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صفحة 16

يقترب من فرض التجنيد اإللزامي على السكان

      المستقبل العراقي/ خاص
 

كشفت مصادر محلّية في قضاء القائم الحدود في محافظة االنبار، 
علن قيام تنظيم “داعلش” اإلجرامي بتدريب 120 طفلًا على تفجير 
أنفسهم في حال تعّرض القضاء لهجوم من قبل القّوات األمنية، الفتة 
إللى أن “داعش” قد يعلن التجنيد العام في القضاء لكل من يسلتطيع 

حمل الساح.
وقاللت المصادر المتطابقة، إن تنظيم “داعش” بات يشلعر برعب 
شديد من عملية نوعّية قريبة تقوم بها القوات األمنية في محافظات 

االنبار لتحرير قضاء القائم المحاذي لسوريا.
وأشلارت إللى أن عناصلر “داعش” باتلوا يهربون بسلبب الخوف 
والقللق الذي سليطر عليهم فلي اآلونة األخير، فضاً علن تغّول قادة 

داخل التنظيم وصراعات على الغنائم.
ولفتت المصادر إلى أن “داعش” يسلتغل 120 طفاً ويمأل رأسلهم 
بالعقائد الكاذبة ويّدربهم على تفجير أنفسهم في حال تعّرض القضاء 

لهجوم محتمل من قبل القّوات األمنية العراقية.
وأكلدت المصادر أن هلؤالء األطفال ال تتجلاوز أعمارهم الل”15” 

عاماً وقد أخذ الكثير منهم من أهلهم عنوة.
ووفقاً للمصادر، فإن سلّكان القائم متخّوفين من فرض “داعش” 
للتجنيلد اإللزامي بسلبب تسلّرب عناصلره بعد أن قصفهلم الطيران 
العراقلي، وتلردد أنباء عن قيلام القوات بحملة كبيلرة لتطهير المدن 

العراقية من دنس اإلرهاب.
يشلار إللى أن تنظيم )داعش( يسليطر عللى مناطق واسلعة من 
محافظلة االنبار، ومركزها مدينة الرملادي،)110 كم غرب العاصمة 
بغلداد(، وأن مجللس المحافظلة طالب مؤخلراً بدعم القلوات البرية 
األميركية إلنقاذ االنبار من “اإلرهابيين” لكن ذلك قوبل برفض غالبية 

القوى السياسية، فضاً عن رئاسة الحكومة.

»داع�ش« ي�ف�خ�خ »120« ط�ف�ا ف�ي ال�ق�ائ�م

يزلزلون االرض تحت اقدام االرهاب

ص3لواء ب� »3« أالف مقاتل لتحرير الفلوجة.. وعمليات االنبار: سنحسم املعركة قريبا

تركيا تتحول ملمر دويل لعبور اإلرهابيني اىل العراق من آسيا وأوربا
حادثة »الصحيفة الفرنسية« تكشف المستور

     المستقبل العراقي/ خاص
 

كشفت مصادر سياسية مطلعة, 
أمس الثاثاء, علن الدور الكبير الذي 
تقوم بله تركيا فلي دعلم اإلرهاب, 
وفيما أكدت بأنها باتت بمثابة المعبر 
الدوللي لمرور اإلرهابييلن القادمين 
العلراق وسلوريا,  إللى  أوربلا  ملن 

أشارت إلى أن الهجوم اإلرهابي الذي 
تعرضت له إحدى الصحف الفرنسية 
مؤخرا أسهم بكشف النقاب عن الدور 
التركي بعد اختفاء المجرم الذي قاد 
تلك العملية في أنقرة.وقالت المصادر 
لل”المسلتقبل العراقلي”, أن “تركيا  
فتحت معابر دولية لمرور اإلرهابيين 
عبرهلا من أوربا واسليا إللى العراق 

وسلوريا وهي تعمل من خال أدارة 
المخابلرات التركيلة لهلذه الممرات 
وفق نظام امني محكم”,مشيرة إلى 
أن” العمليلة ال تقتصلر عللى تمرير 
اإلرهابييلن بلل أيضلا تاميلن كافة 
المستلزمات الضرورية لهم بدءا من 
الهويات وجوازات السفر وصوال إلى 
استضافة أموال المعونات والرواتب 

التي تلوزع لهلم وتعيلهلم عبر دول 
أخرى من خلال تخصيص مصارف 
تركية معينلة للقيام بهذا الدور وهو 
التمويل لإلرهابيين”. تامين مصادر 

وبحسلب المصلادر, فلان الهجلوم 
اإلرهابلي التي تعرضلت له صحيفة  
“شلارلي ايبدو” الفرنسية, أسهمت 
فلي كشلف بعلض مفاصلل اللدور 

التركلي فلي دعلم تنظيلم “داعش” 
اإلرهابي, السيما بعد سفر زوجة او 
رفيقلة اإلرهابي الذي احتجز رهائن 
فلي متجر يهلودي، اللى  تركيا التي 
ادعلت بأنهلا قد تكلون غلادرت إلى 
سلوريا. وقلال قائلد كتائلب العراق 
ضمن سرايا الحشد الشعبي المرابطة 
بمحافظة صاح الدين محمد نوماس 

الفرطوسي, أمس الثاثاء, إن “قواته 
عثرت عللى مخبأ لألسللحة التركية 
فلي أحد منلازل شلارع المحيط في 
قضلاء بلد تحتوي على أكثر من 120 
التركي”. بندقيلة مختوملة بالعللم 

وهاجم مسللحون، الثاثاء الماضي، 
مكاتلب صحيفلة “تشلارلي إيبدو” 
الفرنسلية السلاخرة في باريس، ما 

أدى مقتلل 12 صحافيلاً وعلدد اخر 
ملن الجرحلى. وقد أفلادت صحيفة 
“ذا غارديلان” البريطانية بأّن رجاالً 
ملثمين يحملون أسلحة كاشنيكوف 
وقذائلف صاروخيلة اقتحملوا مقّر 
الصحيفة الفرنسلية التي نشرت في 
السلابق صوراً كاريكاتورية مسيئة 

للنبي محمد.

      المستقبل العراقي/ فرح حمادي

يوماً بعد آخر تنكشلف خيوط المؤامرة اإلقليمية على العراق 
عبلر الدفلع بتنظيم “داعش” لخللط األوراق وضرب االسلتقرار 
لتحقيلق أجنلدات مشلبوهة, وفيما يأخذ الحشلد الشلعبي على 
عاتقه إفشال هذا المخطط, راح يكشف النقاب عن الدول الممولة 
والداعملة لإلرهاب.ونتيجلة لوضعها األمني المضطلرب, باتت 
محافظة صاح الدين مسلرحا لإلحلداث نتيجة الدعم الامحدود 
اللذي يتلقلاه “داعش” من دول الجوار,  فبعلد اللغط الكبير حول 
األسلحة والمساعدات التي تلقيها طائرات التحالف الدولي بقيادة 
واشلنطن على المناطق الواقعة تحت سليطرة اإلرهاب, كشفت 
إحدى الكتائب العسلكرية المنضوية تحت سرايا الحشد الشعبي, 
عن العثور على أسللحة تركية في احد المنلازل بقضاء بلد خال 

عمليات تحريرها.
ولم تكن هلذه هي الحادثة األولى بمحافظة صاح الدين التي 
تشلير إلى تورط دول الجوار بدعم اإلرهاب, فسبق لل”فوج مالك 
االشلتر” التابعلة للعتبلة الحسلينية ان تحدثت علن العثور على 
عجات دفع رباعي وأسلحة وغيرها من مستلزمات الدعم وصلت 

لمعاقل التنظيم إلرهابي مقدمة كهدية من السعودية واالردن.
وقال قائد كتائب العراق محمد نوماس الفرطوسي، إن قواته 
“عثرت على مخبأ لألسلحة التركية في أحد منازل شارع المحيط 
فلي قضاء بلد تحتوي على أكثر ملن 120 بندقية مختومة بالعلم 

التركي”.
وأضاف الفرطوسلي أن “المخبأ يحتوي على 23 عبوة ناسفة 
محلية الصنع كانت تسلتخدمها عصابلات داعش لضرب القوات 

األمنية وقوات الحشد الشعبي “.
                                                                                                    التفاصيل ص3
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»شاريل ايبدو« و«اإلسالم اليهودي«
    التحليل السياسي /ضياء السراي

القص�ة األولى للعام الجديد 2015، 
التي أوقفت االتحاد األوربي على راسه 
وليس على قدميه، ه�ي قصة الهجوم 
المسلح على مقر جريدة شارلي ايبدو 
الساخرة التي سبق وأساءت الى الدين 
انه�ا  والرموزاإلس�امية.  اإلس�امي 
قصة وس�يناريو مدبر وال يدخل ضمن 
تصنيفات )عقلية المؤامرة( التي يتهم 
بها الش�رق أوس�طي بل ه�ي حقيقة 
تميط اللثام عنها األحداث والمعلومات 
ونظي�رة  فيه�ا  س�نخوض  الت�ي 
)اإلسامي اليهودي( التي ترسم للعالم 
إس�اما هجينا ال يمت إلس�ام محمد 
ص بصلة، إس�ام تموله إسرائيل عبر 
منابر الخليج النفطية وتسهم في إدارة 
دفته تركيا ولكل مآربه وغاياته لكنهم 
يسعون للوصول الى غاية واحدة وهي 
قتل اإلس�امي المحمدي األصيل. فهل 
يعقل ان دولة مثل فرنسا بما تملكه من 
اإلمكانات األمنية الحديثة والمتطورة 
فضا عنواإلجراءات المتبعة في آروبا 
للوقاي�ة ومكافح�ة اإلره�اب تقع في 
مثل ه�ذا الف�خ اإلرهاب�ي المتواضع. 
وم�ا يثي�ر االس�تغراب وعل�ى لس�ان 
مس�ؤول فرنس�ي هو ما ذكره سيرج 
ديفريسي، وهو مدير الوكالة العقارية 
ف�ي بلدية باريس، لوكال�ة فرانس24« 
كان مقر الصحيفة محروسا من طرف 
الش�رطة على مدار الس�اعة. لكن منذ 
ش�هر ونصف عل�ى األقل، ت�م تخفيف 
الحراسة ورحلت سيارة الشرطة التي 
كان�ت متواجدة أم�ام المقر وأصبحت 

الش�رطة تقوم فقط بدوريات تفقدية 
ِم�ْن حي�ن إلى آخ�ر، معربا عن أس�فه 
إزاء قرار تخفيف الحراسة المفروضة 
على مقر الجريدة الساخرة. وتساءل:« 
كيف تمكن إرهابيون من عبور باريس 
ومعهم أس�لحة ثقيلة وقتل صحفَيْين 
ُث�مَّ الف�رار دون أن تتمك�ن الش�رطة 
من توقيفه�م أو إلق�اء القبض عليهم 
بالرغ�م من وجود خطة )فيجي بيرات 
المعلوم�ات  وبحس�ب  األمني�ة(؟« 
الفرنس�ية  الش�رطة  أوردته�ا  الت�ي 
ف�ان المتهمي�ن بتنفي�ذ الهج�وم هما 
»الفرنسي ش�ريف كواشي )32 عاماً( 
-المتهم مع ش�قيقه سعيد )34 عاماً( 
بتنفيذ الهجوم الذي استهدف صحيفة 
شارلي إيبدو ويعد جهادياً معروفاً لدى 
أجه�زة مكافح�ة اإلرهاب الفرنس�ية 
خصوص�اً أن�ه أدين للم�رة األولى عام 
2008، بالمش�اركة ف�ي ش�بكة كانت 
ترسل مقاتلين إلى العراق. ولد كواشي 
في 28 نوفمبر/تش�رين الثاني 1982، 
ف�ي باري�س، وه�و يحم�ل الجنس�ية 
الفرنس�ية، لقبه »أبو حس�ن« وانتمى 
إلى ش�بكة يتزعمها »أمي�ر« هو فريد 
بنيتو، كانت مهمتها إرس�ال جهاديين 
إلى العراق لانضمام إلى تنظيم القاعدة 
في�ه وال�ذي كان يومه�ا بزعام�ة أبو 
مصعب الزرقاوي. اعتقل قبيل توجهه 
إلى س�وريا ثم إلى العراق، وحكم عليه 
ع�ام 2008 بالس�جن ث�اث س�نوات، 
منها 18 ش�هراً مع وقف التنفيذ. وبعد 
عامين ورد اس�مه في محاولة لتهريب 
اإلسامي إسماعيل عيط علي بلقاسم 
م�ن الس�جن، واألخي�ر عض�و س�ابق 

في المجموع�ة اإلس�امية الجزائرية 
المس�لحة، وحك�م علي�ه ع�ام 2002، 
بالس�جن مدى الحي�اة الرتكابه اعتداء 
في محط�ة مترو »موزيه دورس�اي« 
بباري�س ف�ي تش�رين األول/أكتوب�ر 
1995، الذي أس�فر عن ثاثين جريحا. 
ويش�تبه في أن كواشي كان قريباً من 
إسامي فرنس�ي آخر هو جميل بيغال 
الذي س�جن عش�رة أع�وام لتحضيره 
اعت�داءات، ويش�تبه ف�ي أن كواش�ي 

ش�ارك ف�ي تدريب�ات مع بيغ�ال، وقد 
وج�ه إليه اتهام في ه�ذه القضية قبل 
تبرئته منها.«. هنالك عامات استفهام 
وتعج�ب كثيرة تدور ح�ول الموضوع 
برمته ومن خال اس�تقراء مابس�ات 
الحادث وعملية فرار المنفذون وتبديل 
مركبته�م ث�اث مرات وادع�اء العثور 
عل�ى بطاق�ة تعريفي�ة الح�د اإلخوة 
الكواش�ي في اح�دى المركبات وقيام 
أحد المنفذين أو المش�تبه بهم بتسليم 

نفس�ه للس�لطات ح�ال ظهور اس�مه 
على نشرة الشرطة الفرنسية للمشتبه 
به�م بتنفيذ تل�ك العملية، نس�تنتج ان 
هنالك سيناريو خفي اعد مسبقاً لهذه 
العملي�ة وان للس�لطات الفرنس�ية يد 
ف�ي الموضوع واألس�باب كثي�رة لعل 
أبرزها تش�ويه صورة اإلسام وإيجاد 
مب�ررات أكث�ر واقوى إلدام�ة األعمال 
العسكرية في الشرق األوسط والعراق 
أو للقيام بفعل أروبي مبرر لترحيل كل 

المش�تبه بهم من اإلساميين ودفعهم 
نح�و الع�راق وس�وريا مم�ا س�يدعم 
مطلب إدامة نفوذ داعش في المنطقة 
النفطي�ة المتاخم�ة إلي�ران والخلي�ج 
والعربي.  وتبين األحداث ان السلطات 
الفرنسية كانت تشعر باالنزعاج أيضاً 
من تصرفات هذه الصحيفة وخصوصاً 
اضط�رت  عندم�ا   ،2012 ع�ام  ف�ي 
الحكومة الفرنس�ية إلغاق سفاراتها 
ف�ي عش�رين بل�داً وتحذي�ر رعاياه�ا 
في تل�ك الدول ومطالبته�م بمغادرتها 
والسبب كان االس�تهزاء بالنبي محمد 
ص م�ن قب�ل تل�ك الصحيف�ة وقبله�ا 
كانت ق�د تعرض�ت إللق�اء قنبلة على 
مقرها لألس�باب ذاته�ا.  ولعل انتحار 
المف�وض هيرل�ك فري�دو )45 عاًم�ا( 
المكلف بالتحقيق بقضية شارلي ايبدو 
والذي التقى أقارب وأصدقاء الضحايا 
والمتهمي�ن أيضا وال�ذي كان قد أطلق 
الن�ار على نفس�ه من�ذ عدة أي�ام أثناء 
تواجده في مكتبه بمقر الش�رطة في 
مدين�ة ليموج، وهو م�ا أكدته الرابطة 
يش�كل  الش�رطة،  لضب�اط  الوطني�ة 
عام�ة أخرى من عامات االس�تفهام 
الت�ي ق�د ت�زول اذا م�ا حللن�ا عملي�ة 
االنتح�ار بانه�ا نتيجة صدمة نفس�ية 
كبي�رة للمفوض الذي م�ن الممكن انه 
اكتش�ف أمراً ال يمكن الس�كوت  لربما 
دور مفت�رض للمخاب�رات والحكومة 
الفرنس�ية أو ه�ي جريمة قت�ل مدبرة 
لمفوض الشرطة  للحيلولة دون كشفه 
معلوم�ات خطي�رة حص�ل عليه�ا من 
خال التفتيش والتحقيق مع المقربين 
م�ن الضحايا أو المجرمي�ن. فمعلومة 

مثل التي كشفت عن ان أحد المنفذون 
الذي كان يعمل في مستشفى بباريس 
كممرض والقانون الفرنس�ي يمنع ان 
يعمل أي مواطن فرنسي أو أجنبي من 
العمل ف�ي مهنة الط�ب والتمريض ان 
كان لديه سجل جنائي هي أيضا عامة 
اس�تفهام أخرى حول الدور الحكومي 
ف�ي هذه الجريمة. ان جريمة ش�ارلي 
ايبدو س�لطت الضوء على صراع خفي 
بين باريس وتل أبيب حول يهود فرنسا 
فرئيس الوزراء اإلس�رائيلي ومباشرة 
بعد حصول الجريمة بث خطاب ليهود 
فرنس�ا يعرض عليه����م خدمات تل 
أبي�ب وان الكي�ان الصهيوني الغاصب 
ه�و أرضه�م األمن�ة وه�و يوعده�م 
بجنس�ية وامتيازات ان غادروا فرنسا 

الى إسرائيل. 
ورد عليه الرئيس الفرنسي هوالند 
بخطاب ق�ال فيه انه ال يتخيل فرنس�ا 
ب�دون يهوده�ا »ان يهود فرنس�ا هم 
قلبه�ا«. وتتضح الصورة بش�كل أكبر 
إذا م�ا علمنا ان فرنس�ا هي األولى في 
قائمة المهاجرين اليهود الى إس�رائيل 
خ�ال العام 2014 بحصة بلغت 6 األف 
يهودي هاجروا الى إسرائيل وبالمقابل 
فان نس�بة من هرب من إس�رائيل من 
اليهود كانوا هم الفرنسيون أيضا. هذا 
المشهد الذي يمثل الصراع الخفي بين 
إس�رائيل وف������رنس�ا على اليهود 
يجع�ل المش�هد أكث�ر وضوح�اً حول 
مرجعي�ة داع�ش والقاع�دة وان أح�د 
للقاع�دة وداعش  األساس�ية  األهداف 
)اإلس�ام اليه�ودي( هي دف�ع اليهود 

للذهاب نحو إسرائيل.

للسلطات الفرنسية يد في الموضوع
 واألسباب كثيرة لعل أبرزها تشويه صورة اإلسالم وإيجاد مبررات

  إلدامة األعمال العسكرية في الشرق األوسط والعراق

القبض عىل وزير صحة 
»داعش« اثناء حماولته 

دخول كربالء 
       بغداد / المستقبل العراقي

اف�اد مص�در امن�ي ف�ي محافظة 
كرباء، أمس الثاث�اء، بأن قوة امنية 
اعتقلت وزير صح�ة تنظيم »داعش« 
اثن�اء محاولت�ه دخول كرب�اء قادماً 

من بغداد.
وقال المصدر إن »قوة من مديرية 
االستخبارات وبالتعاون مع مكافحة 
االره�اب ف�ي كرب�اء الق�ت القبض 
عل�ى وزير الصحة ف�ي تنظيم داعش 
بس�يطرة 56 ش�مال المحافظة، اثناء 
محاولت�ه دخ�ول كرب�اء قادم�اً من 
بغداد«.واض�اف المص�در ال�ذي طلب 
عدم الكشف عن اسمه انه »تم التعرف 

على المعتقل كونه من المطلوبين«.
وكان مص�در امني ف�ي كرباء قد 
افاد، الس�بت، بأن ق�وة أمنية اعتقلت 
مساعد والي الجنوب بتنظيم »داعش« 
خال محاولته دخ�ول المحافظة من 

محور محافظة االنبار.
أمني�اً  وضع�اً  الع�راق  ويش�هد 
العملي�ات  تتواص�ل  إذ  اس�تثنائياً، 
العس�كرية لطرد تنظيم »داعش« من 
المناطق التي ينتشر فيها بمحافظات 
نينوى وصاح الدين وديالى وكركوك، 
بينم�ا تس�تمر العملي�ات ف�ي األنبار 
لمواجهة التنظي�م، كما ينفذ التحالف 
الدولي ضربات جوية تستهدف مواقع 
التنظي�م في مناط�ق متفرقة من تلك 
المحافظات توق�ع قتلى وجرحى في 

صفوفه.

      بغداد / المستقبل العراقي

ف�ؤاد  الجمهوري�ة  رئي�س  أك�د 
الن�واب  مجل�س  ورئي�س  معص�وم 
س�ليم الجبوري، أم�س الثاثاء، على 
ضرورة اإلسراع في تمرير ومصادقة 
الموازنة المالية للعام الحالي لمعالجة 

المشاكل االقتصادية.
وأف�اد بي�ان لرئاس�ة الجمهورية 

تلق�ت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، بأن معص�وم زار رئيس مجلس 
النواب سليم الجبوري وعقد الجانبان 
لقاء في مبنى مجل�س النواب ببغداد 
بحضور نواب رئي�س المجلس همام 

حمودي وئارام شيخ محمد.
وأك�د المجتمع�ون عل�ى ضرورة 
الجمهوري�ة  التنس�يق بي�ن رئاس�ة 
ورئاس�ة البرلمان بخصوص تشريع 

القواني�ن فض�ًا ع�ن تنظي�م العمل 
المش�ترك بينهما.كما تم التأكيد على 
أهمية اإلس�راع في تمرير ومصادقة 
الموازن�ة العامة لمعالجة المش�اكل 
االقتصادي�ة، بحس�ب البيان.وناقش 
الجانب�ان ايض�ا تط�ورات األوض�اع 
السياس�ية واألمني�ة ومتابع�ة عمل 
األم�ن  بإع�ادة  المعني�ة  الجه�ات 
واإلستقرار للمناطق التي ُحّررت من 

س�يطرة تنظيم داعش، وتأمين عودة 
األهالي إلى مناطق سكناهم.

وبحس�ب البيان فإنه من المؤمل 
أن يتم عقد إجتماع للرئاس�ات الثاث 

في الفترة القريبة القادمة.
وكان مجل�س الن�واب ق�د أنه�ى 
امس االثنين القراءة الثانية لمشروع 
الموازن�ة على ان يت�م التصويت على 

إقراره في الجلسات المقبلة.

      بغداد / المستقبل العراقي

الصحفيي�ن  نقاب�ة  ناش�دت 
العراقيين االتحاد الدولي للصحفيين 
الفرنس�ية  الس�فارتين  بمفاتح�ة 
وااللماني�ة لمن�ح الزمي�ل )س�مير 
عواد جبر( رئيس تحرير جريدة كل 
االخبار تأشيرة دخول لغرض عاجه 
بس�بب اصابت�ه بمرض مس�تعٍص 
.وق�ال الزمي�ل مؤيد الام�ي نقيب 
الصحفيي�ن العراقيي�ن ان النقاب�ة 
خاطبت بموجب كتاب رسمي امس 
االتح�اد الدول�ي للصحفيي�ن لمنح 
تأشيرة دخول للزميل »سمير عواد« 
ليت�اح له الع�اج اما في فرنس�ا او 

المانيا .
واضاف الامي ان الزميل )عواد( 
هو من الزماء المتميزين والمهنيين 
وعض�و عامل  ف�ي نقابتنا ويحمل 

هوية االتحاد الدولي للصحفيين .
واختتم الامي تصريحه بالقول 

الزمي�ل  من�ح  يت�م  ان  نأم�ل  انن�ا 
الازمة  التأش�يرة  »س�مير ع�واد« 
لغ�رض س�رعة عاج�ه ومطالب�ة 
كاف�ة المس�ؤولين العراقيين وفي 

الجمهوري�ة  رئي�س  مقدمته�م 
ورئيس ال�وزراء ورئي�س البرلمان 
وغيرهم  بالتدخ�ل الفوري واتخاذ 
م�ا يل�زم لع�اج صحف�ي عراق�ي 

عرف بدفاعه عن الوح�دة الوطنية 
ودفاع�ه ألج�ل الش�عب ومقارعة 
كل قوى االرهاب من خال كتاباته 

المتصدية بشجاعة.

رئاستا اجلمهورية والربملان حتثان عىل االرساع بإقرار املوازنة

نقابة الصحفيني تناشد االحتاد الدويل بمفاحتة السفارتني الفرنسية واالملانية 
ملنح تأشرية دخول للزميل »سمري عواد« لغرض العالج

»الوزراء« خيّول وزير الدفاع بالتوقيع عىل اتفاقية ضبط احلدود مع األردن
      بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  ال�وزراء،  مجل�س  ق�رر 
الثاث�اء، تخوي�ل وزير الدف�اع خالد 
العبيدي صاحية التفاوض والتوقيع 
على مش�روع اتفاقية ضبط الحدود 

والتعاون االستخباري مع األردن.
وق�ال المكت�ب اإلعامي لمجلس 
الوزراء ف�ي بيان تلقت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »مجلس 
الوزراء وافق خال جلسته االعتيادية 
الثاني�ة لع�ام 2015 برئاس�ة رئيس 
مجل�س الوزراءحي�در العبادي، على 
تخوي�ل وزي�ر الدف�اع خال�د متع�ب 
العبيدي صاحية التفاوض والتوقيع 
على مش�روع اتفاقية ضبط الحدود 
والتعاون االس�تخباري بين حكومة 
جمهورية الع�راق وحكومة المملكة 
األردني�ة الهاش�مية«، موضح�ا أنه 
مش�روع  تدقي�ق  إكم�ال  »اش�ترط 
االتفاقية وإصدار المشورة القانونية 
م�ن مجل�س ش�ورى الدولة بش�أن 

الموضوع مدار البحث«.
اإلعام�ي  المكت�ب  وأض�اف 
عل�ى  واف�ق  ال�وزراء  »مجل�س  أن 
واآلث�ار  الس�ياحة  وزي�ر  تخوي�ل 

صاحي�ة  الشرش�اب  فه�د  ع�ادل 
التف�اوض والتوقي�ع على مش�روع 
اتفاقي�ة حماية الممتل�كات الثقافية 
المس�روقة أو المنقولة بصورة غير 
مش�روعة وصونها واستردادها بين 
حكومة جمهوري�ة العراق وحكومة 

جمهوري�ة بي�رو بصيغت�ه المعدل�ة 
م�ن قب�ل مجل�س ش�ورى الدولة«، 
مش�يرا الى أن�ه »وافق عل�ى تخويل 
وزير المالية هوشيار محمود غازي 
صاحي�ة التف�اوض والتوقي�ع على 
االزدواج  تجن�ب  اتفاقي�ة  مش�روع 

الضريب�ي ومن�ع الته�رب م�ن دفع 
الضرائ�ب المفروض�ة عل�ى الدخ�ل 
ورأس المال بي�ن حكومة جمهورية 
الع�راق وحكومة الس�نغال بصيغته 
المعدل�ة م�ن قب�ل مجل�س ش�ورى 

الدولة«.

وبين المكتب أنه »تمت الموافقة 
على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 
)486( لسنة 2013 بإقامة العاقات 
الدبلوماس�ية بي�ن جمهورية العراق 
وتك�ون  فيج�ي  وجمهوري�ة ج�زر 
بمس�توى س�فير غير مقيم من اجل 
تقوية عاقات الصداقة بين الشعبين 
ف�ي  التع�اون  عاق�ات  وتطوي�ر 

المجاالت ذات االهتمام المشترك«.
أن  اإلعام�ي  المكت�ب  وتاب�ع 
»المجل�س وافق أيضا على مش�روع 
قانون انضمام جمهورية العراق الى 
بروتوك�ول القضاء على االتجار غير 
المش�روع بمنتج�ات التب�غ الملحق 
باتفاقي�ة منظم�ة الصح�ة العالمية 
اإلطاري�ة في ش�أن مكافح�ة التبغ 
النافذة في 27 شباط /2005 وإحالته 

الى مجلس النواب«.
وكان رئي�س الوزراء االردني عبد 
الل�ه النس�ور كش�ف، خ�ال زيارته 
االول  )18 كان�ون  بغ�داد ف�ي  ال�ى 
2014(، عن االتفاق على تعاون امني 
واألردن  الع�راق  بي�ن  واس�تخباري 
لمواجه�ة تنظي�م »داع�ش«، مؤكدا 
وقوف باده مع االصاحات الجديدة 

لحكومة العبادي.

      بغداد / المستقبل العراقي

وصل رئي�س منظمة التعاون اإلس�امي أي�اد أمين مدني، 
أمس الثاثاء، الى بغداد لبحث سبل مواجهة التطرف ومساندة 
العراق في حربه ضد اإلرهاب. وقال مطلع في وزارة الخارجية 
إن »األمي�ن العام لمنظمة التعاون اإلس�امي أي�اد أمين مدني 
وصل، ظه�ر )الثاثاء(، الى العاصمة بغ�داد«، مبينا أن »وكيل 
وزارة الخارجي�ة محمد جواد الدوركيكان في اس�تقبال مدني 

بمطار بغداد الدولي«.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن اسمه، أن »مدني 
س�يبحث مع المس�ؤولين العراقيين س�بل مواجه�ة التطرف 

ومساندة العراق في حربه ضد اإلرهاب«.
يذكر أن منظمة التعاون اإلسامي هي منظمة دولية تجمع 
57 دول�ة، وتصف المنظمة نفس�ها بأنها »الص�وت الجماعي 
للعالم اإلس�امي« وأنها ته�دف ل�«حماي�ة المصالح الحيوية 

للمسلمين«، وسبق أن أبدت دعمها للعراق.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال وکیل وزارة الداخلیة االيرانية حسین علي امیري، أمس 
الثاث�اء، ان قوات باده االمني�ة ترصد تحركات تنظيم داعش 
االرهاب�ي في الع�راق، مؤك�داً ان التنظيم ال يش�كل اي تهديد 

إليران.
وقال امیري في مؤتمر صحفي، ان تنظیم داعش االرهابي 
علی مس�افة بعیدة من حدود ایران، مبين�اً ان الحدود الغربیة 
تنع�م باالم�ن الكامل وق�د تم اتخ�اذ االج�راءات الازمة علی 

الحدود الشرقیة ایضا.
واضاف ان داعش لن یش�كل تهدیدا لن�ا وان قواتنا الیقظة 
قادرة علی ضمان امن الحدود بافضل شكل ممكن، مشيراً الى 
ان االجهزة االمنیة والعس�كریة ترصد تحرکات داعش بش�كل 

دقیق.

      بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت الوالي�ات المتحدة األميركي�ة نيتها البق�اء بالقواعد 
العراقية بش�كل دائم، فيما أكدت عدم وضعها شروطاً مسبقة 

لمساعدة العراق.
وقال المتحدث باس�م الس�فارة األميركية بالعراق جيفري 
ل�وري في بي�ان تلق�ت »المس�تقبل العراقي« نس�خة منه أن 
»الواليات المتحدة األميركية تقوم بالمساعدة بتدريب القوات 
األمني�ة العراقية في التاجي وفي القواع�د األخرى«، موضحاً 
»كم�ا قال الس�فير جون�ز ال توجد ش�روط مس�بقة مرتبطة 

بمساعدة الواليات المتحدة األميركية للعراق«.
وأكد لوري أن »الواليات المتحدة األميركية ليست لديها نية 
البقاء في القواعد العراقية بش�كل دائ�م«، مبيناً أن »أي تقرير 

يشير الى عكس ذلك هو زائف تماماً«.
وكان�ت بع�ض وس�ائل اإلع�ام تحدث�ت ع�ن ني�ة اإلدارة 
األميركي�ة البقاء بقواع�د ثابتة في قاع�دة الحبانية وبصورة 

دائمة.
يذك�ر أن تنظي�م )داعش( فرض ف�ي )11 حزيران 2014(، 
س�يطرته بش�كل كامل على مدين�ة تكريت،) 170 كم ش�مال 
بغ�داد(، وقض�اء الدور، ش�رقي المدين�ة، مس�قط رأس عزة 
ال�دوري، م�ن دون قتال، وقضاء الش�رقاط،) 120 كم ش�مال 
تكريت(، فيما تمكنت قوات الشرطة والعشائر من طردهم من 

قضاء الضلوعية،) 100 كم جنوب تكريت(.

الداخلية االيرانية:
 اجهزتنا االمنية ترصد حتركات 

»داعش« بالعراق 

واشنطن: لن  نبقي قواعد يف العراق.. 
ودعمنا غري مرشوط

رئيس منظمة التعاون االسالمي يف بغداد 
ملواجهة التطرف

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الخارجية الس�ويدية عن امكانية ارس�ال قوة عس�كرية 
صغي�رة إلى العراق، وذلك في إطار المش�اركة بالح�رب ضد تنظيم 

»داعش«.
وقال�ت وزي�رة الخارجي�ة الس�ويدية مارغوت فالس�تروم »من 

الممكن أن نرسل قوة عسكرية صغيرة إلى العراق«.
واك�د فالس�تروم في كلمة له�ا خال مؤتمر عس�كري، عقد في 
مدينة س�الن شرق الس�ويد، على ضرورة أن تكون مشاركة بادها 
ف�ي جه�ود مواجهة »داع�ش« أكث�������ر فعالية، مش�يرة إلى أن 
»العدي�د من دول االتحاد األوروبي، س�اهمت في الجه�ود المبذولة 

ضمن هذا اإلطار«.

السويد تلمح إلرسال قوة عسكرية إىل العراق
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وأدى تزاي�د الهجمات عل�ى التنظيم في 
المناط�ق الحدودي�ة بي�ن االنبار وس�وية، 
ب�دأ »داعش« نقل ترس�انته من مدن القائم 
والعبيدي، والكرابلة ال�ى البوكمال التابعة 

لمحافظة دير الزور.
وقال كامل المحمدي، وهو أحد ش�يوخ 
عش�ائر األنبار إن »غرفة عمليات مشتركة 
فيه�ا ع�دد من أبن�اء عش�ائر الح�دود مع 
ضباط في ق�وات التحالف الدولي والقوات 
االردني�ة نجحت في توجي�ه ضربات قوية 
ال�ى عناصر الدولة االس�امية على الحدود 

بين العراق وسورية«.
وأضاف إن »العش�ائر على الحدود التي 
تقطن القائ�م وراوة تمتل�ك معلومات عن 
أماك�ن وجود عناصر التنظيم واس�مائهم، 
وعلى رغ�م أن بعض ش�يوخها اضطر إلى 
مغادرة ه�ذه المناطق ألن داعش ياحقهم 
اال انه�م يمتلك�ون الس�طوة عل�ى االهالي 
وابناء عشائرهم«. وأشار الى أن »تشكيات 
مس�لحة تعمل باس�م كتائب الحم�زة تنفذ 
مهات استخباراتية وامنية محدودة بغطاء 

جوي من التحالف الدولي«.
العش�ائر  »معلوم�ات  أن  ال�ى  ولف�ت 
ساعدت قوات التحالف الدولي في إبادة رتل 
لتنظي�م داع�ش على الطريق بي�ن قضاءي 
عان�ة وحديثة ف�ي مطقة البو حي�اة، قبل 
ثاثة أيام وكان في الرتل والي مدينة القائم 

سام الشفار الذي قتل في الغارة«.
وتاب�ع ان داعش أرس�ل أح�د قادته من 
س�ورية ال�ى القائ�م، بع�د الحادث�ة وامر 
بنقل الجزء األكبر من ترس�انة التنظيم في 
المنطق�ة ال�ى الجانب الس�وري في مدينة 

البوكمال تحس�باً لهجوم عل�ى معاقله في 
اقصى غرب االنبار«.

