د. حسين أحمد دخيل السرحان

بلغ �لعر�ق منذ حزير�ن/2014، �أو�س��اعًا �أمنية خطرية جد� كادت �أن تنهي �لبناء �ل�سيا�س��ي و�القت�سادي و�الجتماعي يف �لعر�ق �لذي بد�أ بالت�سكيل بعد 2003، متثلت ب�سيطرة ما ي�سمى 
ب�)تنظيم �لدولة �ال�سالمية يف �لعر�ق و�ل�سام(، �لذي ي�سمى �خت�سار� ب� )د�ع�ض (، على حمافظة �ملو�سل وبع�ض مدن حمافظة �سالح �لدين وبع�ض نو�حي حمافظة دياىل ف�سال عن تقوية 
�سوكته يف حمافظة �الأنبار �لذي كان م�سيطر� على بع�ض مناطقها منذ كانون �الأول/2013 . ل�سنا ب�سدد �لبحث عن �أ�سباب هذ� �حلدث �الأمني �خلطري بقدر ما ن�سعى لبيان �أهم �الإ�سكاليات 
�لتي �نطوت عليها حملة �لتحالف �لدويل �لذي عملت على �لتح�س��يد له �لواليات �ملتحدة �الأمريكية لقتال )د�ع�ض( يف �ملنطقة، خ�سو�س��ا يف �لعر�ق و�س��وريا، بعد �الأحد�ث �لتي �س��هدها 

�لعر�ق، ونحاول تقدمي روؤية ل�سانع �لقر�ر �لعر�قي .

        هانا كوتشلر ومارتن أرنولد 

ب�أن كان�ت   2014 ب�دأت ع�ام  تويت�ر: 
أسهمها عند أعلى مستوى لها على اإلطاق 
بقيم�ة 69 دوالرا، أو 165 ف�ي المائ�ة أعلى 
من س�عر الطرح العام األولي الذي كان في 

وقت سابق على ذلك بأسابيع فقط.
لكن بيان أرباحها األول شركة مدرجة في 
البورصة أدى إلى انخفاض أسهمها، بسبب 
مش�اعر القلق م�ن أن قاعدة مس�تخدميها 
كان�ت ال تنمو بالس�رعة الكافية. وانخفض 
الس�هم بنس�بة 48 في المائة خ�ال العام، 
ليهبط إلى 37.60 دوالر. وكان المساهمون 
انضم�ام  مع�دل  أن  م�ن  مضطربي�ن 
المس�تخدمين إل�ى “تويت�ر” كان يتباط�أ. 
فق�د كان مع�دل المس�تخدمين أق�ل بكثير 
م�ن مس�تخدمي “فيس�بوك”، إذ كان لديها 
284 مليون مس�تخدم نش�ط شهريا بحلول 
نهاي�ة الربع الثالث، مقارن�ة ب� 1.35 مليار 
لدى “فيسبوك”، الشبكة االجتماعية األكبر. 
وحت�ى تج�اوز التوقع�ات حول اإلي�رادات 
ربع�ا بعد ربع ل�م يتمكن من تبدي�د الكآبة. 
ش�عر المس�اهمون ب�أن “تويتر” س�تبقى 
س�مكة صغيرة في بح�ر اإلعانات الرقمية 
إذا ل�م تحق�ق قاع�دة المس�تخدمين نم�وا 
بشكل أسرع. ووعد ديك كوستولو، الرئيس 
التنفي�ذي، بجع�ل “تويت�ر” أكث�ر ماءم�ة 
للمس�تخدمين، مثا، من خ�ال إعادة تعبئة 
مجموعات من الناس للمتابعة وضمان أن ال 
يتعين على المس�تخدمين تعلم لغة “@ و#”. 
وأجرى كوستولو تغييرات كبيرة في فريقه 
اإلداري، فأق�ال كبير اإلداريين التش�غيليين 
في الش�ركة، وخفض رتبة كبي�ر اإلداريين 
الماليين، ودفع الن�اس في المناصب، ابتداء 
م�ن الهندس�ة إل�ى التصميم، إلى ش�راكات 
وس�ائل اإلع�ام خ�ارج الش�ركة. وأحضر 
إلى الش�ركة أنتوني نوتو ف�ي منصب مدير 
الش�ؤون المالية. ونوتو ال�ذي قاد “تويتر” 
عام 2013، بينم�ا كان أيضا في “جولدمان 
“وول  الس�تمالة  مهم�ة  لدي�ه  س�اكس”، 

ستريت” للمرة الثانية.

عام للنسيان
باركليز: رفض عام 2014 واعتبره سنة 
انتقالية. وهذا يعكس إع�ادة هيكلة جذرية 

لبن�ك االس�تثمار التابع ل�ه. ويأم�ل أنتوني 
جينكن�ز، الرئي�س التنفي�ذي، أن يتي�ح ل�ه 
تقلي�ص البنك إلى حجم أكث�ر قابلية لإلدارة 
إمكاني�ة اس�تمالة المس�تثمرين المتعبي�ن 
م�ن تعث�ر األداء. لكن في األش�هر التس�عة 
األول�ى من العام انخفضت األرباح في البنك 
االس�تثماري بنس�بة 38 في المائة، ما أدى 
إلى إضعاف األداء اإليجابي في أقسام تشمل 
الخدم�ات المصرفي�ة لألفراد ف�ي المملكة 
المتحدة وباركليكارد Barclaycard. وتسبب 
“الس�لوك والتقاضي” في تكلفة على البنك 
بلغت 1.7 ملي�ار جنيه اس�ترليني في العام 
المنتهي ف�ي أيلول )س�بتمبر(. كانت هناك 
بعض األخبار الجيدة بعد أن اجتاز اختبارات 
اإلجه�اد البريطاني�ة واألوروبي�ة وتبين أن 
أهداف نس�بة رفع الم�ال الجديدة كانت في 
المتن�اول. لكن األس�هم متخلف�ة عن ركب 
البنوك المنافس�ة، والتداول بس�عر الخصم 
الع�ام  وه�ذا  الدفتري�ة.  للقيم�ة  بالنس�بة 
سيتولى جون ماكفارلين، من أفيفا، منصب 
رئيس مجلس اإلدارة، بدال من الس�ير ديفيد 
ووك�ر. ومن غير المرج�ح أن يكون صبورا 
لفترة طويل�ة إذا لم تتحقق العامات األكثر 

وضوحا من أجل عكس مسار الشركة.

فجوة أرباح
2014 س�نة ال تنس�ى  تيس�كو: كان�ت 
بالنس�بة للش�ركة التي أصدرت سلسلة من 
التحذي�رات الخاص�ة بانخف�اض األرب�اح، 
ع�ن  وكش�فت  العلي�ا،  إدارته�ا  وفصل�ت 
فج�وة ف�ي أرباحه�ا بقيم�ة 260 ملي�ون 
جني�ه استرليني.وش�هدت “تيس�كو” التي 
كان�ت أنجح ش�ركة للتجزئة ف�ي بريطانيا 
اس�تقالة المدي�ر المال�ي، ل�وري مكلويي، 
قبل أس�بوع فقط من نتائجها الس�نوية في 
نيس�ان )أبريل(. وفي تم�وز )يوليو( أطيح 
بالرئيس التنفيذي، فيليب كارك، بعد تحذير 
بتخفيض الربح. وأصدرت “تيسكو” تحذيرا 
ثانيا بش�أن انخفاض األرب�اح في نهاية آب 
)أغس�طس(، لكنه�ا قالت بعد ش�هر واحد 
فق�ط “إن بيان األرب�اح كان مضخما بنحو 
250 مليون جنيه اس�ترليني”. وفي تشرين 
“إن  “تيس�كو”،  قال�ت  )أكتوب�ر(،  األول 
المبالغ�ة في األرباح كانت ف�ي الواقع 263 
مليون جنيه”، وق�ال رئيس مجلس اإلدارة، 

الس�ير ريتش�ارد برودبنت، “إنه سيتنحى”. 
وفي أوائل كانون األول )ديس�مبر( أصدرت 
الش�ركة رابع تحذير بش�أن األرب�اح خال 
ستة أشهر. وتراجعت األسهم بنسبة 45 في 
المائة عام 2014، إلى أدنى مس�توياتها منذ 
أكث�ر من عقد من الزم�ن. وأصبح التصنيف 
االئتماني من الدرجة االستثمارية في خطر، 
فيم�ا تواجه الش�ركة تحقيق�ات من مكتب 
مكافح�ة جرائم االحتيال الخطيرة ومجلس 
اإلب�اغ المال�ي. وم�ن المنتظ�ر أن يق�دم 
الرئي�س التنفيذي الجدي�د، لويس ديف، هذا 
األس�بوع خططا إلحياء المبيع�ات وتعزيز 

الميزانية العمومية.

تقييم منخفض
س�تاندرد تش�ارترد: كان العام الماضي 
عصيبا بالنس�بة للبنك الذي ازدادت س�رعة 

هبوطه وسقوطه من الحظوة.
وأص�در البن�ك الم�درج في لن�دن ثاثة 
تحذي�رات بش�أن األرب�اح خ�ال م�ا يزي�د 
قلي�ا على 12 ش�هرا، م�ع تراج�ع األرباح 
16 ف�ي المائة، إل�ى 1.53 ملي�ار دوالر في 
الربع الثالث وح�ده. واضطر ارتفاع الديون 
المعدومة البنك إل�ى مضاعفة المخصصات 
تقريبا من 289 مليون دوالر إلى 539 مليون 
دوالر في األش�هر الثاثة المنتهية في أيلول 
)سبتمبر(. وفاقم ضعف النمو في األسواق 
الناش�ئة وأسعار الفائدة األمريكية المتدنية 
ج�دا تراج�ع العوائ�د ف�ي آس�يا. وخفضت 
وكالة س�تاندرد آند ب�ورز التقييم االئتماني 

للبنك للمرة األولى منذ عقدين.
وظهرت تساؤالت أيضا حول ما إذا كان 
البنك يج�ب أن يجمع مزيدا م�ن رأس المال 
لمواجهة تزايد الديون المعدومة. وما أضاف 
إل�ى المتاعب هو توس�يع الواليات المتحدة 
لإلطار الزمني الذي س�يتم فيه التدقيق على 
امتثال ستاندرد تشارترد لقوانين العقوبات، 

لمدة ثاث سنوات أخرى.
وانخفض س�عر الس�هم بنس�بة 30 في 
المائة تقريبا في عام 2014، ليهبط إلى أقل 
من عش�رة جنيه�ات ألول م�رة منذ خمس 
سنوات. من ناحية ثانية، تعرض رويال بانك 
أوف س�كوتاند إلى أس�بوع صعب بصورة 
خاص�ة ف�ي نهاي�ة العام، ت�م في�ه تغريمه 
نتيجة خلل كبير في تكنولوجيا المعلومات. 