وأفادت وس�ائل اع�ام قب�ل يومين أن 
»داع�ش« يحفر خندق�اً بين مدين�ة القائم 
العراقي�ة والبوكمال الس�ورية، باس�تثناء 

نقطة واحدة حشد فيها عناصره.
وعن�د هذه النقط�ة الفتة كبيرة باس�م 
والية »الفرات« التي أعلن التنظيم تشكيلها 
في آب الماض�ي وهي الوالية الوحيدة التي 
تض�م اراضي عراقية وس�ورية، وتمتد من 
البو كمال السورية ومركزها محافظة دير 

الزور الى القائم التابعة لمحافظة األنبار.
وكان مسؤول محلي في األنبار قال قبل 
اي�ام إن »الوالي�ات المتحدة تس�تعد لتنفيذ 
خطة لتأمين الحدود العراقية وعزل عناصر 
داعش في الجانب العراقي عن عناصره في 
سورية، عبر طلعات جوية على الحدود بين 
البلدين، على أن تلعب عش�ائر الحدود بدور 

القوة البرية على االرض«.
الى ذلك، اشتكى مسؤولون محليون من 
األنبار إلى ممثل األم�م المتحدة في العراق 
نيكوالي ميادينوف ام�س من »محدودية 
ال�دور الدول�ي ف�ي محارب�ة داع�ش ف�ي 

المحافظة«.
وأوضح بيان للمحاف�ظ صهيب الراوي 
عق�ب لقائ�ه ع�دداً م�ن اعض�اء مجل�س 
المحافظة المبع�وث األممي أن »االجتماع 
بح�ث ف�ي الضغط عل�ى التحال�ف لتكثيف 
الغ�ارات الجوية«، وأش�ار إلى أن »التحالف 

غير جاد في محاربة التنظيم«.
وأض�اف أن »االجتم�اع تن�اول أوام�ر 
القب�ض الت�ي اصدرته�ا حكوم�ة ن�وري 

المالك�ي بح�ق رم�وز الس�نة والعمل على 
الغائه�ا وخصوص�اً قضية النائب الس�ابق 

المعتقل احمد العلواني«.
فيم�ا عق�دت اللجنة المكلف�ة التحقيق 
في س�قوط الموصل اجتماعاً أمس حضره 
رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، فيما 
حددت رئاسة اللجنة 60 يوماً قابلة للتجديد 

لكشف المسؤولين عن سقوطها.
وقالت مصادر نيابية إن »اللجنة عقدت 
اإلجتماع بحضور جميع اعضائها، وناقشت 
ما توصلت إليه لجنة األمن والدفاع النيابية 
ف�ي التحقيق مع الضباط والقادة المعنيين 
بس�قوط الموص�ل، كما ناقش�ت اعتراض 
نواب عل�ى زيادة عدد أعضائه�ا«. وانتخب 

النائ�ب حاكم الزاملي رئيس�اً للجنة وأحمد 
الجبوري وشوان عبد الله نائبين له.

وق�ال الجبوري ان »اللجنة عقدت اليوم 
)أمس االول( اولى اجتماعاتها وتم االتفاق 
عل�ى عدد من النقاط أهمها تحديد 60 يوماً 
قابلة للتجديد إلعان نتائج التحقيق وكذلك 
االتفاق على عدم االدالء بتصريحات إعامية 

خال هذه المدة لضمان الشفافية«.
وع�ن كثرة ع�دد اعضاء اللجن�ة قال ان 
»26 عض�واً ع�دد كبي�ر بالتأكي�د لكننا في 
حاجة ال�ى ممثلين ل�كل الكتل السياس�ية 
ألن ما س�تصل اليه التحقيق�ات من نتائج 
يحتاج الى تصويت داخل البرلمان ليكتسب 
الش�رعية«.وعما اذا كان�ت هن�اك ضغوط 

تمارس على اعضاء اللجنة قال ان »القضية 
مهمة ال يمكن ان تتحمل محاباة او مجاملة 
لحس�اب أي ش�خص ألنه�ا تتعل�ق بارواح 
آالف الش�هداء وتدمير البنى التحتية للدولة 
وخس�ارتها 60 ف�ي المئ�ة م�ن الجغرافية 
العس�كرية وضي�اع الترس�انة العس�كرية 

المقدرة ببايين الدوالرات«.
وتاب�ع »لذلك من غي�ر الممك�ن ان تتم 
محاباة اي ضابط او مسؤول تحت اي عذر 
او ذريعة«، ولفت الى ان »اللجنة استأنست 
بما قدمته لجنة االمن والدفاع في تقريرها 
األول�ي إال ان التحقيق�ات الرس�مية ب�دأت 
اليوم )أمس االول( فقط ألن كل المخاطبات 
الرس�مية س�توجه باس�م اعض�اء اللجنة 

النيابية التي أخذت شرعيتها من البرلمان«.
وأق�ر البرلمان في 8 كانون الثاني تش�كيل 
اللجنة للتحقيق في اس�باب سقوط مدينة 

الموصل في يد تنظيم »داعش«.
وكان رئي�س البرلمان س�ليم الجبوري 
دع�ا إلى »عدم اس�تخدام« اللجنة »وس�يلة 
للص�راع السياس�ي وتب�ادل االتهام�ات«. 
وق�ال خال مؤتم�ر صحاف�ي إن »مجلس 
النواب يدرك أهمية النتائج التي س�تتوصل 
إليه�ا اللجنة«، وأض�اف أن »الغاية من ذلك 
الوص�ول إلى الحقائ�ق بموضوعية تامة«، 
الفتاً إلى »اننا سنكون مع األطراف األخرى 
معنيين بمحاس�بة الذين كانوا سبباً في ما 

آل إليه الوضع األمني بالعراق«.

   بغداد/ المستقبل العراقي

»داعـش« يـنـقـل تـرسـانـتـه مـن األنـبـار إلـى الـرقـة
أكدت مصادر عشائرية في االنبار أن 
التنسيق مع قوات التحالف الدولي، 

بمشاركة األردن، نجح في توفير معلومات 
استخباراتية مهمة أدت إلى »إبادة رتل 

كبير لتنظيم الدولة االسالمية بين 
قضاءي عانة وحديثة«

    بغداد/ المستقبل العراقي

السويدية  أعلن جهاز االس�تخبارات 
مواطن�اً   130 م�ن  أكث�ر  أن  )س�ابو(، 
سافروا إلى س�وريا والعراق للقتال إلى 
جانب الجماعات المسلحة، مؤكداً عودة 
قراب�ة 80 منه�م إلى أراض�ي الباد بعد 

خوضهم معارك هناك.
وقال مدير جهاز االستخبارات أندرس 
ثورنبي�رج في تصريح�ات نقلها )راديو 
الس�ويد( وأطلع�ت عليه�ا “الس�ومرية 
نيوز”، إن “ه�ؤالء قد يش�كلون تهديداً 
لبادنا، والتهدي�دات األكثر خطراً تأتينا 

من المسلحين اإلساميين”.
أن  نعتق�د  “ال  ثورنبي�رج  وأض�اف 
جمي�ع ه�ؤالء ق�د يكون�وا إرهابيي�ن 
نخضعه�م  أن  علين�ا  لك�ن  محتملي�ن، 
جميع�اً للفحص والتدقي�ق لتحديد مدى 
جاهزيتهم وقدرتهم على ش�ن هجمات 

إرهابية داخل بادنا”.
وتثي�ر مح�اوالت تنظي�م “داع�ش” 
لفرض س�يطرته على س�وريا والعراق 
قلق المجتمع الدولي، إذ أعربت دولة عدة 
من بينه�ا عربية وأجنبية ع�ن “قلقها” 
حي�ال مح�اوالت التنظيم ه�ذه، قبل أن 
يقوم التحالف الدولي بقيادة واش�نطن 
بضربات جوية لمواقع التنظيم بمناطق 

متفرقة من البلدين.

السويد: أكثر من 130 مواطنًا 
سافروا لسوريا والعراق 

للقتال مع املسلحني
   بغداد/ المستقبل العراقي

اش�ار موقع “wn.com” البريطاني الى 
معلوم�ات مهمة تؤك�د ان بريطانيا قررت 
ضم المناط�ق الكردية الى الع�راق لضمان 
بقاء نفطها تحت س�يطرة لندن، فيما بينت 
ان خارط�ة الع�راق قد التدوم عل�ى حالها 

الحالي.

وج�اء تقري�ر الموق�ع البريطاني تحت 
عنوان “خريطة ونس�تون تشرشل للعراق 
جاهزة للكش�ف على النف�ط”، حيث يقول 
التقري�ر ان “تشرش�ل فه�م اهمي�ة المواد 
الس�ائلة الس�وداء الت�ي تخرج الى س�طح 
االرض في الس�هول الكردي�ة، عندما دخل 
البريطاني�ون لباد مابي�ن النهرين في عام 

.”1920

ويؤك�د التقري�ر ان “تشرش�ل انحن�ى 
ف�ي نهاية المطاف إل�ى حجة كوكس لضم 
المناط�ق الكردية إل�ى الع�راق، وتحويلها 
لج�زء من�ه لضم�ان بق�اء نفطه�ا تح�ت 

السيطرة البريطانية”.
ويرج�ح التقرير وج�ود مايقدر ب�”45 
مليار برميل من النفط في المناطق الكردية 
الت�ي بقي�ت تعاني من التش�احن والصراع 

الطويل مع السلطات العراقية لمدة تقارب 
القرن م�ن الزمن”،موضحا ان “ حل النزاع 
االخي�ر بين بغ�داد واربي�ل لم يات�ي كاما 

السباب سياسية”.
وينقل التقرير عن كريس�تيان سينكلير 
الش�رق االوس�ط  مدي�ر مرك�ز دراس�ات 
ف�ي جامع�ة ايرزون�ا تحذيره م�ن “انهيار 
االتفاقية بين بغداد واربيل الس�باب تتعلق 

بتعنت بغداد مس�تقبا”.فيما بي�ن انتوني 
سكينر رئيس قسم التحليل لمنطقة الشرق 
االوس�ط وش�مال افريقي�ا ف�ي مؤسس�ة 
مابلكروف�ت البريطاني�ة ان” تصدي اقليم 
كردس�تان الى تنظيم داعش االرهابي جنبا 
الى جنب الحكومة العراقية الينهي حلمهم 
باالس�تقال “،مضيف�ا ان “الخريطة التي 

وافق عليها تشرشل قد التدوم “.

تقرير: ترششل قرر ضم املناطق الكردية للعراق لضامن نفطها حتت سيطرة لندن

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت الس�لطات المغربية امس، 
أنها فككت “خلية إرهابية من ثاثة 
أش�خاص ينشطون ش�مال المملكة 
لالتح�اق  المقاتلي�ن”  تجني�د  ف�ي 
ب�تنظي�م “الدول�ة اإلس�امية ف�ي 
الع�راق والش�ام”- “داعش”.وق�ال 
مصدر ف�ي وزارة الداخلية المغربية 
إن�ه “في إطار العمليات اإلس�تباقية 

اإلرهابي�ة،  التهدي�دات  لمواجه�ة 
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، 
على ضوء تحري�ات دقيقة للمديرية العامة 
لمراقب�ة الت�راب الوطني” م�ن تفكيك هذه 
مدين�ة  ف�ي  الثاث�ة  اعتق�ال  الخلية.وت�م 
الفنيدق، شمال المغرب، حيث أعلنوا والءهم 
لزعي�م “داع�ش” بحس�ب بي�ان ال�وزارة.

وأوض�ح البي�ان أن “التحري�ات أظهرت أن 
المشتبه فيهم، الذين كانوا على صلة وثيقة 
بأعضاء خلي�ة إرهابية” أخرى تم تفكيكها 
ف�ي آب الماضي “كانوا يش�يدون باألعمال 
اإلرهابية والوحش�ية التي يرتكبها مقاتلو 
التنظي�م اإلرهابي”.وتابع البي�ان أن “أحد 
عناصر ه�ذه الخلية اإلرهابية ق�ام بتجنيد 

وإرسال شقيقه لالتحاق” بالتنظيم 
المتطرف، والذي “لقي حتفه أواخر 
محكم�ة  2014”.وكان�ت  الع�ام 
استئناف مدينة س�ا، قرب الرباط، 
أصدرت في 27 كانون األول الماضي 
أحكاماً تراوحت بين البراءة وخمس 
س�نوات س�جناً بحق 12 متهماً في 
ملف�ات منفصل�ة ف�ي قضاي�ا له�ا 
عاق�ة بتجنيد مغارب�ة للذهاب إلى 
س�وريا والعراق.كم�ا أعلنت كل من 
الش�هر  منتص�ف  والرب�اط  مدري�د 
الماض�ي أيضاً اعتقال أربع نس�اء، أحداهن 
قاص�ر، وثاثة رجال، في مدينة برش�لونة 
وجيبي س�بتة ومليلية االس�بانيين، وكذلك 
في مدينة الفنيدق ش�مال المغرب، واتهموا 
بالعمل في شبكة تجند نساء إلرسالهن إلى 

سوريا والعراق.

املغرب: تفكيك »خلية إرهابية« جتند مقاتلني
لـ »داعش«

   بغداد/ المستقبل العراقي

أّكد الرئيس اإليراني حس�ن روحاني، 
ام�س، أّن الدول التي تقف وراء انخفاض 
العالمّي�ة س�تندم عل�ى  النف�ط  أس�عار 
قرارها، محذراً من أّن السعودية والكويت 

ستعانيان بفعل هبوط السعر.
وق�ال روحان�ي، خ�ال خط�اب أمام 
حش�د من أبناء مدينة بوشهر، إن “الدول 
التي تآمرت لخفض أسعار النفط ستندم 
ف�ي نهاي�ة المط�اف”، مش�دداً عل�ى أن 
“هذه الدول لن تس�تطيع االس�تمرار في 

المؤامرة النفطّية”.
النفطي�ة  “ال�دول  أّن  إل�ى  وح�ّذر 

كالس�عودية والكويت س�تتضّرر بشكل 
أكب�ر بكثي�ر م�ن الض�رر الذي س�يلحق 
أّن “االحصائي�ات  إل�ى  بإي�ران”، الفت�اً 
تش�ير إلى أن 80 في المئ�ة من الميزانية 
السنوية للسعودّية ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
ببيع النفط”، كما أش�ار إل�ى أن “90 في 
المئة م�ن الصادرات الس�عودية هي من 

النفط الخام”.
 95“ أّن  اإليران�ي  الرئي�س  وأض�اف 
ف�ي المئة من الميزاني�ة الكويتّية ترتبط 
ارتباط�اً وثيقاً بالنفط، كم�ا أن “95 في 
المئة من صادراته�ا أيضاً هي من النفط 
الخ�ام اإليران�ي”، موضح�اً، ف�ي الوقت 
ذات�ه، أّن إيران “تعتمد، فقط بنس�بة 33 

ف�ي المئة، عل�ى الص�ادرات النفطية في 
ميزانيتها”.

إلى ذل�ك، أكد أن “الميزاني�ة اإليرانية 
للعام الجديد، س�تعتمد على النفط بشكل 
الس�ابقة”،  الس�نوات  بكثي�ر م�ن  أق�ل 
وأش�ار إلى أّن باده ل�ن تقع تحت ضغط 
االنخفاض في أسعار النفط، “ألنها تتخذ 
التدابير والس�بل الكفيل�ة بالتعويض عن 

ذلك”.
وف�ي جان�ب أخ�ر م�ن كلمت�ه، ق�ال 
روحاني إن “الش�عب كله يدعو إلى إنهاء 
الحظ�ر الظال�م المفروض عل�ى الباد”، 
في إش�ارة إلى المفاوضات النووية بين 

طهران ومجموعة “5+1”.

روحاين: الدول املتآمرة ستندم بسبب هبوط أسعار النفط
   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت محافظ�ة المثن�ى موافق�ة وزارة 
التخطي�ط على فتح منف�ذ الجميمة الحدودي 
ابراهي�م  المحاف�ظ  وق�ال  الس�عودية.  م�ع 
الميال�ي إن »الموافق�ة على فتح ه�ذا المعبر 
المقابل لمنطقة رفحاء في الجانب السعودي 
تأت�ي في إطار سياس�ة اإلنفت�اح التي تتبعها 
الحكوم�ة م�ع دول الج�وار ومنه�ا المملكة 
العربي�ة الس�عودية«.وأضاف ان »هناك لجنة 
تم تشكيلها في األمانة العامة لمجلس الوزارء 
تعمل م�ع لجنة العاقات الس�عودية العراقية 
التي يرأس�ها وزير الكهرباء ليت�م رفع الملف 

حي�ن اكتماله ال�ى وزارة الخارجي�ة لمفاتحة 
الري�اض ف�ي األم�ر«. وتاب�ع أن »الحكوم�ة 
المحلية على استعداد تام إلكمال البنى التحتية 
وتوفي�ر الك�وادر البش�رية لفتح ه�ذا المعبر 
الذي سينعكس ايجاباً على الوضع االقتصادي 
ألبناء المحافظة، فضاً عن وجود شبكة طرق 
متصلة من مدينة السماوة )مركز المحافظة( 
باتجاه صحراء السلمان وصوالً الى الدعامات 
الحدودي�ة م�ع الجان�ب الس�عودي«.وتفصل 
المثنى ع�ن المملكة العربية الس�عودية ثاني 
أكبر صحراء في العراق وهي صحراء السلمان 
التي تحاول المحافظة إستغالها في مشاريع 
تجارية وصناعية في السنوات األربع المقبلة.

من جانبه، قال رئيس مجلس المحافظة حاكم 
الياس�ري إن »الفك�رة إنبثق�ت م�ن المجلس 
لمجل�س  العام�ة  االمان�ة  مخاطب�ة  وتم�ت 
الح�دودي،  الجميم�ة  منف�ذ  لفت�ح  ال�وزراء 
بذل�ك  ترحيبه�ا  التخطي�ط  وزارة  وأعلن�ت 
ووافقت على فتح المنفذ بعد موافقة الجانب 
الس�عودي«.وأوضح أن »له�ذا المنف�ذ فوائد 
عدة، منه�ا تحري�ك االقتصاد ف�ي المحافظة 
وباق�ي المحافظ�ات ألن موقعه إس�تراتيجي 
ومهم يختصر المس�افات الطويلة التي تربط 
الس�عودية ببغداد وباقي المحافظات، إضافة 
الى انه يساهم في اس�تثمار البادية التي فيها 

منافع للصناعات االستراتيجية«.

حمافظة املثنى تبارش إجراءات لفتح منفذ اجلميمة مع السعودية

   بغداد/ المستقبل العراقي

س�ويديين  مواطنيين  قتل 
تنظي�م  ال�ى  ينتمي�ان  اثني�ن 
داعش في شمال العراق، وفقا 
لمصادر في جماعة اس�امية 
وس�ط  ايب�رو  مدين�ة  م�ن 

السويد.
وقال رئي�س رابطة القرن 
ورس�امة  مه�دي  األفريق�ي 
مس�ؤول الجماع�ة هن�اك إن 
“الرجلين كانا قد س�افرا عدة 
مرات ذهابا وايابا بين السويد 
والعراق في مناسبات عديدة”.

من جانبه، ذكرت صحيفة ذي 
لوكال الس�ويدية أن “الرجلين 
وأن  صومالي�ة  اص�ول  م�ن 

ح�اوال  ق�د  كان�ا  والديهم�ا 
الذه�اب لكنهما  منعهما م�ن 
اص�را عل�ى الذه�اب وانتمي�ا 

للجماعات االرهابية”.
م�ن جهت�ه، ق�ال رئي�س 
الرابطة إن “علينا منع الشباب 

اآلخرين م�ن الذهاب الى هذه 
المأس�اوية”.وكان  الح�رب 
جهاز المخابرات الس�ويدية “ 
سابو” قد اعرب عن قلقه ازاء 
تجني�د الجماع�ات االرهابي�ة 

للمواطنيين السويديين.

مقتل سويديني اثنني ينتميان لـ »داعش« 
يف شامل العراق

ً



5www.almustakbalpaper.net

العدد )884(  االربعاء  14  كانون الثاني  2015 اعالنات

اعادة اعالن
تعلن مديرية بلديات كربالء املقدس�ة/ لجنة البيع وااليجار 
ع�ن تأجري العق�ارات املدرجة يف ادن�اه والعائدة اىل مديرية 
بلدي�ة الهندية يف املزاي�دة العلنية فعىل الراغبني باالش�راك 
الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف الس�اعة العارشة صباحا 
بعد مرور )15( خمسة عرش يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش 
مستصحبني معهم وص�ل التأمين�ات القانوني�ة البال�غ�ة 
30 % م�ن القيم�ة التقديري�ة ونس�خة من هوي�ة االحوال 
املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرشواالعالن 

واملصاريف االخرى.

اعالن مناقصة حملية رقم 2014/511 )بطريقة التاهيل الفني( 
اجهزة ملئ الغازات واجهزة ملئ الباودر

تعل�ن رشكة توزي�ع املنتجات النفطي�ة عن حاجتها ل�رشاء اجهزة ملئ الغ�ازات واجهزة ملئ 
الباودر وبكلفة تخمينية قدرها )550000000( خمس�مائة وخمس�ون  مليون دينار )وضمن 

املوازنة التشغيلية لعام /2014( .
وباالمكان رشاء وثائق املناقصة وتس�ليم العطاءات بعد تقدي�م طلب اىل مقر الرشكة الكائن يف 
بغداد منطقة الدورة � مجمع مصفى الدورة النفطي � قسم املشريات املحلية لقاء مبلغ قدره 
)100000( دينار )مائة الف دينار( غري قابل للرد ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة مصاريف 
نرش االعالن علما ان الرشكة ستقوم بعقد مؤتمر لالجابة عن االستفسارات يوم االحد املصادف 
2015/1/25 وهذا املؤتمر ليس الزاميا  ملقدمي العطاءات اخر معد لقطع الوصوالت من شعبة 
الصندوق الس�اعة )12( ظهرا وموعد تس�ليم العطاءات يوم االحد املصادف 2015/2/1 نهاية 
الدوام الرسمي )الساعة الواحدة ظهرا( يف مقر الرشكة وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض 
يف اليوم التايل لتاريخ الغلق بحضور ممثيل اصحاب العروض وعليه فان اي عطاء يصل بعد الفرة 
املح�ددة يعترب متاخرا ويتم رفضه واعادته اىل صاحبه دون فتحه وعىل ان ترفق املستمس�كات 

املطلوبة تفاصيلها ادناه مع العطاء
1 � هوية غرفة تجارة نافذة لعام 2014

2 � عقد تاسيس ) عىل ان يكون راس مال الرشكة املقدمة ال يقل عن )2( اثنان مليار دينار.
3 � شهادة تاسيس

4 � اعمال مماثلة
5 � حسابات ختامية

6  � تامينات اولية بنسبة )3%( من قيمة العطاء  وعىل ان يكون السعر نافذ ملدة )90( يوم من 
تاريخ غلق املناقصة 

7 � كتاب التحاسب الرضيبي
مالحظة ::

يت�م بي�ان رشوط املناقصة املفصلة وبما  يتالئم مع طبيعة العق�د املطلوب يف تعليمات مقدمي 
العطاءات املرافقة ملستندات املناقصة والتي يتم الحصول عليها عند رشاءها من جهة التعاقد.

www.oil.gov.iq    موقع وزارة النفط االلكروني
Webmail.opde.oil.gov.iq   موقع الرشكة االلكروني

purchases_dep@opde.oil.gov.iq   عنوان قسم املشريات املحلية االلكروني

املدير العام

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

وزارة النفط 
رشكة توزيع املنتجات النفطية

دائرة الكاتب العدل
الباب الرشقي
العدد 34913

السجل 15
التاريخ 2014/12/29

اعالن
ادناه االنذار املسري من قبل السيد الكاتب العدل يف  الباب الرشقي 
املحرم بالعدد/12739 س�جل/ وبتاريخ2014/4/20 واملوجه 
اىل املحامي/ عبد الحس�ني عيل عوده /وملجهولية محل االقامة 

قرر نرشه يف الصحف املحلية  واملحامي حمودي كريم حبيب.
كاتب العدل
زينب محمد جواد كاظم

جهة االنذار
س�بق وان وكلتكم وكالة مصدقة من قبل الكاتب العدل يف الباب 
الرشق�ي بعدد عموم�ي 9365 وتاريخ 2013/4/25 س�جل 47 
النتفاء الحاجة من الوكالة عليه قررت عزلك وعدم اس�تعمالها 

من تاريخ تبلغك هذا االنذار
املنذر احمد رشيد يوسف

هوي�ة اح�وال الرصاف�ة رق�م  00186875 س 84 ص 16764 
دار 2  الزعفراني�ة م959 ز8   بغ�داد  يف 2012/4/18 يس�كن 

االستمارة 22244.

محكمة بداءة املعقل
اعالنالعدد: 433/ ب / 2010 

تبي�ع هذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار تسلس�ل 573 / 2086 الرب�اط الكبري وهو عبارة عن دار 
سكن مساحتها 340 م2 تقع يف منطقة جمعيات اسكان املواني ويف داخل شارع فرعي والدار مؤلفة 
من حديثة امامية وكراج وغرفتي منام وهول وحمام ومرفق صحي والبناء قديم مسقف بالكونكريت 
مش�غول من قبل املدعى علي�ه عبد الجبار مخلف عودة وعائلته الذي يرغ�ب بالبقاء بالعقار بصيغة 
مس�تأجر فمن ل�ه الرغبة بال�رشاء الحضور امام هذه املحكم�ة الكائن يف قرص القض�اء يف البرصة 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 10 % من القيمة املقدرة للعقار البالغة مائة وخمسة 
وثمان�ون ملي�ون دينار وبصك مصدق يف تمام الس�اعة 12 م�ن ظهر اليوم الثالث�ني التايل لنرش هذا 

االعالن.
القايض

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل/ يف ابي الخصيب

اعالن تسجيل/ مكائن معمل انور فاضل جعفر
بن�اء ع�ىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائ�رة من قب�ل) جعفر خلف 
خاب�ط (الوكي�ل عن/ )انور فاض�ل جعفر( وامل�ؤرخ يف 12 / 1 / 
2015 املتضمن طلب تس�جيل املكائن العائ�دة له واملنصوبة حاليا 
يف صناعي�ة ابي الخصيب/ البدوية وبلد الس�يد واملدرجة اوصافها 
ادن�اه فعىل من له عالقة به�ا وادواتها املوصوفة ان يراجع الطرق 
القانوني�ة الثبات ذلك وابراز استش�هاد لهذه الدائ�رة بغية ايقاف 
التس�جيل خ�الل مدة خمس�ة عرش يوما م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ 
النرش ويعترب التسجيل متأخر لحني حسم الدعوى واالعراض ملدة 
س�بعة ايام لدى املحكمة املختصة وبعكسه سيتم تسجيل املكائن 
وادواتها بأس�م طالب التس�جيل وفقا لقانون الكاتب العدول رقم 

)33( لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل.
الكاتب العدل االول

االوصاف:
1- خباط�ة مركزي�ة/ ق�درة 120 م / الس�اعة صنع اجنبي 
تتك�ون من كن�زول بنل و 3 قاي�ش مع ح�زام رئييس واربع 
خزان�ات 2 لخ�زن الرم�ل و2 لخ�زن الحص�و م�ع صهاريج 
ع�دد 2 س�عة كل صهريج 100 طن س�منت تعمل بالكهرباء 

مستعملة. عملها خبط االسمنت مع بقية املواد.
2- هزاز صنع محيل/ يعمل بالكهرباء/ مستعمل/ عمله رج 

االسمنت مع بقية مواد البناء.
3- ماكن�ة بل�وك/ س�عة 8 بل�وكات/ صن�ع مح�يل/ تعمل 

بالكهرباء/ مستعملة عملها انتاج البلوك.
4- خباط�ة 2/1 كي�س س�منت )متحرك�ة( صغ�رية، صنع 

اجنبي تعمل بالكهرباء مستعملة.
5- ماكنة تولي�د الطاقة الكهربائية صن�ع انكليزي/ ماركة 

بريكنز – تعمل بالديزل K.V.A110 / مستعملة.

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ة نقابة 
املهندس�ني بأس�م الطالب�ة 
حبي�ب(  عص�ام  )فات�ن 
الجامع�ة  م�ن  الص�ادرة 
الدراس�ات  التكنولوجي�ة 
العليا قسم السيطرة والنظم 
عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
هوي�ة  من�ي  فق�دت 
نقابة املهندسني  بأسم 
)فات�ن عصام حبيب(  
الرجاء عىل م�ن يعثر 
اىل  تس�ليمها  عليه�ا 

جهة االصدار.

فقدان
الهوي�ة  من�ي   فق�دت 
املعه�د  م�ن  الص�ادرة 
التقن�ي/ البرصة بأس�م 
)محم�د مصطف�ى عبد 
الحس�ني( عىل من يعثر 
عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
الصادرة من وزارة العدل 
العراقية  االص�الح  دائرة 
– بغداد بأس�م )يوس�ف 
س�الم جمع�ة( عىل من 
يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
الجامع�ة  م�ن  الص�ادرة 
علوم  قس�م  التكنولوجية 
تطبيقي�ة املرحل�ة الثالثة 
بأس�م )س�مارة بكر عبد 
الكري�م( ع�ىل م�ن يعث�ر 
عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فق�دت مني ش�هادة تكييل 
الصادرة م�ن رشكة توزيع 
هيئ�ة  النفطي�ة  املنتج�ات 
للس�يارة  الجن�وب  توزي�ع 
املرقم�ة )105088( اربي�ل 
مالكه�ا )فيص�ل س�عدون 
حيدر( عىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
غرف�ة  م�ن  الص�ادرة 
بأس�م  البرصة  تج�ارة 
)محمد عبد الرضا عبد 
ع�يل( ع�ىل م�ن يعث�ر 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فق�دت من���ي الهوية 
الص�ادرة م��ن غرف�ة 
بأس�م  البرصة  تج�ارة 
)هيث�م كاظم حس�ب( 
ع�ىل م�ن يعث�ر عليها 
تسليمها ال�ى ج��ه�ة 

االصدار.

فقدان
فق���دت من�ي الهوية 
غرف�ة  م�ن  الص�ادرة 
بأس�م  البرصة  تج�ارة 
صادق(  رمزي  )صادق 
عىل م��ن يعث�ر عليها 
تس�ليم��ها اىل جه��ة 

االصدار.

فقدان
فق�دت مني هوية الطالب 
مناض�ل  )ايه�اب  بأس�م 
م�ن  الص�ادرة  عي�ى( 
املعه�د التقن�ي – ب�رصة 
واملع�دات  املكائ�ن  قس�م 
ف�رع التربيد عىل من يعثر 
عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1579 / ب / 2014 

التاريخ: 11 / 1 / 2015 
اىل/ املدعى عليه/ انور فاضل جعفر

اص�درت محكمة بداءة الب�رصة قرارها املرق�م 1579 / ب 
/ 2014 يف 31 / 12 / 2014 الق�ايض بالزام�ك بتأديت�ك اىل 
املدعي) صبيح عبود فاضل( اجر مثل العقار تسلسل 1 / 4 
الخ�رض للفرة م�ن 4 / 5 / 2014 ولغاية تاريخ التخلية يف 
16 / 10 / 2014 مبلغ وقدره ثالثة ماليني وستمائة وستة 
وثمانون الف وس�تمائة وس�تة وس�تون دين�ار ورد دعوى 
املدع�ي بالبمطالب�ة بالفائدة القانوني�ة وبالزيادة وتحميل 
الطرفني الرس�وم واملصاريف بنس�بة ماخرساه يف الدعوى 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
املج�يل البل�دي تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني ولك حق االعراض واالستئناف والتمييز خالل املدة 

القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض
محمد قاسم عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة بداءة البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 2034 / ب / 2014 

التاريخ: 11 / 1 / 2014 
اىل/ املدعى عليه/ انور فاضل جعفر

اص�درت محكمة بداءة البرصة قرارها املرق�م 2034 / ب / 2014 
يف 30 / 12 / 2014 الق�ايض بالزام�ك بتأديت�ك اىل املدع�ي )صبيح 
عب�ود العيداني (قيم�ة االرضار الحاصلة يف العقار تسلس�ل 1 / 4 
الخرض مبلغ�ا وقدره عرشة ماليني ومائتان وخمس�ون الف دينار 
ورد دعوى املدع�ي بالزيادة وتحميل الطرفني الرس�وم واملصاريف 
بنس�بة ماخرساه يف الدعوى واملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولك ح�ق االعراض واالس�تئناف والتمييز خالل 

املدة القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض
محمد قاسم عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
التاريخ: 12 / 1 / 2015 

العدد: 4183 / ش / 2014 
اعالن

اىل املدعى عليه )روان رائد عبد الكريم(
بالنظر لصدور اعالم املحكمة املرقم اعاله الصادر من هذه 
املحكم�ة والذي يق�ي بالزامك دف�ع مهر املدعي�ة )انغام 
كاظم رسن (والبالغ خمسة ماليني دينار عراقي وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب كت�اب مركز رشط�ة املعق�ل بالعدد 
13983 يف 3 / 12 / 2014 وتأيي�د املجل�س البل�دي ملنطقة 
الجنين�ة واالندلس فقد تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني يوميتني 
محليتني بالقرار اعاله ويف حالة عدم اعراضك عليه س�وف 
يكتسب القرار الدرجة القطعية خالل عرشة ايام من تاريخ 

نرشه يف الصحف الرسمية.
القايض

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

العدد: 1966 / 2014 
اىل املنفذ عليه/ محمد عبد الزهرة حنتوش

لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل االقامة وليس 
لك موطن دائم حس�ب رشح مركز رشطة كرمة عيل بالعدد 
15721 يف 25 / 12 / 2014 وكذل�ك املجل�س البلدي ملنطقة 
ناحية الهارثة واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني يوميتني بالحض�ور اىل هذه 
املديرية خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
بخصوص ق�رار محكمة بداءة البرصة بالعدد 1691 / ب / 
2014 يف 28 / 1 / 2014 املتضم�ن الزام�ك بتأديتك للدائن) 
عيل صمد موىس( مبلغ قدره اثنى عرش مليون وخسممائة 
ال�ف دينار ويف حالة عدم حضورك او حضور من ينوب عنك 
ستستمر هذه املديرية باالجراءات التنفيذية وفق القانون.
منفذ العدل االقدم
عبد الكريم مجيد الشاوي

رقم اإلخطار   424 / 2014
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املتهم الغائب )عقيل كريم كاطع( املنس�وب إىل مديرية رشطة 
نفط الجنوب ملا كنت متهما وفق املادة/ 5 من قانون عقوبات قوى 
االمن الداخيل رقم 14 لسنة 2008 لغيابك عن مقر عملك من تاريخ 
5 / 6 / 2012 ولح�د االن وبم�ا إن مح�ل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك بهذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل 
للمنطقة الخامسة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا اإلعالن يف محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة 
والغ�ري املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء القبض عليك 
أينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإل�زام األهليني 
الذين يعلم�ون بمحل اختفائ�ك بإخبار الجهات املختصة اس�تنادا  
للم�ادة 69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا م�ن قانون أصول املحاكمات 

الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
التاريخ: 12 / 1 / 2015 

العدد: 4182 / ش / 2014 
اعالن

اىل املدعى عليه )روان رائد عبد الكريم(
بالنظر لصدور قرار الحكم اعاله الصادر من هذه املحكمة 
وال�ذي يقي بتصدي�ق الط�الق الواقع بينك وب�ني املدعية 
)انغام كاظم رس�ن ( وملجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب 
مرك�ز رشط�ة املعق�ل بالع�دد 13983 يف 3 / 12 / 2014 
وتأيي�د املجلس البلدي ملنطقة الجنين�ة واالندلس فقد تقرر 
تبليغك بصحيفتني يوميتني محليتني بالقرار اعاله ويف حالة 
عدم اعراضك عليه س�وف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

خالل عرشة ايام من تاريخ نرشه يف الصحف الرسمية.
القايض

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

العدد: ب / 75 
التاريخ: 31 / 12 / 2014 

مدة االيجارالمساحةرقم العقارالتفاصيلت
القيمة التقديرية 

رقما

1
قطعة صناعية م19 

عبد عونيات
1/ 22 م19 
عبد عونيات

سنة واحدة200 م2

 )1250000(
مليون ومائتان 
وخمسون الف 

دينار سنويا

2
قطعة صناعية م19 

عبد عونيات
1/ 23 م19 
عبد عونيات

سنة واحدة200 م2

 )1250000(
مليون ومائتان 
وخمسون الف 

دينار سنويا
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وزير النقل: جيب تفعيل االستثامر والتشغيل املشرتك لتنفيذ املشاريع
      ميسان/المستقبل العراقي

ق�ررت لجنت�ا االس�تثمار والزراعة ف�ي مجل�س محافظة 
ميس�ان إعادة تشغيل معمل األعالف التابع لشركة بابل لإلنتاج 

النباتي والحيواني الذي توقف العمل فيه منذ عام 1991.
 وق�ال رئيس لجن�ة الزراعة في المجلس ميث�م البهادلي,أن 
“معم�ل األعالف يعد من المش�اريع االس�تثمارية العمالقة في 
جن�وب الع�راق وتبلغ طاقت�ه اإلنتاجي�ة 20 طنا في الس�اعة 
ويض�م 4 خطوط إنتاجية مختصة في إنتاج أالعالف لألس�ماك 

والدواجن والحيوانات”.
 وأشار البهادلي إلى أن “الشركة المستثمرة لم تقم بتشغيله 
رغم توجيه عدد من اإلنذارات وقال إننا سنسلك الطرق القانونية 

لسحب المشروع منها وعرضه مرة أخرى لالستثمار”.

      بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت منظم�ة األمم المتح�دة للطفولة )اليونيس�ف(، عن 
توزيعه�ا مالبس ش�توية تكفي ل��200 ألف طفل ف�ي العراق 
لمواجه�ة تفاقم الوضع الذي تواجه�ه العوائل النازحة.وقالت 
المنظم�ة ف�ي بيان صحف�ي، إن “أطف�ال الع�راق يعانون منذ 
س�نوات م�ن العن�ف واإلقص�اء من الخدم�ات األساس�ية مثل 
التعلي�م وإنه من غي�ر المقبول أن يقضوا الش�تاء بدون أحذية 
وملبوس�ات”.وأضافت المنظمة في بيانها أنها “قدمت إضافة 
إلى المالبس واألغطية 1200 مدفأة تعمل بالكيروس�ين و460 
طفاي�ة حريق ومعدات العزل لمنع أضرار األمطار والفيضانات 
ع�ن الخيام”، مش�يرة الى أنها تعمل حاليا “عل�ى تطوير البنية 
التحتي�ة وبناء مرافق الصرف الصحي والس�خانات الشمس�ية 
لضمان وجود مكان دافئ الس�تحمام األطفال”.ويشهد العراق 
اكبر موجة نزوح في تاريخه وذلك بعد س�يطرة عناصر تنظيم 
“داع�ش” عل�ى عدد من الم�دن واالقضية والنواح�ي في غرب 

وشمال العراق.

      النجف االشرف/المستقبل العراقي

أعلنت ش�ركة مصافي الوسط ومصفى النجف األشرف عن 
مباش�رة كوادرها الهندس�ية والفني�ة بأجراء أعم�ال الصيانة 
الس�نوية لوحدة التكرير االولى للمصفى .وقال مدير المصفى 
لي�ث الغ�راوي, إن” الكوادر الهندس�ية والفنية باش�رت مطلع 
ش�هر كانون الثان�ي الحالي بأعم�ال الصيانة الس�نوية لوحدة 
التكرير االولى ذات الطاقة اإلنتاجية البالغة عش�رة آالف برميل 
يوميا مش�يرا إلى أن أعمال الصيانة تتضمن صيانة كافة أجزاء 
الوح�دة ومعالجة بعض المش�اكل الفنية”.وأضاف أن “ أعمال 
الصيانة تستمر لمدة 30 يوماً واعدت لها خطة مبرمجة حسب 
الج�دول الزمن�ي المع�د”. يذك�ر أن الطاقة اإلنتاجي�ة لمصفى 
النجف األش�رف تبل�غ ثالثي�ن ألف برمي�ل يومي�ا بواقع ثالث 

وحدات تكريرية طاقة كل وحدة عشرة آالف برميل يوميا.

ميسان تقرر أعادة تشغيل
معمل األعالف 

اليونيسف تعلن توزيع مالبس 
شتوية لـ200 ألف طفل نازح

املبارشة بإعامل الصيانة السنوية 
لوحدة التكرير األوىل بمصفى النجف

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ بغ�داد علي 
التميمي، عن تسلم المحافظة 
مبل�غ 53 مليار دين�ار إلنجاز 
المش�اريع المس�تمرة، فيم�ا 
اش�ار ال�ى ان أهم م�ا يعرقل 
المشاريع احالتها الى شركات 

وهمية.
وقال التميم�ي ، إن “تأخر 
اقرار الموازنة العامة ادى الى 
عرقل�ة الكثير من المش�اريع 
فض�اًل ع�ن تلكئها”، مش�يراً 
أن “المؤتم�ر االقتصادي  الى 
االخي�ر لكتلة االحرار كش�ف 
آالف  تس�عة  وج�ود  ع�ن 
مش�روع متلك�ئ بقيمة 226 
ترليون دينار في عموم انحاء 

العراق”.
وأضاف أن “أحد أهم أسباب 
إلى  تلكؤ المشاريع باإلضافة 
تأخر أقرار الموازنة هو إحالة 
تل�ك المش�اريع الى ش�ركات 

وهمية، حيث بمجرد أن يقوم 
الدفع�ة  باس�تالم  المق�اول 
األول�ى وه�ي 10بالمئة يترك 

المشروع”.
واشار التميمي الى أنه “تم 
منح س�لف للوزارات للصرف 
على المش�اريع المس�تمرة”، 
الفتا ال�ى أن “محافظة بغداد 
تس�لمت قب�ل اي�ام مبل�غ 53 

المش�اريع  إلنج�از  ملي�ار 
المستمرة”.

يش�ار الى أن تأخ�ر اقرار 
للع�ام  العام�ة  الموازن�ة 
الماضي ادى الى توقف الكثير 
وتلك�ؤ الكثير من المش�اريع 
االس�تثمارية والخدمي�ة ف�ي 
العاصمة بغداد والمحافظات، 

بحسب مراقبين.

حمافظ بغداد: تسلمنا 53 مليار دينار إلنجاز 
املشاريع املستمرة

     بابل/المستقبل العراقي

أعل�ن وزير البلديات عب�د الكريم االنصاري، 
عن موافقته على تنفيذ مشروع مجاري الصوب 
الصغير في بابل ليكون مكمالً لمشروع مجاري 
الص�وب الكبير، معتب�راً أن هذا المش�روع يعد 
من المش�اريع الحيوية التي تعم�ل على إنعاش 

الواقع الخدمي في المحافظة.
وق�ال االنص�اري ، على هام�ش زيارته إلى 
بابل وتفقده مش�اريع المحافظ�ة قيد االنجاز، 
إن “زيارت�ي إل�ى محافظ�ة بابل ه�ي لإلطالع 
على عدد م�ن المش�اريع التي تنفذه�ا الوزارة 
في باب�ل والتباحث مع الحكوم�ة المحلية على 
حال المشاريع”، مبيناً أن “بابل من المحافظات 
التي عان�ت حرم�ان وتهمي�ش ومظلومية في 
المشاريع التي تنفذها الوزارات خالل السنوات 
الس�ابقة لذا س�نعمل على تخصيص مش�اريع 
للمحافظ�ة مث�ل المجس�رات والمج�اري ف�ي 

األقضية والنواحي”.
وافق�ت  “ال�وزارة  أن  االنص�اري  وأض�اف 
على تنفيذ مش�روع مج�اري الص�وب الصغير 
ليكون مكمالً لمش�روع مجاري الصوب الكبير 
الذي س�يخدم مدينة الحلة ويعد من المش�اريع 

الحيوية التي تعم�ل على إنعاش الواقع الخدمي 
ف�ي المحافظة”.وأوضح االنص�اري أن “هناك 
عدة اسباب تقف وراء تلكؤ المشاريع بينها عدم 
متابعة المش�اريع من قبل الوزارة والمقاول أو 
الش�ركة المنفذة ومش�كلة اس�تمالك األراضي 
ف�ي طليعة العوامل التي ت�ؤدي إلى تأخر تنفيذ 
المش�اريع”، مؤك�دا أن “ال�وزارة س�تعد لجان 
خاص�ة لمتابع�ة مش�اريعها”.يذكر أن غالبي�ة 
الم�دن تحت�اج إل�ى تنفيذ مش�اريع كبي�رة في 
مج�االت الكهرباء والصح�ة والتعليم والصرف 
الصحي والمياه الصالحة للشرب، بسبب الدمار 
واإلهم�ال طوال العقود الماضية التي ش�هدتها 

البالد، بحسب مراقبين.

البلديات توافق عىل تنفيذ مرشوع 
جماري الصوب الصغري يف بابل

    بغداد/المستقبل العراقي
 

أكد وزير النق�ل باقر الزبيدي على 
أهمي�ة تفعيل اإلس�تثمار والتش�غيل 
المش�ترك لتنفيذ مشاريع الوزارة في 
مجال السكك الحديد ونقل المسافرين 
والخ�اص  الب�ري  والنق�ل  والوف�ود 
وتنفيذ مش�اريع النقل مشيراً الى أن 
كل م�ن يقف بوجه ه�ذا التوجه فإنه 
يحاس�ب وفق مب�دأ الفس�اد اإلداري 
والمال�ي. وقالت الوزارة في بيان لها, 
أن “الوزير وخالل لقائه عددا من مدراء 
تش�كيالت الوزارة ج�رى خالل اللقاء 
بحث أبرز معوقات العمل واإلجراءات 
المتخ�ذة لتجاوزه�ا وتحقيق مرونة 
ف�ي العمل من أج�ل تفعي�ل أداء هذه 
الش�ركات لتحقي�ق األرب�اح وزي�ادة 

الموارد المالية وتقليص النفقات”.
وأكد الزبيدي على ضرورة “إشراك 
القطاع الخاص بش�كل فاعل في دعم 
مش�اريع النق�ل وخصوص�اً تكس�ي 
بغداد والبص�رة والتكس�ي النهري”، 
داعياً إلى “جذب المستثمرين من ذوي 
الكف�اءة المالية الرصينة والخبرة في 

تنفيذ مشاريع النقل “.
وبحس�ب البيان, ف�ان” االجتماع 
تط�رق إل�ى موض�وع نقل مف�ردات 
والتنس�يق م�ع  التمويني�ة  البطاق�ة 
وزارة التجارة لتحقيق انسيابية عالية 

في نقل هذه المفردات”.
وشدد الوزير على ضرورة “تحديد 
آلي�ة وضواب�ط جديدة لتحدي�د أجرة 

النقل وف�ق التعريف�ات المعمول بها 
، وم�ن جانب آخ�ر دعا الوزي�ر كافة 
المدراء العامين في الوزارة باإلسراع 

إنش�اء مجمع�ات  بحس�م موض�وع 
سكنية لموظفي الوزارة بالتسيق مع 
اللجنة العليا للسكن في الوزارة والتي 

يرأس�ها س�يادته من أجل المساهمة 
في حل مشكلة السكن وتوفير فرص 
عمل وتحقيق إيرادات مهمة للدولة”.

     ذي قار/المستقبل العراقي

أعلن�ت محافظة ذي قار، عن 
إب�رام اتف�اق م�ع وزارة البيئ�ة 
لإلش�راف عل�ى عم�ل المنظمة 
العراقي�ة إلزالة األلغ�ام )ايكو( 
المكلف�ة بتطهي�ر موق�ع مطار 
الناصري�ة المدني من المخلفات 
الحربي�ة، فيم�ا بين�ت البيئة أن 
اعتبارا  العمل  المنظمة ستباشر 
م�ن األس�بوع المقبل ف�ي فترة 
زمينة ال تتجاوز الشهرين.وقال 

محاف�ظ ذي ق�ار يحي�ى محمد 
باقر الناص�ري ، إن “المحافظة 
ابرم�ت اتفاقا م�ع وزارة البيئة 
على هامش زيارة وكيل الوزارة 
كامران علي حس�ن للمحافظة، 
مط�ار  موق�ع  تطهي�ر  عل�ى 
االلغام  المدن�ي م�ن  الناصري�ة 
والمخلفات الحربي�ة”، مبينا أن 
“االتف�اق ينص على تولي وزارة 
عملي�ة  عل�ى  االش�راف  البيئ�ة 
ازال�ة االلغ�ام وتطهي�ر الموقع 
م�ن المخلف�ات الحربي�ة الت�ي 

س�تقوم بها المنظم�ة العراقية 
)ايكو(”.وأضاف  االلغ�ام  الزالة 
الناص�ري أن “ال�وزارة تعه�دت 
بتقدي�م الدعم الكام�ل للمنظمة 
المعنية برفع االلغام والعمل مع 
ادارة المحافظة بصورة مشتركة 
بالص�ورة  العم�ل  انج�از  عل�ى 
المطلوبة”.من جانبه، قال وكيل 
وزي�ر البيئ�ة للش�ؤون االدارية 
كامران علي حس�ن، إن “الهدف 
من الزيارة هو اس�تئناف العمل 
ف�ي مش�روع ازالة االلغ�ام من 

موقع مطار الناصرية المدني”، 
الفت�ا الى أن “منظمة ايكو وهي 
منظمة عراقية ستباش�ر بازالة 
االلغام خالل هذا االسبوع، ومن 
المقرر ان يس�تكمل العمل خالل 
“ادارة  أن  ش�هرين”.وأوضح 
بتقدي�م  س�تقوم  المحافظ�ة 
التس�هيالت والدعم اللوجس�تي 
لهذه المنظمة وس�تتولى وزارة 
البيئة دور التنس�يق واالش�راف 
عل�ى عمله�ا ف�ي مج�ال رف�ع 

االلغام من موقع المطار”.

     بغداد/المستقبل العراقي

وافق مجلس الوزراء ، امس 
الثالث�اء، على مش�روع إنش�اء 
مط�ار تج�اري ف�ي محافظ�ة 
الديواني�ة، فيم�ا س�يتم توقيع 
العق�د م�ع الش�ركة الكويتي�ة 
خ�الل  للمش�روع  المنف�ذة 

األسبوع المقبل.
وقال رئيس مجلس محافظة 
الديواني�ة جبي�ر الجب�وري ، إن 
“مجل�س الوزراء ص�وت خالل 
جلس�ته االعتيادي�ة التي عقدت 
الي�وم، باإلجم�اع عل�ى إنش�اء 
مط�ار تج�اري ف�ي محافظ�ة 

الديوانية”.
وأضاف الجبوري أن “شركة 
المنف�ذة  الكويتي�ة  الناصري�ة 
للمشروع ستقوم بتوقيع العقد 

خالل األسبوع المقبل”.
محافظ�ة  مجل�س  وكان 

الديوانية، دعا الثالثاء الماضي، 
عل�ى  التح�رك  إل�ى  أعض�اءه 
كتلهم السياس�ية ف�ي البرلمان 
ومجلس ال�وزراء، لدع�م إقامة 
مط�ار بالمحافظة، يس�هم في 
نق�ص  م�ن  جانب�اً  تعويضه�ا 
موارده�ا والتخفي�ف من حالة 
الفق�ر فيها، مطمئن�اً حكومتي 
النجف وكربالء، بأن المش�روع 
لن يؤثر في مطاريهما لتخصصه 
بالشحن الجوي التجاري وليس 

نقل المسافرين.
الديوانية،  كما أعلن محافظ 
عمار المدن�ي، في،)الثالثين من 
آب 2014(، عن موافقة مجلس 
الوزراء عل�ى إقامة مطار مدني 
إدارة  أن  مؤك�داً  بالمحافظ�ة، 
المحافظة س�تطرح المش�روع 
األجنب�ي،  االس�تثمار  أم�ام 
وتفرض ش�روطاً عل�ى نوعية 

الشركات المتقدمة.

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، 
أمس الثالثاء، عن انخفاض مؤش�ر التضخم 
لشهر كانون األول بنسبة 1بالمئة، مبينة أن 
“التضخم الس�نوي ارتفع بنسبة 1,6بالمئة، 
فيما أش�ارت إلى أن المس�ح لم يش�مل أربع 

محافظات بسبب الظروف األمنية”.
وق�ال المتح�دث الرس�مي باس�م وزارة 
التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ، إن “الجهاز 
المركزي لإلحصاء التاب�ع لوزارة التخطيط 
أنج�ز تقري�ر التضخم لش�هر كان�ون األول 
2014 عل�ى أس�اس جم�ع البيان�ات ميدانيا 
عن أس�عار الس�لع والخدمات المكونة لسلة 
المس�تهلك من عينة مختارة من منافذ البيع 
في محافظات العراق كافة”، مبينا أن “هذه 
المعدالت تحتسب من السلع والخدمات التي 
تشمل الغذائية واإليجار والنقل واالتصاالت 
والصح�ة والتعلي�م وغيره�ا مم�ا يقتني�ه 

المستهلك”.
وأضاف الهنداوي أن “التضخم الش�هري 
لشهر كانون االول انخفض بنسبة 1.6بالمئة 
نتيجة انخفاض بعض أسعار بعض المواد”، 
مش�يرا إلى أن “التضخم السنوي للفترة من 
كانون األول 2013 لغاية كانون األول 2014 
ارتفع بمعدل 1,6بالمئة نتيجة ارتفاع قس�م 

السكن بنسبة 3 بالمئة”.
وتاب�ع الهن�داوي أن “المس�ح ال�ذي تم 
أجراه خالل شهر كانون األول لم يشمل أربع 
محافظ�ات عراقي�ة بس�بب الوض�ع األمني 
الذي تش�هده ه�ذه المحافظ�ات”، موضحا 
أن “المحافظ�ات غي�ر المش�مولة بمس�ح 
األسعار ش�ملت نينوى، صالح الدين، االنبار 

، كركوك”.

التخطيط تكشف 
انخفاض التضخم لشهر 

كانون األول املايض

ذي قار تربم اتفاقًا مع البيئة لتطهري مطار النارصية من األلغام

جملس الوزراء يوافق عىل إنشاء 
     بغداد/المستقبل العراقيمطار جتاري يف الديوانية

أعلن وزير األعمار واإلس�كان طارق الخيكاني, 
ان الهيئة العامة لإلس�كان أحدى تشكيالت الوزارة 
باش�رت باس�تخدام تكنولوجي�ا حديثة ف�ي تنفيذ 
مجمع النهروان2 الس�كني في بغداد بواقع )480( 
وح���دة س�كنية.وقال الخيكاني في بيان صحفي 
أن” الك�وادر الهندس�ية والفنية ف�ي الهيئة العامة 
لإلسكان باشرت باس�تخدام تكنولوجيا حديثة في 
تنفيذ مش�روع مجم�ع النهروان 2 الس�كني ف��ي 

محافظة بغداد بنظام ICF اإلنشائي الحديث الصديق 
للبيئ�ة والذي ال يحت�اج إلى أيدي عامل�ة ماهرة أو 
مس�توردة لس�هولة تنفيذه وهو من األنظمة التي 
تس�اعد على أخت�زال عامل الوقت ف�����ي التنفيذ 
بنسبة )50 بالمئة( حيث يمكن تنفيذ األبنية بسرعة 
أنجاز عالية، مبيناً بان الكلفة اإلجمالية للمش�روع 
تبلغ أكث�ر 82 مليار دينار”.وأوضح أن” هذا النظام 
يس�اعد على توفير المواد األنش�ائية بنس�بة عالية 
كونه أقتصاديا في اس�تهالكه بنس�بة عالية للمواد 
الخرسانية على الرغم من أنه يمتلك هيكل خرساني 

ق�وي م�ن الناحيتين الهندس�ية والعملي�ة, كما أن 
الم�واد الداخلة ف�ي التنفيذ مواد متوف�رة محلياً”، 
مبين�اً أن “ه�ذا النظام اإلنش�ائي يتك�ون من مادة 
البولي أس�تيرين )الفلي�ن( وهي مادة مس�تخدمة 
كقالب لصب الخرس�انة وه�ي من الم�واد العازلة 
للصوت والحرارة ويعمل العزل على خفض درجات 
الح�رارة المفق�ودة وهو ما يقلل أس�تهالك الطاقة 
الكهربائي�ة بنس�بة تت�راوح )30 – 40( من الطاقة 
األجمالية المس�تخدمة في نظم اإلنش�اء التقليدية 

وهو قابل لألنهاءات الداخلية والخارجية”.

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت األمانة العامة لمجلس الوزراء، عن اطالق وجبة 
جديدة من صكوك التعويض على المواطنين المتضررين 
من ضحاي�ا “اإلرهاب” من أهال�ي كربالء.وقالت اللجنة 
المركزية لتعويض المتضررين ج�راء العمليات الحربية 
واألخطاء العس�كرية والعملي�ات اإلرهابية باألمانة ، إن 
“اللجن�ة الفرعية في محافظة كربالء المقدس�ة أطلقت 
وجب�ة جدي�دة من صك�وك التعوي�ض عل�ى المواطنين 

المتضررين من ضحاي�ا اإلرهاب من أهالي المحافظة”.
وأضاف�ت أن “الوجب�ة المذك�ورة ش�ملت 178 متضرراً 
م�ن ذوي الش�هداء والمصابين والمواطني�ن المتضررة 
واألخط�اء  اإلرهابي�ة  العملي�ات  نتيج�ة  ممتلكاته�م 
العس�كرية”، مبينة أن “مجموع المبالغ التي تم توزيعها 
بين المشمولين بالوجبة بلغت 825 مليون دينار”.ودعت 
االمانة المتضررين المش�مولين بالوجب�ة إلى “مراجعة 
مقر اللجة الفرعية لغرض اس�تالم صك�وك التعويض”، 
مؤك�دة أن “اللجن�ة الفرعي�ة في المحافظ�ة تعمل على 

إكم�ال إجراءات إط�الق وجبة صكوك جدي�دة لتوزيعها 
بين المتضررين م�ن ضحايا اإلرهاب خالل األيام القليلة 
المقبلة”.يذكر أن مجلس الوزراء أصدر في 2009 قانون 
رق�م 20 القاض�ي بتعوي�ض المتضررين م�ن العمليات 
الحربية واألخطاء العس�كرية والعملي�ات “اإلرهابية”، 
ون�ص القانون عل�ى تعويض قتلى تل�ك العمليات بثالثة 
ماليي�ن و750 أل�ف دين�ار وش�مولهم برات�ب تقاع�دي 
وقطعة أرض سكنية، فيما يعوض الجرحى حسب درجة 

العوق التي تعرضوا لها.

األعامر تدخل تكنلوجيا متطورة يف تنفيذ جممع النهروان السكني

إطالق وجبة جديدة من تعويضات ضحايا »اإلرهاب« بكربالء
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بع�د أرب�ع س�نوات من االس�تقرار الس�عري عند 
مس�تويات مرتفعة نس�بياً، تهاوت أسعار النفط 
منذ حزيران )يونيو( بأكثر من 50 يف املئة من أعىل 
قيمها، يف ش�كل مفاجئ ويف فرتة قياس�ية، لتثري 
كثرياً من التساؤالت والتكهنات حول مستقبل هذا 
القط�اع وتداعي�ات انخفاض األس�عار عىل الدول 

املنتجة، ومن ضمنها السعودية.
ونبع ما حدث يف األش�هر املاضية من انخفاض يف 
أس�عار النفط من العرض والطلب يف آن، مش�كالً 
ضغطاً مضاعفاً عىل أس�عار النف�ط، فمن جانب 
الطلب خفض�ت وكالة الطاقة الدولي�ة توقعاتها 
لنمو الطلب ع�ىل النفط للمرة الرابعة يف خمس�ة 
أش�هر، لتباطؤ اقتصادات كل من روسيا والصني 
العقوب�ات  فآث�ار  الي�ورو،  ومنطق�ة  والياب�ان 
االقتصادية وكلفة الحرب يف أوكرانيا بدأت تنعكس 
عىل االقتصاد الرويس الذي ُيتوقع أن يدخل مرحلة 
الرك�ود، أم�ا الص�ني فخفض�ت مع�دالت نموها 
االقتصادي إىل ما دون ثمانية يف املئة، لتباطؤ النمو 
يف النات�ج الصناعي، بل وانكماش�ه وف�ق بيانات 
كانون األول )ديسمرب(، كما دخلت اليابان مرحلة 
جديدة من الركود االقتصادي، بس�بب السياسات 
الرضيبية التي اتخذتها الحكومة مطلع العام، أما 
منطقة اليورو فال تزال تعاني تبعات أزمة الديون 
الس�يادية، إذ ال ي�زال النم�و االقتص�ادي ضعيفاً 
ج�داً مع إمكان ان�زالق املنطق�ة إىل دوامة الركود 

االقتصادي.
الجان�ب اآلخ�ر م�ن املعادل�ة االقتصادي�ة الت�ي 
عصف�ت بأس�عار النف�ط كان مص�دره الواليات 
املتح�دة، متمثالً بطفرة إنتاجية من حقول النفط 
الصخ�ري، الذي س�اهم ارتفاع أس�عار النفط يف 
الس�نوات املاضية مع التط�ورات التقنية يف جعل 
استخراجه مجدياً اقتصادياً، فمع استقرار أسعار 
النفط فوق 100 دوالر للربميل منذ 2010 تمكنت 

ن  رشكات أمريكي�ة من ابتكار وس�ائل تقنية تمكِّ
من استخراج النفط العالق بني الطبقات الصخرية 
بكلفة تراوح بني 50 و80 دوالراً للربميل، ومن ثم 
تحقيق ربح مجٍز، رشط أن يس�تمر س�عر برميل 
النفط فوق أسعار الكلفة. ونتجت من ذلك طفرة 
النف�ط الصخ�ري يف الوالي�ات املتح�دة، إذ ارتفع 
إنت�اج البالد بمقدار 3.2 برمي�ل يومياً منذ 2010، 
وهو م�ا يعادل إنت�اج إيران، وأدت ه�ذه الطفرة 
إىل إغراق الس�وق وخلق فائ�ض يف العرض يقدره 
بعض املحللني بمليون برميل يومياً، وهو مرش�ح 
لالزدياد، ويتوقع خرباء أن تتحول الواليات املتحدة 
من اس�ترياد النفط إىل تصديره يف العقد املقبل، إذا 

استمرت طفرة اإلنتاج هذه.
ومع ه�ذه الضغوط من الع�رض والطلب تهاوت 
األسعار يف فرتة قياسية، وكالعادة اتجهت األنظار 
إىل منظم�ة أوب�ك التي عق�دت اجتماعه�ا نهاية 
ترشين الثان�ي )نوفمرب( املايض، للبحث يف إمكان 
خف�ض اإلنتاج وف�ق رغب�ات الدول الت�ي تعيش 
ظروفاً اقتصادية خانقة، خصوصاً إيران وفنزويال 
والعراق. أما السعودية وبقية دول مجلس التعاون 
فاتخ�ذت موق�ف اإلبقاء ع�ىل مس�تويات اإلنتاج 
الحالي�ة والتعوي�ل عىل آلي�ات الطل�ب والعرض، 
لتحقي�ق اس�تقرار األس�عار يف امل�دى املتوس�ط. 
ويف نهاي�ة املطاف اتفق�ت دول املنظمة عىل عدم 
خفض اإلنتاج، مرس�لًة موجة من الذعر يف سوق 
التداوالت، تكبد فيها سعر برميل النفط مزيداً من 
الخسائر.وينجم األثر االقتصادي يف الدول املنتجة 
ع�ن اعتم�اد موازناته�ا ع�ىل عائ�دات الصادرات 
النفطي�ة، ولتحليل هذا األثر يجب النظر يف نس�بة 
العائ�دات النفطية إىل غريه�ا يف املوازنات العامة، 
ويف س�عر برمي�ل النف�ط ال�ذي تحق�ق بموجبه 
املوازن�ة التوازَن بني العائ�دات والنفقات، وهو ما 
يعرف بنقطة التعادل، وهو يتفاوت يف شكل كبري 

بني ال�دول املنتجة، إذ يص�ل إىل 140 دوالراً إليران 
و100 دوالر لروس�يا و70 دوالراً للكوي�ت، وف�ق 

تقرير أخري ملجلة »إيكونوميست«.
أما يف الس�عودية فإن موازنة 2014 التي تش�ارف 
ع�ىل االنتهاء فح�ددت العائ�دات النفطية ب� 735 
بلي�ون ري�ال )195 بلي�ون دوالر( والعائدات غري 
النفطي�ة ب�� 120 بلي�ون ريال. وبس�بب الرتابط 
الكبري ب�ني االقتصاد الكيل للمملكة وقطاع النفط 
تتأثر العائدات غري النفطية بتقلبات سوق النفط، 
وإن يف شكل أقل من العائدات النفطية. وبلغ إنتاج 
السعودية النفطي 9.5 مليون برميل العام املايض، 
ُصدر نح�و 7.5 ملي�ون برمي�ل منها، واس�تهلِك 
مليونا برمي�ل يومياً يف حاج�ات النقل والصناعة 
وغريها. وال ينتَظر أن تتغري هذه املستويات كثرياً 

هذا العام(.
وم�ن املعطي�ات األخرى املؤث�رة ارتب�اط خامات 
النف�ط الس�عودية بمزيج »برن�ت«، وكذلك كلفة 
إنت�اج برمي�ل النفط يف الس�عودية، ال�ذي يضعه 
بعض الخرباء عند أقل من خمسة دوالرات للربميل. 
وُيتوقع أن س�عراً يساوي 80 إىل 85 دوالراً لربميل 
»برنت« حقق موازنة متواِزنة للسعودية يف 2014، 
علماً أن معدل خام »برنت« يف 2014 يس�اوي 95 
دوالراً، أي أن موازنة الس�عودية لعام 2014 تتجه 
نحو تحقيق فائض م�ايل إال إذا تجاوزت النفقات 
ما ُرصد يف ش�كل كب�ري، أي يف ح�ال تجاوز حجم 
النفق�ات 25 يف املئ�ة مما ُرصد وه�و 855 بليون 
ري�ال وذل�ك أمر غ�ري مس�تبعد، نظ�راً إىل نفقات 
2013 التي تجاوزت ما ُرصد يف املوازنة الس�ابقة، 

إذ بل�غ حجم اإلنفاق الفعيل حينه�ا نحو تريليون 
ريال.

أما يف 2015 فإذا اس�تمرت األس�عار بمستوياتها 
الحالي�ة م�ع اس�تمرار النفق�ات الحكومي�ة يف 
االرتف�اع فقد يصل مع�دل العجز يف املوازنة إىل 30 
يف املئة أو 300 بليون ريال. لكن الس�عودية تتمتع 
باحتياط�ات نقدية ضخمة كفيلة بس�د أي عجز 
مايل لس�نوات، إذ بلغت احتياطات مؤسسة النقد 
العرب�ي الس�عودي نحو ثالث�ة تريليون�ات ريال، 
ُوفرت م�ن فوائض موازن�ات الس�نوات املاضية. 
وتعت�رَب قدرة الس�عودية عىل االس�تدانة لتس�ديد 
العجز عالية، وتتمتع بتصنيفات ائتمانية إيجابية، 
إذ إن الدَّين العام للس�عودية يكاد ال يذكر، إذ يبلغ 
أق�ل من ثالث�ة يف املئة من النات�ج املحيل اإلجمايل، 
وه�و معدل منخف�ض جداً، إذا ما ق�ورن بمعظم 
دول العالم األخ�رى )يصل املعدل العاملي إىل 50 يف 
املئة( أو حتى مقارنة بمس�توياته يف السعودية يف 
نهاية التس�عينات )ق�ارب 100 يف املئة من الناتج 
املح�يل(.وال ش�ك يف أن اس�تمرار أس�عار النف�ط 
يف الهب�وط أو بقاءه�ا عن�د مس�توياتها الحالية 
بضع س�نوات سيكون له تأثري س�لبي يف رفاهية 
االقتص�اد  اعتم�اد  الس�عودي، بس�بب  املواط�ن 
الوطن�ي واملوازنة العامة عىل صادرات النفط. أما 
يف املنظور القصري فمن املس�تبعد أن يحصل تأثري 
ُيذكر، بفضل الوضع املايل املتماس�ك للس�عودية، 
فاإلنف�اق الرأس�مايل يع�زز جودة الخدم�ات التي 
تقدمها الدول�ة عرب تطوير وبناء مزيد من الطرق 
واملستش�فيات واملؤسس�ات التعليمية واإلسكان 

وغريه�ا من مش�اريع التنمي�ة، التي تس�اهم يف 
تقديم حياة أفضل للمواطن، كما تساهم املشاريع 
يف حفز القطاع الخاص وضخ السيولة يف االقتصاد 
الوطن�ي. أم�ا النفقات التش�غيلية فاس�تمرارها 
يعني اس�تمرارية الرواتب ملوظف�ي الدولة وخلق 
مزيد من الوظائ�ف يف القطاع الحكومي، إذ يعمل 

نحو نصف السعوديني.
وبالنس�بة إىل أس�واق النفط، من غ�ري املتوقع أن 
تتخ�ىل أي م�ن الدول املنتج�ة يف املرحل�ة الحالية 
عن مس�تويات إنتاجها يف ش�كل أحادي وطوعي، 
فدول »أوبك« ال تزال متمسكة بحصتها السوقية. 
ويف املواق�ف األخرية ل�وزراء النف�ط، خصوصاً يف 
الس�عودية واإلم�ارات، ثم�ة م�ؤرشات إىل تغي�ري 
ج�ذري يف اس�رتاتيجية »أوب�ك« يف التج�اوب مع 
انخف�اض أس�عار النف�ط، فالس�عودية وال�دول 
املؤيدة ملوقفها يف »أوبك« لم تعد مس�تعدة لتحمل 
عبء الحفاظ عىل اس�تقرار األسعار والتخيل عن 
حصصها اإلنتاجي�ة ملصلحة الدول املنتجة للنفط 
من خارج »أوبك«، وأهمها روسيا وكندا والربازيل، 
التي لم يسبق أن تعاونت يف شكل فعيل يف الحفاظ 
عىل اس�تقرار الس�وق، فروس�يا رفضت التعاون 
م�ع »أوب�ك« وتقلي�ص حص�ص اإلنت�اج خ�الل 
2001 و2008 وجنت ثمار ارتفاع األس�عار نتيجة 

إجراءات خفض إنتاج دول »أوبك«.
ولكن أكثر التس�اؤالت ت�داوالً حول جانب العرض 
أخ�رياً هي عن مدى ق�درة حقول النفط الصخري 
عىل االستمرار يف اإلنتاج يف ظل الضغوط السعرية 
الحالي�ة؟ ولإلجاب�ة عن ذلك تكف�ي فقط معرفة 
كلف�ة اإلنتاج لهذا النوع من النفط، ولكن لتفاوت 
هذه الكلف�ة من حقل آلخر )ب�ني 40 و90 دوالراً 
للربمي�ل( فإن عدداً ال بأس به م�ن إنتاج الحقول 
س�يبقى ذا جدوى اقتصادية حتى يف ظل املستوى 
الح�ايل لألس�عار. ويجب األخ�ذ بالحس�بان مبدأ 

الكلف�ة غ�ري املتكررة أقب�ل الج�زم بدخول بعض 
حق�ول النفط نطاق الخس�ارة اإلنتاجية، ومعنى 
ذل�ك أن الجزء األكرب من معدل كلف�ة اإلنتاج لكل 
برمي�ل نفطي ُت�رف ع�ادة يف مرحلت�ي الحفر 
وإنشاء البنية التحتية لآلبار النفطية، بينما كلفة 
مرحل�ة اإلنتاج املس�ماة هن�ا بالكلف�ة الحدية أو 

الهامشية ال تكاد تذكر باملقارنة.
نستنتج هنا أن اس�تمرار انخفاض األسعار وعىل 
رغم اس�تمرار إنتاج النفط الصخري بمس�توياته 
القياسية يهدد مستقبل نموه يف السنوات املقبلة. 
وب�دأ بالفعل ظهور عالم�ات ضعف الثقة فيه من 
خ�الل انخفاض تصاري�ح الحف�ر يف والية نورث 
داكوت�ا بمق�دار 30 يف املئ�ة، وف�ق بيان�ات إدارة 
معلومات الطاق�ة األمريكية، فيم�ا أعلنت رشكة 
»كونوك�و فيلبس« خفض موازناتها الرأس�مالية 
للعام املقبل بنس�بة 20 يف املئ�ة. ويراهن تنفيذيو 
قط�اع النف�ط الصخري ع�ىل ارتفاع األس�عار إىل 
مستوياتها مطلع العام، أو تطورات تقنية نوعية 
تسمح باستخراج النفط الصخري بكلفة منافسة 
للنفط التقليدي.ال شك يف أن تهاوي أسعار النفط 
به�ذا الحد وبه�ذه الرسعة يكلف ال�دول املصدرة 
للنفط وعىل رأس�ها الس�عودية بالي�ني الدوالرات، 
ولكن خف�ض اإلنتاج قد يكلف »أوب�ك« يف املديني 
املتوسط والطويل أكثر من ذلك، إذ سيفتح املجال 
أمام أهم املتسببني يف انهيار األسعار، وهم منتجو 
النفط الصخري، لزيادة إنتاجهم عىل حساب دول 
املنظمة. واألهم بالنس�بة إىل الس�عودية أن تكون 
هذه األزمة يف س�وق النفط تذكرياً بأهمية تنويع 
مص�ادر الدخل وتقلي�ل االعتماد ع�ىل النفط من 
خالل دع�م وتطوير قطاعات الصناع�ة والتقنية 
ومزده�ر  متن�وع  اقتص�اد  فبن�اء  والخدم�ات، 
ومس�تدام لم يعد خياراً بل رضورة ملحة وواجب 

تجاه األجيال املقبلة.