إضاف�ة إلى ذلك اعترف البنك بس�وء تقديره 
لق�وة رأس المال لديه في اختبارات اإلجهاد 
على بنوك أوروب�ا، واعتذر للمرة األولى عن 
تقديم�ه أدلة “مضلل�ة” ألعض�اء البرلمان 
خال جلسة استماع لها عاقة بوحدة إعادة 

الهيكلة.
فساد نفطي

بتروب�راس: عندما ب�دأ ع�ام 2014، بدا 
مستقبل ش�ركة النفط البرازيلية المملوكة 
للدول�ة قاتما بالفعل. فعلى مدى الس�نوات 
األرب�ع الماضية أجبرت الحكومة البرازيلية 
الش�ركة على تمويل الدعم على البنزين في 
الباد، في محاولة للس�يطرة على التضخم، 
ما جع�ل منها ش�ركة النف�ط المدرجة في 
البورص�ة الت�ي تعان�ي أكب�ر مديوني�ة في 
العال�م. وحت�ى في كان�ون الثان�ي )يناير( 
كان�ت أس�همها أق�ل تقريبا بنس�بة 70 في 
المائة من أعلى مس�توياتها في عام 2008، 
عندم�ا ظه�رت االكتش�افات النفطية تحت 

طبقة الملح لتبشر بعهد جديد من الرخاء.
وفي الربع األول من عام 2014 انخفض 
صافي الدخ�ل في “بتروبراس” بنس�بة 30 
في المائة عن العام الس�ابق، ليهبط إلى 5.4 
مليار ريال برازيلي واس�تمر االنخفاض في 
الربع الثان�ي. وذهب الوضع من س�يئ إلى 
أس�وأ وأدى اعتقال عضو سابق في مجلس 
اإلدارة ف�ي آذار )م�ارس( إلى اكتش�اف ما 
تعتقد الش�رطة أنه أكبر مخطط فس�اد في 
البرازي�ل عل�ى اإلط�اق. ونتيج�ة لذلك، تم 
تجميد حس�ابات “بتروبراس”، وال يمكنها 

الم�ال،  رأس  أس�واق  إل�ى  الوص�ول  اآلن 
لاس�تقالة،  لضغ�وط  إدارته�ا  وتتع�رض 
وتواج�ه الش�ركة احتم�االت العج�ز ع�ن 
الس�داد. وف�وق هذا كل�ه أث�ار التراجع في 
س�عر النفط العالمي شكوكا حول صاحية 
تطوير الرواسب النفطية تحت طبقة الملح، 
األمر ال�ذي يلقي بظاله عل�ى اإلنتاج الذي 
ضرب رقما قياس�يا جديدا في كانون األول 

)ديسمبر( بلغ 2.3 مليون برميل يوميا.

آالم الطاقة المتجددة
إي�ون وRWE: تحول ألماني�ا إلى الطاقة 
المتج�ددة س�بب آالم�ا جديدة ف�ي 2014. 
وتراجع�ت األرباح ل�دى أكبر ش�ركتين من 
ش�ركات المناف�ع في ألمانيا، وس�ط تخمة 
ف�ي س�وق الطاقة، م�ن الطاقة الشمس�ية 
إلى طاقة الري�اح. وأبلغت RWE عن هبوط 
بنس�بة 31 في المائة في األرباح التشغيلية 
للم�رة األولى منذ تس�عة أش�هر، معلنة عن 
تراجع األرباح م�ن 4.2 مليار يورو إلى 2.9 
ملي�ار يورو.وتراجع صاف�ي الدخل الكامن 
لدى إيون بمعدل الربع، إلى 1.4 مليار يورو، 
بعدما تفاقمت متاعبها بسبب ضعف الروبل.
وفي تش�رين الثاني )نوفمبر( فصلت إيون 
قس�م التوليد بالوقود األحف�وري والطاقة 
النووية ليصبح ش�ركة جدي�دة، مع التركيز 

على مصادر الطاقة المتجددة.
الخط�وة  اتخ�اذ  ع�ن   RWE وامتنع�ت 
نفس�ها. ب�دال من ذل�ك كان عل�ى ثاني أكبر 
ش�ركة للمنافع في ألمانيا من حيث القيمة 

السوقية، أن تقلص التكاليف بصورة نشطة، 
وخفضت بالتال�ي من اإلنفاق الرأس�مالي، 
وتس�عى في الوقت نفسه إلى إعادة التركيز 
من خال بيع وحدة دي�ا، المختصة بالنفط 
والغاز. لك�ن RWE تواجه مزيدا من عوامل 
اللب�س بخص�وص بي�ع “دي�ا” إلى ش�ركة 
مقاب�ل   L1 Energy الروس�ية  االس�تثمار 
5.1 ملي�ار ي�ورو. وق�د حظ�رت الحكومة 
البريطانية هذه الصفقة. يأتي هذا في وقت 
تتقلص فيه بس�رعة طاق�ة التوليد بالطرق 
التقليدي�ة ف�ي أوروبا. وتضغط الش�ركتان 
اآلن عل�ى الحكومة األلمانية من أجل إدخال 
“س�وق للطاقة اإلنتاجية” من شأنها تقديم 

الدعم للمنافع مقابل أمن التوريد.

تراجع فاخر
ب�رادا: بع�د م�رور س�بع س�نوات على 
إدراجها في بورص�ة هونج كونج وجمعها 
ملياري دوالر، ذهب البريق عن شركة السلع 

الفاخرة في 2014.
وتض�ررت المبيع�ات في الش�ركة التي 
تقودها المصممة ميوش�يا ب�رادا وزوجها 
باتريزيو بيرتيلي، في الوقت الذي انعكس�ت 
فيه حملة مناهضة للفس�اد في الصين على 
اإلنفاق على الس�لع الفاخرة. كذلك أصبحت 
التج�ارة أصع�ب من قبل بس�بب التقلب في 
العالم�ي  واالقتص�اد  العالمي�ة  السياس�ة 
والمنافس�ة م�ن العام�ات التجاري�ة م�ن 

الشركات الناشئة األصغر.
وجاء أس�وأ أداء ل� “برادا” حتى اآلن في 
الربع الثالث، حي�ن تراجع صافي الدخل 50 
في المائ�ة تقريب�ا، إلى 74.5 ملي�ار يورو، 
مقارنة بالس�نة الس�ابقة. وتراجعت أسهم 
برادا التي يوجد مقره�ا في ميانو، موطن 
العام�ات التجارية ألحذية ب�رادا وميو ميو 
وتش�يرتش وكار، إل�ى النصف ع�ن ذروتها 
في آذار )م�ارس( 2013. ويس�عى بيرتيلي 
إل�ى تعزي�ز المبيعات في منتصف الموس�م 
لعامة ميو ميو في الوقت الذي تتوسع فيه 
المجموع�ة إلى الثقاف�ة – من خال األفام 
والفن – وحتى اتخ�اذ خطوات مبدئية نحو 
صناعة المواد الغذائية. وقالت برادا، “إضافة 
إل�ى اس�تمرار البيئ�ة االقتصادي�ة الصعبة، 
س�وق الس�لع الفاخرة تتعرض اآلن لتعديل 

معين ال نعرف تماما مداه وطبيعته”.

»تويرت«... سمكة صغرية يف بحر اإلعالنات 
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رايض شنيشل يعد مباراة االردن بمثابة هنائي البطولة
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فـان جـال: دي خـيـا لـن يرحـل

كش�ف م�درب املنتخ�ب الوطن�ي العراقي رايض 
شنيش�ل ان مب�اراة الع�راق االوىل ض�د املنتخ�ب 
االردني يف مستهل مشواره ببطولة اسيا الجارية 

احداثها يف اسرتاليا تعد بمثابة بطولة لوحدها.
معرب�ا يف ترصيحات اعالمية ع�ن " امله بتجاوز 
املنتخ�ب االردني الذي يمتل�ك الكثري من املؤهالت 

الفنية والبدنية واملهارية".
واش�ار مدرب نادي قطر القطري الس�ابق إيل  ان 
" منتخب اس�ود الرافدين يعي�ش فرتة طيبة من 
خالل االندفاع الكبري لالعبني وحالة التفاؤل التي 

تسود املعسكر العراقي هنا يف اسرتاليا".
مبين�ا ان " الع�راق س�يخرج بنتيج�ة ايجابية يف 
مب�اراة االردن اذا م�ا ق�دم الالعب�ني االداء الفني 
الس�هل املقرون باالنضباط التكتيكي واالتزان يف 

الجانب الدفاعي والهجومي".
وطال�ب مدرب ال�زوراء والقوة الجوية س�ابقا " 
الالعبني باظه�ار اقىص درج�ات الرتكيز الذهني 
مع االبتعاد عن الش�د العصبي وع�دم الترسع يف 

تطبيق الواجبات التي ستناط بهم".
يذك�ر ان املنتخ�ب الوطن�ي العراق�ي س�يالقي 
نظ�ريه املنتخ�ب االردني صب�اح ي�وم االثنني يف 
اوىل مواجه�ات املنتخبني ضمن املجموعة الرابعة 

لبطولة امم اسيا الجارية احداثها يف اسرتاليا.
وكان الع�راق ق�د 5 مباريات ودية ام�ام كال من 
الكوي�ت وتع�ادل بهدف وخ�رس مب�اراة وتعادل 
يف اخ�رى مع املنتخ�ب االوزبكي وخ�رس مباراته 
الرابع�ة امام املنتخ�ب االيراني به�دف وفاز عىل 
اوملبيك االس�رتايل بثالثية نظيفة.يعقد اليوم األحد 
اإلجتماع الفني التنس�يقي للمب�اراة والذي يقام 
عند الع�ارشة صباح�ا يف فندق س�تامفورد بالزا 
بحضور مدير املنتخب الوطني والطبيب واملنسق 
االعالم�ي ل�دى املنتخب�ني، وذل�ك لتثبي�ت قوائم 
املنتخبني ومناقش�ة األمور اإلدارية والتحكيمية. 
حيث سيتحدث املدير الفني للمنتخب الوطني راي 
ويلكين�ز يرافق�ه احد الالعبني ع�ن املباراة خالل 
املؤتم�ر الصحفي املقرر بملعب املباراة عند ويليه 

املؤتمر الصحفي الخاص بالجانب العراقي.
 وخاض املنتخب الوطني السبت تدريباً بمشاركة 
جميع الالعبني بأس�تثناء س�عد عبد االمري ووليد 

سالم اللذان تدربا بإرشاف الجهاز الطبي.
هذا واكد العب دويل سابق ان العقم الهجومي الذي 
يعاني منه املنتخب الوطني لكرة القدم هو بسبب 
غياب صانع األلعاب الذي يمكنه ان يصنع الفرص 
للمهاجمني مما اثر بش�كل س�لبي عىل الحصيلة 
التهديفية ملنتخبنا الوطني يف املدد املاضية س�واء 
يف بطولة خليج�ي22 واملباري�ات التجريبية التي 
خاضه�ا الوطن�ي يف معس�كر اإلم�ارات ومباراة 

الالعب  ويل ايران.وأوضح  ل�د ا

الس�ابق ماهر حبيب: ان أسباب العقم الهجومي 
ال�ذي يعاني من�ه املنتخب الوطني خ�الل الفرتة 
املاضي�ة هو بس�بب غي�اب الالعب الذي يش�غل 
مرك�ز صانع األلع�اب يف التش�كيل الوطني األمر 
الذي اثر بش�كل كبري عىل املردود التهديفي للثلث 
الهجوم�ي  .وأش�ار حبي�ب اىل ان ابتع�اد ال�دويل 
السابق نش�أت أكرم عن تشكيل اس�ود الرافدين 
ش�هد الخط الهجومي للمنتخ�ب الوطني تراجع 
كب�ري عىل املس�توى التهديفي يف ظ�ل عدم تواجد 
الالع�ب الذي ي�ؤدي واجبات تقدي�م الكرات امام 
املهاجمني وصناعة الفرص الحقيقية امام العبي 
الثلث الهجومي.وأضاف: العقم الهجومي ألس�ود 
الرافدين سيتواصل يف بطولة األمم اآلسيوية التي 
س�تنطلق األي�ام املقبلة يف اس�رتاليا لع�دم إيجاد 

صان�ع األلع�اب وهو ما س�ينعكس ع�ىل نتائج 
املنتخ�ب يف دوري املجموعات.وختم حديثه قائالً 
: رغم الفوز األخ�ري الذي حققه منتخبنا الوطني 
يف آخر لقاء تجريبي عىل نادي س�يدني االس�رتايل 
بثالث�ة أهداف ولكن الواق�ع التهديفي يبقى ابرز 
الثغرات يف تشكيل املنتخب الوطني والذي سيكون 
س�بب مبارش يف ع�دم ذهابنا بعيداً يف منافس�ات 
البطولة اآلسيوية.عىل صعيد اخر تحوم الشكوك 
تح�وم ح�ول إمكاني�ة مش�اركة ح�ارس مرمى 
منتخ�ب األردن عامر ش�فيع يف املواجهة املرتقبة 
التي تجمع املنتخب االردني امام منتخبنا الوطني 
ي�وم غ�د اإلثنني ع�ىل اس�تاد بريس�بن يف افتتاح 
مش�وارهما يف بطولة أمم آس�يا املقام�ة حالياً يف 
أس�رتاليا .وبحس�ب ترصيح�ات صحافي�ة: فان 

الحارس االس�ايس ملرمى املنتخ�ب االردني عامر 
ش�فيع قد خضع  عىل امت�داد اإلي�ام املاضية إىل 

ترسي�ع عالج تأهييل وفيزيائي  به�دف 

استش�فائه،  غ�م عملي�ة  ر و
التحس�ن امللح�وظ عىل حالته ودخول�ه منذ أيام 

بش�كل تدريجي بالتدريب�ات الجماعية للمنتخب 

للك�رة،  واس�تخدامه 
يعان�ي  ي�زال  ال  أن�ه  إال 

م�ن بعض اآلالم البس�يطة يف 
منطق�ة اإلصاب�ة وتحدي�دا عند 

اليد الي�رسى واملفصل  اس�تخدام 

وهو ما ظهر خ�الل التدريب الذي أجراه املنتخب 
الس�بت.وذكر مدرب ح�راس مرم�ى االردن وليد 
ميخائي�ل: ان اصاب�ة حراس املرمى بش�كل عام 
به�ذه املنطق�ة له�ا خصوصية عىل اعتب�ار أنها 
تصيب أحد أهم األجزاء التي يعتمد عليها حارس 
املرمى للقيام بواجباته، ومن يتعرض لها يحتاج 
للوقت الكايف للتخلص منها حتى يضمن استعادة 
جاهزيت�ه الحركي�ة والبدني�ة".  وتاب�ع: "من�ذ 
تع�رض ش�فيع لهذه اإلصاب�ة كان�ت املحاوالت 
حارضة لعالجه وتأهيله س�واء من  شفيع  الذي 
اب�دى التزامه الكبري بالربنامج التأهييل وارصاره 
ع�ىل تحامل�ه األل�م أو م�ن الجهاز الطب�ي الذي 
راقب�ه باهتم�ام مب�ارش ومكث�ف، وكذل�ك األمر 
بالنس�بة للجهاز الفني بقي�اد راي ويلكينز الذي 
ل�ن يس�تعجل الدفع بش�فيع  وس�يمنحه الوقت 
ال�الزم للع�الج دون الضغ�ط علي�ه حفاظ�ا عىل 
س�المته وع�ىل مس�تقبله". وأض�اف:" ال ننك�ر 
ابدا قيمة ش�فيع س�واء الفنية أو القيادية ولكن 
علينا أن نضع جميعا يف حساباتنا احتمالية عدم 
قدرته عىل املش�اركة يف املب�اراة األوىل وذلك تالفياً 
لعدم التس�بب باية أعراض س�لبية جديدة تمنعه 
من العودة يف املباريات القادمة". وأكمل: "نحرتم 
كجه�از فني ارصار ش�فيع وعزيمته ومحاوالته 
للظهور أمام العراق، ولكن يف الوقت ذاته علينا أن 
نفكر بس�المته وسالمة كافة الالعبني، ويف 
حال كان شفيع حارضا فهذا امر يعطي 
املنتخب اضافة نوعي�ة بالفعل، ولكن 
اذا م�ا لم يتمكن من ذل�ك فكلنا ثقة 
بزميلي�ه معت�ز ياس�ني وأحمد عبد 
الس�تار واالمكانات التي يملكانهما 
به�ا  يتمتع�ان  الت�ي  والخ�ربات 
وقدرتهم�ا عىل تعوي�ض الغيابات 
وهو ما  ما ظهر عليه الحارسان 
يف املباريات الودية األخرية وما 
يقدماه من مستوى خالل 

التدريبات".
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 نف�ى ال�دويل األرجنتين�ي ليونيل 
مييس س�احر برشلونة اإلسباني 
ماتردد عن رغبته يف رحيل مدربه 
لوي�س إنريك�ي أو أن يك�ون قد 
طل�ب رحيل�ه، ك�رط لبقائه يف 
الكتالوني، وذلك بحس�ب  النادي 

صحيفة "سبورت" الكتالونية.
الصحيف�ة الكتالوني�ة أكدت من 
مص�ادر قريب�ة من الالع�ب، أن 
مي�يس ال يرغب يف رحي�ل لويس 
إنريك�ي ول�م يطل�ب م�ن إدارة 
ناديه إقالته، كما أش�ارت وسائل 

اإلعالم املختلفة  خالل الس�اعات 
املاضية.

أحد املصادر املقربة من الربغوث 
، أك�د أن مي�يس ل�م يتح�دث مع 
بارتوميو رئيس برشلونة مطلقاً 
بش�أن اقال�ة انريكي واس�تقدام 

مدرب أخر لخالفته.
 وكان�ت التقاري�ر الصحفي�ة قد 
أش�ارت إىل وجود أزمة كبرية بني 
مييس وإدارة ناديه بسبب الوضع 
الكائن يف الفريق بقيادة إنريكي، 
ال�دوري  إىل  برحيل�ه  لتتكه�ن 
اإلنجليزي خالل ف�رتة االنتقاالت 

الصيفية املقبلة.