عبد�لكرمي �ليو�سف

هتاوي أسعار النفط: املسببات والتداعيات

يتوقع أن يبلغ االس�تثمار يف قطاع الطاقة العربي )البرتول 
والبرتوكيماوي�ات والكهرب�اء( نحو 685 بلي�ون دوالر بني 
عامي 2015 و2019، وفق دراس�ة أعدتها »الرشكة العربية 
لالس�تثمارات البرتولية« )أبيكورب(، التي أسستها منظمة 
»أواب�ك« ع�ام 1975، ومقره�ا الخ�رب - الدم�ام. وقدم�ت 
»أبيكورب« دراس�تها الدوري�ة يف عنوان »آفاق االس�تثمار 
يف الطاق�ة العربية: الف�رص والقيود والسياس�ات«، خالل 
مؤتمر الطاقة العربي العارش الذي عقد يف أبو ظبي منتصف 

كانون األول )ديسمرب( 2014.
وكما هو متوقع، أخذت الدراس�ة يف االعتب�ار االضطرابات 
السياس�ية اإلقليمي�ة من�ذ ع�ام 2011، والتي س�تؤدي إىل 
انخفاض االستثمارات، واس�تمرار األداء السلبي لالقتصاد 
العامل�ي منذ عام 2010، م�ا يؤدي إىل تقل�ص معدالت نمو 
الطلب عىل النفط. ومن ناحية أخرى، تطرقت الدراسة أيضاً 
إىل القفزة العلمية التي أدت إىل االزدياد امللحوظ والرسيع يف 
إنت�اج النفط والغاز الصخريني املحصور يف الواليات املتحدة 
وكندا، ناهيك عن اإلنتاج النفطي البحري يف الربازيل، وزيادة 
اإلنت�اج الرويس بحيث ارتفع إىل أكث�ر من 10 ماليني برميل 
يومياً )األعىل عاملياً(. وأدت هذه العوامل إىل زيادة اإلمدادات 

وتقلص الطلب، ومن ثم إىل انخفاض األسعار.
ونت�ج من هذه العوامل وتزامنها، تقليص االس�تثمارات يف 
قطاع الطاقة، مقارنة باملعدالت السابقة. وأشارت الدراسة 
إىل أن احتمال انخفاض االس�تثمار يف قطاع الطاقة العربي 
خف�ف م�ن حدته النم�و الذي يش�هده بع�ض القطاعات، 
بخاص�ة الكهرباء. كما انخفض معدل االس�تثمار نظراً إىل 
ارتفاع كلفة املش�اريع قيد التشييد أو املخطط لها، ما يزيد 
قيمة االس�تثمارات، ناهيك عن األخطار السياسية واألمنية 

اإلقليمية.

وأش�ارت الدراس�ة إىل أن م�ا يزيد ع�ىل ثالثة أرب�اع إجمايل 
االس�تثمارات يوج�د يف س�بعة أقط�ار عربي�ة، تتقدمه�ا 
الس�عودية حيث يتوقع أن تصل استثمارات رشكة »أرامكو 
الس�عودية« و »س�ابك« ورشكاتها، و »الرشكة الس�عودية 
للكهرباء« إىل نحو 173 بليون دوالر، ثم اإلمارات 113 بليوناً، 
فالجزائ�ر والعراق، وقطر والكوي�ت وليبيا. ويواجه كل من 
الكوي�ت وقطر معضل�ة يف االس�تثمارات. فهن�اك يف األوىل 
خالف مزمن ومستمر بني السلطتني التنفيذية والترشيعية 

يجمد املشاريع الكربى أو يعرقلها، مثل مصفاة الزور.
ويف قط�ر، أدى وقف نش�اط تطوير جديد يف حقل الش�مال 
البحري العمالق إىل تقليص معدالت االستثمارات البرتولية. 
وبخ�الف الع�راق وليبي�ا حي�ث يرج�ح أن يأخ�ذ معظ�م 
االس�تثمارات يف هذي�ن البلدي�ن مجاله للتنفي�ذ نهاية هذا 
العقد تقريباً. إال أن االستثمارات األخرى ستجد طريقها إىل 

التنفيذ يف األقطار ذات االستقرار السيايس واألمني.
تحول القيود الس�ائدة يف بعض الدول دون االستفادة املثىل 
والرشيدة من تحقيق فرص االس�تثمار. فهناك، عىل سبيل 
املثل، ضعف املناخ االس�تثماري يف بعض الدول، ما اعتربته 
الدراس�ة العقبة الرئيس�ية يف وجه االس�تثمار. كما تواجه 
املس�تثمرين عقب�ات عدة أخ�رى أهمها ارتف�اع التكاليف، 
ونق�ص إمدادات الغاز الطبيعي )عىل رغم توافر احتياطات 
غازي�ة وافي�ة عربي�اً(، والقي�ود ع�ىل التمويل، م�ا أعطته 

الدراسة أهمية كربى.

تتوق�ع الدراس�ة أن يتقلص حج�م التموي�ل الداخيل طاملا 
اس�تمر انخف�اض س�عر النف�ط الخ�ام. وتعترب مس�توى 
الرتاجع، إذا بقي س�عر نفط خام اإلش�ارة )برنت( أقل من 
105 دوالرات للربمي�ل، وه�و الس�عر الذي يحق�ق التوازن 
ملوازن�ات أقطار »أوبك«. كما س�تواجه التموي�ل الخارجي 
صعوب�ات، ألن الق�روض س�تكون ع�ىل األرج�ح مقوم�ة 
بالدوالر الذي »سيواجه أيضاً تحدياً طاملا أن سوق القروض 

املشرتكة يف املنطقة لم تتعاَف تماماً«.
يعزى الس�بب يف عدم تدهور سعر النفط قبل منتصف عام 
2014، عىل رغ�م ارتفاع اإلمدادات منذ ف�رتة، إىل انخفاض 
اإلنتاج النفطي الليبي واإليران�ي الذي تم تعويضه باإلنتاج 
الس�عودي والنف�ط الصخ�ري. ل�ذا، بق�ي مي�زان العرض 
والطلب يف األسواق مستقراً. أما بالنسبة للمستقبل، فتشري 
الدراسة إىل أن سعر النفط سيعتمد عىل مدى انتعاش إنتاج 
النفط الليبي واإليراني ليصل إىل مس�توياته السابقة )نحو 
1.6 ملي�ون برميل يومياً للنف�ط الليبي و3.8 مليون للنفط 
اإليراني(. وهنا س�يعتمد األمر عىل م�دى التوصل إىل اتفاق 
ضم�ن »أوبك« الس�تيعاب النفوط املتزايدة م�ن البلدين، يف 
وقت تس�تمر زي�ادة اإلنتاج من خ�ارج »أوب�ك« )الواليات 
املتح�دة وكن�دا والربازيل(، وه�و تفاهم ليس من الس�هل 

تحقيقه.
ما ه�ي النتائ�ج املرتتبة ع�ىل تقوي�م دراس�ة »أبيكورب« 

لألوضاع الراهنة؟

هن�اك رضورة ملح�ة لتحس�ني من�اخ االس�تثمارات ع�ىل 
املس�ؤولني تأمينها، والعمل عىل خلق بيئة أفضل لألعمال يف 
مج�االت تطوير الصناعات البرتولي�ة والطاقة الكهربائية، 
خصوصاً يف الدول الت�ي عانت من االضطرابات االجتماعية 
لج�ذب  الحاج�ة  أم�س  يف  س�تكون  ألنه�ا  والسياس�ية، 
املس�تثمرين إليها. والرضورة الثانية هي االهتمام بخفض 
كلفة املش�اريع، بخاصة ألن س�عر عقود الهندسة وتوريد 
املعدات واإلنش�اء تعترب مكونات رئيس�ية له�ذه التكاليف. 
وال�رضورة الثالثة هي تش�جيع املتعاقدين ملراجعة رشوط 
التعاقد الس�ائدة وفحصها، وهي تعاقدات بنظام التس�ليم 
الجاه�ز الثاب�ت للمرشوع، ووضع اس�رتاتيجيات لتخفيف 

األخطار من أجل خفض التكاليف.
ومن نتائج الدراس�ة أيضاً، التعامل مع عدم توازن العرض 
والطلب ع�ىل الغاز الطبيعي يف املنطقة، إذ إن الغاز يش�كل 
الوق�ود الرئي�ي، بخاص�ة يف تولي�د الكهرباء، لك�ّن هناك 
نقص�اً يف اإلمدادات، عىل رغم تواف�ر االحتياطات. ويفرض 
هذا العجز اس�تجابة املسؤولني ملقتضيات العرض والطلب، 
خصوصاً نحو إصالح منظومة أس�عار الطاقة املحلية للحد 
من االس�تهالك املفرط للغاز الحاصل حالي�ًا، وأيضاً تعزيز 
الحواف�ز املقدمة للمس�تثمرين يف مج�االت التنقيب لتنمية 
م�وارد الغ�از الطبيعي.م�ع انخفاض أس�عار النفط، ومن 
ث�م تقلص موازنات الدول املنتج�ة، يصبح التمويل التحدي 
األك�رب، يف املدي�ني املتوس�ط والطوي�ل األجل، بالنس�بة إىل 
املسؤولني عن املشاريع. فمع ضغوط األولويات، قد تصبح 
امل�وارد املالي�ة الحكومي�ة غري متاح�ة لتغطي�ة النقص يف 
التمويل الداخيل املطلوب. من ثم، يقرتح تش�جيع الحصول 
عىل مص�ادر تمويلية أكثر اس�تدامة وغري مرتبطة بس�عر 

النفط، ما يعني إعطاء أهمية أكرب ألسواق رأس املال.

وليد خدوري

كان االحتف�ال بي�وم اللغ�ة العربية ه�ذا العام 
ممي�زاً بمعن�ى الكلم�ة. وكالع�ادة نلتق�ي يف 
صالون�ه الثق�ايف، ونناق�ش بعض�اً م�ن رجال 
الفكر والسياسة يف قضايا مختلفة، وقد التقينا 
مجموع�ة ممي�زة كان منه�ا وزي�ر خارجي�ة 
املغ�رب األس�بق محمد ب�ن عيىس الذي جس�د 
الوض�ع العرب�ي بقول�ه: إن التغيري يف الش�كل 
ولي�س يف املوض�وع. وه�ذه الجمل�ة القصرية 
تحت�وى ع�ىل معاٍن كث�رية، حي�ث إن األحداث 
تتسارع يف املنطقة العربية، وتناولها يبقى عىل 
حال�ه! وربما كان يمي�ل إىل التش�اؤم بقراءتة 
املستقبلية للوضع العربي. وملا تعمقنا بنقاشنا 
وجدنا أنفس�نا نتفق عىل أن العلة ثقافية، وأنه 
ال يمك�ن للتغ�ري أن يأخذ مج�راه إذا ما كانت 
العق�ول خاوي�ة، وال تؤم�ن بفكرة املش�اركة 

واحرتام النظام العام.
وبدوره املفك�ر العربي مصطف�ى الفقي كان 
أقل تش�اؤماً، وي�رى األحداث بمنط�ق التاريخ 
اإلنس�اني، وكأن�ه يق�ول إننا ال نعي�ش خارج 
منط�ق التاريخ، ونحن العرب لس�نا اس�تثناء. 
وأما »مؤسس�ة الفك�ر العربي« التي أسس�ها 
األم�ري خال�د الفيص�ل فكان�ت مس�اهمتها يف 
تحليل حدث ما ُسمي »الربيع العربي«، فقدمت 
لن�ا مجموعة من األف�كار يف إصداره�ا الجديد 

الذي حلل هذه الظاهرة.
وع�ىل الرغم من تعدد وجه�ات النظر يف فهمنا 
لتسارع األحداث، وجدنا أنفسنا نغوص يف فهم 
مغ�زى التحدي�ات الت�ي خرجت علين�ا وكأنها 
املطر الذي يتساقط من السماء، واتفق الجميع 
عىل أن الطبخة معقدة وأن ما يخرج لنا إعالمياً 
ال يخرج عن تعقيدات هذه الطبخة وخصوصاً 
أننا ال نش�ارك الطباخ�ني، وكأن دورنا يقتر 
ع�ىل أكل ما يطبخ لنا فقط. وق�د أجمع العالم 
عىل أن عام 2014 هو عام تفاقم خطر اإلرهاب، 
ويبدو أن هذا التحدي قد يرافقنا لعقود قادمة، 
وال خيار أمامنا إال أن نحاول فهمه ضمن آليات 
عقلية جديدة، وهذا ربما مطلب يصب يف خانة 
الخي�ال، حيث إن بن�اء العق�ول مهمة صعبة، 
وم�ا زال العرب يتصارعون ع�ىل قضايا تخرج 
عن منطق العقل، ورصاعهم يقود إىل مزيد من 

الضعف الذي ابتليت به األمة العربية.
لق�د كتب�ت ع�ن ظاه�رة »الح�رب اإلعالمية« 
القتناعي الراس�خ بأننا ما زلنا نخوض املعركة 
بأدوات قديمة، فجاء االتح�اد األوروبي بفكرة 
مواجه�ة موض�وع اإلرهاب -ال�ذي تفاقم مع 
»داع�ش«- بحرب إعالمية، حي�ث املعركة التي 
يقوده�ا الحلف�اء م�ا زالت متعث�ره يف رضب 
األذرع اإلعالمي�ة لجماعة »داع�ش« اإلرهابية 
الت�ي نجحت إىل درجة معين�ة يف تحقيق بعض 
من أهدافها، وأخطرها التغرير ببعض الشباب، 
سواء املسلم أو غريه، للزج به إىل ساحة املعركة. 
والغرب ي�رى أن الفكر املتط�رف و»الجهادي« 
يشكل أحد أكرب التحديات التي يواجهها، وأن ال 
مفر من خ�وض مواجهات الفضاء اإللكرتوني 
ضد اإلرهاب، بينما م�ا زال العرب عىل عادتهم 
يف فه�م املتغ�ريات الت�ي تحك�م عال�م الي�وم. 
فتع�دد امل�دارس الفقهي�ة أو االجتهادي�ة غري 
محك�وم بمرجعي�ة ومعايري رشعي�ة يف بعض 
الب�الد، مم�ا يش�جع الف�وىض التي نعيش�ها، 
ويجع�ل من املتطرفني يغررون ببعض قارصي 
الفهم والوعي. والعالم تتس�ارع فيه املتغريات 
اإللكرتوني�ة التي تف�رض وجوده�ا بقوة عىل 
املواجه�ات ضد الفكر املتط�رف، وال نعتقد أننا 
نملك التص�ورات املس�تقبلية يف معالجة الخلل 
يف خطابنا الرتبوي واإلعالمي والديني، وهذا ما 
نتمنى أن تلتف�ت إليه الجامعة العربية، وتدعو 
إىل لقاء مصارحة، يش�خص الخل�ل الحقيقي، 

لكي ال يرسقنا الوقت ونفاجأ بما هو أسوأ.

علي �لطر�ح

الثقافة يف مواجهة 
اإلرهاب
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كان فري�د االطرش يش�عر ان هناك من يحاربه 
ف�ي الخف�اء، ويجهد لك�ي ال ينال ش�رف غناء 
ام كلث�وم وعب�د الحلي�م م�ن ألحانه.ففي لقاء 
تلفزيون�ي اخ�ر عب�ر فري�د االطرش بحس�رة 

واضحة عن االمر قائال: 
� أمنيتي ان ألح�ن الم كلثوم ولعبد الحليم الذي 
اس�تمع الى العديد من ألحاني، وفي ليلة اتجنن 
واتص�ل بالصحفيي�ن والمصوري�ن واالذاعات 
ج�ت واخذت منا أحاديث وفي اآلخر تبخرت كل 
هذه االش�ياء، ووجدته يته�رب. ليه مش فاهم.

هناك س�ر لم اعرف اوصل له. أضاف: السيدة أم 
كلثوم عرضت عليها قبل النكسة، لحناً لقصيدة 
لحنتها قبل س�نة ونصف وكانت جاهزة عشان 
أديه�ا ألم كلثوم وهي عن فلس�طين، تصوري، 
وللشاعر الكبير اللبناني األخطل الصغير بشارة 
الخ�وري، رحت طلبتها من�ه وقدمها لي هدية. 

مطلعها:
س�ائل العلياء عن�ا والزمانا ه�ل خفرنا ذمًة مذ 

عرفانا
المروءات التي عاش�ت بنا لم تزل تجري سعيرا 

في دمانا
رحت للس�يدة ام كلثوم واس�معتها اللحن، مش 
حقول�ك اد أي�ه باللح�ن والكلم�ات وتناقش�نا 
نس�ميها ايه وخالص اتفقنا حتغني�ه، وبعدين 
اب�ص االقي.... مش حتكلم انا مش حقدر اتكلم 
يمكن ف�ي ناس بتتداخ�ل. ناس غي�ري عندهم 

حظ انهم يغنوا باصوات ناس كتير.

سيرة مختصرة
ولد فريد األطرش س�نة 1915. اضطرت العائلة 
إلى التنقل والس�فر من�ذ طفولته، من س�وريا 
الى بي�روت ث�م القاهرة م�ع والدت�ه هرباً من 
الفرنس�يين المعتزمين اعتقاله وعائلته انتقاما 
لوطنية والدهم فهد االط�رش وعائلة االطرش 
ف�ي الجبل ال�ذي قاتل ضد ظلم الفرنس�يين في 
س�وريا. عاش فري�د في القاهرة ف�ي حجرتين 
صغيرتين مع والدته عالية بنت المنذر وشقيقه 
فؤاد وأس�مهان. التحق فريد بإح�دى المدارس 
الفرنس�ية »الخرنفش«. ذات يوم زار المدرسة 
هنري هوواين فأعجب بغناء فريد وراح يش�يد 
بعائل�ة األطرش أمام أحد األس�اتذة فطرد فريد 
من المدرس�ة. ثم الح�ق بمدرس�ة البطريركية 
للروم الكاثوليك، استنفدت والدته كل المال التي 
تمل�ك وانقطعت أخبار الوالد. فقررت الغناء في 
روض الفرج ألن العمل في األديرة لم يعد يكفي 
فواف�ق فريد وف�ؤاد بش�رط مرافقته�ا حيثما 

تذهب.
حرصت والدته على بقائه في المدرس�ة غير أن 
زكي باش�ا أوصى به مصطفى رضا في دخوله 
معه�د الموس�يقى. فع�زف فري�د وت�م قبوله 
فأح�س وكأنه ولد في تلك اللحظ�ة.. وبعد عام 
بدأ بالتفتيش عن نواف�ذ فنية ينطلق منها حتى 
التقى بفريد غص�ن والمطرب إبراهيم حمودة 
ال�ذي طلب منه االنضم�ام إلى فرقت�ه للعزف 
على العود. أقام زكي باشا حفلة يعود ريعها 
إلى الثوار، أطل فريد تلك الليلة على المس�رح 
وغنى أغنية وطنية ونجح في طلته األولى. 
استعان بفرقة موسيقية وبأشهر العازفين 

كأحمد الحفناوي ويعقوب طاطيوس وغيرهم 
وزود الفرق�ة ب�آالت غربية إضاف�ة إلى اآلالت 
الش�رقية وسجل األغنية األولى وألحقها بثانية 
)ي�ا بحب م�ن غير أم�ل( وبعد التس�جيل خرج 
خاسرا لكن تش�جيع الجمهور عوض خسارته 
وعل�م أن الميكروفون هو الراب�ط الوحيد بينه 
وبين الجمهور. وفاة أخته أس�مهان في حادث 
س�يارة ترك أثرا عميقا في قلبه. تعرض لذبحة 
صدرية وبقي س�جين غرفته، تس�ليته الوحيدة 
كان�ت التحدث مع األصدقاء وق�راءة المجالت، 
اعتبر أن عالجه الوحي�د هو العمل. وبينما كان 
يكد في عمله س�قط من جدي�د وأعتبر األطباء 
س�قطته هذه النهائية، ولكن في الليلة نفس�ها 
أراد الدخول إلى الحمام فكانت الس�قطة الثالثة 
وكأنه�ا كانت لتح�رك قلبه من جديد وتس�ترد 
له الحياة، فطلب منه األطب�اء الراحة والرحمة 
لنفس�ه ألن قلبه يتربص ب�ه، وهكذا بعد كل ما 
ذاق�ه من تجارب وما صادف م�ن عقبات عرف 
حقيق�ة ال يتط�رق إليه�ا ش�ك وه�ي أن البقاء 
لألصح. توفي في مستشفى الحايك في بيروت 
إثر أزم�ة قلبية وذلك نه�ار الخميس الواقع في 

.26/12/1974
تطرق فريد األطرش خالل مس�يرته الفنية الى 
ش�تى ان�واع االلح�ان والمقام�ات وااليقاعات 
وكان اكث�ر فنان تطرق ال�ى االوبريت والبعض 
يق�ول ان�ه كان اول م�ن ادخل االوبريت�ات الى 
االفالم واولها »بس�اط الريح«، »الحب قس�مة 
ونصيب«، »الش�رق والغرب«. كم�ا انه اثبت انه 
يتمتع بفكر تأليفي س�مفوني من خالل كتابته 
لبع�ض المقدمات الموس�يقية االوركس�ترالية 

والمطول�ة كما ف�ي مقدمات: »لح�ن الخلود«، 
او »بن�ادي عليك« و»حبيب العم�ر« و»الربيع«. 
ناهي�ك عن ادخاله تلك االفكار وتنفيذها في كل 
اغنية لحنها بخاصة في أفالمه والحانه لشقيته 
اس�مهان الت�ي افتق�د صوته�ا ال�ذي كان يلبي 
افكاره والحانه ذات المساحات المقامية اضافة 
الى تلوين�ه ومزجه الش�رقي بالغربي ومقدرة 

اسمهان على تنفيذها بسهولة وسالسة.
بف�ن  يرتق�ي  أن  األط�رش  فري�د  اس�تطاع 
المونول�وغ ال�ذي جاء ب�ه القصبجي، وتش�هد 
أعماله على ش�اعريته الش�فافة الت�ي أعطاها 
وبخاص�ة في مونولوغ »رجعت ل�ك يا حبيبي« 
ففي هذا المونولوغ الذي غنته أس�مهان ما بين 
عامي 1939 1940 يرى النقاد أنه جسد أسلوباً 

خاصاً به وبشخصيته الفنية. 
أم�ا على صعيد القصائد فق�د قدم ما بين عامي 
19341940 مجموع�ة م�ن األغان�ي والقصائد 
م�ن بينها »خت�م الصبر بعدن�ا بالتالقي« »ثم يا 
نس�مة تس�ري«. ولم تأخذ منه القصي�دة حيزاً 
كبي�راً كم�ا األوبري�ت والمونول�وغ واألغان�ي 
الشعبية، فاتهم بالتقصير في مرحلة من حياته 
الفنية، حت�ى تجرأ البعض ليقول بأنه غير قادر 
عل�ى تلحين القصائد، فانك�ب فريد على تلحين 
قصائ�د األخط�ل الصغي�ر وغيره من الش�عراء 
بطريقة الملحن المحترف بعد أن توقف لعشرة 
دقائق قلبه في أحد المش�افي البريطانية حيث 
نصح�ه األطب�اء بت�رك الغن�اء والحف�الت ألن 
وضعه الصحي ال يس�مح بذلك، وع�اد في قلٍب 
ضعيف ج�داً ليقدم لجمه�وره ومحبيه األغاني 
العاطفة والطربية والوطنية والش�عبية، وعلى 
الرغ�م مم�ا كان علي�ه فق�د لح�ن »ع�ش أنت، 
وأضنيتن�ي بالهج�ر، ال وعينيك�ي، ووردة م�ن 
دمنا، وغيره الكثير«. اما االغنية الشعبية فخير 
مصدر نس�تقي من�ه رأي فيه الكثي�ر من العلم 
والصواب والتحلي�ل التقني الرفيع مقالة نادرة 
كتبها الموس�يقي العراقي الراحل جميل بشير، 

نقتطف منها بعض ما جاء فيها:
� ...ال يمكن القول إن األغنية الش�عبية انطلقت 
من فريد األطرش فلقد س�بقه في هذا المضمار 
س�يد درويش بتالحينه الرائعة وعظمة الطاقة 
اإلبداعي�ة الت�ي ص�اغ به�ا أغانيه الش�عبية«، 
ويس�تطرد قائالً: »غير أنه يمكن التحديد تماماً 
أن فريد األطرش حّقق وحدة االنس�جام النغمي 
العربي في األغنية الشعبية عن طريق استخدام 

آفاق مقامية متنوعة لبيئات عربية متعددة.

الئحة أفالمه 
أحب�ك انت - ، آخر كدبة - ، إّزاي أنس�اك - ، إنت 
حبيبى - ، الحب الكبير - احالم الشباب - انتصار 
الش�باب ، بلب�ل افن�دي ، تعالى س�لم - ، جمال 
ودالل - ، فيل�م حبيب العمر - حكاية العمر كله 
- ، الخروج من الجنة - رس�الة غرام - رس�الة 
من إمرأة مجهولة - زمان يا حب: ، فيلم شاطئ 
الحب- ش�هر العس�ل - عايزة اتجوز- ، عفريته 
هان�م - عهد الهوى - فريد األطرش، فيلم قصة 
حبي ،فيلم لحن الخلود - لحن حبى - ما اقدرش 
- ماتقول�ش لحد - ، ماليش غي�رك - ، فيلم من 
أج�ل حبى - ، ودعت حبك - فيلم نغم في حياتي 

- ، يوم بال غد -

أنجلينا جويل تعرتف:
 بيت وأنا تزوجنا قبل حفل زفافنا

 
القاهرة: صّرحت النجمة العالمية "أنجلينا جولي" أنها تزوجت من زوجها النجم العالمي "براد بيت" قبل أن تتزوجه رسمياً 
في فرنسا في أغسطس)آب( الماضي. واعترفت "جولي" بذلك في حوار أجرته مع مجلة  Lo Donna اإليطالية . وأوضحت 
"جولي" البالغة من العمر 39 عاماً قائلة: "قبل زواجنا في فرنس�ا مع أطفالنا الس�تة، لقد تزوجنا بيت وأنا بالفعل في 
والية كاليفورنيا األمريكية". وأضافت في حوارها مع المجلة بعددها الصادر اليوم 10 يناير)كانون الثاني(: " نحن 

كأمريكيين ال يمكننا الزواج قانونياً في فرنسا".
وكان�ت "جولي" قد ذهبت إلى أيطاليا في زيارة لباب�ا الفاتيكان الخميس الماضي، وقالت في مقابلتها: "طلبت 
م�ن "بيت" بأن نتقابل بعد الس�اعة الرابعة والنصف مس�اًء في أحد األيام، وذهبنا للقاض�ي المختص بالزواج 
ووقعن�ا عقد ووثيقة رس�مية للزواج حس�ب تقاري�ر Us weekly. فقد حصل الزوجان عل�ى رخصة زواج في 

كاليفورنيا وتبادال أيضاً وعود الزواج قبل أن يقوالها مرًة أخرى في القصر بفرنسا.
 Us هذا وكانت قد خرجت قبل عش�ر س�نوات بعض األخبار التي ُتفيد بزواج "جولي" و"بيت" ، وقد أخبر مصدر

weekly في مارس)آذار( الماضي أن "جولي" متزوجة بالفعل وأنه في كل مرة يسألها تقول أنها متزوجة.
وم�ع ذل�ك فقد أراد الزوجان أن يقيموا حفل زفاف رس�مي من أجل أطفالهما الس�تة مادوك�س 13، باكس 11، زهرة 10، 

شيلوه 8، والتوأم فيفان ونوكس 6 سنوات.
ُيذكر أن "جولي" قد صّرحت ل�Us weekly الش�هر الماضي أن عام 2014 كان عاماً رائعاً بالنس�بة لها، حيث قالت: "لقد تزوجت هذا العام 

وأصبح إبني "مادوكس" في سن المراهقة.

�
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فنــــون   العدد )884(  االربعاء 14  كانون الثاني  2015 9-8
نفت الفنانة مي عز الدين امتالكها صفحة رسمية او حسابا 

شخصيا علي موقع فيس بوك وذلك بعدما نشرت احدى الجرائد 
خبرا منقوال من صفحة تحمل اسم مي علي موقع التواصل االجتماعي 

فيس بوك .
وأكدت "مي" عبر حسابها الرسمي علي موقع انستجرام انها 

تتواصل مع جمهورها من خالل انستجرام فقط ، والذي تعلن من 
خالله كل جديد و بالصور .

و كتبت "مي" لجمهورها: "انا ماليش أي صفحات علي فيس بوك 
، و المكان الوحيد اللي انا فعال فيه هو االنستجرام و هو المفضل 

عندي "، و اضافت مي "عندي حساب علي تويتر لكن قليال ما 
اس���تخدمه ، و أي حس���اب بأس���مي غير ذلك ال يخصني ".

يواصل الفنان ناجي اسطا تحضير ألبومه الغنائي الجديد الذي سيتعاون فيه مع نخبة من 
الشعراء والملحنين اللبنانيين.وعلم موقع "الفن" ان األلبوم سيتضمن حوالى 8 اغان تعاون 
فيها شعرًا مع منير بو عساف وأحمد ماضي وزياد برجي وفارس اسكندر وسليم عّساف، 

ولحنًا مع هشام بولس وبالل الزين وزياد برجي وفارس اسكندر وسليم عساف.
وبحسب معلومات موقعنا، سيتضمن األلبوم حتى اآلن، 3 أغاٍن مع منير بو عساف وهشام 

بولس، أغنية مع أحمد ماضي وزياد برجي من المرجح أنها آخر أغنية حملت توقيعهما قبل 
االنفصال الفني، أغنية مع فارس اسكندر، أغنية مع سليم عساف وأغنية مع أحمد ماضي 

وبالل الزين.وعلى الرغم من أن اللون اللبناني طاغ على األلبوم، إال أن ناجي سيغني أغنية 
باللهجة المصرية وأغنية باللهجة البيضاء.ومن المتوقع أن يطرح االلبوم في شهر آذار، 

بحسب ما يرّجح المقربون من ناجي، خصوصًا أن ناجي انتهى من تحضير أغنيتين فقط حتى 
اآلن.

أنغام: عقبال 100 سنة يا صديقتي 
 

حرصت الفنانة أنغام على تهنئة سميرة سعيد بعيد ميالدها حيث بعثت لها رسالة عبر حسابها 
على موقع تويتر وقالت : " كل سنة و انتي أحلى ديفا سميرة سعيد، عقبال 100 سنة في صحة 
وسعادة يا صديقتي الرائعة" لترد سميرة على تغريدتها قائلة: "أنغام .. كنت و مازلت الصديقة 

الوفية، شكراً على كلماتك الدافئة التي هي إنعكاس لجمال روحك".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

الــزواج التــلــــفـــازي
مع ظهور مختلف وسائل التقنية في العالم جاءنا )الزواج 

التلفزيوني( فما هو ذلك الزواج يا ترى؟!!
لق�د ظهر ظهر مثل ذلك ال�زواج من خالل برنامج تلفازي 
يس�هل التعارف على الهواء مباش�رة.. حي�ث عرض قبل 
فت�رة م�ن الزمن ومع ظه�ور مثل تل�ك التقني�ات الفنية 
برنام�ج تلف�ازي يس�اعد الباكس�تانيين ف�ي البحث عن 

ش�ركاء لحياتهم.. على الرغم من ان معظم الباكستانيين 
ال يزال�ون يتزوجون بالطرق التقليدية بش�ركاء من ابناء 

القبيلة او العشيرة او العائلة.
اال انه لم يعد مس�تغربا وفي عصر التقنيات الفنية ان يتم 
زواج حبيبي�ن بعد قصة حب طويلة.. او بعد قصة تعارف 

على )شبكة االنترنت( !!.