 أب�دى الهولندي لويس فان جال املدير 
الفني لفريق مانشسرت يونايتد اإلنجليزي 

ثقة كبرية يف أن الحارس اإلس�باني دافيد 
دي خيا س�يجدد عقده مع النادي، والذي 

ينتهي بعد 18 شهراً.
وق�ال ف�ان ج�ال يف ترصيح�ات نقلته�ا 

صحيف�ة "دييل مي�ل" الربيطاني�ة: "نعم 
دي خي�ا س�يجدد عق�ده مع الن�ادي، ال 

توجد مش�كلة يف هذا األمر، ألنه س�عيد 
مع النادي، ويش�ارك م�ع الفريق 

بصفة أساس�ية، وهو ما يمنحه الفرصة 
ليك�ون األفضل".وع�ن تأث�ري التعاقد مع 
فيكت�ور فالديز عىل مص�ري دي خيا، رد 
املدرب الهولندي: "فالديز س�يكون 

الح�ارس االحتياطي، ولكن ال يوجد العب 
يك�ون س�عيداً بأن�ه س�يكون رق�م 2 يف 
مرك�زه، ولك�ن عليه أن يناف�س دي خيا 
بقوة بحثا عن املشاركة أساسياً، ألن هديف 

دائماً أن يكون مانشس�رت يونايتد األفضل 
يف العال�م".وكان فالديز انضم إىل صفوف 
الش�ياطني الحمر بعقد مدته 18 شهراً يف 

صفقة انتقال حر.
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 يس�عى بايرن ميونيخ األملاني للحصول عىل خدم�ات الالعب الفرنيس رافايل 
فاران مدافع ريال مدريد اإلسباني، خالل فرتة االنتقاالت الشتوية أو الصيفية 
املقبل�ة ، وذلك بناًء عىل توصية مديره الفني بي�ب جوارديوال.صحيفة " ماركا" 
اإلس�بانية أكدت أن جوارديوال يريد حسم هذه الصفقة يف أرسع وقت، حيث يريد تدعيم مركز الدفاع بالعب 
رسيع وقوي، وأشارت إىل أن املدرب سيحدد موعًدا لالجتماع مع وكيل الالعب.التقرير أوضح أن إدارة النادي 
البافاري س�رتصد 40 مليون يورو لحس�م ه�ذه الصفقة، وخاصة أن املدافع ال�دويل الفرنيس محط ألنظار 
الكثري من األندية األوروبية.وبحسب الصحيفة، سريحب الالعب صاحب ال21 عاًما  بهذه الصفقة، وخاصة 

أنه ال يجد املساحة الكافية يف تشكيلة مدربه اإليطايل كارلو أنشيلوتي املدير الفني لريال مدريد.

سالم شاكر يطالب الرشطة باالستغناء لالحرتاف
 

ذك�ر مصدر مقرب م�ن الهيئة اإلداري�ة املؤقتة لنادي 
الرط�ة عىل ان الدويل س�الم ش�اكر يرغب بالرحيل 
عن صفوف القيثارة الخرضاء بعد نهاية مش�اركة 
املنتخب الوطن�ي يف البطولة اآلس�يوية لخوضه 

تجربة احرتافية يف احد الدوريات الخليجية .
وق�ال املصدر: تواج�د خالل األي�ام القليلة 
املاضية والد الالعب الدويل س�الم ش�اكر 

يف ن�ادي الرطة من اج�ل مخاطبة الهيئ�ة اإلدارية املؤقتة 
للن�ادي للحص�ول عىل االس�تغناء الرس�مي لالع�ب املذكور 
وانه�اء التعاق�د بالرتايض خصوص�اً بعد ان تم�ت مفاتحة 
ش�اكر يف اآلونة األخرية لالحرتاف يف احد الدوريات الخليجية.

وأضاف املصدر: وفقاً للعقد املربم مع الدويل س�الم شاكر مع 
إدارة الرطة الس�ابقة هناك فق�رة تتيح لألخري االنتقال اىل 
اي ن�اد آخر خارج حدود الدوري املحيل  م�ن دون العودة اىل 
اإلدارة الحالي�ة , ولكن الالعب يح�رتم العقد املوقع مع إدارة 

الرطة ويحاول ان ينهي تعاقده مع الرطة بالرتايض.

 
الس�ابق لكرة زاخو رجا رافع إدارة النادي الش�مايل بالكاذبة بعد التنص�ل عن وعودها باإليفاء وصف املحرتف السوري 

مس�تحقاته  املالية التي ما تزال بذمة اإلدارة املذكورة .وأكد رافع: انه تلقى العديد من الوعود  من رئيس الهيئة بباق�ي 
اإلدارية لنادي زاخو من اجل اإليفاء بباقي مستحقاتي املالية ولكن لحد اآلن لم أتسلم اي يشء من مستحقاتي املالية التي تبلغ 
" 35 " ال�ف دوالر رغ�م الوعود املتكررة من قبل رئيس الهيئ�ة اإلدارية لنادي زاخو عبد الوهاب محمد عيىس.وأوضح: تنازلت 
ع�ن حقوق�ي املالية مجرباً بعد تلك الوعود الكاذبة خصوصاً بعد ان تحجج�ت اإلدارة بموضوع التجاوز عىل الحكم الذي قاد 
مباراتن�ا يف املوس�م املايض امام ن�ادي الرطة.وختم رجا حديثه بقوله : ال فائدة من تقديم ش�كوى ضد إدارة نادي زاخو 

كونها لن تأتي بأي جديد يف هذا الخصوص يف ظل تواجد العديد من الشكاوى التي لم يتم الفصل بها حتى اآلن.
 

كش�ف االتحاد العراقي املركزي لكرة القدم عن عدم 
منح الدويل الس�ابق حس�ني س�عيد الض�وء األخرض 
لتس�ميته من قبل مجلس إدارة االتحاد لتمثيل الكرة 
العراقي�ة يف االنتخاب�ات املقبل�ة للمكت�ب التنفيذي 
لالتح�اد األس�يوي .وذكر عض�و اتحاد الك�رة فالح 
م�وىس: حتى اآلن ل�م يناق�ش أعضاء اتح�اد الكرة 
موض�وع ترش�يح الش�خصية الت�ي س�تمثل الك�رة 
العراقية يف االنتخابات القارية التي من املزمع إجرائها 

منتص�ف أيار املقبل وكل ما أش�يع مؤخراً عن تس�مية 
حسني س�عيد لتمثيل االتحاد العراقي لكرة القدم يف هذا 
املحف�ل هي إنباء غ�ري دقيقة .وأضاف موىس : مس�ئلة 
ترش�يح اس�م معني لش�غل عضوية املكتب التنفيذي يف 
االتح�اد األس�يوي أمر م�رتوك لقرار اتح�اد الكرة وهي 
الجهة الوحيدة املس�ئولة ع�ن هذا الش�أن املهم .وختم 
قوله : س�يتم مناقش�ة هذا املوضوع يف االجتماع املقبل 
للمكت�ب التنفي�ذي التحاد الك�رة بعد انتهاء مش�اركة 
املنتخب الوطني يف البطولة األس�يوية التي تدور رحاها 

حاليا عىل املالعب االسرتالية.

أك�د املدير الفني للمنتخب أش�بال العراق س�عد هاش�م عن حصوله ع�ىل تطمينات من قبل عدد م�ن أعضاء اتحاد 
الك�رة لرتحيل منتخب�ه لتمثيل الصف الوطني لفئة الناش�ئني .وذكر هاش�م: حصلت عىل موافق�ة مبدئية من قبل 
عدد من أعضاء اتحاد املكتب التنفيذي التحاد الكرة عىل ترحيل منتخب األش�بال الحاصل عىل بطولة أس�يا األخرية 
لتمثيل منتخب الناش�ئني .وأضاف هاش�م : اتحاد الك�رة منحني الضوء األخرض لتهيئة العبي منتخب الناش�ئني 
لالس�تحقاقات الدولي�ة املقبلة لحني حصويل عىل التس�مية الرس�مية بع�د اجتماع اتحاد الك�رة فور نهاية 
مش�اركة املنتخب الوطني يف البطولة األسيوية .وختم قوله : أضفنا لصفوف املنتخب عدد من الالعبني 
ضمن األعمار التي تتيح لهم التواجد ضمن منتخب الناشئني من خالل املباريات التجريبية 

التي خضنها خالل الفرتة املاضية مع عدد من األندية يف العاصمة بغداد واملحافظات.

مييس برئ من شائعات انريكي

بايرن ميونيخ يرصد 40 مليون يورو 
لضم فاران

فالح موسى ينفي ترشيح حسني سعيد 
لتمثيل العراق آسيويًا

منتخب اشبال الكرة مرشح للرتحيل لفئة الناشئني

دويل سابق: املنتخب يعاين من العقم اهلجومي بسبب غياب صانع األلعاب
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�أ فــــــــــــقي

عمــــــــودي

أن عن�ق الزراف�ة يحت�وي على 

عدد من الفقرات يساوي العدد 

الموجود في عنق االنسان 

أن مجموع ماتضعه أنثى الذباب 

من بيض طوال حياتها أكثر من 

500 بيضة 

س�مك  م�ن  س�مكة  أل�ف  أن 

كيلوجرام�اً  ت�زن  الفان�وس 

واحداً 

أن ارتف�اع نس�بة الملوحة في 

البحار يستطيع االنسان العوم 

بدون خشية ان يغرق 

أن التم�ر يزيل االمس�اك، بينما 

البلح غيرالناضج يوقف 

االسهال 

لس�عتك  العس�ل..اذا  نحل�ة  أن 

تموت هي على الفور 

أن أول األصوات التي يس�تطيع 

الطفل تمييزها، هو صوت األم

قصيدة

كش�فت وكال�ة الفض�اء األمريكية 
“ناسا” عن صورة جديدة أكثر إبداعاً 
من أي وقت مضى تس�مى ب�”أعمدة 
الفض�اء  تليس�كوب  ق�ام  الخل�ق”، 
“هابل” بإلتقاطه�ا من جديد بتقنية 

عالية الجودة والدقة.
الت�ي  الص�ورة  “ناس�ا”  ووصف�ت 
أعم�دة  بثالث�ة  “هاب�ل”  إلتقطه�ا 
عمالقة م�ن الغاز الب�ارد غارقة في 

البنفس�يجية  األش�عة ف�وق  ض�وء 
م�ن  مجموع�ة  تتوس�ط  الحارق�ة 
النج�وم الضخمة في منطقة س�ديم 

.”m 16“ النسر
وإلتقط تليسكوب “هابل” أول صورة 
لهذه المنطقة ع�ام 1995، وصنفت 
حينه�ا كواح�دة م�ن أفضل عش�رة 
ص�ور يلتقطه�ا المرص�د الفضائي، 

وفقاً لما ورد بموقع “سي إن إن”.

ألب�ان  الفرنس�ي،  المص�ور  نش�ر 
الخ�اص،  موقع�ه  عل�ى  هندريس�كس، 
لقطات أخاذة، تظهر التناقض الس�حري 
ح�ارة  لينابي�ع  الطبيع�ة  ف�ي  العجي�ب 
تفج�رت أمام�ه فجأة خ�الل رحل�ة إلى 

مرتفعات أيسلندا الباردة.
ويقول هندريكس: “كنت مستيقظاً ألكثر 
من 24 س�اعة في رحلتي تلك، حاصرني 
ضباب كثي�ف فجأة بينما أقود س�يارتي 
بحثاً ع�ن المخي�م الذي أضع�ت الطريق 

إليه، وإذ بي أشاهد ما كان أقرب لمعجزة 
ما، وكأني أحلم، كان مشهداً من أجمل ما 

رأيت”.
وأس�رع هندريك�س إل�ى تن�اول عدس�ة 
الكاميرا، ليسجل لقطات مدهشة المتزاج 
الحرارة والبرودة في مرتفعات س�احرة 

وتحت غيوم مذهلة األلوان.
بالقيادة  ويضي�ف هندريك�س: “أخ�ذت 
أس�رع بعد أول لقط�ة، ألبحث عن المزيد 

من جواهر الجمال الذي حظيت به”.

أن  حديث�ة  أمريكي�ة  دراس�ة  كش�فت 
ممارسة الحامل للرياضة بانتظام تحمي 

طفلها من ارتفاع ضغط الدم مستقبالً.
وشملت الدراسة 55 إمرأة حامل إعتادت 
ممارس�ة الرياضة بانتظام مثل المشي 
والج�ري، ووجد الباحث�ون أن أطفالهن 
انخفض ضغط ال�دم لديهم عند بلوغهم 
سن من 8 ل� 10 س�نوات، وفقاً لما ورد 

بموقع “ديلي ميل”.
وق�ال جيمس بيفارنيك، مؤلف الدرس�ة 
وأس�تاذ عل�م الحركة ف�ي جامعة والية 

“ميتش�يجان”، إن األطف�ال المولودين 
ألمه�ات اعتدن على ممارس�ة النش�اط 
البدني، خاصة في الثالثة أشهر األخيرة 
من فت�رة الحم�ل، لديه�م انخفاض في 
ضغ�ط ال�دم عن�د بلغوه�م س�ن ال� 10 
س�نوات.تعد تل�ك الدراس�ة األمريكي�ة 
األولى من نوعها التي توضح أن انتظام 
األم في ممارسة الرياضة يخفض فرص 
إصاب�ة طفله�ا بارتف�اع ضع�ط ال�دم، 
وبالتال�ي يحميه من اإلصاب�ة بأمراض 

القلب واألوعية الدموية.

اعمدة اخللق
بريشة النجوم

ينابيع حارة
وسط الصقيع

خملوق يعيش 1400 عام!

املاموث يلعن االنسان

فوائد
الكاكاو

رياضة احلامل
حتمي قلب الطفل
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�لثور 

�ل�سرطان

�لعذر�ء

�لعقرب

�جلدي

حوت 

�حلمل

�جلوز�ء

�ال�سد

�مليز�ن

�لقو�س

�لدلو

ح�اول أن تنظ�م وقت�ك وال تهم�ل 
حياتك الش�خصية بسبب اهتمامك 
بالعم�ل. فكر جديا ه�ذه الفترة أن 
تذهب في رحلة إلى ش�اطئ البحر 
لتجدد نش�اطك. توقف عن الكسل 
وال تض�ع الوقت دون أن تس�تمتع 

به. 

ربم�ا تش�عر أن أم�ورك العاطفية 
مضطربة هذه األيام ولكن عليك أن 
تهدأ وتتعامل م�ع األمور بحكمة. 
الشعور باألس�ف والندم لن يفيدك 
بش�يء ولك�ن علي�ك أن تبحث عن 
الخط�أ وتح�اول أن تج�د طريق�ة 

مناسبة لتنقذ ما يمكن إنقاذه. 

أن  الماض�ي  لس�لبيات  تس�مح  ال 
تؤثر عل�ى حاضرك. ربم�ا يحالفك 
الحظ الليلة وتلتقي بالشخص الذي 
طالما انتظرته. الحياة تصبح أجمل 
عندما يكون هن�اك صديق مخلص 
أو حبيب وفي فال تنغلق على نفسك 
وحاول أن تعثر على نصفك اآلخر. 

كن منصفا وال تهتم بأي جانب في 
حياتك على حس�اب الجانب اآلخر. 
التفاؤل أحد س�بل النج�اح، فال بد 
أن تحتف�ظ دائما باألمل. يمكنك أن 
تذهب هذا المس�اء لتتناول العشاء 

في المطعم الذي تفضله. 

بالوح�دة  الليل�ة  كن�ت تش�عر  إذا 
بأصدقائ�ك  تتص�ل  أن  فيمكن�ك 
وتدعوهم لزيارتك وقضاء س�هرة 
لطيف�ة مع�ك. ال ب�د أن تفكر جيدا 
قب�ل أن ت�ورط نفس�ك ف�ي عالقة 
غي�ر واضحة. حاول أن تتغلب على 
غضبك كي ال تخسر الكثير بسببه. 

ال تضع دقيقة واح�دة في التفكير في 
الماض�ي واهت�م بمس�تقبلك. أصع�ب 
اله�دوء  م�ن  بقلي�ل  تح�ل  المواق�ف 
والحكم�ة ف�ال داع للعصبي�ة. تأكد أن 
الحب موجود ف�ي الواقع وليس فقط 
ف�ي الرواي�ات الخيالية وأن�ك يوما ما 
ستلتقي به وتجني من خلفه السعادة.

ابحث عن األش�ياء التي تس�بب لك 
الشعور بالسعادة وال تتردد في أن 
تس�عى لتحقيقها. قد تصل فاتورة 
التليف�ون عما قري�ب وأنت الوحيد 
المس�ئول عنها ألن�ك دائما تفضل 
الحدي�ث مع أصدقائك ف�ي الهاتف 

بسبب وبدون سبب. 

الح�ادة  المناقش�ات  إل�ى  ال تتط�رق 
خاص�ة إذا كنت ال تجي�د النقاش. هل 
اخت�رت فع�ال أن تعي�ش أع�زب حتى 
نهاية العمر؟ يمكنك أن تعيد النظر في 
هذا القرار فربما تندم بعد تقدم السن 
وعندها س�تجد نفس�ك فريسة سهلة 

لالكتئاب الناتج عن الوحدة والعزلة. 

رك�ز أكث�ر على ما تقوم ب�ه وال داع 
ألعمال�ك المته�ورة في صب�اح هذا 
اليوم. قد تضطر إلى مواجهة رئيسك 
في العمل للتناقش في بعض األمور 
وس�تكون أنت المنتصر. مزاجك قد 
يتغير في فترة ما بعد الظهر وتصبح 

متوترا وذلك ألمر عائلي طارئ.

ربما تشعر اليوم أنك مفعم بالطاقة 
فلماذا ال تس�تغل هذا الش�عور في 
إنجاز العديد م�ن المهام المطلوبة 
منك. افتح عينيك على الحياة وعبر 
عن رأيك بمنته�ى الحرية. ال تفكر 
في أي ش�يء قد يس�بب ل�ك القلق 

والعناء

حاول اليوم أن تحافظ على هدوئك 
حتى وإن تعرضت لبعض المواقف 
السخيفة. ربما تشعر الليلة ببعض 
اإلره�اق ل�ذا فال داع للخ�روج هذا 
المساء مع أصدقائك وابق قليال في 
المنزل بع�د أن تأخ�ذ حماما دافئا 

برائحة النعناع.

عبر عن مشاعرك بصراحة ولكن دون 
أن تجرح أحدا. عندما تشعر أن شخصا 
م�ا يهتم بك، فال ب�د أن تقابل اهتمامه 
بالود واللطف، وعندما تشعر أن هناك 
شخصا ما يتجاهلك ويحاول أن يهمش 
من دورك فال بد أن تعلم أنه ال يستحق 

أن يكون موجودا في حياتك.
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فوائد مذهل�ة من ال�كاكاو الخام عـ

العضوي :
العض�وي  الخ�ام  ال�كاكاو   ).1  
يحتوي على الكالس�يوم أكثر من 
حلي�ب البق�ر )يصل إل�ى ٪40 او 
أكث�ر (. وم�ن الجيد تن�اول بعض 
مربعات الشوكوالته خالل اليوم .
العض�وي  الخ�ام  ال�كاكاو   ).2  
يحت�وي على أكثر م�ن 40 ضعف 

للم�واد المض�ادة لالكس�دة م�ن 
العن�ب الب�ري . انه يحت�وي على 
 ، 100g بدرجة 98000 في ORAC
مقابل التوت الذي يصل الى 2400 

 .
3.( إذا كن�ت تبحث عن المزيد من 
الحدي�د ويك�ون نظام�ك الغذائي 
نبات�ي ال تحت�اج ال�ى المزي�د من 
البحث . الكاكاو هو مصدر للحديد 

اعلى من النبات�ات ، حيث يحتوي 
عل�ى 7.3 ملجرم م�ن الحديد لكل 
100 ج�رام  , ه�ذا بالمقارن�ة مع 
الس�بانخ الت�ي تحت�وي على 3.6 
ملج�رام ، ولح�م البق�ر والض�أن 

يحتوي على 2.5 ملجرام .
 4.( الكاكاو الخ�ام العضوية هي 
واح�د م�ن أعل�ى المص�ادر ذات 
األص�ل النبات�ي من المغنيس�يوم 

وال�ذي يعتبر م�ن أكث�ر المعادن 
الت�ي تعان�ي م�ن الناق�ص اليوم 
ف�ي العالم العربي . المغنيس�يوم 
ضروري لصحة القلب ، ويس�اعد 
على تحويل الجلوك�وز إلى طاقة 
نستهلكها، والتي تمكن الدماغ من 

العمل بالتركيز الحاد والواضح
5.( ال�كاكاو العض�وي الخام هو 
مصدر وفير من المواد الكيميائية 

الت�ي ثب�ت علمي�ا انها تؤث�ر على 
الم�زاج وتقلل االكتئ�اب وهي  – 
الفينيل  الدوبامين، السيروتونين، 
ايثيل امين ،و االناندامين . وترتبط 
هذه الناقالت العصبية إلى مشاعر 
الدافئ من الرفاه والسعادة . فهي 
ق�ادرة حت�ى تخفي�ف االكتئ�اب 
. وه�ي طريق�ة صحي�ة ولذي�ذة 
وطبيعية للحصول على السعادة .