حي�ث يق�وم الباحثون عن ش�ريك الحياة في الباكس�تان 
بالبحث عن نصفهم االخر في )غرف المحادثة( من خالل 
برنامج يحمل اسم )شادي اونالين( وكان يذاع على احدى 

الشبكات التلفازية  
والجدير باالشارة ان ذلك البرنامج كان يعتمد على اسلوب 
بس�يط.. حي�ث يق�وم باس�تضافة العري�س او العروس 

ليتح�دث كل منهم�ا عما يري�ده نحديدا في ش�ريك حياته 
امام ماليين من مش�اهدي البرنامج.. ويبدو االمر كما لو 

كان عرسا سيقام على شاشة التلفزيون!!.
وقد تكون مس�أئل التعارف  على ش�بكة االنترنت او مثل 
هكذا برنامج تلف�ازي امرا جديدا في الباكس�تان.. لكنها 
تعك�س تغيي�را كبيرا ف�ي االتجاه�ات للتعبير ع�ن الراي 

بص�ورة جريئ�ة.. والحصول على بعض المتع�ة في اثناء 
عملية االختيار!!.

والذي وددت الوصول الي�ه ان التطور التقني العلمي بات 
يفعل االعاجيب يوما بعد اخ�ر.. والضحية اوال واخرا هو 
ذلك االنسان الذي بات في )متاهات الضياع( والتي جعلته 

ال يفرق ما بين الذي يفيده والذي يضره!!.

اأربعون عامًا على رحيل املو�سيقار الكبري فريد الأطر�ش 1915 ـ 1974
من رّواد املجّددين يف املوسيقى العربية ويف األغنية الشعبية



 بدأ استعداد الفنانين لموسم دراما 2015، حيث سارع الفنانون 
لتوقيع عقود مع المنتجين، للمش�اركة ف�ى كعكة "رمضان"، 

والفوز بمقعد على الشاشة الصغيرة.
ويجه�ز حاليا عدد من نجوم الش�باك، التحضي�رات والبروفات 
النهائي�ة ألعماله�م الدرامية، لالنتهاء م�ن تصويرها في أقرب 
وقت ممك�ن، بعيدا عن زح�ام بالتوهات التصوير التى تش�هد 

زخما كبيرا مع اقتراب الموسم.
الزعيم "رئيس قسم"

تعاقد عادل إمام على بطولة مسلس�ل "أس�تاذ ورئيس قس�م" 
وهو من تأليف يوسف معاطى، ومن المقرر بدء التصوير بداية 
من منتصف ديس�مبر المقبل، ليكون العمل جاهزا للعرض قبل 

رمضان القادم. 
محمد رمضان "أوباما"

يجه�ز محمد رمضان حاليا لمسلس�له الجدي�د "غريب أوباما" 
والذي س�يناقش قضية تمس الناس، ولكن لم يتم الكش�ف عن 
س�ر تس�مية العمل بهذا االس�م، وق�رر "رمض�ان" خوض تلك 
التجربة الدرامية في الماراثون الرمضاني، وكان "رمضان" قد 
طرح أفيش تجريبي للمسلس�ل الجديد، عبر حس�ابه الشخصي 
بموق�ع التواص�ل االجتماعى "فيس ب�وك" والعمل م�ن إنتاج 

شركة "فيرجي".
شريف منير "شهريار"

يعقد ش�ريف منير جلسات عمل مكثفة مع السيناريست محمد 
ناير، لمناقش�ة التفاصيل النهائية لمسلس�له الجديد "ألف ليلة 
وليلة"، قبل بدء تصوير دوره مطلع ديس�مبر المقبل. ويجس�د 
"مني�ر" خ�الل أح�داث العم�ل ش�خصية "ش�هريار" بصورة 
عصرية، المسلسل ستكون أحداثه في ثالثة أجزاء قابلة للزيادة 
حس�ب الض�رورة الدرامية، وم�ن المنتظر عرضه خالل ش�هر 
رمضان القادم، ويشارك فى البطولة نيكول سابا وآسر ياسين 

وأمير كرارة.
يوسف الشريف "ساحر"

تعاقد الفنان يوس�ف الشريف، على مسلس�ل جديد يحمل اسم 
"لعب�ة إبلي�س"، ويؤدي فيه دور س�احر، وم�ن المقرر عرضه 

خالل رمضان المقبل، وهو من إخراج أحمد نادر جالل.
"موالنا" مصطفى شعبان "العاشق"

يعق�د المخ�رج عثمان أبو لبن حاليا جلس�ات عم�ل مكثفة مع 
الفنان مصطفى ش�عبان، لالس�تقرار على التفاصي�ل النهائية 
لمسلس�له الجدي�د "موالنا العاش�ق"، الذي يخوض به س�باق 
درام�ا رمضان القادم، وهو من تأليف السيناريس�ت أحمد عبد 

الفتاح، وحتى االن لم يتم ترشيح ابطال وطاقم العمل. 
فيفى وسمية "حركات ستات"

كما تعاقد الثنائى سمية الخشاب وفيفى عبده مع المنتج عادل 
حس�نى لتقديم البطولة لعمل درامى جديد بعنوان "حركات 

ستات"، للمخرج مجدى أبوعميرة، والسيناريست حسام 
موس�ى، الذى انتهى م�ن كتابة الحلق�ات كاملة، ويتم 

حاليا معاينة وتصميم الديكورات الخاصة بالمسلسل، 
ويش�ارك فى البطولة رياض الخول�ى ومحمد كريم 

وصالح رشوان، ويدور العمل فى اطار الفانتازيا.
غادة عبد الرازق "نقطة تحول"

بدأت الفنانة غادة عبد الرازق التحضير للش�خصية التي ستطل 
بها خ�الل رمض�ان المقبل في مسلس�ل "نقطة تح�ول" الذي 
قررت خ�وض الس�باق الرمضاني من خالله، وه�و من اخراج 
إس�الم خيري، وتأليف أيمن س�المة، الذى بدأ تنفيذ الديكورات 
الخاصة بالمسلسل، ووضع جدول مكثف لالنتهاء من التصوير 

مبكرا.
مى عز الدين "بدون عنوان"

تعاق�دت الفنانة م�ي عزالدين مؤخ�را على عم�ل درامى جديد 
لموس�م دراما رمضان 2015، حيث وقعت العقد بشكل رسمى 
مع الشركة التى تعاونت معها من قبل فى مسلسل "دلع بنات"، 

دون اإلعالن عن أى تفاصيل خاصة به.
مى كساب "مفروسة"

اختيرت الفنانة مى كس�اب، لبطولة مسلس�ل "يوميات زوجة 
مفروس�ة أوى"، ويج�رى اختي�ار باق�ى فريق العم�ل، وتدور 
أحداث العمل حول زوجين صحفيين ينشأ بينهما صراع بسبب 
المواق�ف السياس�ية بعد ث�ورة 25 يناي�ر، ألنهم�ا يعمالن فى 
جريدة واحدة، ومدى تأثير قوة ش�خصية المرأة وعالقة الرجل 

الشرقى بها، خاصة عندما تكون منافسة له فى العمل.
نيللى كريم "تحت السيطرة"

تنافس نيللي كريم سباق دراما رمضان المقبل لسنة 2015 من 
خالل مسلس�ل يحمل عنوان "تحت السيطرة"، وهو من تأليف 
مري�م ناع�وم، ومن إخ�راج تامر محس�ن، ومن إنت�اج "العدل 

جروب".
حورية فرغلى "صعيدية"

وقعت الفنانة حورية فرغلي على عقد موسم الدراما الرمضاني، 
لع�ام 2015 ، وذل�ك من خ�الل مسلس�ل درامي جدي�د بعنوان 
"س�احرة الجنوب"، وهو يتألف من 60 حلقة، من تأليف سماح 
الحري�ري، وإخ�راج أكرم فري�د، وهو من بطولة سوس�ن بدر، 

ل�ة  فاخر، ص�الح عبدالله، صفاء الطوخي، ها
صفوة، وتدور احداثه في الصعيد 

حول تجارة اآلثار.

 

أمحد السعدنى ينتظر عرض "سوء تفاهم" 
 

قال النجم الش�اب احمد صالح الس�عدنى إن فيلمه السينمائى الجديد "سوء تفاهم" يخضع حاليا لمرحلة المونتاج والمكساج 
وتركي�ب الص�ورة والصوت والمؤثرات الصوتية والموس�يقى التصويرية حتى يكون جاهزا للعرض على شاش�ة الس�ينما فى 

إجازة منتصف العام.
وأش�ار الس�عدنى في تصريح صحفي  الى ان الفيلم الجديد من نوعية االفالم االجتماعية ذات الطابع الرومانسي وتم تصويره كامال 

فى اماكن عديدة داخل مصر وخارجها.وأضاف : "اتمنى ان نكون وفقنا فى تقديم وجبة سينمائية ممتعة من خالل الفيلم الجديد وان 
يلقى القبول واالعجاب لدى المشاهدين عند عرضه على شاشة السينما خالل االيام المقبلة باذن الله".

"س�وء تفاهم" من اخراج احمد سمير فرج وبطولة احمدالسعدنى وسيرين عبدالنور وشريف سالمة وريهام حجاج ومها ابوعوف 
واشرف مصيلحى ورجاء الجداوى.
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أكدت الممثلة ورد الخال ان جملة الممثلين الشهيرة 
والتي يصرحون بها ان بين ايديهم عددًا من 

النصوص، وهذه الجملة تشبه تمامًا حجة من يتحجج 
بزيارته لطبيب االسنان، فكتبت على صفحتها 

الخاصة على احد مواقع التواصل االجتماعي :"لما 
الممثل يقول عندي كتير نصوص بين ايدّي عم 

بقريها يعني ما عندو شي، متل حجة عندي حكيم 
سنان".

وختمت جملتها بالقول :"الزم الممثل يتكسلن شوي 
ويكون نيقة ومزاجي وعاشق لغيابه متل لحضوره.."!.

القاهرة: فرض فريق عمل مسلسل "مريم" حالًة من السرية الكاملة على تفاصيل العمل 
الدرامي الذي ستخوض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي به المنافسة الدرامية الرمضانية بعد 

تجربتها السابقة "كالم على ورق".
وستتعاون "وهبي" في المسلسل الجديد مع المخرج محمد سامي والمنتج عاطف كامل وهم  

ذات فريق عمل مسلسلها األخير، فيما يفرض السيناريست أيمن سالمة حالًة من السرية 
على تفاصيل المسلسل حتى اآلن رغم اتخاذ القرار ببداية التصوير في الشهر المقبل 

من أجل اللحاق بالعرض الرمضاني.وسيتفرغ المخرج محمد سامي لجلسات التحضير التي 
ستجمعه مع هيفاء وهبي نهاية األسبوع الجاري حيث سيقوم بتصوير آخر مشاهد فيلمه 

السينمائي الجديد "ريجاتا" اليوم األحد باإلسكندرية ليقوم بعدها بإنهاء مونتاج الفيلم 
والتفرغ لجلسات العمل مع هيفاء وهبي التي ستصل القاهرة في غضون أياٍم قليلة لإلستقرار 

بها لحين اإلنتهاء من تصوير المسلسل.

اعربت المطربة اللبنانية نجوى كرم 
عن سعادتها باختيار السعودي 

ناصر القصبي، لفريق التخت الشرقي 
الفلسطيني الذي اطلق عليه "صوت 

العزيمة"، للوصول الي نهائيات برنامج 
"اراب جوت تالنت" بعد منحه "الباز 

الذهبي".
ونشرت "نجوي" عبر حسابها علي موقع 

"تويتر"، صورة للفريق لحظة حصوله 
علي "الباز الذهبي"، وكتبت للقصبي 

"دخيل االحساس انا".

رمحة رياض :جّنيت مع جاد شويري
 

عل�م ان الفنانة رحمة رياض تس�تعد الطالق اغني�ة "عانودي" على طريق�ة "ليركس فيديو" 
نفذت�ه م�ع الفنان والمخرج جاد ش�ويري، موعد االطالق حدد يوم الثالث�اء المقبل في 13 من 
الش�هر الجاري عب�ر قناتها الخاصة عل�ى موقع اليوتي�وب .رحمة الموج�ودة حاليا في قطر 
تس�تعد للقدوم الى بيروت الطالق العمل والقامة سلس�لة من اللق�اءات االعالمية واالطالالت 

التلفزيونية .

الــزواج التــلــــفـــازي
مع ظهور مختلف وسائل التقنية في العالم جاءنا )الزواج 

التلفزيوني( فما هو ذلك الزواج يا ترى؟!!
لق�د ظهر ظهر مثل ذلك ال�زواج من خالل برنامج تلفازي 
يس�هل التعارف على الهواء مباش�رة.. حي�ث عرض قبل 
فت�رة م�ن الزمن ومع ظه�ور مثل تل�ك التقني�ات الفنية 
برنام�ج تلف�ازي يس�اعد الباكس�تانيين ف�ي البحث عن 

ش�ركاء لحياتهم.. على الرغم من ان معظم الباكستانيين 
ال يزال�ون يتزوجون بالطرق التقليدية بش�ركاء من ابناء 

القبيلة او العشيرة او العائلة.
اال انه لم يعد مس�تغربا وفي عصر التقنيات الفنية ان يتم 
زواج حبيبي�ن بعد قصة حب طويلة.. او بعد قصة تعارف 

على )شبكة االنترنت( !!.

حي�ث يق�وم الباحثون عن ش�ريك الحياة في الباكس�تان 
بالبحث عن نصفهم االخر في )غرف المحادثة( من خالل 
برنامج يحمل اسم )شادي اونالين( وكان يذاع على احدى 

الشبكات التلفازية  
والجدير باالشارة ان ذلك البرنامج كان يعتمد على اسلوب 
بس�يط.. حي�ث يق�وم باس�تضافة العري�س او العروس 

ليتح�دث كل منهم�ا عما يري�ده نحديدا في ش�ريك حياته 
امام ماليين من مش�اهدي البرنامج.. ويبدو االمر كما لو 

كان عرسا سيقام على شاشة التلفزيون!!.
وقد تكون مس�أئل التعارف  على ش�بكة االنترنت او مثل 
هكذا برنامج تلف�ازي امرا جديدا في الباكس�تان.. لكنها 
تعك�س تغيي�را كبيرا ف�ي االتجاه�ات للتعبير ع�ن الراي 

بص�ورة جريئ�ة.. والحصول على بعض المتع�ة في اثناء 
عملية االختيار!!.

والذي وددت الوصول الي�ه ان التطور التقني العلمي بات 
يفعل االعاجيب يوما بعد اخ�ر.. والضحية اوال واخرا هو 
ذلك االنسان الذي بات في )متاهات الضياع( والتي جعلته 

ال يفرق ما بين الذي يفيده والذي يضره!!.

خــــريــطــة درامــا 2015 

 

سوزان نجم الدين تدخل دراما البيئة الشامية
   

أكدت الممثلة السورية سوزان نجم الدين انها وقعت على بطولة الجزئين الثاني والثالث 
من مسلسل "طوق البنات" ليكون أول عمل لها في البيئة الشامية.

وقالت نجم الدين: قدمت لي الكثير من العروض لدخول دراما البيئة الشامية ورفضتها 
ألنني لم أجد نفس�ي بالدور، ولكن أخيراً جاء الدور الذي كنت انتظره ورأيت بأنه هو 
من يناس�بني، خصوصاً وأن الج�زء االول القى نجاحا كبيرا وبع�د اجتماعات عديدة 
مع الكاتب أحمد حامد والمخرج الش�اب اياد نحاس وقعت العقد مع ش�ركة قبنض 

لالنتاج والتوزيع الفني واتمنى أن يكون العمل كما أتمناه.
وكانت  الممثلة الس�ورية قد اكدت في وقت س�ابق من الشهرالماضي  أنها تستعد 
لتصوير دورها في الفيلم الس�ينمائي "حب في الح�رب" للمخرج عبد اللطيف عبد 

الحميد.وقال�ت نجم الدين: "الفيلم يتحدث عن الواقع المعاش واليومي في س�وريا من 
خالل يوميات أس�رة س�ورية تعيش بشكل يومي المش�اكل التي تتعرض لها أي أسرة 

ضمن هاالزمة وتعصف بهم المشاحنات الداخلية".

 

 فريال يوسف

 تبدأ تصوير "ذهاب وعودة" يوم األحد القادم
 بيروت: أكدت النجمة التونس�ية فريال يوسف أنها س�تبدأ يوم األحد المقبل تصوير أول 
مشاهدها فى مسلسل "ذهاب وعودة" والذي تشارك في بطولته امام النجم أحمد السقا 
وينتظر ان يتم عرضه في ش�هر رمضان المقبل، وأعربت فريال عن سعادتها بالمشاركة 
ف�ي هذه التجربة و بالعمل مع الس�قا للم�رة األولى و بتكرار التعاون مع ش�ركه صادق 
الصب�اح للم�رة الثالثة بعد مسلس�الت "نقطة ضعف" و "لو"،  كما أعربت عن س�عادتها 
بالتع�اون للم�رة الثانية مع المخرج أحمد ش�فيق بعد لقائهما في المسلس�ل الناجح 
نقطة ضعف.جدير بالذكر أن فريال تنتظر عرض مسلس�ل "ألوان الطيف" على قناة 
ام بي سي مصر منتصف الشهر الجاري و الذي تشارك في بطولته مع النجوم لقاء 
الخميس�ي، أحم�د وفيق، عبير صب�ري، أميره فتحي وهو من تألي�ف أحمد صبحي، 
وإخ�راج عبدالعزي�ز حشاد.وتجس�د فيه ش�خصية  فتاة ش�عبية تعي�ش في إحدى 
الح�ارات المصري�ة  حيث تدور أحداث المسلس�ل عن أربع فتي�ات مصريات يقمن في 
إحدى المناطق الشعبية، ويعانين من الفقر المدقع، وفي نفس الوقت لديهن الكثير من 

األحالم لتحقيقها، فهل سينجحن في ذلك بالرغم من كل الظروف المحيطة؟

ماجدة الرومي :يدًا بيد مع محلة القلب الكبري
تس�تعد الفنانة ماج�دة الرومي للس�فر إلى اإلم�ارات العربي�ة المتحدة حيث 

س�تحيي حفالً على مس�رح المجاز في الش�ارقة في 23 من الش�هر الجاري 
يع�ود ريعه لحملة القل�ب الكبير ضمن حملة مخصص�ة لألطفال المحتاجين 

حول العالم ُتعنى بحمايتهم وتأمين مستقبل أفضل لهم .ونشرت صفحة الفنانة 
ماجدة الرومي منذ قليل :"إلى الش�ارقة يداً بيد م�ع حملة القلب الكبير لُنبقي بصيص 

األمل حياً في قلوب أطفال متألمين".
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نوال السعداوي القاهرية القوية التي دخلت كتبها كل بيت
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      حممود قرين

الجل�وس بين ي�دي نوال الس�عداوي أم�ل بعيد المن�ال، فمنذ 
الجامع�ة ونحن نقرأ كتبها لنش�بع رغبتنا العارمة في التحرر 
من أس�ر س�لطات متعددة ومركبة. سلطة المجتمع المحافظ 
ال�ذي يقيم الحواجز بين البش�ر عبر مئات النواهي، وس�لطة 
الدي�ن التي يبتكر رجالها عش�رات األفاعي�ل وأطنان الفتاوى 
للس�يطرة على الفضاء الع�ام بالحفاظ على س�لطة الماضي 
وتقديس�ها، ودفع الناس إلى ذلك، س�لطة السياس�ة الغاشمة 
الت�ي كانت نموذج�ا للقهر والقمع، س�لطة الجس�د التي كنا 
نخش�ى االقتراب منها خوفا من قائم�ة طويلة من اآلثام التي 

تضج بها مدونة الثواب والعقاب.
طيف نوال

كت�ب الس�عداوي، رواياتها، حضورها النضال�ي، كل ذلك كان 
طريق�ا تحف�ره من أج�ل أجيال طالع�ة ال تعرفها ول�م ترها، 
وعندم�ا تلقيت دعوة كريم�ة منها لزيارتها ف�ي بيتها تحقق 
حلم كان بعيدا، كنت أتصور أنها وهي، بنت الرابعة والثمانين، 
حي�ث ولدت ف�ي 27 أكتوبر 1930، قد خب�ا أوارها، وانطفأت 

جذوتها.
التقيته�ا للمرة األولى في ش�قتها الصغي�رة األنيقة بمنطقة 
ش�برا قرب الني�ل، كان بصحبت�ي الناقد الصديق يس�ري عبد 
الل�ه، فاجأتن�ا بمس�احات الحيوي�ة البادية والتفت�ق الذهني 
وزخ�م الحضور الفكري واإلنس�اني، أول ما لفت انتباهي هو 
رغب�ة مضيفتن�ا المتكررة في أن نتكلم عن نفس�ينا، أفكارنا، 
مرجعياتن�ا، كيف تش�كلنا، كي�ف وصلنا إلى ما نح�ن فيه، أو 

باألحرى، كيف وصلنا إلي بيتها؟
كان الحدي�ث عل�ى خلفية مق�ال بجريدة األه�رام لكاتب هذه 
الس�طور تحت عن�وان “اإللحاد ورجال الفقه األس�ود” قرأته 
الس�عداوي، أعجبه�ا، فلم تت�ردد في االتصال بش�خص بعمر 
أبنائه�ا لتب�دي الكثير م�ن الثناء ث�م تدعوه للقائه�ا، ما رأيته 
أمامي كان يعني أننا أمام نموذج إنساني فذ ال يقل نصاعة عن 

النموذج الذي قدمته السعداوي، كمفكرة ومبدعة ومناضلة.
إقصاء وحرية أكبر

إنكار الذات كان خلفية صادقة لحديثها، فهي تبحث عن شباب 
وش�ابات يقيمون تجمعاته�م ويناضلون من أج�ل تحقيقها، 
تحث الش�باب المبدعين على إقامة حلقاتهم النقاشية لتطوير 
أدواته�م وأفكاره�م، وكن�ا ش�غوفين باالس�تماع إليها وإلى 
تاريخه�ا.كان حديثه�ا بطعم الم�ر عن ذلك التجاه�ل المتعمد 
واإلقصاء الذي مورس ضدها على خلفيات سياس�ية ودينية، 
وم�ع أنها تعرف طريق الس�لطة وتملك من ال�ذكاء والقوة ما 
يمكنها من ذلك، إال أنها تمس�كت بحريتها بعيدا عن أية سلطة 
م�ا دفع يوس�ف إدري�س ذات مرة أن ق�ال له�ا: “الزم يا نوال 
تعملي كوبري يؤدي إلى الس�لطة، غير ك�ده لن تكوني طوال 
عمرك روائية كبيرة”، لكن موقفها ظل ال يتغير من الس�لطات 
المتباينة في المجتمع، وصحيح هي من داعمي ثورة الثالثين 
من يونيو، لكنها الزالت تحمل الكثير من التحفظات على األداء 

السياسي ومساحات الحرية المتاحة لشباب الثورة.

صورة المرأة المصرية تتغير يوماً بعد يوم مع صعود مشروع 
التنوير منذ عودة رفاعة الطهطاوي من باريس وإنش�ائه أول 

مدرسة لتعليم البنات وحتى آخر كتابات نوال السعداوي
طبعا كانت قضية المرأة كمناضلة ومبدعة وإنسانة ومواطنة، 
من القضايا الجوهرية التي تعتبر واحدة من رائداتها بامتياز، 
وهي في ذلك تتمثل تاريخا باذخا تركته رائدات س�ابقات، عبر 
نض�االت ممتدة وصعبة، والش�ك أن صورة الم�رأة المصرية، 
المبدع�ة والمفكرة، تغي�رت مع صعود مش�روع التنوير منذ 
ع�ودة رفاعة الطهط�اوي من باريس وإنش�ائه أول مدرس�ة 

لتعليم البنات.

كوكبة من المبدعات
الفك�ري  العم�ل  س�احة  تس�تقبل  أن  غريب�ا  يك�ن  ل�م 

واالجتماعي أس�ماء بارزة ومؤثرة في حياة األمة، 
مثل هند نوفل التي أصدرت أول مجلة نس�ائية 

في اإلس�كندرية ع�ام 1892، وكذلك وردة 
اليازج�ي، وعائش�ة التيموري�ة، وزينب 

فواز، وأخريات ساهمن في منح المرأة 
دورا بارزا.

وس�ط هذه الكوكبة من المبدعات، ما 
من شك أن التراث اإلبداعي للدكتورة 

وس�يظل  كان  الس�عداوي  ن�وال 
واحدا من أعلى تمثيالت الصورة 

المص�ري  لإلب�داع  الطليعي�ة 
والعرب�ي عل�ي الس�واء، فق�د 
فردي�ة  ب�إرادة  اس�تطاعت، 
وض�د كل النواميس واألصفاد 

والقيود الثقيلة علي المستويين 
السياس�ي واالجتماعي، أن تفلت 

من أس�ر محاذي�ر القبلي�ة والفقه 
الب�دوي، ومن يتذك�ر كتابه�ا الرائد في 

ر أدب الس�يرة الذاتي�ة “مذك�رات طبيب�ة”، الذي  ص�د
في مطلع س�تينات القرن الماضي، سيرصد تلك الجرأة غير 

المسبوقة في فضح واقع متكلس ومريض.
وهي القضايا التي قامت بتعميقها في كتابها المهم والمؤثر 
“الم�رأة والجنس”. وأذكر جيدا كي�ف كنا نتبادل هذا الكتاب 
كمنش�ور س�ري داخل أس�وار الجامعة، فق�د كان يمثل لنا 
إنجي�ال جديدا لمعرفة محجوبة ح�ول تلك التفاحة المحرمة 

أال وه�ي المرأة؛ تلك التي يطلبها الجميع ليس باعتبارها كائنا 
مكتمل اإلنسانية، بل باعتبارها وعاء من أوعية الشهوة، وهنا 
البد من اإلش�ارة إلى الوعي العضوي عندها في إطار مفاهيم 
الوظيف�ة اإلبداعية التي تدرك دورها جيدا وتدرك قيمة دورها 
ومحوريت�ه في إطار مفه�وم االلتزام بمعن�اه الجمالي، لذلك 
كان وسيظل نموذج الس�عداوي، إبداعيا ونضاليا، يمثل شكال 
من أنبل أش�كال المقاومة، واس�تمرت حيوية ذلك المش�روع 

حتى لحظتنا بكل ما يتوفر لإلبداع من قوة رمزية.
رواية 'سقوط اإلمام' تعد نبوءة مبكرة لقيام ثورتي يناير 

ويونيو في مصر
عندم�ا نتوق�ف أمام المدون�ة اإلبداعية للس�عداوي يكون من 
التعسف فصلها عن الموقف السياسي واالجتماعي، ويمكننا أن 
نرصد تلك الصورة في عشرات الروايات فضال عن الكتب الفكرية، 
فق�د أصدرت ما يربو علي الس�تين كتابا بي�ن الرواية والفكر 
والسياسة بدأتها بكتابها مذكرات طبيبة 1960 ثم جاء كتابها 

ال�ذي  لب األخط�ر  أ
عليه�ا 

الس�لطات وهو “الم�رأة والجنس” عام 1969.. وكان س�ببا، 
إلي جوار نش�اطها السياس�ي، في فصلها م�ن عملها كطبيبة 
عبر س�تة قرارات من وزير الصحة آنذاك، وكان معها في قرار 

الفصل زوجها السياسي والروائي شريف حتاتة.
اعتقله�ا الرئي�س الراح�ل أنور الس�ادات في أحداث س�بتمبر 
الش�هيرة عام 1981 التي س�بقت اغتياله بوق�ت قليل، وقتها 
كتبت “مذكراتي في س�جن النساء”، وقد س�بقت هذا الكتاب 
وتلت�ه بمجموعة م�ن الكتب حول قضية الم�رأة مثل كتبها، 
“قضاي�ا الم�رأة المصري�ة السياس�ية والجنس�ية”، 
و”معركة جديدة في قضية المرأة”، و”اثني عش�ر 
امرأة في زنزانة”، فضال عن روايات عدة تدعم 
قضيته�ا الفكري�ة، وتع�زز رؤيته�ا الناقدة 

للواقع.
سقوط اإلمام

هن�ا نتوق�ف أمام عمل م�ن بين أخطر 
وأه�م أعمال الس�عداوي، بل هو واحد 
من أكث�ر الروايات جرأة وتمثله أفضل 
تمثي�ل روايته�ا “س�قوط اإلم�ام”، 
صادره�ا  الت�ي  الرواي�ة  وه�ي 
اإلس�المية  البح�وث  مجم�ع 
أيامنا،  منذ صدورها وحت�ى 
الت�ي  الكاتب�ة  فانحي�ازات 
تذهب إل�ي إدانة مطلقة لكل 
صور القمع والعسف تتبدي 
من�ذ اإله�داء الذي يذه�ب إلي 
التي  اإليرانية “شهربانو ش�يراز” 
ت�م اغتص�اب طفلته�ا في الس�جن 
ثم الس�ودانية “فاطمة تاج الس�ر”، 
الت�ي قطع�ت الس�لطات ي�د طفلها 
بتهمة السرقة تحت راية الشريعة ثم 
“كولي�ت عيتاني” اللبناني�ة، “وفاطمة 
محمود” الس�جينة المصرية التي عايشتها 
كاتبتنا في الس�جن عندما ت�م القبض عليها في 

أحداث سبتمبر 1981.
تتجاهلها  السياس�ية  السلطة 
الديني�ة  والس�لطة 
ومحبوه�ا  تطارده�ا 

يتزايدون من حولها
مطل�ع الرواية مدهش 
فعب�ر  المقايي�س،  ب�كل 
ع�دة جمل ش�ديدة التكثيف 
واالبتس�ار لخص�ت الكاتبة 
موقفها من فكرة اإللوهية، 
إليه�ا  بالنس�بة  اإلل�ه  حي�ث 
الميتافيزيقية  الكتل�ة  تل�ك  ليس 
الرهيبة التي ُترتَكب باس�مها المجازر 
العبي�د  باس�مها  ويس�اق  والح�روب 

إلي المحارق، فاإللوهية بالنس�بة إلى الس�عداوي تتواجد في 
وجوهن�ا وأفعالن�ا وفي مدى مطابق�ة نواهي تل�ك اإللوهية 
لس�لوكياتنا اليومية وآداءتنا الفطرية أو المدبرة.يمثل اإلمام 
الش�خصية المحورية في الرواية، وحس�ب تسلس�ل األحداث 
يتمت�ع بربوبية مطلقة، فهو ال يضع�ف وال يموت، وال يرد له 
أح�د أمرا، وال ينطق عن الهوى، ترتكب أعتى الفواحش باس�م 
الله وباس�م كتبه ورسله، وهو في حقيقته ليس وحيدا بل هو 
متع�دد وموجود في كل م�كان، حيث يوجد في أش�باه تقوم 
بأدواره وتموت نيابة عن�ه ومعها مفاتيح الجنة، موجود في 
العس�س والعي�ون المتناثرة في كل حي وزق�اق يحصي على 
الناس أنفاس�هم، موجود في ص�ورة قضاته، وكتابه، ورجال 
أمنه، ورجال دينه، وتجليات�ه التنتهي، هوكما عبرت الكاتبة، 
ظل الله على األرض والحاكم باس�مه.أما الشخصية الرئيسية 
األخرى فهي تلك البنت الموصومة بأنها نبت ش�يطاني ألنها، 
كما توصف، ابنة غير ش�رعية، فقد مات أبوها وهي رضيعة، 
أم�ا المفاج�أة فإن اإلمام نفس�ه هو من اغتص�ب أمها ورغم 
علمه بأنها ابنته يتزوجها في أحد محطات الحدث الروائي، ثم 
بسبب مروقها ورفضها لواقعها تقتل في نهاية األمر وتصدر 

األوامر بدفنها ودفن كل ملفاتها معها.
 ربم�ا لتلك األس�باب ال تتراجع المؤلفة ع�ن وصف اإلمام في 
مقدمتها الروائية بأنه ش�خصية زئبقي�ة، وهو وصف ينطبق 
أيض�ا عل�ى معارضي�ه، حي�ث الحياة السياس�ية تنقس�م إلى 
حزبي�ن، حزب الله ويمثله اإلمام وصفوته، وحزب الش�يطان 
ال�ذي منه تل�ك الش�خصيات الهزلية مثل المعارض الش�رعي 
والكاتب الموصوف بالكبي�ر، وهي معارضة مهمتها الوحيدة 
تبريرية للسلوك الس�لطوي األكثر من خشن.كتابها الرائد في 
أدب الس�يرة الذاتي�ة 'مذك�رات طبيبة'، الذي ص�در في مطلع 
س�تينات الق�رن الماض�ي، يرصد الج�رأة غير المس�بوقة في 

فضح واقع متكلس ومريض
نبوءات الس�عداوي قبل وبعد روايتها “س�قوط اإلمام” كانت 
مبك�رة بثورتي�ن كبيرتي�ن، هب�ت ريحهم�ا على مص�ر، في 

الخامس والعشرين من يناير والثالثين من يونيو.
الواقع ال�ذي رصدته الرواية، هو نفس�ه ال�ذي كانت تقاومه 
الكاتبة وتشهد مجازاته اليومية الثقيلة، في مواجهة سلطات 
غاش�مة يمثلها الحكم العسكري أحيانا ويمثلها تحالف رجال 
السياس�ة م�ع رج�ال الدين ف�ي معظ�م األحايين، ه�و واقع 
كابوسي الزال جاثما، واقع رفضت السعداوي أن تكون إحدى 

ضحاياه، فقاومته والزالت تقاوم.
تعرضت الس�عداوي للس�جن والمصادرة واإلهم�ال العمدي، 
وأقيم�ت ضده�ا العديد من دع�اوى التكفي�ر، ورفض مجلس 
الدول�ة دعوى بإس�قاط الجنس�ية عنها، ودفع�ت ثمنا باهظا 
لمواقفه�ا. وال ش�ك أن التاريخ اإلبداع�ي والنضالي للدكتورة 
نوال الس�عداوي الذي أهمله النقد بدوافع أخالقية وس�لطوية 
بغيضة، بات يتجاوز أعن�اق هؤالء من قصار القامة الفكرية، 
وأصب�ح يمثل واحدة من المخازي التي تدينهم. ورغم التاريخ 
الطويل من العسف، فنحن بكل تأكيد نقف بين يدي واحدة من 

األيقونات اإلبداعية المصرية والعربية، بل والعالمية.