1 – أق�ى حدود العم�ران البرشي 
جنوب العالم –

 2 – كلمتان : يسجن + من مناسك 
الحج –

 3 – عكسها رشيف –

 4 – نص�ف ضياء – أمريكي أخرتع 
الفونوغراف –

 5 – أديب عربي راحل –
 6 – زعي�م أملاني راحل – يف املصنع 

–

 7 – عالم�ة موس�يقية – جزي�رة 
أسيوية –

 8 – عاصمة أسيوية – شكر –
9 – أداة جزم – ذكي .

1 – نقيب صحاف�ة لبناني راحل – 
تعب –

 2 – متشابهان – أكرتاث –
 3 – متشابهة – يوم ذو ندى –

 4 – حيوان أليف – س�جن – ضعف 

–
 5 – تهديدي – عكسها تعد –

 6 – متش�ابهان – ينقل خرب الوفاة 
–

 7 – ثمني – الود –

8��� شاعر عبايس –
 9 – حمار – عاصمة الضباب .

بصل صغري الحجم - 1
ة ومفرومة فرماً  طماطم مقرشرّ

ناعماً - 3
ثوم مهروس - 3 فصوص

عة إىل  ة ومقطرّ بطاط�س مق�رشرّ
مكعبات - 1

زبدة - مكعبان
زيت زيتون - ملعقتان كبريتان

كريمة - ربع كوب
مرق دجاج - كوب

ملح - بحسب الرغبة
فلفل - بحسب الرغبة

ة أوريغانو - رشرّ
طريقة العمل

�ي زي�ت الزيت�ون  ر، حمرّ 1- يف ق�درّ

وذورّب�ي الزبدة ثمرّ ق��رّ البصل حتى 
يذبل.

وقلرّب�ي حت�ى  الث�وم  أضيف�ي   -2
تحمر.

البطاط�س  مكعب�ات  ضع�ي   -3

واخلطي حتى تذبل تماماً.
4- أضيفي الطماطم واخلطي.

الدج�اج  م�رق  أس�كبي   -5
واخلطي.

�ي الق�در واتركيه حتى  6- غطرّ
ينضج املحتوى تماماً.

7- أضيفي الكريمة.
8- أس�كبي الخلي�ط يف الخالط 

الكهربائي واهرسيه.
9- أعيدي الحس�اء املهروس إىل 

القدر.
واملل�ح  باألوريغان�و  ه�ي  نكرّ  -10

والفلفل.
11- قدرّمي الحس�اء إىل جانب خبز 

الباجيت أو التوست املحمرّص.

شككت نتائج دراسة جديدة يف افرتاضات سابقة 
تفيد ب�أن حي�وان املام�وث الصويف وغ�ريه من 
الحيوانات العمالقة التي سادت العرص الجليدي، 
ربما لم تقتل بس�بب تأثري تص�ادم كويكبات أو 
مذنبات ولكنها تش�ري إىل احتماالت بأن أعدادها 
تضاءل�ت وانقرض�ت بعد ذلك بفع�ل تغري املناخ 
وتدخ�ل اإلنس�ان.وأثارت دراس�ة أجراها علماء 
اآلث�ار م�ن جامعت�ي “لن�دن” و”كاليفورني�ا” 
ش�كوكاً بش�أن وج�ود أي دلي�ل كب�ري يؤيد تلك 
النظريات التي تفيد بأن انفجاراً كبرياً يف الفضاء 
أدى إىل ح�دوث فرتة مفاجئة م�ن التغري املناخي 
يف نهاية الع�رص الجليدي األخري، طبقاً ملا ذكرته 

وكال�ة “أنباء ال�رشق األوسط”.وأش�ارت إىل أن 
العلماء وجدوا أن األج�زاء الصغرية املحرتقة من 
الصخور والرتبة املعروفة باس�م )سكوريا( ربما 
نتج�ت عن انفج�ار ح�دث يف واقع األم�ر بفعل 
حرائق تسبب فيها اإلنس�ان.كما وجد الباحثون 
من خالل هذه الدراسة الجديدة الرتبة يف املواقع 
األثري�ة التي تع�ود للعرص الحجري يف س�وريا، 
تتناث�ر فيها قط�ع كروية من الزج�اج املنصهر 
والكربون مش�ابهة لغريها من األجزاء الصغرية 
الت�ي وجده�ا الباحث�ون متناث�رة يف كل أنح�اء 
األرض، ويعتق�د أنه�ا ناجمة عن تأث�ري تصادم 
نيازك.وم�ع ذل�ك ي�رى العلماء أن ه�ذه القطع 

الصغ�رية يف الرتبة لم تكن نتيجة حرارة ش�ديدة 
نتج�ت ع�ن تص�ادم مذنبات ب�ل ج�اءت نتيجة 
ح�رارة أكث�ر اعتداالً م�ن ذلك بكثري.كم�ا يعتقد 
العلماء أن هذه األجزاء الصغرية ربما نتجت بدالً 
من ذلك عن حرائق إلنشاءات يف العرص الحجري 
وأدت النصه�ار الرتب�ة الت�ي كانت تس�تخدم يف 
هذه اإلنش�اءات.ولفت العلم�اء إىل وجود العديد 
م�ن النظري�ات بش�أن مقت�ل واندث�ار عمالقة 
العرص الجلي�دي مثل املام�وث الصويف.وأضافوا 
أن املاموث الصويف يعتق�د أنه ظل يجوب األرض 
من حوايل 200 ألف سنة قبل أن ينقرض يف نهاية 

املطاف منذ 10 آالف سنة.

تداول�ت ال�وكاالت اليوم�ني املاضي�ني نب�أ اكتش�اف 
علم�اء لجينات تمنح الح�وت املحدودب ال�رأس عمراً 
يمت�د إىل 200 عام، وه�و ما قد يس�اعد يف إطالة عمر 
اإلنسان.اكتش�ف العلماء مخلوق�اً يعيش عىل األرض، 
معدل طوله س�نتيمرت واحد فق�ط، يجعل الحوت وكل 
الكائن�ات عجائ�ز أمامه دائما، ألن الش�يخوخة التدق 
بابه وال يفتح لها مهما طال عليه الزمن، وهو ال يموت 
يعه إرباً، بل تش�تد  إال بش�ق األنفس، حت�ى لو تم تقطرّ
عزيمت�ه كلم�ا تقدم بالس�ن، لدرجة أنه باس�تطاعته 
العي�ش أكثر م�ن 1400 عام.يعرف ه�ذا الكائن علمياً 
نوع�ه   ،hydra magnipapillata أو  “هي�درا”  باس�م 
“جوفمع�وي” أس�طواني الجس�م، ويعي�ش يف املياه 
العذب�ة وال�ربك واألنهار.وعك�ف عىل دراس�ة املخلوق 
باحث�ون من جامعة جنوب الدنمارك، حيث اكتش�فوا 

الطريقة التي ال يش�يخ بها وسجلوها قبل عام كبحث 
يف مجل�ة “نيترش” العلمية الش�هرية، حي�ث ذكروا أن 
احتمالي�ة موت�ه تكاد يكون ش�به مع�دوم تقريباً، ثم 
أك�د قائد فريق الباحثني أن 5٪ من “الهيدرا” املحفوظ 
ل�دى العلم�اء يف املختربات يمكن�ه البقاء حي�اً 1400 
س�نة وأكثر” وف�ق ما ذك�ره العال�م أون جونز.وقال 
جونز وهو عالم األحياء التطوري وبروفس�ور مساعد 
بمركز “ماكس بالنك أودنس” يف الجامعة الدنماركية، 
أن “هي�درا” ال�ذي ال يط�رأ عليه أي تغيري م�ع الزمن، 
ويمي�ل الناس وبعض العلم�اء إىل االعتقاد بأن التقدم 
يف الس�ن حتمي يط�ال كل الكائنات، خاصة اإلنس�ان 
الذي يتعرض لألمراض أكثر يف الش�يخوخة، لكن األمر 
مختلف مع “الهيدرا” الذي لو قطع جس�ده تجدد مع 
كل قطعة بحيث تصبح “هيدرا” آخر متكامل، أي كأنه 