ص�در ع�ن المؤسس�ة العربية للدراس�ات 
والنش�ر، "م�ا بع�د الي�اء: أعم�ال ش�عرية 
وشقائق نثرية"؛ لعبد القادر الجنابي )400 
صفحة(. وق�د ضم الجزَء األكبر مما ُنِش�َر 
له من قصائد وش�قائق خ�الل أربعين عاما 
من التحليق الّشعري، في مجالت )"الرغبة 
اإلباحية"، 1981-1973، "النقطة" -1982

1984، "فراديس" 1994-1991(، وفي ُكتب 
)"في هواء اللغة الطل�ق"، 1978، "مصرع 
الوض�وح" 1984، "مرح الغربة الش�رقية" 
1988، "ثوب الماء" 1989، "ش�يء من هذا 
القبيل" 1992، "تدّفق" 1992، "حياة ما بعد 
الياء" 1995، "ما كان لن يكون أبداً" 2002، 
و"انحتن�ي أّيها الضوء لك�ي ال تصاب لغتي 
بال�دوار" 2013( وفي عش�رات الكراريس 
وف�ي  والمناش�ير،  الّنه�ار"،  ك�"جري�رة 
الجرائ�د العربي�ة "النهار العرب�ي الدولي"، 
"الحياة"، "القدس العربي"، "المس�تقبل"، 
"ملحق النهار الثقافي"، "الس�فير"، ناهيك 
ع�ن أّن ع�دداً كبي�راً م�ن القصائد نش�رت 
ف�ي موق�ع "إي�الف" ك�"ص�ور بغدادية" 

)منتصف 2014(.  
كت�ب الراحل أنس�ي الحاج قب�ل وفاته عن 
عبدالقادر الجنابي يقول: »من فرط صدقه، 
تب�دو فضيح�ة أن يكت�ب أم�ام كهربائ�ه 
المجنونة، تشعر بها خيانة أن يكون خارج 
الكينون�ة العارية، العفوية، ال في كتابة وال 

في تنظيم.
هذا االحتقار الع�ارم، حيوية الغضب، هذه 
البواط�ن  وتل�ك  التاريخي�ة”،  “الصفع�ات 
الرقيق�ة المجروح�ة بطفولته�ا، بواط�ن 
العزل�ة والتيه لظواه�ر العصيان والزندقة. 
ما أضي�ق أي تعبير حيالها، ما أصغر الكالم 

أمام وجودها القاطع الناصع!«.
شراس�ة عبدالق�ادر الجناب�ي ه�ي نص�ل 
عطش الصدق، وش�عره ليل البدر مغس�وال 
بالعواص�ف، مخصب�ا قارئ�ه بقه�ر اليأس 
الوح�دة، ملهم�ا  الخي�ال وح�دس  ولع�ب 
بدهش�ة طف�ل دائ�م االكتش�اف والتم�ّرد 
والحري�ة؛ وكلم�ا طالعته وج�دت الكلمات 

تعود م�ن غربة وظائفه�ا اليومية 
الش�عرية،  إمكاناته�ا  أرض  إل�ى 
تقوم م�ن الم�وت وتدعونا معها 

إلى القيامة.
الحي�اة،  تقلي�د  ال  الحي�اة  ه�و 
والجذور معه تنب�ش، مقلوبة، 
وتعي�د  بالرف�ض،  تربته�ا 
إخصابها، بعد جفاف عصور، 

بمطر التمرد الكريم.
وه�و فتن�ة كطف�ل يأبى أن 
يوص�م بغير أحالمه. الزمن 
مع�ه ال يم�ّر: إن�ه يحف�ر 
ف�ي داخ�ل كه�ف الحلم، 
منبجس�ا من تح�ت ماء 
نب�ع ال ينضب. ه�و نبع 
الالوع�ي األبع�د غ�ورا 

من فجر الحياة.
وكلم�ا قرأت ل�ه ألقى 
ب�رك  ف�ي  أحج�ارا 
وه�ذا  الوعي�ك. 
للباط�ن  المح�رض 
وال�ذي يق�ول إن�ه 
ب�ال ذاك�رة، يملك 
الذاكرات:  أجم�ل 
تل�ك الت�ي أقبلت 
برمج�ة،  ب�ال 
اكتنازها  ورغم 
ف  طي�ا أل با
وتلك  الحبيبة 
 ، جيم�ة لر ا
وكأن  ب�دت 
لمس�تقبل  ا
صار وحده 

ماضيها.
لو  حت�ى 
ه�ت  كر
الكتابة، 
ت  ب�ا و

عن�دك  العي�ش 
ألنها هو توأم الفكر، تظل كتابته تثيرك، 

تقفز أبعد من “الكتابة “، وألنه مهما أمعن 
ف�ي تقّصي األلف�اظ واللعب 
بكيميائها، 

يظ�ل 
ج  ر خ�ا
“الجثمان 
األدب�ي”، 
ف�ي  و
مه�ّب ذات�ه 
لملتهب�ة  ا
حريق:  بأل�ف 
ن�ار  م�ن 
الغرب�ة األهلية 
إلى  والوجودية 
الحي�اة  جحي�م 
مع�ه،  والم�وت. 
نح�ن تح�ت غي�م 
العاصفة األصفر./ 
وم�ا وراء حروف�ه 
هو م�ا أمامها: برق 
ب�رق  العصي�ان./ 
ضاح�ك حت�ى دم�وع 

الحرية.
 عن “المؤسسة العربية 
في  والنشر”،  للدراسات 
دي�وان  ص�در  بي�روت”، 
بعن�وان “م�ا بع�د الياء”، 
للش�اعر العراق�ي، المقيم 
عبدالق�ادر  باري�س،  ف�ي 
الجناب�ي. يق�ع الكت�اب في 
القط�ع  م�ن  صفح�ة   400

المتوسط.
كتب الراحل أنس�ي الحاج قبل 
وفاته ع�ن عبدالق�ادر الجنابي 
يق�ول: »من فرط صدق�ه، تبدو 
فضيح�ة أن يكتب أم�ام كهربائه 
المجنون�ة، تش�عر به�ا خيانة أن 
يك�ون خ�ارج الكينون�ة العاري�ة، 
ف�ي  وال  كتاب�ة  ف�ي  ال  العفوي�ة، 

تنظيم.

هذا االحتقار الع�ارم، حيوية الغضب، هذه 
البواط�ن  وتل�ك  التاريخي�ة”،  “الصفع�ات 
الرقيق�ة المجروح�ة بطفولته�ا، بواط�ن 
العزل�ة والتيه لظواه�ر العصيان والزندقة. 
ما أضي�ق أي تعبير حيالها، ما أصغر الكالم 

أمام وجودها القاطع الناصع!«.
شراس�ة عبدالق�ادر الجناب�ي ه�ي نص�ل 
عطش الصدق، وش�عره ليل البدر مغس�وال 
بالعواص�ف، مخصب�ا قارئ�ه بقه�ر اليأس 
ولعب الخيال وحدس الوحدة، ملهما بدهشة 
طف�ل دائ�م االكتش�اف والتم�ّرد والحرية؛ 
وكلم�ا طالعته وج�دت الكلم�ات تعود من 
غربة وظائفها اليومية إلى أرض إمكاناتها 
الش�عرية، تقوم من الم�وت وتدعونا معها 

إلى القيامة.
ه�و الحي�اة ال تقليد الحي�اة، والجذور معه 
تنب�ش، مقلوب�ة، تربته�ا بالرف�ض، وتعيد 
إخصابها، بعد جفاف عصور، بمطر التمرد 

الكريم.
وه�و فتن�ة كطف�ل يأب�ى أن يوص�م بغير 
أحالم�ه. الزم�ن معه ال يمّر: إن�ه يحفر في 
داخل كهف الحلم، منبجس�ا م�ن تحت ماء 
نب�ع ال ينضب. هو نبع الالوعي األبعد غورا 

من فجر الحياة.
وكلم�ا ق�رأت ل�ه ألق�ى أحج�ارا ف�ي برك 
الوعي�ك. وه�ذا المح�رض للباط�ن والذي 
يق�ول إنه بال ذاكرة، يمل�ك أجمل الذاكرات: 
تلك التي أقبلت ب�ال برمجة، ورغم اكتنازها 
باألطياف الحبيبة وتلك الرجيمة، بدت وكأن 

المستقبل صار وحده ماضيها.
حت�ى لو كرهت الكتابة، وبات العيش عندك 
ه�و توأم الفك�ر، تظل كتابت�ه تثيرك، ألنها 
تقفز أبعد من “الكتابة “، وألنه مهما أمعن 
في تقّصي األلفاظ واللعب بكيميائها، يظل 
خ�ارج “الجثمان األدبي”، وف�ي مهّب ذاته 
الملتهبة بألف حريق: من نار الغربة األهلية 
والوجودية إلى جحيم الحياة والموت. معه، 
نحن تح�ت غي�م العاصفة األصف�ر./ وما 
وراء حروفه هو ما أمامها: برق العصيان./ 

برق ضاحك حتى دموع الحرية.

 

داخلها  جتمع  "مجيعهن" امرأة 
حطام كل النساء

 
"كل نس�اء المدن زهور طرحت ف�ي الحديقة، كلهن 
يحملن عطرا ال تخطئه أنف متذوق بش�رط أن يكون 
متذوقا فعال ال مدعًيا، كلهن شريكات في قواسم ال 
تتغير مهما تغير اللون والشكل والجنسية واألرض 
التي نبتت فيها، كلهن شريكات في أرض السعادة 
العاب�رة واألح�الم المؤجل�ة والمضغوطة وربما 

المتبخرة !".
به�ذه الكلمات بدأت الكاتب�ة الصحفية هناء عبد 

الفتاح، روايتها الجدي�دة "جميعهن"، والتي قالت 
إنه�ا تناقش فيها قصة واقعية لحياة امرأة تجمع في محتواها ش�بًها 

من كل النساء.
يذكر أن الرواية صادرة عن دار سما للنشر والتوزيع، 

محدي  جرح" لرانيا  "ذاكرة 
 

يصدر قريًبا عن دار الكتاب للنش�ر والتوزيع، كتاب نصوص "َذاِكَرُة ُجْرٍح" للكاتبة رانيا 
حمدي، والتي حرصت في نصوصها على أن تقص لنا حكايات تلك القلوب، التي مازالت 
تحم�ل بقايا ج�رح عن فراق أو خيبة أو خيانة أو موت أو هجر أو تيه.حيث تأخد بأيدي 
أصحاب الذكريات الحزينة لتعبر بهم، من خالل بوحها عنهم، من بوابات الحزن المظلم 
إلى عالم أكثر رحابة، في نصوص تلك المجموعة محاكاة إيجابية لواقع س�لبي تدعو 
لتطهير النفس، جاءت بأس�لوب بارع في التناول.. ش�يق في السرد.. مكتمل األدوات 
،تتأل�ف المجموعة م�ن ثمانية نصوص، وه�ى كالتالي "دموع الخري�ف، موناليزا، 
حادثة قدر، الحب المستحيل، ذاكرة جرح، ثالثية البحر )مد - جزر - غرق(، الهاوية، 

ولد وبنت".

 واتى ال�شتاء 
 

عقيل هاين .....

واتى الشتاْء

مكلال بالحزن

--- يلتحف السماْء

وتضوعت انفاسه 

----- عبق الطريق
في الوحْل اعدو باكياً

كالنسغ في قدماي 

- - ُتهتصر الدماْء

ويضيع من قدمي الطريق

اال طريقا بات ينشج كالغريْب

حتى يغادره الرجاْءْ

بعضي هنا

والبعض يقبر في ثراْكْ

والبعض يمضغ باشتهاْء

افواهُه الذكرى
لتفتح شدقها شرهاً

وتقتات الوفاء

والريح ُرِتَق ثوبها شزرا

واسراب الطيور

وهبْت الزهار الخريف
اهاتها ومخالباً

رقصت باقدام النسور

واتى الشتاْء

تحدرْت دمعاتها سجف السماء

ومضى اليه

بعدما سغب الطريق

فمضى يقتاته____ جوف المساء
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        براهما تشيالني
        عرض :رضوي عمار- 

        باحثة دكتوراه في العلوم   السياسية
        جامعة القاهرة

أضحت المياه تشكل أكبر تحد يواجه عالم اليوم، بل إن تصاعد 
وتيرة المواقف السياسية المتعلقة بقضايا المياه باتيؤكد أنها 
المصدر القادم لتهديد األمن،خاصة في ظل المنافسة الشرسة 
على الموارد الطبيعية. في هذا السياق،تأتي أهمية هذا الكتاب 
)المياه، السلام، والحرب: مواجهة أزمة المياه العالمية( الذي 
يعد دراسلة للروابلط العالمية بيلن المياه والسلام والحرب، 
لكاتبه براهما تشلياني، وهو أسلتاذ الدراسات االستراتيجية 
فلي مركز بحلوث السياسلات في نيودلهلي، ولله العديد من 

الكتابات في قضايا المياه.
المياه في عصر الندرة

يؤكلد الكاتلب أن الميلاه أهم مورد فلي العاللم كله،والحياة 
ليسلت ممكنلة بدونله، فاللدول يمكنهلا اسلتيراد وقلود 
أحفلوري، وخاملات معدنية،وملوارد حيوية مثل السلمك 
والخشب،لكن ال يمكنها اسلتيراد المياه،أو على األقل ليس 
بطريقة مسلتدامة،نتيجة ارتفاع تكلفة سلعر المياه عند 
النقل. وأشلار إللى أن المياه أكثر كثافة ملن النفط،األمر 
الذي يجعل شحنه أو نقله عبر مسافات طويلة، ولو حتى 
علن طريق خطلوط أنابيب،أمرا باهلظ التكلفة،ويحتاج 
إلى مضخات ضخمة وكثيفة االستهاك للطاقة،وهو ما 
دللل عليه بارتفاع تكلفة الملاء المعبأ في زجاجات عن 

سعر النفط الخام في السوق.
في هذا السياق، لفت الكاتب إلى أن ندرة المياه والمياهغير 

النظيفلة هما“أكبر قاتل في العالم”، وملع ذلك ال يزال خمس 
البشلر يفتقد المياه الصالحة للشرب والمتاحة بسهولة،وأكثر 
ملن نصف سلكان العالم فلي الوقت الراهلن يعيش تحت خط 
الفقلر المائي. وفي هذا الشأن،يشلير إلى أنه من الافت للنظر 
أن علدد الناس الذين يمتلكون هواتلف محمولة أكبر من الذين 

يمكنهم الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي.
ويحذر الكاتب من ظهور“الجئي المياه” بعد عقد واحد،وتوقع 
ظهور مائة مليون الجئ قبلل حلول منتصف القرن. وفي هذا 
اإلطار،أشار الكاتب إلى أن االنتفاضات الشعبية،التي اجتاحت 
العديد من دول شمال إفريقيا والشرق األوسط عام2011،كانت 
تلدور في إحدي صورها حول المياه. ويفسلر الكاتب ذلك بأن 
تللك االنتفاضات جاءت نتيجة ارتفاع أسلعار الغلذاء الناجمة 

عن“أزمة المياه العذبة المتفاقمة في اإلقليم”.
المياه أداة الصراع القادم

ذكلر الكاتب أن المنافسلة الجيوسياسلية الدوليلة المحتدمة 
عللى الموارد الطبيعية كانت سلببا في تحويلل بعض الموارد 
االسلتراتيجية إلى محركات للصراع على السلطة،مشليرا إلى 
أن هنلاك بدائل للعديد من الموارد،بما فلي ذلك النفط،ولكن ال 

توجد بدائل للمياه.

ويشير الكاتب إلى أنه على الرغم من عدم قيام حرب في العصر 

يث  لحد ا
من أجل المياه، 

فلإن المياه شلكلت عاما رئيسليا في 
العديلد من الصراعات المسللحة مثلل حرب األيام السلتة في 
عام1967،التلي انتهلت بسليطرة إسلرائيل عللى منابلع نهر 
األردن، والحلرب بيلن الهنلد وباكسلتان عام1965فلي والية 
جامو وكشلمير. وتسلجل األملم المتحدة37حاللة من حاالت 
اندالع العنلف ذات الصلة بالمياه بين اللدول منذ نهاية الحرب 

العالمية الثانية.
وفي هذا اإلطار، ذكر الكاتلب أن الصراعات على المياه ترتبط 
عللى نحلو كبيلر بتدفق الميلاه من دوللة إللى أخري،ومن ثم 
التنافس الوطني على األنهار والبحيرات والشلواطئ واألنهار 
الجليدية الذي تجسلد في سلسللة من“حروب المياه”،مشيرا 
إللى أن الميلاه العابلرة للحلدود الوطنيلة تحولت إللى مصدر 
رئيسي للمنافسة والصراع.ويشير في ذلك إلى ما يدور بالفعل 
من حروب سياسلية واقتصادية في العديد من المناطق،والتي 
تتضح في بناء السلدود عللى األنهار الدولية، والدبلوماسلية 
القسلرية، أوغيلر ذللك ملن السلبل لمواجهلة ومنلع هلذه 
األعمال،التي لم تقتصر على اللدول النامية،بل امتدت إلى دول 

عرفت بالتقدم والرفاهية.
ويدللل على ذلك بما سلماه حلرب المياه الصامتلة بين إثيوبيا 
ومصلر، والناجملة عن بنلاء إثيوبيا لسلد على النيلل األزرق، 

األملر اللذي أثلار تهديلدات مصرية بشلن عمليات 
عسلكرية انتقاميلة سلرية أو علنيلة. كما اتضح 
أيضا في النزاعات التي شهدتها الواليات المتحدة 

األمريكية، وإسبانيا، واستراليا.
من ناحية أخري، أشلار الكاتب إلى تقرير مشلترك 
لاسلتخبارات األمريكية،تم إعلداده بناء على طلب 
وزارة الخارجيلة عام2012،حلذر من أن اسلتخدام 
الميلاه كسلاح أو أداة لإلرهلاب قلد يصبلح أكثلر 
احتملاال في العقلد المقبل فلي بعلض المناطق،وأن 
وزارة الخارجيلة األمريكيلة قد رفعت مسلألة المياه 
إلى مسلتوى“المصالح المركزية للسياسلة الخارجية 

األمريكية”.
المياه والسام

عللى الرغلم ملن اتفاقيلات الميلاه الدوليلة التلي تلم 
توقيعها،والتلي وصلت إلى أكثر من مائتلي اتفاقية منذ 
الحلرب العالميلة الثانيلة، فلإن هلذه االتفاقيلات تفتقر 
إللى آليلات لتسلوية النزاعات،وحتى آليات رصلد لتطبيق 
القواعد،فضلا علن خللو معظمها ملن ضوابط رسلمية 
لتقسليم المياه بين المسلتخدمين، كملا أن الكثير منها لم 

يضم الدول الواقعة على أحواض مائية رئيسية.
ملن ناحية أخرى، أكد الكاتب إلى أن النزاعات الداخلية ترجع 
بشلكل رئيسلي إلى مشلكات تتعلق بتخزين المياه،وغياب 
قواعد واضحة لتنظيم تقاسلم األحواض، مشيرا في ذلك إلى 
أن الصلراع الدموي في دارفور بالسلودان نشلأ عن صدامات 

حول الحقوق في المياه،وحقوق الرعي.
وفي هذا السياق،شلدد الكاتلب على أن التعلاون الدولي حول 
الميلاه ال يزال يواجه تحديات رئيسلية تشلمل إدارة النزاعات 
حلول مشلاركة الموارد المائيلة، وغياب التعلاون القائم على 
المؤسسلات،واالمتثال للقيم الدولية، ومحدودية دعم التمويل 
لمبادرات الحلوض، فضا عن تزايد عدم الثقة،واالنقسلامات 

على المستويات اإلقليمية والدولية.
وقد أكد في ذلك أن الحيلولة دون نشلوب حروب المياه تتطلب 
التعلاون القائلم عللى قواعلد محلددة لتقاسلم المياه،وآليلة 
مستمرة لتبادل المعلومات، باإلضافة إلى توفير آليات لتسوية 
النزاعات،وأن قلدرة المجتمع الدولي على تجنب حروب المياه 
فلي العقود القادمة سلوف تعتمد على القلدرة على توقع بؤر 
التوتلرات وأسلباب النلزاع، وإيجلاد حللول فنية ومؤسسلية 
إلدارة الصراعلات الناشلئة،وهو ملا يؤكلد من وجهلة نظره 
أهمية تحقيق الشلفافية، والتعاون،والمشلاركة عبر الحدود.

وفلي األخير،نشلير إلى ملا أكده الكاتلب ملن إدراك المجتمع 
الدوللي ألهميلة المياه كحق من حقوق اإلنسلان األساسلية، 
وفلي هذا يشلير إلى قلرار الجمعيلة العاملة لألملم المتحدة 
أغسطس2010بعنوان“حق اإلنسلان في الحصول على المياه 
والصلرف الصحي”،والذي يؤكد حقيقة أهمية المياه المتصلة 
بجوانب كثيرة من صحة اإلنسان،والتنمية،والرفاه ذات الصلة 
باألهلداف اإلنمائية لأللفية،والتي تتضملن القضاء على الفقر 
المدقع والجوع،في إشارة إلى االحتفال باليوم العالمي للمياه 
في22 ملارس ملن كل عام.تعريف الكاتب:أسلتاذ الدراسلات 

االستراتيجية في مركز بحوث السياسات في نيودلهي

تهديد عاملي:
أبعاد املنافسة اجليوسياسية بني الدول عىل املياه

      اليزابيث شميت
     عرض: محمد مسعد العربي - باحث سياسي

تعلد القلارة اإلفريقية من أكبلر أجزاء النظلام الدولي 
هشاشلة،فقد عرفت منذ منتصف القرن التاسلع عشر 
بحسلبانها مجلاال للتنافس االسلتعماري بيلن القوي 
الكبرى. حتى مع صعود حركة االسلتقال الوطني في 
خمسينيات وستينيات القرن العشرين،لم تسلم إفريقيا 
المستقلة من التدخل األجنبي االستعماري الجديد الذي 
اتخذ شكل سياسات جديدة قائمة على استمرار التدخل 
في بنلاء نظمها،واالسلتمرار في تبعيتهلا االقتصادية 
للمسلتعمرين القدامى الذين أرادوا اسلتمرار منظومة 

استغال موارد القارة وطاقتها.
وعللي الرغلم من ثلراء وتنلوع الكتابات التلي صدرت 
عن موقع القارة السلوداء في السياسلة الدولية، فإنها 
اتسلمت بالتعقلد والتغيلر المسلتمر، كملا عملت على 
التركيز على سياسلات دول أو أقاليم بعينها في القارة. 
ومن ثم،يعد كتاب إليزابيت شميت إضافة قيمة في هذا 
الصدد،إذ إنه يحاول استكشلاف جلذور أزمات إفريقيا 
المعاصرة،خاصلة إدارة الدوللة والحكلم،ودور العامل 
الخارجي في توليدها وتفاقمها،فضا عن كون مؤلفة 
الكتاب، إليزابيث شميت، مؤرخة متخصصة في الشأن 

اإلفريقي، ولها كتابات متعددة في الشأن اإلفريقي.

الحرب الباردة ..إرث االستقال:
تتناول الكاتبة في سرد تاريخي أنماط التدخل األجنبي 
في إفريقيا، بداية من الحرب الباردة، وهي فترة النظام 
الدوللي التلي شلهدت حصلول البللدان اإلفريقية على 
اسلتقالها، وبالتاللي نشلب الصراع بين المعسلكرين 
الغربلي والشرقي/السلوفيتي عللى مللء الفراغفلي 

إفريقيا.
وتنطللق شلميت ملن تناولها أنملاط التدخلل في هذه 
المرحللة ملن افتراضلات عديلدة، أهمهلا أن القلوي 
اإلمبريالية قد اختطفت حالة التحرر اإلفريقي من أجل 
مصالحها االقتصادية والسياسية،إلي الحد الذي أصبحت 
معه إفريقيا سلاحة حروب بالوكالة بين المعسلكرين 
الشرقي والغربي.وبعد انتهاء الحرب الباردة بما خلفته 
من مآس وحروب مسلتمرة في القارة، فقدت األخيرة 

أهميتها وجاذبيتها لدي القوي الغربية.
وترى شلميت أن الصراع عللى إفريقيا،اللذي عاد مرة 
أخري بعد اشلتعال الحرب العالميلة على اإلرهاب،كان 
عاما سلبيا في تنمية القارة من حيث إشعاله للحروب 

والصراعات، ومن حيث إبقاؤه على بني الدول التسلطية 
في معظم بلدانها.

كانلت التدخلات األوللي فلي القلارة مرتبطلة 
بمناهضة القوي االسلتعمارية القديمة لحركات 
التحرر، واتخذت شلكل حروب قمع استعمارية. 
وهنا،تركز شلميت عللى حالة تدخلل بريطانيا 
وفرنسا اللتين اقتسمتا القارة سابقا في مصر 
والجزائر )العدوان الثاثي1956،وحرب تحرير 
الدولتان  واستخدمت  الجزائر1954-1962(، 
فلي هلذه الحلروب قوتيهملا العسلكريتين 
بشلكل مباشلر، غير أنه انتهي بهزيمتهما، 
لتخليا الساحة إلي الواليات المتحدة،قائدة 

المعسكر الغربي في الحرب الباردة.
واتضلح تأثير الحرب الباردة بوضوح في 
قاد  الكونجو1965-1960،وفيها  حلرب 
الخلوف القلوي الغربية ملن تبني قوي 
التحرك لأليديولوجية االشلتراكية على 
النمط السلوفيتي، لذا سلارعت بدعم 
القلوي المحليلة المرتبطلة بالقلوي 
االسلتعمارية القديملة، كملا حلدث 
فلي التخلص من حكوملة لومومبا 
الوطنية في الكونجو، ودعم الحكم 
السللطوي لموبوتو الذي استولي 

على السلطة لعقود.
فلي  التأثيلر  هلذا  مثلل  اتضلح 
فلي  األهليلة  الحلرب  حاللة 
ة  لمسلتعمر ا ،1 9 7 5 ال نجو أ
البرتغالية السابقة،والتي كانت 
حربلا بالوكاللة بيلن حلفلاء 
واشلنطن وموسلكو.غير أن 
شميت تشير في هذه الحالة 
إلي أن إفريقيا كانت مؤثرة 
باضطراباتهلا فلي العاللم 
الخارجلي، فقلد أسلهمت 
حلرب الجزائرفي إسلقاط 

الفرنسلية،وأتت  الرابعلة  الجمهوريلة 
.1958سيراب يف مكحلا يلإ لوجيدب

لعل من أوضح ما خلف االستعمار الغربي واستمر عبر 
الحلرب الباردة هلو نظم الفصل العنصلري في جنوب 
استمرت  إفريقيا،وروديسليا/زيمبابوي،وناميبيا.لقد 
هلذه النظم بدعم مباشلر ملن الدول الغربيلة، وانتهت 
مع اسلتمرار حركات التحرر في هذه البلدان،مع انتهاء 

الحلرب الباردة.وترى شلميت أن نظام جنلوب إفريقيا 
العنصري يمثلل نموذجا مغايرا للتدخل األجنبي، 
وهلو تدخلل اللدول اإلفريقية 
ضد بعضها.

نظلام  قلام  لقلد 
الفصلل العنصري،مدعوملا بالقلوي 

الغربية،بالتدخل في حاالت عديدة ضد دول مجاورة،أو 
لقمع حركات تحررية مناهضة له في دول أخري، وهو 
األملر الذي أضفلي على التدخلل األجنبي فلي إفريقيا 

طابعا معقدا.
وتتضلح هذه الطبيعلة المعقلدة للتدخلل األجنبي في 
حاللة دول القلرن اإلفريقلي، حيلث أقلام اإلمبراطور 
اإلثيوبي هياسياسي تحالفا مع الواليات المتحدة في 
مواجهة المد الشليوعي في المنطقلة، وهو ما جعل 
واشنطن تغض الطرف عن طبيعة 
نظامله القمعي،وعلن 
واسلتيائه  اجتياحله 
عللى إريتريلا. غير أن 
اإلطاحلة بله أدت إللي 
شليوعي  نظلام  قلدوم 
فلي  للسلوفيت  ملوال 
العقلد  السلبعينيات،وهو 
الذي شهد تحول جار إثيوبيا 
من  ، ل ما لصو ا ، قي لشلر ا
التحاللف مع السلوفيت إلي 
عقلد حللف ملع واشلنطن. 
أدي هلذا إللي توتلر دائم في 
المنطقلة بيلن البلدين.ورغلم 
انتهاء الحلرب الباردة، فايزال 
هنلاك توتلر قائم فلي المنطقة 
التحالفلات  هلذه  إرث  بسلبب 

والصراعات المتعارضة.
الحرب على اإلرهاب ..عودة 

االهتمام بإفريقيا:
االتحلاد  سلقوط  بعلد 
ملن  إفريقيلا  السوفيتي،سلقطت 
حسلابات القوي العظمي المنتصرة، 
وتركلت القارة سلاحة لعمل صندوق 
بنلاء  يعيلد  راح  اللذي  الدوللي  النقلد 
فلي  الضعيفلة  اللدول  اقتصلادات 
القارة،بنلاء على خطط إعلادة الهيكلة، 
الثنائية.وللم  المسلاعدة  واتفاقيلات 
يتدخلل النظلام الدولي بقيادة واشلنطن 
لحماية القارة من الصراعات المدمرة التي 
لحقلت بها مثل الصلراع العرقي في رواندا 

وبوروندي في منتصف التسعينيات.
غيلر أنله ملع أحلداث الحلادي عشلر ملن 
سبتمبر2001،وشلن واشلنطن حربا عالمية 
بإفريقيلا  االهتملام  علاد  اإلرهلاب،  عللى 
بحسبانها ساحة خصبة للحركات اإلرهابية المحتملة. 
تقول شميت “إن الحرب على اإلرهاب أصبحت الصيغة 

الجديلدة لمحاربة الشليوعية في القلارة”. غير أن هذا 
التدخل لم يختلف عن وسائل الحرب الباردة،إذ استهدف 
-كما تؤكلد شلميت-حماية المصالح األمنيلة الغربية 
بلدال من التعامل مع الظروف المحلية المتردية المولدة 
لإلرهاب، وبدال من أن تقوم واشلنطن “بكسلب عقول 
وقللوب األفارقلة إلي جانبها في حربهلا، جعل التدخل 
األمريكي السلكان أكثر عرضة لاسلتجابة للتنظيمات 

اإلرهابية الدولية”.
علي الرغم ملن أهمية كتاب شلميت واإلطار المعرفي 
القيلم اللذي وضعت فيله أنملاط التدخلل األجنبي في 
إفريقيلا، فإن هناك العديد من أوجه النقص في العرض 
التاريخي المسهب الذي قامت به. فمن ناحية،تجاهلت 
الكاتبلة حلرب بيافلرا األهليلة فلي نيجيريلا )-1967

1970(، وهي نموذج صارخ للتدخل الغربي الذي قامت 
به قوي االستعمار التقليدي بتأجيج الصراعات المحلية 
في الدول حديثة االسلتقال، كملا أن هذا الصراع جذب 
أنظلار العاللم إلي حجلم التوتلرات اإلثنيلة الموجودة 
فلي القارة،والتلي تلم التغافلل عنها بفعلل الصراعات 

االستراتيجية الكبري.
كملا أنها للم تركز عللى تدخلل القويغيلر الغربية في 
إفريقيا،خاصلة فلي مرحللة ما بعلد الحلرب الباردة، 
وتعلد الصين هي المثال األبرز عللى التدخل لمد األذرع 
االقتصادية داخل القارة لإلفادة من مواردها،أو ضمان 
السلوق المسلتقبلي لمنتجاتها. وقد كانت الصين رقما 
مهملا في الصراعلات األهلية فلي السلودان مثا.كما 
لم تقدم شلميت إطارا نظريا تعلرف من خاله مفهوم 
التدخلل األجنبلي وأنماطله، إذغللب السلرد التاريخي 

الوافي على الكتاب صغير الحجم قياسا بموضوعاته.

وعللي الرغم ملن تلك االنتقلادات التي وجهلت لكتاب 
شلميت،فإن تحليلها التاريخي أوضح طبيعة التدخات 
الخارجية بحسلبانها جلزءا من السياسلات الخارجية 
التلي تنسلجها الدول بهدف االشلتباك البنلاء أو الهدام 
ملع الدول األخلري. وهي تقر بلأن أغلبية السياسلات 
المتجهلة نحو إفريقيا كانت ذات آثار سللبية، ولم تكن 
إيجابيلة إال فلي حلاالت اإلغاثلة اإلنسلانية،وتخفيف 
أضلرار المجاعلات والكلوارث الطبيعلة التلي ضربت 
القلارة. وفلي هلذه الحالة،بلرز دور منظملات األملم 
المتحلدة والمجتمع المدني العالمي في القارة أكثر من 

دور القوى العظمي.
تعريف الكاتب:

متخصصة في الشأن األفريقي

بيئات متغرية:
حتوالت التدخل األجنبي يف أفريقيا ملواجهة اإلرهاب

ويلبيك كاتب »رجعي« سوداوي
 يف غرب حيترض

حبيب عبدالرب سروري 

ميشال ويلبيك أشهر روائيي فرنسا المعاصرين وأكثرهم استحواذاً للقارئ الفرنسي والعالمي، 
وإثارًة لآلراء المتناقضة والجدل. كل رواية يصدرها حدٌث أدبي يثير سياً من ردود الفعل.

يتصدَُّر ويلبيك الحدَث الثقافي منذ أشهر: قام هو نفسه بلعب دور ويلبيك في فيلٍم عن ويلبيك. 
أُخِرجلْت روايتله الثانية »الجسليمات األولّيلة« في مسلرحية ناجحة في مهرجلان أفينيون 
٢٠١٤. وتثيلر اليلوم روايته السادسلة: »خضلوع« زوبعًة ملن الجدل، منذ ما قبل أسلبوعين 
ملن صدورها في ٧ كانون الثاني )يناير( ٢٠١٥.مشلروعُه الروائي يقوم على سلرد تحّوالت 
العاللم، آالِمله وجراِحه، احتضاراتله وقبحه وانكسلارته، بكلماٍت تصل كأسلهم، وبتحضيٍر 
وثائقيٍّ انسلكلوبيدي دقيق، وباستخاصات ورؤًى فلسلفية ترفدها لغة الشاعر الملهم الذي 
أصدر أكثر من ديوان، القى آخرهم: »هيئة الشلاطئ األخير« اسلتقباالً ونجاحاً واسعاً كعادة 
معظم أعماله.رجعيٌّ وحدانيٌّ سوداويٌّ وعدمّي، دخل مع والدته في تبادل شتٍم إعامي شديد 
القساوة، ومع عدّوِه الحميم المحارب الغّشاش هنري برنار ليفي في تبادل مراسات هجائية 
دعائّية نشلراها في كتاب مشلترك: »عدّوان عموميان«.تحضر فلي كل أعماله بإبداٍع مرموق 
كآبلاُت الحياة، مآسلي غياب الحب، وتنبلؤات االنقاب الميتافيزيقي الذي سلتقود اليه، وفق 
اعتقلاده، تطورات الِعلم المعاصر في غرٍب يلهث مرهقاً، ينحدر ويحتضر، من دون مشلروع 

إنساني لمستقبل الحضارة البشرية.
روايته الخامسلة »الخارطلة واألرض« التي نالت جائزة غونكور قبل ٤ أعوام انتزعت شلديد 
اإلعجاب. موضوعها الفن المعاصر في عالٍم استهاكيٍّ مأزوم. )أثار جدالً جانبّياً فيها شتُمُه 
الهجائلي الكلّي لفن بيكاسلو، رمز الحداثة.( يرسلم فيها الكاتب سليرورة فناء شلخوصها، 

وخراب العالم في شكٍل عام، بإبداٍع مثير.
 يتوّسلط هذه السليرورة سلرٌد طويٌل لِمقتل الكاتب ويلبيك وكلبه، في مذبحٍة شنيعة، قبل أن 
يلتهم جسلَده الدوُد والذباب.يصّور هذه التراجيديا باستعارات بودليرية يجيد استلهامها، هو 
المهووس باإلنتاج األدبي والفكري للقرن التاسلع عشلر، والخبير المرموق الذي تسلتضيفُه 

لِدراساتها المجاُت المتخصصة بذلك القرن.
لعلّل روايتله »الجسليمات األولّية« )فاماريلون، ١٩٩٨(، التلي كانت على وشلك نيل جائزة 
غونكلور حينها، أكثلر أعماله إجاًء لكلِّ مشلروعه األدبلي، بمختلف أبعلاده. بطاها أخوان 
يفّرقهما كّل شليء، وإن كانا وجهين للتراجيديا نفسلها التي يسلببها خلو حضارة اليوم من 
عموٍد فقريٍّ ميتافيزيقي، في رأي الكاتب. أو ما يمكن ترجمته بغياب »ليفة الدين« في ذهنية 

الغربي المعاصر، وفق تعبيره:
ثّملة ضجٌر جذري في حياة إنسلان اليلوم قاد اليه انتصار العلم )شلديد الحضلور في أعمال 
ويلبيلك الذي بدأ حياتله المهنّية مبرمج كومبيوتر!(، واحتاله موقع الدين السلابق في حياة 

الناس في الغرب.
يراهن ويلبيك في روايته الجديدة »خضوع« على أن اإلنسان، ليكون سعيداً، يحتاج في جوهرِه 
إللى »اإليمان المطلق والخضوع المطللق«. وأن بحثه عن االنعتاق والحرّية وهٌم طوباويٌّ في 

العمق!
دها ويلبيك في روايته باللجوء إلى اإلسام كدين  لعلّنا أمام فكرٍة رجعّية تقليدية قديمة، يجسِّ
اإليمان المطلق والخضوع المطلق، كما قال يوماً في حديٍث شفوّي ال يخلو من الصافة، وإن 
التزم حيادّية ذكّية إزاء اإلسلام في روايته األخيرة هذه، ال تسلمح للقلارئ بتصنيفه كمعاٍد 
لإلسام، أو مستثمٍر روائي لِجوانبه المحافظة ال غير!.تستغرق الرواية في سرد حياة الراوي، 
ُس في جامعة السلوربون في سنوات تعاظمت فيها شعبية حزب »اإلخاء  فرانسلوا، الذي ُيدرِّ
اإلسلامي« الذي أسسه محمد بن عباس، كحزب إسام سياسي معتدٍل مناوٍر ذكي ذي عاقة 
طيبة بالمؤسسلات اليهودية، بعد شلهٍر من انتخابات ٢٠١٧ الذي حّقق فيها اليمين المتطرف 

أرقاماً انتخابية مرتفعة استثنائية.
أعّد فرنسلوا، قبلل ذلك، أطروحَة الدكتوراه خال سلبع سلنوات علن المفّكر والناقلد الفنّي 
هيومانلس )١٨٤٨ - ١٩٠٧(، صاحلب عبلارة: »إغلرْق إذاً أّيها المجتمع، ملْت إذاً يا هذا العالم 
القديلم!«، مؤللف روايلة »على العكس« اللذي قدم فيها دليلل عمل للخروج من قلرٍن منهار، 
ْوَن: »كّتاب نهاية قرن«. تتماهلى حياة الراوي بحيلاة نموذجه الفكري  وأحلد أبلرز من ُيسلمَّ
في شلكٍل مدهش.يسللُِّط الراوي الضوَء على عاقاته الجنسلية السلطحّية المتقلّبة، في بلٍد 
تحكمه »اشتراكية ديموقراطية تحتضر«، يواصل انطفاَءه وانكفاءه وانحداره طوال الفترتين 
الرئاسليتين للرئيس الحالي فرنسلوا هوالند. »كانت لدّي رغبٌة صغيرٌة في مناكحتها، ورغبٌة 

صغيرٌة في الموت في الوقت نفسه«، يقول الراوي في أحد لقاءاته مع طالبٍة في بيته.



      ابغداد / فالح الشمري

تط�ور الحي�اة وتعقيداتها اليومي�ة ، دائما ماتلقي 
بظاللها على اف�راد المجتمع س�لبا او ايجابا طبقا 
للقدرات الذاتية التي يتمتع كل واحد منهم لمجابهة 
الظ�روف االني�ة الت�ي يتع�رض لها خ�الل تعامله 
اليوم�ي م�ع المش�اكل الت�ي يتعرض له�ا ، فهناك 
من تس�وء حياته ألجل خس�ارة تعرض لها، بغض 
النظ�ر عن نوع الخس�ارة صغيرة كان�ت او كبيرة ، 
وف�ي المقابل هناك من تكون هذه الخس�ارة دافعا 
قويا لتغيير مس�ار حياته بأكملها ، وهذا لن يتحقق 
اال م�ن خالل ق�راءة الحالة التي تع�رض لها بتجرد 
والتخلص  من “الس�وداوية” التي تجعل من المحن 
مصائب كاسرة محطمة، وبالتالي اإلنزواء بعيداً عن 
المجتم�ع، وكأن باب الحياة أُغل�ق بتلك المصيبة...

) والض�اءة الموض�وع اكث�ر كان لنا لق�اءات  مع  
اشخاص عاشوا تجارب الفشل 

صحوة بعد يأس
)س ف ( س�يدة انفصلت عن زوجه�ا حديثا بعد ان 
انجب�ت من�ه 4 ابناء ، تقول عن تجربتها : اس�ودت 
الدني�ا ف�ي عيني، رغ�م أن حياتي لم تكن س�عيدة، 
ولكنه�ا ل�م تكن س�يئة، كانت حياة عادي�ة، هو لم 
يقبلني من�ذ زواجنا، لكننا بقين�ا كأزواج في حياة 
عادية خالية من التفاهم، مضيفًة أنها كانت تراعيه 
بق�در اس�تطاعتها، إالّ أنها داخلياً ل�م تكن راضية، 
فلديها إحس�اس بالنق�ص، كون زوجه�ا ال يقبلها 
نفس�ياً، بل ولم يش�فع لها كل ما قدمته، موضحًة 
أنه�ا كان�ت تغتاظ عندم�ا ترى من حولها س�يئات 
الطب�اع م�ع أزواجهن وم�ع هذا يس�عى أزواجهن 
إلرضائهن، مش�يرًة إلى أنها بع�د االنفصال حزنت 
حزناً ش�ديداً كاد يفت�ك بها، بل وأُدخل�ت على أثره 
المستش�فى لتعرضه�ا ل�”جلط�ة”، وأمضت أكثر 
من ش�هرين ومع هذا لم يتراجع عن قراره، رغم أن 
تراجعه لن يرضيها نفس�ياً، فهو قد يتراجع شفقًة 
بها وليس حباً لها، ذاكرًة أنها بقيت في حالة اكتئاب 
أكثر من عامين، وهي اآلن في )46( من عمرها، وال 
تتخيل أن تعيش وحيدة، بل ترى أن الحياة ال تكتمل 

إالّ برجل وامرأة.

وأوضح�ت )س ف(  أنها كانت في الس�ابق تش�عر 
بالنق�ص ك�ون زوجه�ا ال يحبه�ا، واليوم تش�عر 
بالنق�ص ألنها مرفوض�ة علناً أمام الن�اس، ذاكرًة 
أنه�ا أهملت نفس�ها ألبع�د درجة، وه�ي من كانت 
تهتم بكل صغيرة وكبيرة، مضيفًة: “في أحد األيام 
صحوت من النوم وقررت أن أغير حياتي، وأن أفتح 
الباب، فقد تأتيني فرصة ألبدأ حياة جديدة مثلما بدأ 
هو حياة جديدة، رغم كل ما قيل حولي أني أصبحت 
سيدة كبيرة وأّماً لعدد من األبناء الشباب، والفرصة 
ستكون ضئيلة وقد ال توجد، فطالما هو بدأ حياته، 
لماذا أنا أقف في مكاني أبكي على األطالل؟، صحيح 
ان فرص النساء أقل بكثير من فرص الرجال، ولكن 
عل�ى األق�ل أقبل على الحي�اة، بدالً م�ن أن أرفضها 
وأضع األش�واك أمام�ي، فقد تأت�ي الفرصة، ومن 
شدة انغالقي تتخطاني، أو ال أنتبه لها”، مشيرًة إلى 

أنها تزوجت مرة أخرى من رجل أحبها، بل ولم تكن 
تتوقع أن يحدث ذلك، كان لديها إحساس عميق أنها 
شخصية غير محبوبة، واكتشفت العكس، مبينًة أن 
المش�كلة تعظم في النفس عندما يرفضك ش�خص 
تحمل له مش�اعر طيبة، لذا البد أن يكون اإلنس�ان 

محايداً مع نفسه أوالً.
استيعاب دروس الحياة

وتحدثت  ) نس�رين كاظم( عن تجربتها في العمل ، 
حيث خسرت عدداً من المشروعات- على أنها بدأت 
مثل معظم النس�اء بافتتاح مشغل، إالّ أنها تعرضت 
لخسارة كبيرة؛ مرجعًة خسارتها إلى قلة تجربتها، 
لذا كانت بحاجة إلى دروس كي تفهم وتس�توعب، 
مبينًة أن من كانوا حولها رددوا: إن حظها س�يىء، 
وأنه�ا لن تفلح أب�داً في أي مش�روع، ذاكرًة أن هذا 
الكالم أخذ نصيبه منها لفترة، لتقرر أن ال تس�تمع 

إلى أح�د، وأن تلتفت لنفس�ها وترى 
أن  وتقتن�ع  ب�ل  تخس�ر؟،  لم�اذا 

الخس�ارة تجربة البد من اإلفادة 
منها، مشيرًة إلى أنها عندما 

غي�رت تفكيره�ا تغيرت 
طريق�ة تعامله�ا م�ع 

مصاع�ب الحي�اة، بل 
ال�درس  واس�توعبت 
وش�عرت  داخلي�اً، 
مختلف�ة  األم�ور  أن 
معه�ا  والتعاط�ي 
نوعية  مختل�ف حت�ى 

لتتوسع  المش�روعات، 
تقيس  ولتب�دأ  نظرتها، 
األم�ور بش�كل مختلف 

وأكثر تحديداً ودقة، مؤكدًة على أن الوضع التجاري 
حالي�اً موفق، صحيح ان هناك خس�ارات تواجهها، 
ولكن هذا أمر طبيعي، حيث أصبحت أكثر احترافية 
في إدارة أمورها، موضحًة أنه لوال الخس�ارات التي 

مرت بها لما تكونت لديها هذه النظرة والرؤية.
تجربة ناجحة

وق�ال )حيدر مه�دي ( : إنه برغ�م تحقيق هوامش 
أرب�اح، إالّ أن وج�ود الش�ريك كان منغص�ا له، مما 
جعل وضعه النفس�ي يزداد سوءاً مع مرور الوقت، 
حت�ى قرر في ي�وم ما تركه وفض الش�راكة، مبيناً 

أن كل م�ن حول�ه الم�ه بش�دة عل�ى خطوته 
هذه، وكانوا يرون أن دوافعي لفض 

الش�راكة تافه�ة مقابل ما 
أحص�ل علي�ه منه، 

إل�ى  مش�يراً 
بعد  أنه 

االنفص�ال فتحت مكتبا منفص�ال وكنت في البداية 
غير واثق من نفس�ي وبداخلي ش�يء يق�ول: “إني 
سأفش�ل”، فلن أجد التس�هيالت التي كن�ت أجدها 
في الس�ابق، إالّ أن ضي�ق الحال التي ب�دأت أمر بها 
وعدم رضاي عن نفس�ي جعلني في حديث مستمر 
مع نفس�ي، حيث تس�اءلت: لنفرض أن�ه مات ماذا 
س�أفعل؟، مؤكداً عل�ى أنه تعرض لخس�ائر مؤلمة 
جعلت�ه يفكر أن ُيعيد الش�راكة وُيعل�ن اعتذاره، إالّ 
أن عزيمة قوية غّي�رت طريقة تفكيره ليعتمد على 
نفسه وعلى مجهوده، حتى فتحت األبواب، وحصد 
أرباحا أضع�اف ما كان يحصل عليها مع ش�ريكه، 
مع ارتياح نفسي كبير لم يشعر به من قبل، 
موضح�اً أنه كان بحاج�ة إلى دروس من 
الحياة تعلمه أن الخسائر قد تكون بداية 

الطريق الصحيح.
تعلمت ماكانت تجهله

فيم�ا تق�ول ) ش�يماء ابراهي�م ( ،  أن 
خس�ارتها كان�ت في الصح�ة، وتحمد 
الله أنها تعرضت لهذه الخسارة لتتعلم 
م�ا كان�ت تجهل�ه، فقد كانت تش�تكي 
من ألم في قدمها بش�كل غي�ر طبيعي، 
وتمضي بعض األيام ال تس�تطيع السير، 
ذهبت لكل م�كان طبي تعرفه أو نصحت 
للذه�اب إليه، حت�ى العالج الش�عبي كان 
ل�ه نصيب كبير، مبين�ًة أن الطب يقول لها 
ان قدمه�ا ال تعان�ي أي مش�كلة عضوي�ة، 
والش�عبي يق�ول له�ا إنه�ا عي�ن وس�حر، 
مضيفًة: “أنا في الثانية واألربعين من عمري، 
يزعجني جداً ألم قدمي، فأنا أرى نفسي شابة، 
واهتم بنفسي ألبعد الحدود، عشت أزمة نفسية 
سنوات طويلة بس�بب اآلالم، لخوفي أن أتعرض 
إل�ى إعاقة، وفج�أة ق�ررت أن أس�أل المختصين 
وأبحث في مواقعهم وخطوة خطوة بدأت تتكشف 
لي األمور، وعرفت أن كل ما أعانيه بس�بب وضعي 
النفس�ي وصراع�ي مع المس�تقبل، حينه�ا عرفت 
كي�ف أننا البد أن ننظ�ر إلى كل الجه�ات لنعالج ما 
يواجهن�ا، وأن التركي�ز على جهة واح�دة أو جانب 

واحد قد يكون أصل المشكلة”.
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برائح�ة التواب�ل والهيل والبخ�ور يختلط عبق 
بغداد األصيل ويش�دك الى أعماق التاريخ حيث 
الماضي الجمي�ل المليء بطق�وس البغداديين 
وهم يتبضعون من اعرق أس�واقهم وأشهرها 
)الش�ورجة(. فهذه الس�وق القديمة التي كان 
اس�مها وقت إنش�ائها خالل العصر العباس�ي 
المتأخ�ر )س�وق الرياحي�ن( ث�م اس�تبدل الى 
)سوق العطارين(،  اختلف المؤرخون في أصل 
تسميتها األحدث )الش�ورجة(. فالشيخ جالل 
الحنف�ي يق�ول إن الكلم�ة منحدرة م�ن كلمة 
)ش�وركاه( التركية أي محل الشورة أو )الماء 
المالح( إذ كانت محلة الش�ورجة قديما بئراً أو 
بركة م�اء فحّرفت إلى الش�ورجة. فيما يقول 
الباحث األس�تاذ سالم االلوسي إن أصل الكلمة 
جاءت من )الشبرج( وهو دهن السمسم حيث 
كان�ت في الس�وق معاص�ر خاصة للسمس�م 
يديره�ا يهود محترفون، واالس�م ينس�ب إلى 
الشبرجة أو الشرجة التي ُحرفت إلى الشورجة، 
لكن الرحال�ة التركي )اولياجلي�ن( يعتقد غير 
ذلك فهو يقول أن اسم الشورجة هو من أسماء 
بغ�داد. وي�رى العالم�ة الدكت�ور حس�ين علي 
محفوظ إن الشورجة نشأت في محلة الفراشة 
وعلى أط�راف احد أزقتها، وم�ن أهم معالمها 
ف�ي الثالثيني�ات ه�ي مقه�ى الحنط�ة وخان 
الدج�اج وحمام الش�ورجة والس�وق الصغير 
وس�وق البقالي�ن وس�وق المناض�ل وس�وق 
التّم�ارة وس�وق الفاكه�ة وس�وق العطارين.

ويقع على مقربة من س�وق الش�ورجة جامع 
س�وق الغ�زل وتح�ت التكي�ة وخ�ان مخزوم 
ومقام بنات الحس�ن ومرقد الحسين بن روح. 
وفي العصر العثماني كانت الشورجة تقع بين 

سوق العطارين وسوق البقالين.
 توسع السوق

توس�عت س�وق الش�ورجة ف�ي عه�د الوال�ي 
العثماني ناظم باشا عام 1910 لتضم السوقين 
المذكوري�ن، فيم�ا ي�رى بع�ض المؤرخين إن 
أصل سوق الش�ورجة كانت س�وقاً للعطارين 
أيضا.وُيجم�ع المعمرون على إن هذه الس�وق 

المتعارف عليها اآلن باسم الشورجة هي ليس 
الش�ورجة وإنما تلك التي تبدأ من شارع الملك 
غازي )الكفاح حالياً( حتى مدخلها في ش�ارع 
الرش�يد عند جامع مرجان. وعن�د البغداديين، 
تعّد الش�ورجة س�وقاً تراثية وشعبية على حد 
س�واء، فاغلب ربات البيوت البغدادية يس�عين 
إليها للتبضع خصوصا قبل حلول شهر رمضان 
الكري�م بأكثر من أس�بوع، إذ لي�س هناك بيت 
بغدادي ال يغرف من هذا السوق المواد الغذائية 
الرمضاني�ة،  االكالت  بمس�تلزمات  الخاص�ة 
وكذل�ك التبضع في المناس�بات واألعياد حيث 
تكثر الشموع ومستلزمات األعراس واألفراح.

وتش�تهر الس�وق ببيع م�ا يصنع�ه العطارون 
والتوابل والسكر والشاي والبهارات والحبوب 
وأن�واع الحلوي�ات وال�رز وأن�واع عدي�دة من 

العصائر والسكريات. 
تضم أسواقا متخصصة

وتضم سوق الشورجة أسواقا متخصصة تزيد 
على )19( سوقاً منها س�وق الصابون وسوق 
التوابل وس�وق القرطاس�ية وآخر للزجاجيات 
والفرف�وري والفافون إلى غي�ر ذلك، ولها من 
الخان�ات 13 منها )خان الله الصغير(، و )خان 
جني مراد(، وقيل إن سبب تسمية الخان األخير 
هو انه عند احتراق الخان وانهيار بعض جدرانه 
ظهر وراءها بناء فتخي�ل الناس إن البناء الذي 
ظه�ر هو من عم�ل الجن، ثم )خ�ان األمين( و 
)خان األغ�ا الكبير(، ومن الجوامع أربعة منها 
جامع النخلة وجامع النوبجي. ومن الحمامات 
حمام الس�يد يحي�ى وحمام البق�ال خانه. أما 
المقاه�ي فق�د كان�ت هن�اك اثنت�ان، )مقهى 
المعلك�ة( ذل�ك ألنها تق�ع على س�طح إحدى 
العالوي، وقهوة قدوري التي كان يرتادها قراء 
المقام، وفيها قرأ المقام عبد الرزاق القبانجي 

والد الفنان الكبير محمد القبانجي.
 حرائق مفتعلة

الحرائ�ق المفتعل�ة الت�ي قيدت ض�د مجهول، 
تك�ررت ف�ي ه�ذا الس�وق فيم�ا كان للحرائق 
الناجمة عن انفجار الس�يارات المفخخة تأثير 
مدم�ر عل�ى حركته.وق�د أدت ه�ذه الح�وادث 
الدامي�ة ، ال�ى ع�زوف بع�ض المواطني�ن عن 
التبضع فيها، األمر الذي خلق ما يمكن تسميته 

)ش�ورجات( متناث�رة ف�ي ع�دد م�ن مناطق 
بغ�داد كبدي�ل للمخاط�رة والذهاب الى س�وق 

الشورجة.
 الشورجة تستعيد عافيتها

واليوم تسترد الش�ورجة، رئة بغداد التجارية، 
بعض عافيتها وتعود الى نش�اطها السابق بعد 
التحسن النس�بي للوضع األمني في العاصمة، 
وب�دأت العائ�الت البغدادي�ة تتح�دى الظروف 
األمني�ة والمخاط�ر وع�ادت إل�ى التبضع في 
س�وقها العريق�ة الت�ي أس�همت في تنش�يط 
الحرك�ة االقتصادية والتجارية وخلقت أواصر 
تجارية بين بغداد والمحافظات من جهة وبين 

العراق والعالم. 
أهم مراكز بغداد التجارية

 س�وق الش�ورجة اليوم يعد المرك�ز التجاري 
المه�م للعاصمة العراقية بغداد فهو أبرز وأهم 
مرافق بغداد التجارية الزاخر بالحركة والنشاط 
من�ذ الصباح الباك�ر وحتى المس�اء ومن أكثر 
األسواق اتساعاً وأكثرها استقطاباً للمتبضعين 
حي�ث تج�ذب محالت�ه الداخلي�ن الى الس�وق 
بمعروضاته�ا المتنوع�ة التي تبه�ر األبصار و 
تأس�ر األلباب لتندف�ع قدماك ال�ى األمام دون 
إرادتك وكأنك تبحث عن ش�يء مفقود وعيناك 
ال تفارق�ان تلك الس�لع والبضائع والمواد التي 

تزدهي بها معروضات تلك المحال،  
الذكريات صدى السنين

محمد صالح 76 س�نة احد أصح�اب الدكاكين 
العق�ود  ذكري�ات  يس�تعيد  الش�ورجة:   ف�ي 
األربع�ة الت�ي قضاها بين دكاكين الش�ورجة، 
قائال إنها أقدم س�وق في بغ�داد تكافح العنف 
والح�ر وغ�الء األس�عار الس�تعادة مكانته�ا 
التاريخي�ة والرمزي�ة في ش�هر رمضان وفي 
المناسبات واألعياد. وبينما يحاول ابنه محمد 
إعادة تش�غيل مروحة هندية الصنع في وسط 
السقف تعود الى 1934، يثبت الرجل السبعيني 
بصره عل�ى أكياس التوابل والرز الموزعة على 
زواي�ا دكانه المتواضع ويق�ول » رمضان كان 

يبدأ من هنا«.
 السوق حافظت على شكلها

وي�روي صاحب اح�د المحال الصغي�رة بعدما 
رفض الكش�ف عن اس�مه »اليه�ود كانوا أول 

من أدار الس�وق، بمس�اعدة عائ�الت من أديان 
أخرى«.ويشير الى أن »الشورجة حافظت على 
شكلها العام ولم تغيره بسبب محدودية العمل 
العمراني فيها وانعدام أعمال الترميم«.ويتابع 
إن »السوق دخلها أناس من أماكن كثيرة حول 
العال�م، بينه�م هن�ود وصينيون وس�ودانيون 
التي  وجن�وب إفريقيين«.وش�هدت المنطق�ة 
تضم الس�وق في األعوام الت�ي أعقبت اجتياح 
الع�راق عام 2003 مع�ارك ضاري�ة بين قوات 
عراقي�ة وأميركية م�ن جهة وعناص�ر تنظيم 
القاع�دة الذي�ن كان�وا يتحصنون ف�ي منطقة 
الفض�ل المجاورة، ما أدى الى إغالق الش�وارع 
المؤدية الى الس�وق عام 2007، في أوج العنف 
الطائفي.ومع تحس�ن الوض�ع األمني، أعادت 
السلطات العراقية في األول من آب 2010 فتح 
ش�ارع الجمهورية الذي يحتضن السوق ويمتد 
من س�احة الخالني )وس�ط( الى منطقة باب 
المعظم )ش�مال(.وال تزال الحواجز اإلسمنتية 
الت�ي وضع�ت عل�ى جانب�ي الش�ارع لحماية 
المتس�وقين من انفجار الس�يارات المفخخة، 

تحيط بجانبي الطريق على امتداد السوق.  
الحركة ال تتوقف في السوق

ويق�ول أبو عص�ام وه�و يراقب عرب�ات نقل 
البضائ�ع التي تجره�ا الحمي�ر والخيول وهي 
تتس�ابق على دخول األزقة الضيقة »اعمل في 
ه�ذه الس�وق من�ذ 1956. كنت أبيع واش�تري 
األرز والحب�وب، ولم أغير عمل�ي حتى اليوم«.

ويس�تذكر قائال »قبل س�قوط النظ�ام، كانت 
الحرك�ة ال تتوق�ف ولو لدقيق�ة واحدة خاصة 
خ�الل ش�هر رمض�ان«. ويتوزع المتس�وقون 
من رجال ونس�اء على مختلف فروع الس�وق، 
ويتنقل�ون وس�ط ص�راخ الباعة ال�ذي ال يهدأ 
وضجي�ج العرب�ات الت�ي ال تنته�ي، بحث�ا عن 
التواب�ل الملونة الت�ي يعبق الم�كان بروائحها 
البالس�تيكية  واألدوات  الغذائي�ة  والم�واد 
ارض  ف�وق  ه�ؤالء  والكهربائية.ويس�يرون 
متعرجة، تحت س�قف مهدم ف�ي معظمه غير 
مكترثي�ن بأنه ال يقيهم س�طوة الش�مس التي 
تصل حرارة الطقس معها الى خمس�ين درجة 

مئوية
 رافد تجارة المحافظات

 ه�ذه الس�وق بج�دارة المركز التج�اري الذي 
يتبض�ع من�ه جميع تج�ار المحافظ�ات الذين 
بمختل�ف  ش�احناتهم  بتحمي�ل  يقوم�ون 

الس�لع والبضائ�ع والمواد الغذائي�ة والمنزلية 
والبالس�تيكية واالفرش�ة واألوان�ي واألث�اث 
والكهربائي�ة ليقوموا بدورهم في عرضها في 
محالته�م وفي أس�واق المحافظات التي تبقى 
تعتمد اعتماداً أساس�يا على س�وق الشورجة. 
لذلك أقيمت بجانب هذه السوق العديد بل الكثير 
م�ن الصناع�ات الت�ي تق�وم بتجهي�ز محالت 
ومعارض هذه الس�وق الكبيرة بمختلف السلع 
والبضائع التي تعرض وتباع مباشرة بطريقتي 
الجمل�ة والمف�رد ول�م يبق س�وق الش�ورجة 
مقتص�راً فقط عل�ى بي�ع الم�واد المنزلية بل 
ازدهرت الى جانبه أنشطة اقتصادية وتجارية 
أخرى أضاف�ت الى هذا الس�وق أهمية تجارية 
أخ�رى مث�ل س�وق الس�كائر وس�وق الم�واد 
الكهربائي�ة وس�وق تب�ادل العم�الت األجنبية 
والكثي�ر م�ن مح�الت بي�ع األلبس�ة وأدوات 
النجارة والمنس�وجات ومحالت بيع الس�جاد 

والمفروشات.
 المحافظة على تراثية السوق

ويرى أصحاب المحال العريقة في الشورجة انه 
وم�ن اجل إظهار جمالية بغ�داد والحفاظ على 
الجانب التراثي للش�ورجة، ينبغي ألمانة بغداد 
النهوض بمسؤوليتها وذلك بجعل هذه السوق 
متخصصة بالبضاعة ذات الطابع التراثي ليظل 
َمعلماً حضارياً ُيذكر البغداديين بالزمن الجميل 
وذلك من خالل إجراءات قانونية تمنع استباحة 
ه�ذا النمط التراثي وتع�دي معالمه. ويبرز في 
مقدم�ة تلك اإلجراءات منع اس�تغالل الممرات 
الوس�طية م�ن قب�ل الباع�ة الجوالي�ن الذي�ن 
زحفوا ال�ى كل بوصة في هذا الس�وق العريق 
مما عرق�ل الس�ير والتمتع بمناظ�ره، إضافة 
الى معالجة مشكلة تراكم النفايات واألنقاض 
والمي�اه الثقيل�ة ورفع الحواج�ز الكونكريتية 
والمبان�ي المهدمة.ويأم�ل البغداديون أن يروا 
الش�ورجة وقد عاد إليها تألقها بعد الس�نوات 
العجاف الماضية، ويس�تردوا أياما كانوا فيها 
يس�تعدون الس�تقبال ش�هر رمضان واألعياد 
والمناس�بات الجميلة بزي�ارة العطارين الذين 
ال يبخل�ون عليهم بأجود التوابل والهيل واللوز 
والطرش�انة والكش�مش ونومي بصرة وقمر 

الدين الشامي.

الفشل ...طريق لنجاح البعض وهالك آخرين

الشورجة..
رئة بغداد التجارية 
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سيتناول المقال جانباً من معاناة أحد أهم 
المكونات العراقية الذي تمتد جذوره إلى تاريخ 
بلاد النهرين القديمة وهو المكون األيزيدي. 
إذ ينتشلر أتبلاع الديانلة األيزيديلة بصلورة 
كبيلرة في مناطق سلهل نينوى في سلنجار 
وبعشليقة وبحزانلي وغيرهلا ملن مناطلق 
شلمال العراق. وقلد عانى أتباع هلذه الديانة 
من االضطهاد، حيث تعرضوا ألكثر من )72( 
حملة إبلادة جماعية خال الحكلم العثماني. 
وهلذه الحمات إّنما مورسلت ضد أتباع هذه 
الديانلة؛ إلجبارهم عللى اعتناق اإلسلام أو 
االسلتياء على أراضيهم. فاأليزيدية هي من 
أكثر األقليات التي عانت من التمييز العنصري 
وحملات اإلبادة الجماعيلة منذ قرون، وذلك 
ألسباب متعددة أهمها غياب التسامح الديني 
وانتشار التطرف، وعدم المعرفة بمعتقداتهم، 
وانتشلار اإلشلاعات حول أتباع هذه الديانة. 
ويبللغ تعدادهم ما يقلارب اللل )800.000( 
نسلمة، وقلد انخفض هذا العدد بشلكل كبير 
بعد عملية اإلبادة الجماعية األخيرة التي قام 

بها تنظيم )داعش( اإلرهابي.
الديانلات  ملن  األيزيديلة  الديانلة  تعلد 
التوحيديلة، إذ يؤملن أتباعهلا باللله الواحد، 
وتسلميتها باأليزيدية إّنما جاءت نسلبة إلى 
اسم الجالة )يزدان(، وتعني الخالق. ويؤمن 
أتباعها أن الله خلق سبع مائكة وجعل الملك 
“طلاووس” رئيسلاً للمائكلة، وقلد اختص 
باأليزيدية دون غيرهم. وُيرجع أكثر الباحثين 
جذور األيزيدية إلى اآلشلوريين، وتعد مدينة 
الشليخان و)فيها معبد الللش(، التي تحتوي 
على مرقد الشيخ عدي أو )أدي(، وبئر زمزم، 
ملن أقلدس المقدسلات عندهلم. إن الديانلة 
األيزيدية ديانة مغلقة، أي أنها غير تبشيرية، 
إاّل أن أتباعها تأثلروا باألديان األخرى حالهم 

في ذلك حال جميع أتباع األديان.
بعلد تغيير النظام السياسلي فلي العراق 
علام 2003 عانلى األيزيديلون ملن اإلرهاب 
الدموي، حيث ُقتل العديد منهم والسليما في 
األحداث الدموية التي جلرت في آب/ 2007، 
حيث ُقتل أكثر من )800( شلخص في هجوم 
انتحاري ملزدوج على إحدى القرى األيزيدية 

في الموصل.
وبعد سليطرة تنظيم )داعلش( اإلرهابي 
على مدينة الموصل في 10/ حزيران/ 2014، 
دخلل مقاتللو التنظيلم مدينلة سلنجار ذات 
األغلبية األيزيدية بعد انسحاب البيشمركة من 
المدينة بصورة مفاجئلة ومن دون أي قتال. 
وقد ُقتل العديد ملن األيزيديين وتم اختطاف 
علدد كبير من النسلاء األيزيديلات لُيبعنَّ بعد 
ذلك في سوق الرقيق في أسوء كارثة بشرية. 
وبعدها سلقط عدد من القلرى األيزيدية مثل 
بعشيقة بيد مقاتلي تنظيم )داعش( اإلرهابي. 
توجهلت أصابع االتهلام من قبلل األيزيديين 
إلى بعض قيادات البيشلمركة بتهمة تسلليم 
مدنهم إلى التنظيم، وهلذا ما نفاه األكراد، إذ 
توّعلد نيجرفان برزاني رئيلس حكومة إقليم 

كردستان في تصريح بمحاسبة المقصرين!!! 
وقلد عانلى النازحلون األيزيديون من سلوء 
الخدمات وال سيما في المخيمات، إذ يعيشون 
وضعاً مأساوياً خصوصاً في مخيم “خانك”، 
اللذي يضم أكثر من )3000( خيمة. وقد أعلن 
أمير الطائفة األيزيدية )األمير تحسلين بيك( 
في إحدى اللقلاءات التلفزيونية، أن األيزيدية 
ديانلة وقومية، ورفض عّدها كردية القومية 
أو عربية، مّملا أثار حفيظة القيادات الكردية 
في إقليم كردسلتان العلراق. وبقي عدد كبير 
ملن األيزيدييلن في جبل سلنجار يحاصرهم 
)داعلش(  لتنظيلم  المنتملون  المقاتللون 
األيزيديلة  القلوات  أبلدت  اإلرهابلي، حيلث 
مقاوملة كبيرة ضد داعلش. وبعد مرور أكثر 
من )3( أشهر، وبصورة فجائية، دخلت قوات 
البيشمركة والقوات األيزيدية لتحرر سنجار 
وانسلحب مقاتلو تنظيم )داعلش( ، وذكرت 
بعض المصلادر اإلعامية أن مقاتلي التنظيم 

انسحبوا نحو الموصل وتلعفر.
السلقوط المفاجئ لسلنجار، وتحريرها 
المفاجئ أيضاً، يثير عدة تسلاؤالت للمراقب، 
ففلي بدايلة األمر للم يكن هنلاك قتلال بين 
قوات حماية إقليم كردسلتان )البيشلمركة( 
ومقاتللي تنظيلم )داعش( اإلرهابلي إال بعد 
أن توّجه التنظيم نحلو عاصمة اإلقليم أربيل 
كما أكدت ذلك وسلائل إعام متعددة. كما أن 
هذه األحداث كذلك تثير التساؤالت عن وضع 
األيزيديين بصلورة خاصة واألقليات األخرى 
بصلورة عامة في العراق، وال سليما في ظّل 

الصراع بين اإلقليم والمركز.
إن أكثر ما يعانيه األيزيديون، هو تشلتت 
قياداتهلم وإشلكالية اللوالء بيلن األحلزاب 
يحتاجله  ملا  فأهلم  والديانلة.  السياسلية 
األيزيديلون اليلوم، هو وحدتهلم والعمل من 
أجلل القضية األيزيديلة أوالً، وبنلاء عاقات 
مصالح بيلن األيزيدية واألحزاب السياسلية 

وكذلك مع حكومتي اإلقليم والمركز.
أملا أهم ما يحتاجله األيزيديلون لما بعد 
مرحللة سليطرة تنظيم )داعلش( اإلرهابي، 
هلو العمل عللى بناء إقليم سلهل نينلوى، إذ 
سليضم عدداً من األقليات الدينيلة والقومية 
التي عانت ملن االضطهلاد والتهميش، إذ إن 
أغللب األيزيديين فقلدوا الثقلة بالحكومتين 
المركزيلة وحكوملة إقليلم كردسلتان فلي 
توفيلر الحماية الازملة لهم، وكذللك الحال 
ملع األقليات األخرى في سلهل نينلوى. ذلك 
اإلقليلم اللذي سليضم علدداً ملن المكونات 
الدينية والقومية مثلل األيزيديين والتركمان 
أن  إال  والشلبك والمسليحيين والكاكائييلن، 
هذا اإلقليلم ربما يكون حلماً يصعب تحقيقه 
في ظل الصراع بيلن اإلقليم والمركز، ورغبة 
إقليم كردسلتان بضمه إليه. وكذلك الحال مع 
محافظلة نينوى التي أعلن محافظها سلابقاً 
نيته تشلكيل إقليم نينوى حيث توعد بإعطاء 

سلهل نينلوى وقضلاء تلعفلر حق تشلكيل 
محافظات شلريطة بقائهم ملع إقليم نينوى 
اللذي يرغلب بتشلكيله. وقد أعلنلت حكومة 
إقليلم كردسلتان مؤخلراً قيامهلا بتسلليح 
أبناء هلذه المكونلات للدفاع علن أراضيهم، 
وهلذه االأسللحة هي جزء من الدعلم الدولي 
لمحاربلة تنظيلم )داعلش( اإلرهابلي، إال أن 
هذا العمل له ثمن وهلو انضمامهم إلى إقليم 
كردستان. ربما جاء تسليح األقليات من قبل 
إقليم كردستان بعد مطالبة النائبة البرلمانية 
العراقيلة علن المكلون األيزيديفيلان دخيل 
المجتملع الدوللي بالتدخل لحمايلة األقليات 
في سلهل نينوى وسنجار وتسلليحهم وذلك 
بالتنسليق مع الحكوملة المركزية وحكومة 

إقليم كردستان.
على الرغم من أحداث سنجار المأساوية، 
وعملية اإلبادة الجماعية التي حدثت للمكون 
األيزيلدي، إال أن هنلاك نقطلة مهملة، وهي 

تحلول العاللم لاهتملام بهلذه األقليلة التي 
عانلت ملن التهميش المحللي والدوللي منذ 
سلنين، وكذلك موقف المرجعيلة في النجف 
األشلرف، اللذي وقلف إللى جانلب األيزيدية 
ومحنتهلم، والتعاطلف الشلعبي، حيث أعلن 
عدد ملن العراقيين ملن مختللف االنتماءات 
اعتنلاق الديانلة األيزيديلة بصلورة رمزيلة 
احتجاجاً على األحلداث المرّوعة التي مر بها 
أبناء هذه الطائفة. هذه المواقف، وخصوصاً 
من المرجعية الدينية، وكذلك الخطاب األخير 
لرئيلس الوزراء العراقي حيلدر العبادي الذي 
صلرح فيله بمناسلبة يلوم السليادة، قائاً: 
“ندافلع علن أخوتنلا األيزيدييلن فلي جبلل 
سلنجار مثلما ندافع عن أبناءنلا في كرباء، 
وفعاً قمنا بإرسلال قواتنا لمساعدتهم بجبل 
سلنجار؛ ألنهم عراقيون”، كّل هذا يضع أماً 
ببقاء هذا المكّون األساسلي النهريني المهم 

لعراق ديمقراطي فيدرالي متنوع.