يستنسخ نفسه.وسبق لعلماء “جامعة كيل” األملانية، 
أن درس�وا “الهي�درا” ال�ذي ب�دأ وجوده ع�ىل األرض 
قبل 550 ملي�ون عام، وأصدروا عنه دراس�ة مخربية 
مفصل�ة ع�ام 2009، ولخ�ص النتائ�ج أس�تاذ علوم 
البيولوجيا بالجامعة، الربوفسور توماس بوش، حيث 
ق�ال” إنه حيوان خالد ال يم�وت” وذلك طبقاً لتعبريه 
املجازي العلم�ي، ال الحريف بالتأكي�د، إذ ال يشء يبقى 
خالداً عىل األرض”.وأرجعت طالب�ة دكتوراه وباحثة 
من الجامعة، اس�مها آنا ماري بوم ت�درس “الهيدرا” 
منذ س�نوات، أن من أس�باب عدم موته امتالكه خاليا 
جذعية خاصة تنقسم بشكل دائم ومنتظم وال تنتهي 
أبدا، وهذا ال يحدث لإلنسان ومعظم الكائنات األخرى، 
حيث يتقلص انقسام خالياها الجذعية بمرور الوقت 

فتصل اىل الشيخوخة.
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سالمات »قاهرالدواعش«
ل���ة لثا لعي���ن ا ا

مؤيد عبد الزهرة

عنا وعنهم
مس���احة لل���رأي

مدي�رة رشطة والية ملبورن األس�رالية ذهبت بدع�وة إىل مؤتمر 
الرشطة اآلسيوية يف العاصمة املاليزية »كواالالمبور« وتصادف وجود 
زوجه�ا يف العاصمة املاليزية وحتماً س�ينام الليل إىل جانب زوجته يف 
الفن�دق ال�ذي تقيم فيه وح�ن حدث ذل�ك قامت الدنيا ول�م تقعد يف 
اس�راليا فقد اعترب برملان الوالي�ة عملية نوم الزوج يف غرفة مدفوعة 

من املال العام مخالفة قانونية .
 أما الصحف األسرالية فحدث وال حرج يف إدانتها لعملية نوم الزوج 
يف غرف�ة مدفوعة من املال الع�ام وكذلك لم يبخل رس�امو الكاركتري 
بإظهار املديرة بأشنع الصور وأمام هذا الهول قدمت املديرة املسكينة 

استقالتها مرفوقة بأشد االعتذار للشعب األسرايل.
أما نحن فخذ أمثلة ومنها »أيهم الس�امرائي« أول وزير للكهرباء 
لذل�ك انطب�ق عليها املث�ل القائل)املال�ه أول ماله تايل( األس�تاذ أيهم 
ش�فط املليارات وهرب إىل التي التغرب عنها الش�مس بريطانيا التي 
يحمل جنسيتها وينعم بحمايتها ومن يوم الشفط إىل يومنا هذا ينعم 
األس�تاذ أيه�م بحياة ضوئية باذخ�ة ونحن نعيش ع�ى أنغام اليأس 
من وجود كهرباء مث�ل كهرباء بقية الدول ولو الفقرية منها وما من 
لجنة برملانية اس�تطاعت تقدي�م القرائن املتعلقة بأيهم الس�امرائي 

ألستعادته واألموال املنهوبة ليمثل أمام العدالة.
وع�ى صعيد األع�ام فق�د تفوقنا ع�ى أم�ريكا ودول أوربا بعدد 
الفضائيات والصحف فما من دولة زادت فيها الصحف عن العرشة أو 
أكثر بقليل أما نحن فلدينا أكثر من مئة صحيفة »أو عليك ياألنرنيت« 
هذه الكثرة يف عدد الصحف شتتت القراء وأصبح وصول الرأي خارج 
اهتمامات املواطن املغلوب عى أمره، يف الغرب يتوجه املواطن صباحاً 
أل خذ حقه م�ن الرأي من الصحافة فلكل مواطن محطة يلتقي فيها 
بكاتب�ه املمي�ز وأطروحات�ه الجديدة وكذل�ك يعثر عى الخ�رب األنيق 
والجدي�د ع�داك عن وفرة االهتمام�ات التي تنرشها أقس�ام الجريدة 

وهنا ك عمود يومي يمتد عى صفحات اسمه »بريد املحرر«.
ينع�م املثقف املبدع عنده�م بتفرغ فهو يق�دم مرشوعة إىل واحد 
من مجالس الثقافة  ويضع الس�قف الزمن�ي ألنجاز املرشوع فتأتيه 
املوافق�ة ع�ى تفرغه بمرب ملدة س�نة أو س�نتن، اما نح�ن فاإلذالل 
ه�ي مهمة املؤسس�ات الثقافية حي�ث يتوجب عى املب�دع أن ينتظر 
يف االس�تعامات الرئيسة ثم يف اس�تعامات املكتب الخاص وال غرابة 
بع�د كل هذا االنتظ�ار أن يقال له »ش�وفلك غ�ري درب فنحن يف زمن 
يف الحكوم�ة دروب والربمل�ان دروب أيضا، فيعود املبدع مكس�وراً وال 
عزاء يف ذلك غري اتحاد األدباء وباره الشهري وهات يارسبس ربع عرق 

وماعون لبلبي ويلعن أبو الدروب.
يس�تيقظ املواط�ن هناك وأمام�ه حلقة اليوم م�ن برنامج العمل 
فيجدول الساعات وهو يقطع الطرق النظيفة بوسائل نقل نظيفة يف 
شوارع ال تخلو قطعاً من أشجار وورود، ويستيقظ املواطن يف عراقنا 
ع�ى هموم بعد ان غادر نوماً مهموماً تحارصه الديون  وتحيط بيته 
النفاي�ات وتمأل الش�وارع التي يقط�ع النفايات ولي�س يف األفق غري 

النفايات..!

من يح�ب وطنه ،يفتديه ويقاتل من اجله حتى النرص او الش�هادة 
،هكذا هم االبناءالربرة الذين رضعوا من حليب األرض وكانوا اوفياءعى 
العه�د ،مقاتلن صناديد ،اليهابون املوت ،وهم يقاتلون ويتقدمون مثل 

اعصارماحق .
نماذج علمتنا أبجدية الصمود وعنفوان العراقي وشموخه ومطاولته 

أمام التحديات 
رس�مت لنا آفاق ومديات عن ش�جاعة الشجعان يف ساحات املنازلة 
لت�زرع يف النفوس قيم�ة التضحيات من اجل وطن مع�اىف  المكان فيه 
لغ�از اودخيل اومحتل كائن من يكون .من هؤالء راية  خفاقة يف امليدان  
صوالت وجوالت عزوم يشهد بها اليوم االعداءقبل األصدقاء حملت اسم 
عبد الوهاب ألس�اعدي عن جدارة واستحقاق وهو ومقاتليه األشاوس 
يطهرون املنطقة تلو األخرى من نجاس�ة اإلره�اب الداعيش ويحيلون 
وجوده اىل جحيم . ألس�اعدي الذي اس�تهدف غري م�رة من اإلرهاب لم 
يراجع  رغم اإلصابات التي تطرز جس�ده وبقي كعهده للوطن جنديا 
مقداما يقود املعارك من موقع اىل اخر ليعيد الفرحة اىل النفوس بتحرير 
املحتل من ه�ذه املنطقة او تلك .لقد اثاروجود هذا القائد امليداني رعب 
املرتزق�ة وإرهابي�و داع�ش أم�ام تخطيطة وش�جاعته والي�ات عمله 
وتحريك�ه للق�وات وماس�بب لهم من خس�ائر فادح�ة أرواح ومعدات 
ومواق�ع كانوا يحكمون قبضتهم عليها ولهذا اصبح هذا الصنديد هدفا 
يتق�دم عى بقية أهدافهم ،ولهذا أيضا حاولوا م�رارا ان ينالوا منه مرة 
بم�ا يس�مى االنتحارين وأخ�رى بهجمات مكثفة ع�ى مواقع تواجدة 
وثالثة بتوزيع عرشات القناصين الس�تهدافه وهذا ماكان حيث أصيب 
هذه املرة برصاص قناص إرهابي مع ذلك بقي صامدا حتى تم إسعافه 
ونقل�ه اىل املش�فى للع�اج م�ن االصابه . ه�ذا الرجل مث�ال رائع بحق 
للعس�كرية العراقية وأنموذج للقائ�د امليداني الذي يقود قواته ويرضب 
املثل لشجاعة العراقي الذي نذر نفسه لتلقى احد الحسنين أما الشهادة 
أو النرص ودون ذلك التراجع . نعم ان ألساعدي مفخرة للعراق ولقواته 
املس�لحة الباسلة ،بيد ان الس�ؤال الذي يطلق وبمرارة عاليه ملن يهمهم 
األمر ،هل ارتقى اآلخرين ملس�توى نفس وجراح الرجل وهو الذي تزوج 
الخن�ادق وما غادرها لحظه ؟، ملاذا ينزلون به ويتجاهلونه وهو يصعد 

بهم أنموذجا وقدوة للقائد ؟!
لقد اطلقوا عليه لقب » قاهرالدواعش« وهو يستحق ذلك عن جدارة 
، م�ع هذا فمن قال فيه لم يكلفوا انفس�هم وفادته وعيادته وزيارته يف 

املستشفى« ابن سينا«وهو اليتعدى خطوات عن مقار عملهم ؟!.
مل�اذا كب�رية نقولها ونرس�م معه�ا الكثريم�ن عامات االس�تفهام 

والتعجب ؟.
اج�ل ملاذا ،وه������و الذي يصع����د بكم ،تحاول�ون تجاهلة بل 

والهبوط به ؟! .
سامات وألف سامات »قاهرالدواعش«وقبلة عراقية عى جراحك.

نسخة منه اىل القائد العام للقوات املسلحة 
-ا لوزراءكافة

- رؤساء األحزاب والكتل السياسية. فؤاد حسونكـاريكـاتـير

غيالن

 كلب بنفسجي جيلب لصاحبته اموال
جعلت مواطنة بريطانية اس�مها س�تيفاني 
مري�م من كلبها »هاريف مون« نجما يف اإلنرنت، 
حيث أنش�أت له صفح�ات يف فيس�بوك وتوير 
وإنستغرام ، تنرش فيها صورا له بشكل منتظم. 
تصب�غ مريم ف�رو كلبه�ا بألوان مختلف�ة، بما 
فيها البنفس�جي والوردي والفريوزي. تش�ري 
مري�م م�ن اجل ذل�ك أنواعا خاصة م�ن الدهان 
م�ن الواليات املتح�دة.. يمتلك الكل�ب مجموعة 
متكاملة م�ن األزياء ويخضع لعمليات التجميل 
وقص الش�عر باس�تمرار.جذب كلب س�تيفاني 
اهتمام منتجن موس�يقين، وبع�د تصويره يف 
مقطع دعاية إلحدى األغاني تلقت صاحبته 700 
جني�ه اس�رليني. بعد ذلك فتح�ت مريم لكلبها 

حسابا مرصفيا واستأجرت له مديا تجاريا.بعد 
ظهور الكلب هاريف مون عى الشاشة ازداد عدد 
املعجبن به وبدأ  يكس�ب نحو س�تة آالف جنيه 
اسرليني س�نويا كما يحصل عى طرود بريدية 

وهدايا من مختلف أنحاء العالم .

      المستقبل العراقي / متابعة

  “جبي�ل” املدين�ة اللبناني�ة الت�ي تبعد 
عن بريوت حوايل 37 كيلومرا، تأسس�ت يف 
البداي�ة كقرية صغ�رية للصيادين فوق تل 
م�رشف عى البحر، ثم تطورت عرب القرون 
الطويل�ة لتصبح املدينة الحاضنة ألكثر من 

حضارة.
من�ذ ح�وايل 7000 س�نة، أي يف ف�رة 
العرص الحجري الحديث، أنش�أت جماعات 
م�ن الصيادي�ن ُمس�تقرا لها عى ش�اطئ 
املتوسط، فكان هذا املُستقر بمثابة القرية 
البدائي�ة الت�ي أصبح�ت يف م�ا بع�د مدينة 

“جبيل”.
وكش�فت الحفري�ات ع�ن بقاي�ا هذه 
القري�ة الت�ي تتمث�ل يف أك�واخ ذات حجرة 
واحدة ُرصف�ت أرضيتها بباط من الكلس، 
وق�د ُعث�ر يف ه�ذه األك�واخ عى ع�دد من 
األدوات واألسلحة املعدة للصيد تعود إىل تلك 

الحقبة.
ارتقت “جبيل” إىل مص�اف املدن أواخر 
األل�ف الراب�ع قب�ل املي�اد، فأصب�ح له�ا 
العام�ة  ومبانيه�ا  وس�احاتها  ش�وارعها 

وأسوارها، فأصبحت بذلك حارضة 
واعتربت املدينة خال األلفي سنة األوىل 
من عمرها، حارضة الكنعانين األساس�ية 
عى املس�توين الديني والس�يايس، وتلقت 
معابده�ا، ذائع�ة الصيت يف العال�م القديم 

هدايا فاخرة وثمينة من فراعنة مرص،. 

وما إن حل�ت بدايات األل�ف الثالث قبل 
املياد، حتى ش�هدت “جبيل” ازدهاراً كبرياً 
بفضل تجارة األخشاب التي كانت تصدرها 

إىل أنحاء املتوسط الرشقي
الكنعاني�ن  وكان�ت “جبي�ل” بقي�ادة 
تحصل مقابل أخشابها عى األواني والحيل 
املرصي�ة املصنوع�ة م�ن الذه�ب واملرمر، 
باإلضافة إىل لفائف الربدي ونسيج الكتان. 
م�ا لبثت ف�رة االزده�ار تل�ك أن انحرست 
يف نهاي�ات األل�ف الثال�ث قبل املي�اد، فقد 
تعرّضت “جبيل” إىل الغزو والحريق من قبل 
بعض القبائل “األمورّية” )واألموريون هم 
قبائل غربية س�كنت األرض التي تتوس�ط 
ب�اد الرافدي�ن وباد الش�ام(. وما أن تخى 

القادمون الجدد عن بداوتهم واستقروا حتى 
أع�ادوا إعم�ار املدينة كما أع�ادوا التواصل 

التجاري مع مرص إىل سابق عهده.
“جبي�ل”  مداف�ن  أن  بالذك�ر  وجدي�ر 
امللكّي�ة التي أبرزت الحفري�ات مدى ثرائها 
تعود بمجملها إىل تلك الفرة، مما ُيش�ري إىل 
االزدهار ال�ذي حققته املدينة يف ظّل الحكم 
األموري. وم�ا أن أرشف األل�ف الثاني عى 
االنتهاء حت�ى اجتاحت املتوس�ط الرشقي 
جماعات غريبة يطلق عليها املؤرخون اسم 

“شعوب البحر”.
فاس�تقرت أعداد منها عى سواحل باد 
كنعان الجنوبية، ويبدو أن القادمن الجدد 
كانوا أساس�ا نارشي�ن للمع�ارف البحرّية 

واملاح�ة ب�ن ش�عوب املنطقة الت�ي أطلق 
عليها يف ما بعد اسم فينيقيا.

أما عن التسمية، فمن الواضح أن لفظة 
“جبيل” اليوم تحمل نفس النربات الصوتية 
الس�مها الكنعان�ي الفينيقي، فق�د عرفها 
املرصيون القدماء باس�مها األصيل محرفاً 
حس�ب طريق�ة لفظهم، فكتبوا اس�مها يف 
رس�ائل تل العمارنة بشكٍل يؤّدي إىل لفظها 
“كبني” أو “ِكِبن”، أما يف النصوص البابلية 
فُكِتبت “ُجْبا”، ويف تلك اآلش�ورية “ُجْبيل” 
أو “ُجَب�ل”، يف الوق�ت ال�ذي أطل�ق عليه�ا 
اإلغريق اس�م “بيبل�وس” لعاقتها بالورق 
وبالكت�اب. أم�ا يف الت�وراة ف�َوَرَد اس�مها 

“َجْبْل” واسم أهلها “َجْبلين”.

أم�ا االعتق�اد ب�أن االس�م ه�و تصغري 
كلم�ة َجَب�ل، أي الجب�ل الصغري، ف�ا يبدو 
أن�ه قريب م�ن الواق�ع إذ أن موقعها ليس 
ع�ى جبيل وليس عى هضب�ة، بل عى تلْيٍل 
صغ�ري يفصل ب�ن مجرى ماٍء ش�توي هو 
مجرى الس�َخْينة جنوباً، ومنخفٍض صغري 
شمال التل احتضن فيما بعد السوق العتيق 
الح�ايل وامتداده حتى املين�اء. وبعد الفتح 
العربي حافظت املدينة عى اس�مها األصيل 
حت�ى الي�وم. ويف العرص العرب�ي، وتحديدا 
ُبعيد ع�ام 637 للمياد، كان�ت “جبيل” قد 
أصبح�ت مدينة صغرية هادئ�ة وقد أخذت 
أهميتها تتضاءل حت�ى بداية القرن الثاني 
ع�رش عندم�ا س�قطت يف أي�دي الصليبين 

ع�ام 1104، وحّولوها عام 1109 إىل إقطاع 
وراث�ي تاب�ع لكونتّي�ة طرابل�س. ويف تل�ك 
الفرة أقيمت يف جبيل قلعتها املشهورة التي 
ت�ّم بناؤها بحجارة ومواد ت�ّم اقتاعها من 

عمائر املدينة العائدة إىل العصور السابقة.
والفتح العربي اإلس�امي كان قد شّكل 
فع�ا حدثا هاما ال يقّل أهمي�ة وعمقاً عن 
الذي س�بقه بحوايل ألف س�نة. فقد أكملت 
“جبي�ل” مس�ارها الع�ادي كأح�د الثغور 
املهّمة املشّكلة لنقطة وصل مع قوى غرب 
املتوّس�ط، ولعبت دوراً يف العاق�ة الجدلية 
فيم�ا ب�ن رشق املتوّس�ط املس�لم وغرب�ه 

املسيحي.
ولم تخُل هذه العاقة من العنف املعتَمد 
لحّل مش�كات الهيمن�ة والتبعية وتضارب 
املصال�ح وإرادة الس�يطرة وما ش�ابه من 
األسباب التي شّكلت محاور العاقات فيما 
بن حضارة فتية تريد فرض سيطرتها عى 
حّيز كبري من العال�م القديم، وبن حضارة 
هرِمة رضب التفّس�خ فيها، فراحت تتفتت 
يف انتظ�ار بزوغ قوى جديدة من رحم حالة 

االنهيار تلك.
وع�ى مدى ثاثة قرون ونّيف س�اهمت 
جبي�ل يف ال�رصاع الدائر ب�ن االمرباطورية 
العربي�ة اإلس�امية الرشقي�ة املتمركزة يف 
دمشق ومن ثّم يف بغداد، وبن االمرباطورية 
يف  املتمرِك�زة  املس�يحية  البيزنطي�ة 
القس�طنطينية، فكانت م�ع مثياتها عى 

شاطئ رشق املتوّسط جبهة قتال وتاٍق. 

»جبيل« اللبنانية أم املدن وحاضنة اإلنسان منذ القدم

وس�ط فرحة كبرية.. تكحلت عيون االهل واالحبة بعيد مياد الفتى )محمود( 
صابر نبات العيساوي.. وتناثرت أيات التهاني والتربيكات معطرة 
بدع�وات املحبن واالصدق�اء ان يحفظ )محم�ود( وهو يدخل 

عام�ه العارش وان يق�ر به عيون والدي�ه .. متمنن له 
العمر املديد واملستقبل الزاهر.

مبارك ميادك محمود...
وكل عام وانت واالهل بألف الف خري

عيد ميالد سعيد
م�ح�م�ود ال�ع�يس�اوي ي�دخ�ل ع�ام�ه ال�ع�اش�ر