األيـزيـديــة بيـن الـقـتـل والتهجيـر والصـراع للـبـقـاء
       بقلم: م.م. حيدر رضا محمد

    باحث في مركز الدراسات االستراتيجية - جامعة كربالء

لون الناأي باأنف�سه��م عنه؛ وذلك ب�سبب املوروث االجتماعي  اإن مو�س��وع حق��وق االأقليات الدينية اأو معتقدات االآخرين مو�سوع �سعب ويتح��رج اأكرث الباحثني من اخلو�ض فيه، حيث يف�سّ
املتطّرف، اأو رمبا لعدم احرتام م�ساعر ومقد�سات االآخرين، فالذي يجرح االآخرين. 

عن��د احلدي��ث عن معتقداتهم كثري، واإن كان يف بع�ض االأحيان من دون ق�سد. كذلك هناك نظرة دونية - عند بع���ض االأ�سخا�ض - جتاه االآخرين الذين يختلفون معهم يف املعتقد، وهي 
ال�سمة الغالبة يف املجتمعات الدينية املّت�سمة بالتطرف الديني.

        إدوارد لوس 

من الشلائع في الواليات المتحدة النظر 
إللى فرنسلا عللى أنها أملة تتاشلى. لكن 
مذبحة األسلبوع الماضي في باريس ذكرت 
األمريكييلن باألمور التلي يعتبرونها قيمة 
في حليفهم األقدم. صحيح أن فرنسا تعاني 
بطاللة حلاّدة وقطاعا عاملا ُمتصلّبا، لكنها 
تظلل حليفلاً انتقائيلاً للواليلات المتحلدة، 
بلدالً من تبني أسللوب الحليلف الثابت على 
غلرار بريطانيا. غيلر أن تعاملها الفّعال مع 
الهجلوم عللى المجلة السلاخرة “تشلارلي 
إبلدو” - والطبيعلة الرمزيلة للهلدف - أثار 
شليئاً فلي الحملض النلووي فلي أمريكا. 
ظهلرت كلمة “التضامن” باللغة الفرنسلية 
عللى غاف مجلة “نيويوركلر” على خلفية 
رسلم كرتونلي يصّور برج إيفل على شلكل 
قلم رصاص - صدى بارع للعنوان الرئيسي 
فلي صحيفة “لوموند” بعلد أحداث 11 / 9 
“كلنلا أمريكيون”. الشلعار “أنا تشلارلي”، 
ربملا يكون مبالغلاً فيه. لكن هذه المأسلاة 
أظهرت تعاطف أمريكا الكامن مع فرنسلا. 
األمر المؤسلف أكثر هو أنه للم يتمكن أحد 
من كبار المسلؤولين في الواليات المتحدة 
من حضور مظاهلرة الوحدة يوم األحد في 

باريس.
نظلرة المحافظيلن الُجدد لفرنسلا أنها 
أمة “قلردة خاضعين يأكللون الجبنة”، مع 
أنهلا نظلرة حديثلة العهد، إال أنهلا أصبحت 
اآلن ذكلرى. لكلن دروس غزو العلراق تبدو 
ذات صللة أكثر ملن أي وقت مضى. في عام 
2003 كان كثيلر ملن األمريكييلن ينظرون 
إلى فرنسلا على أنها شخص ضعيف اإلرادة 
الثاللث  العاللم  حلّكام  اسلترضاء  يحلاول 

المسلتبدين – كان صلدام حسلين آخرهم. 
بعض ملن هلذا كان صحيحاً. الفرنسليون 
لديهلم وازع قليلل فلي التعامل ملع أنظمة 
البلطجيلة عندملا يكلون هناك ربلح يمكن 
تحقيقله. لكن فرنسلا - وألمانيلا - وقفت 
ضد غزو العراق )للكويت( من حيث الشلكل 
والمضمون. لكن بعلد وقوع األحداث بزمن 
نعلرف اآلن أنهملا كانا يتمتعلان ببعد نظر. 
والتاريخ سوف يعامل جاك شيراك بطريقة 
ألطلف ملن تونلي بليلر. إللى جانلب ذللك، 
الواليات المتحدة والمملكة المتحدة تملكان 
تاريخا في تسليح الحكام األقوياء الخاصين 
بهم - في إحدى الملرات تضمن ذلك صدام. 
وسلواء كنت تنظر إلى النضال ضد فاشلية 
اإلساميين على أنه حرب، أو عملية شرطة 
دوليلة، فلإن الفرنسليين يفعللون بعلض 
األشلياء بشكل صحيح. الرعب في األسبوع 
الماضلي ُيذكرنا أن قيلم التنويلر عالمية - 
وفرنسلا تبقى واحدة من مواطنها األقوى. 
بعلض المعلقيلن أشلاروا إللى النقص غير 
المبرر للذوق في “تشلارلي إبدو”. يقولون 
إن المجللة كانت اسلتفزازية با هوادة. إنه 
نقد عادل. لقد صنعت مجلة “إبدو” لنفسها 
سلمعة ملن خلال إهانلة األشلخاص من 
المعتقلدات كافلة، ومن بينهم المسللمين. 
لكلن النقلد يخللط بيلن الدفاع علن حرية 
التعبير وبين مضمونه. قلال فولتير: “أنا ال 
أتفلق مع ما تلود أن تقوله، لكني سلأدافع 
حتى الملوت عن حقك في قولله”. ُيقال إن 
الفيلسلوف أدلى بهلذه الماحظات في عام 
1766 بعلد أن أعدمت الدولة الفرنسلية أحد 
البارونلات بتهمة التجديلف - دّنس الجاني 
صليبلا وبصلق عللى صلور دينيلة. النظرة 
اآلن.  السلائدة  هلي  للفيلسلوف  العالميلة 

اليلوم، مثل هذه المواد من األرجح أن تكون 
معروضة في أحد معارض الفن في باريس. 
ال أحلد ُملزما بأن ُيحب مجللة “إبدو”، لكن 

نحن جميعاً اآلن من أتباع مذهب فولتير.
لقلد التزمت فرنسلا بالعلمانية بشلكل 
أكثر صرامة من أبناء عمومتها في الواليات 
المتحلدة. رسلومات المسليح غيلر مرحب 
بهلا فلي الصفلوف الدراسلية في فرنسلا 
بقدر الحجاب اإلسلامي. بعض المسللمين 
المدافعيلن علن حقلوق الملرأة يجادللون 
بلأن هذا يلؤدي إلى نتائج عكسلية - ارتداء 
الحجاب ُيشّجع الفتيات من اأُلسر المحافظة 

على الخروج إلى العالم. لكن فرنسا تفرض 
المبلدأ بإنصلاف. فلي أجلزاء ملن الواليات 
المتحدة، مثل تكسلاس، المنهلج ُيدّرس أن 
اإلله المسيحي هو مؤلف الحرية األمريكية. 
وهلذا بعيد للغاية عملا كان يؤمن به معظم 
اآلباء المؤسسلين )...( لقلد كان ذلك قريباً 

من اإللحاد بالقدر الذي سمح به العصر.
فلي  السياسليين  ملن  القليلل  اليلوم، 
الواليات المتحدة قد يجرؤون على االعتراف 
باإللحلاد. ووفقاً لوكالة بيو، 2.4 في المائة 
فقلط من األمريكيين يقولون عن أنفسلهم 
إنهلم ملحدون. لكن اإليمان ال ُيكافأ سلوى 

بشكل انتقائي في الواليات المتحدة.
كذلك فرنسا ليست مترددة في ردها على 
تهديد اإلساميين. فمع نتائج متباينة، قادت 
الحلرب ضد ليبيا في عهد معملر القذافي – 
الرئيس بلاراك أوباملا اكتفلى بالقيادة من 
الخللف. كما أخلذت المبلادرة لقتلال تمرد 
اإلسلاميين في مالي، إلى جانب أنها األكثر 
تشكيكاً من بين الثاثة في االتحاد األوروبي 
فلي نظرتها إلى طموحات إيلران النووية - 

بريطانيا وألمانيا أقل تشدداً.
هنلاك كثير من المتشلككين فلي العالم 
الناطلق باللغلة اإلنجليزيلة ممن يشليرون 

إلى اسلتعداد فرنسلا لدفع فدية لمحتجزي 
الرهائلن المرتبطيلن بالقاعلدة في شلمال 
إفريقيلا وأماكن أخرى. وهلم قلقون أيضا 
ملن تصاعلد موجة العلداء للسلامية - عدد 
قياسلي من اليهود الفرنسيين ينتقلون إلى 
إسلرائيل. عاوة على ذلك، المسلمون البالغ 
عددهلم خمسلة مايين في فرنسلا هم من 
بيلن األقل اندماجاً في أوروبا. حزب الجبهة 
الوطنية اليميني المتشدد برئاسة مارين لو 
بين، سلوف يكسب الدعم با شك بعد أهوال 
األسلبوع الماضي. مهما كان رد الفعل الذي 
سيحدث، إال أنه سيعمل على تشجيع المزيد 
من المسللمين الفرنسليين عللى االنضمام 
إلى تمرد “داعلش”، وهذا جدول مريب آخر 
تتصدره فرنسلا. لكن هذه مخاطر تشلترك 
فيها فرنسلا مع الواليات المتحدة. فقد قام 
أوباما، بنفور واضلح لكن دون خيار يذكر، 
بجملع تحالف خلاص يهدف إللى “إضعاف 
وفي النهاية تدمير” أحدث تهديد من الشرق 
األوسلط. هلذا المرة تشلارك فرنسلا، إلى 
جانب بريطانيلا، عن طيب خاطر. اثنان من 
اإلرهابيين الذين نفلذوا عملية “إبدو” تلقيا 
تدريبلا للدى القاعدة فلي اليملن. وال بد أن 
آخرين تعلموا أسلاليب جديدة من “داعش”. 
وعلى األرجح سلتكون مسألة وقت قبل أن 
تحاول إحدى المجموعات شلن هجوم آخر 
على األرض األمريكية. اليوم، كما في القرن 
الثاملن عشلر، فرنسلا والواليلات المتحدة 
متشلابهتان كأنهما تلوأم. كل منهما يعتبر 
نفسله مميزا بصورة خاصة، لكن ما يجمع 
بينهملا يتجاوز مواطلن الغلرور القومية. 
حيلن تكلون فرنسلا عللى اتفلاق تلام مع 
الواليلات المتحدة، يكون هناك أحيانا تناغم 

في تاريخهما.

أمـريـكـا تـجــد قـضـيــة مـشـتـركــة مـع الـحـلـيـف األقــدم



Apago PDF Enhancer

ريا�ضة14

www.almustakbalpaper.net
العدد ) 884 (  االربعاء  14  كانون الثاني  2015

لوف: املدرب ال يساوي شيئًا دون العبني جيدين

أش�اد الع�ب املنتخ�ب الوطن�ي 
امج�د كل�ف: ان اإلضافة الفنية 
الكب�رة الت�ي قدمه�ا الالعبون 
املنتخ�ب  ملس�توى  املغرتب�ون 
األوىل  املب�اراة  خ�الل  الوطن�ي 
للع�راق إم�ام املنتخ�ب األردني 
يف البطول�ة اآلس�يوية املقام�ة 
حاليا يف اسرتاليا.وذكر كلف: ان 
التوليف�ة املتكونة من الش�باب 
والخربة التي قدمها املدير الفني 
للمنتخب الوطني رايض شنيشل 
يف أوىل مبارياتنا يف البطولة قدمت 
مس�توى فني كان محط إشادة 

من قبل املتابعني ملس�توى اسود 
الرافدي�ن يف البطول�ة األمر الذي 
العراقي  املنتخ�ب  س�يجعل من 
واحد من املنافس�ني عىل الظفر 
باللقب .وأضاف : البد يل إن أشر 
إىل املس�توى الفن�ي املتميز الذي 
ظهر علي�ه اغلب العبوا املنتخب 
الوطن�ي وترج�م يف الخت�ام إىل 
تحقيقنا الفوز األول يف مباريات 
املجموعة الرابعة وكان ملستوى 
اللمس�ة  املغرتب�ون  الالعب�ون 
الفنية األروع طوال اس�تعدادات 
األس�يوي. للمع�رتك  األس�ود 

وختم قول�ه : الفوز الذي تحقق 
ع�ىل املنتخ�ب األردني يع�د أمر 

ايجابي يف رحلة املنتخب الوطني 
للذه�اب بعي�داً يف البطولة حيث 
قطعنا نصف املس�افة للحصول 
ع�ىل اح�د بطاقت�ي التأهل عن 

املجموعة بع�د إن أبعدن�ا واحد 
م�ن اب�رز املنتخب�ات املنافس�ة 
املتوفرتني عن  البطاقت�ني  ع�ىل 

املجموعة األسيوية الرابعة.

المستقبل العراقي / متابعة

اجمد كلف: املغرتبون إضافة مميزة للمنتخب الوطني

ما رس رصخة رونالدو بعد الفوز بالكرة الذهبية؟

توج املدير الفني ملنتخب أملانيا يواكيم لوف 
بجائزة أفضل م�درب يف العالم لعام 2014 
، متفوق�ا ع�ىل اإليط�ايل كارلو أنش�يلوتي 
)ريال مدريد( واألرجنتيني دييجو س�يميوني 

)أتلتيكو مدريد(.
وتس�لم ل�وف الجائ�زة االثن�ني خ�الل الحفل 

الس�نوي لالتحاد ال�دويل لكرة الق�دم )فيفا( 
لجوائز الكرة الذهبية لألفضل يف عام 2014.

وت�وج ل�وف )54 عاما( الع�ام املنرصم بلقب 
موندي�ال العالم مع منتخب املانش�افت.وأكد 
ل�وف أنه ال يس�اوي ش�يئاً دون وجود العبني 

جيدين يلعبون تحت إمرته.
م�ن   36.23 بنس�بة  بالجائ�زة  ل�وف  وف�از 
األصوات متفوقا عىل كارلو أنش�يلوتي مدرب 

ريال مدريد اإلسباني )22.06%( واألرجنتيني 
مدري�د  أتلتيك�و  م�درب  س�يميوني  دييج�و 

.)%19.02(
وق�ال املدرب ال�ذي توج 
م�ع أملاني�ا ب�كأس 
 2014 العال�م 
بالربازي�ل "أتلقى 
الجائ�زة  ه�ذه 

ممثال الكثر م�ن األش�خاص".ورصح املدير 
الفني "خلقنا األج�واء املالئمة لتحقيق انجاز 
املونديال منذ س�نوات، ه�ذا اللقب كان نتيجة 
سنوات كثرة من العمل والقرارات الصائبة".

وتابع لوف "لهذا ويف املقام األول أوجه شكري 
للمدرب�ني األمل�ان الذين يعمل�ون يوميا، كلهم 

جميعا اآلن أصبحوا مدرب العام".
ووج�ه امل�درب أيضا الش�كر لالتح�اد األملاني 

لكرة القدم عىل ثقته فيه وأيضا البوندس�ليجا 
حيث اعت�رب أنه لوال ال�دوري األملاني "ملا كان 
هنال�ك منتخ�ب ق�ادر ع�ىل اللعب بمس�توى 

مرتفع للغاية لعدة سنوات".
وأض�اف ل�وف "ماذا يس�اوي أي م�درب من 
دون فري�ق رائع يعم�ل ويطبق األف�كار التي 
يطرحه�ا؟" مؤك�دا رضورة التخطيط الجيد 

للمستقبل والنظر لألمام.

المستقبل العراقي / وكاالت 

أك�د مدرب املنتخ�ب الوطني رايض شنيش�ل: ان 
بطاقت�ي التأه�ل للدور الثان�ي مازالت يف امللعب 
وعلين�ا ان نجته�د أكث�ر يف املباري�ات املتبقي�ة 
لضم�ان التأهل واملنتخب الوطني خطى خطوة 
كبرة بهذا الفوز وااله�م التخلص من الضغط 
النفيس املرتاكم من املش�اركة يف بطولة الخليج 

السابقة.
وشكر شنيشل يف املؤتمر الصحفي الجماهر 
العراق�ي  الفري�ق  أزرت  الت�ي  الوفي�ة 
وش�جعته حتى اخر دقيقة مشرا اىل ان  
الفري�ق األردني فريق جي�د  وصعب وما 

تزال له حظوظ يف املجموعة.
و ذك�ر رايض ان بطاقت�ي املجموعة ما 

ت�زال يف امللعب ومباراة اليابان س�تحدد بش�كل 
كبر من هو الفريق املتاهل موضحا يجب علينا 

ان نعمل بشكل اكرب وان هذا الفوز سيحفزنا 
لتقديم األفضل ويعطين�ا أريحية فقد كان 

الفريق تحت ضغوطات كبرة.21س
هذا وقد حقق منتخبنا الوطني الفوز 

عىل املنتخب األردني بهدف الالعب 
يارس قاس�م يف الدقيقة 77 من 

زمن املب�اراة, ويحتل املركز 
الثاني وبف�ارق األهداف 

الياباني   املنتخ�ب  عن 
وبرصي�د 3 نق�اط يف 
الرابع�ة  املجموع�ة 
امم اسيا  من بطولة 

بكرة القدم.

 
تعيش األملانية نادين كيس�لر حالة من 
السعادة الش�ديدة بعد تتويجها بجائزة 

أفضل العبة كرة قدم يف العالم.
وتفوق�ت كيس�لر يف االس�تفتاء عىل كل 
الربازيلية مارتا الفائ�زة بالجائزة خمس 
مرات س�ابقة ب�ني عام�ي 2006 و2010 
واألمريكي�ة آبي وامباك الفائ�زة بالجائزة 

عام 2012 .
فولفس�بورج  العب�ة  كيس�لر  وحافظ�ت 
األملاني ع�ىل الجائزة أملاني�ة حيث توجت 
مواطنته�ا نادي�ن أنجري�ر بالجائ�زة يف 

.2013
وقال�ت كيس�لر: "قلب�ي يخف�ق بجنون 
يف الوق�ت الحايل، ال أعتق�د أنني فكرت يف 
حياتي أن بإمكاني تحقيق هذه اللحظة".

وأضافت "ب�دون زمالئي ومدربي لم أكن 
ألحق�ق ذلك، لدي ق�در كبر من الش�كر 
ينبغي أن امنحه لعائلتي، لقد س�اندوني 

يف كل األوقات العصيبة".

أك�د رئيس لجن�ة املنتخب�ات يف االتح�اد العراقي لكرة 
الق�دم: ان فوز املنتخ�ب الوطني ع�ىل املنتخب األردني 
يف مس�تهل مش�وار بطول�ة أمم آس�يا س�يمنح العبي 
املنتخ�ب جرع�ة معنوي�ة ستس�اهم بتصحيح مس�ار 
الك�رة العراقية.وذكر فالح م�وىس: املباراة كانت صعبة 
جدا كونه�ا مباراة أوىل لكال الفريقني لك�ن العبينا كانوا 
عىل ق�در من الثقة العالية التي ظهرت واضحة يف املباراة 
ولعبت دور مه�م يف تحقيق الفوز.وقال موىس عىل الرغم 
من انخفاض املستوى يف بعض دقائق املباراة لكن النقاط 

الثالث هي األهم لتصحيح مسار الكرة العراقية يف حدث مهم 
بحج�م بطولة امم آس�يا موضحا أملنا ان يش�كل هذا الفوز 
قفزة نوعية يف نفوس الالعبني ويتخطون  الدور االول.وأشار 
أن هذا الفوز هو بداية الطريق لالرتقاء بمس�تويات  ونتائج 
أفضل تعيد الكرة العراقي�ة اىل مكانتها الحقيقية وأملنا بأن 
ينعكس هذا الفوز عىل رفع الروح املعنوية وامليض قدما نحو 
ادوار متقدم�ة يف البطولة.الجدير بالذكر ان منتخبنا الوطني 
حق�ق الفوز عىل املنتخب األردني بهدف الالعب يارس قاس�م 
يف الدقيق�ة 77 من زمن املباراة, ويحتل املركز الثاني وبفارق 
األهداف ع�ن املنتخب الياباني  وبرصيد 3 نقاط يف املجموعة 

الرابعة من بطولة امم آسيا بكرة القدم.

املقب�ل  الجمع�ة  ي�وم  تنطل�ق 
منافسات الجولة األوىل من املرحلة 
األوىل لدوري الكرة الطائرة املمتاز 
الت�ي أصدره�ا  الالئح�ة  حس�ب 

االتحاد املركزي للعبة.
الك�رة  اتح�اد  رس  ام�ني  وذك�ر 
الطائ�رة مناف فاض�ل: ان اتحاد 
اللعبة ح�دد يوم الجمع�ة املقبل 
املوافق يف السادس عرش من شهر 

كان�ون الثاني الج�اري موعداً النطالق 
منافس�ات دوري الك�رة الطائرة حيث 
س�تضيف قاعة املرح�وم عبد كاظم يف 
ن�ادي الرشطة مب�اراة أصحاب األرض 
والجمه�ور بن�ادي الصناع�ة , فيم�ا 
تضي�ف قاعة الزبر لق�اء غاز الجنوب 
بفريق ش�قالوة , وتضيف قاعة ش�ط 
العرب مباراة نادي البحري والبيشمركة 
, وسيش�هد يوم االح�د املوافق 1-18-
2014 مبارات�ني فق�ط , األوىل تجم�ع 
غاز الجنوب فريق بيشمركة عىل قاعة 

الزبر فيما يواجه البحري شقالوة عىل 
قاعة شط العرب .

الجدير بالذك�ر إن اتحاد الكرة الطائرة 
يف  املش�اركة  الس�ت  األندي�ة  وج�ه 
منافسات الدوري املمتاز بإقامة جميع 
مبارياته�ا وف�ق املناط�ق الجغرافي�ة 
بخ�وض مباريات مرحل�ة الذهاب مع 
ف�رق املنطق�ة املش�اركة يف املس�ابقة 
ألس�باب تتعل�ق بالوض�ع األمني غر 
املس�تقر يف الب�الد وما يراف�ق ذلك من 

صعوبة يف عملية تنقل الفرق.

المستقبل العراقي / متابعة 

رايض شنيشل: بطاقتا التأهل 
مازالت يف امللعب

نادين كيسلر أفضل العبة يف العالـم: 
قلبي خيفق بجنون

المستقبل العراقي / متابعة 

جلنة املنتخبات: الفوز عىل األردن سيمنح الالعبني جرعة معنوية

احتاد الكرة الطائرة حيدد موعد انطالق الدوري
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الربتغايل كريس�تيانو رونالدو  فاجأ 
، نجم فري�ق ريال مدري�د ومنتخب 
الربتغ�ال الجماهر برصخ�ة عالية 
الص�وت،  يف خت�ام كلمته بعد الفوز 

يف الكرة الذهبية يف مسرته.
وش�كر رونال�دو كل م�ن دعمه من 
أرسته وزمالئه، وأكد بأن عام 2014 
ال ينىس بالنس�بة له، مؤكداً س�عيه 

للمزيد من األلقاب واإلنجازات.
احتفال رونال�دو خطف األنظار من 
كلماته، وهو عند الرتكيز به يتبني أنه 
نفس احتفال�ه التقليدي الذي يقوم 
به عند تسجيل عدد من األهداف مع 
ريال مدريد، وليس بيشء جديد عليه، 
لك�ن بجديد ع�ىل حف�الت الجوائز، 
وأطل�ق علي�ه مش�جعوه مب�ارشة 
"رصخ�ة النرص".وي�رى البعض أن 
بكاء رونالدو العام املايض، والرصاخ 
ه�ذا الع�ام، يعكس بوض�وح حجم 
التوت�ر الذي يعيش�ه ه�ذا الالعب يف 

سعيه من أجل اإلنجازات.

المستقبل العراقي/ وكاالت
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*البعوضة . . لها أسنان، وعدد 
أسنانها 47 سنة ولألرنب . . 

28 س�ناً ف�ي فمه،وللفيل 32، 
وللجمل 34 وللكلب42 

*تتجدد رموش عين االنس�ان 
متوس�ط  ويبل�غ  باس�تمرار، 

عمر الرمش 
الواحد حوالي 150 يوما 

تح�رك  الكائن�ات  كل  *ان 
فكها الس�فلي عند األكل، عدا 

التمساح، 
الذي يحرك فكه العلوي 

*أن قلب الذبابة يخفق 1000 
مرة في الدقيقة الواحدة 

*أن اكب�ر مجموع�ة جزر في 
 5600 طوله�ا  يبل�غ  العال�م 

كيلومتر 
*أن أكب�ر صحراء ف�ي العالم 
ه�ي الصح�راء الكب�رى ف�ي 

شمال أفريقيا

هل تعلم؟

ألقت الش�رطة البريطاني�ة القبض على لص غط 
ف�ى ن�وم عميق فوق أريك�ة بمن�زل عائلة حاول 
سرقته أثناء الليل. ووجدت ربة المنزل فى الصباح 
اللص سكوت تينسلى وهو ينام بعمق على أريكة 
بمنزله�ا ف�ى مدين�ة س�توك اون ترنت بوس�ط 
إنجلترا بعد أن نقل بعض األجهزة اإللكترونية إلى 
الحديقة ليال وهو يس�رق المنزل ث�م قرر العودة 
إلى المنزل لتناول الطعام لكنه غط فى نوم عميق 
ف�وق األريك�ة بعد تناول�ه للمخدرات. وش�رحت 
الم�رأة لقاضى محكم�ة س�توك أون ترنت كيف 

ش�عرت بالخوف عندما اكتشفت وجود اللص فى 
منزلها صباحا الس�يما وأن أوالدها الثالثة كانوا 
نائمين وأيقظت زوجه�ا الذى احتجز اللص حتى 
جاءت الش�رطة. واس�تمعت المحكم�ة أيضا إلى 
الخط�ر الذى عرض له تينس�لى العائل�ة بأكملها 
داخل المنزل الذى حاول سرقته وذلك بعد أن ترك 
موقد الغاز يعمل لتس�خين الطعام لنفسه قبل أن 
ين�ام فوق األريكة. وحكم القاضى على تينس�لى 
بالسجن لمدة 40 شهرا، ووصفه بأنه “أكثر لص 

مثير للشفقة” فى التاريخ.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، دافيد كاميرون، 
عن نيت�ه حظر خدمات ووس�ائل التواصل التي 
تقوم بتش�فير رس�ائلها وتمن�ع الحكومة من 
الوص�ول إليه�ا، وذل�ك حت�ى توافق عل�ى فتح 
خدماته�ا أم�ام الس�لطات األمنية، وم�ن بينها 
خدمات مثل “واتس أب” و”سناب شات” و”آي 
ميسج”.يش�ار إل�ى أن خدم�ات تواص�ل عل�ى 
اإلنترن�ت تقدم لمس�تخدميها خاصية تش�فير 
الرس�ائل المتداولة بينهم لمنع الجهات األمنية 
م�ن االط�الع عليها، م�ن بينها خدمة “س�ناب 
ش�ات” التي تقوم بحذف رس�ائل المستخدمين 
م�ن خوادمها بمجرد تس�ليمها للط�رف اآلخر.

وتأتي تصريحات كاميرون، على ضوء الهجوم 
األخي�ر عل�ى الصحيف�ة الفرنس�ية الس�اخرة 

“ش�ارلي إيبدو”، 
وذل�ك ضمن اس�تعراضه للتغيي�رات التي تفكر 
حكومته ف�ي إجرائها حال فوز المحافظين في 
االنتخاب�ات العام�ة المقبلة المق�ررة في مايو 
المقبل، بحس�ب وس�ائل إع�الم بريطانية.وفي 
الوقت الحالي تحتاج األجهزة األمنية البريطانية 
مثل الش�رطة والمخابرات إذن�ا كتابيا من وزير 
الداخلي�ة لمراقب�ة أي ش�خص عل�ى اإلنترنت.

ولك�ن حتى في ظل وجود ه�ذا اإلذن فإن األمر 
أصب�ح أصعب مع تزايد أع�داد خدمات التواصل 
التي تقوم بتش�فير رسائلها لضمان خصوصية 
مستخدميها، على ضوء فضيحة التجسس التي 
كش�ف عنها الموظف الس�ابق في وكالة األمن 

القومي األميركي، إدوارد سنودن.

توف�ي 52 ش�خصا بعد أن ش�ربوا مش�روبا 
كحوليا ملوثا في موزمبيق خالل حضورهم 
جنازة، حس�ب ما أوضحت س�لطات الصحة 
في البالد.وقال مس�ؤول الصحة في منطقة 
أليك�س  الب�الد،  ش�رقي  ش�مال  س�ونغو، 
ألبرتين�ي إن 51 ش�خصا آخ�ر تواف�دوا إلى 
مستشفى بعد تناول جعة شعبية في جنازة.
وأوض�ح ألبرتين�ي أن 146 آخري�ن توجهوا 
إل�ى مستش�فيات إلج�راء فحوص�ات طبية 

في منطقتي شيتيما وسونغو، وكالهما في 
مقاطعة تيتي شمال شرقي البالد.

وقال مدير الصحة بالمقاطعة كارل موسي، 
إن عينات من دماء الضحايا والبيرة أرس�لت 
إلى العاصمة مابوت�و لتحليلها.وتصنع جعة 
“بومبي”، وهي مش�روب ش�عبي، من دقيق 
ال�ذرة، وتعتقد الس�لطات أن البيرة س�ممت 
بإف�رازات تماس�يح أثن�اء الجن�ازة، وفق ما 

ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

لص
مثري للشفقة

الغاء واتس اب
يف بريطانيا

أطعمة تشعرك بالدفء

عقار خلفض الكولسرتول

فوائد
بذور الكتان

وفاة 52 شخص 
بسبب جعة!
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�لعقرب

�جلدي
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�ال�سد

�مليز�ن

�لقو�س

�لدلو

مهني�اً: ك�ن عل�ى حذر م�ن بعض 
الني�ات  أصح�اب  ب�ك  المحيطي�ن 
المبّيتة والخبيثة، وخصوصاً أولئك 
الذين محضتهم ثقت�ك ولم يكونوا 
أهالً لها .عاطفي�ًا: قد تعيش قصة 
عاطفية وتتمتع بأوقاتك، وقد تقع 
تحت س�حر أحد االش�خاص الذي 

ينسيك ما حولك.

مهني�اً: س�تواجه ضغوط�اً كبيرة 
في العمل، لكنك ق�ادر على تجاوز 

الصعوبات مهما بلغت
عاطفياً: الغيرة عند الشريك مبررة، 
والس�بب هو تصرفاتك تجاه بعض 

اصدقاء الماضي
صحي�اً: عليك ان تنتب�ه الى تبدالت 

الطقس في الوقت الحالي.

مهنياً: مهما تكن البضاعة أو السلع 
أو األفكار التي ترّوجها، تجد الزبائن 
الحاضري�ن له�ا. قد تس�افر إتماماً 
لمهمة، وقد تشعر بتحسن األحوال 
وبحيوي�ة كبي�رة للعم�ل والعط�اء 
والتقدم م�ن دون تعب.عاطفياً: إذا 

شّوش عليك بعض الظروف.

مهني�اً: خالف�ات هامش�ية وغي�ر 
مب�رَّرة م�ع بع�ض الزم�الء، لكّن 
ذل�ك لن يترك رواس�ب أو تجاذبات 
مس�تقبلية .عاطفياً: إذا كنت راغباً 
في تحقيق االستقرار، فإّن الشريك 
الحال�ي ه�و الش�خص المناس�ب 

للقيام بهذه الخطوة.

عموم�اً  أوضاع�ك  تع�زز  مهني�اً: 
ويخفف م�ن هموم�ك، فيجلب لك 
الهناء والس�عادة والس�الم، فتجد 
االت�زان وتب�دو منفتح�اً عل�ى كل 
اآلف�اق واآلراء، إذ يكف�ي قليل من 

الجهد لكي تحقق مبتغاك 
عاطفياً: إذا كنت مرتبطاً.

مهني�اً: إذا كن�ت كريم�اً م�ع من ال 
يس�تحق، فإنك قد تصطدم برّد فعل 
غي�ر متوق�ع، وهن�ا يك�ون الح�ذر 
ضرورياً في بعض الحاالت. عاطفياً: 
على س�يرة المثل القائ�ل: \”الصبر 
مفتاح الف�رج\”، وهذا م�ا تفتقده 

حالياً بسبب تجربة غير مشجعة

مهني�اً: لحس�ن الح�ظ إن مرك�ور 
ينتق�ل إل�ى الج�دي ويجعل�ك أكثر 
ق�درة عل�ى الح�وار. ح�ذار تداخل 
الم�ال بالعاطفة وك�ن متيقظاً في 
اليوم األخير .عاطفياً: يبتسم الحب 
ويلتقيك في أي مكان، فيأخذك إلى 

عالم جديد ويهّزك من الداخل.

مهنياً: انتبه وابتعد عن االستفزاز. 
ع�روض بالجملة تنه�ال عليك بعد 
إثبات جدارتك، لكّن التريث مطلوب 
الختي�ار العرض األنس�ب واألكثر 
جدّي�ة. عاطفي�اً: ح�اول أن تتفهم 
أن  الش�ريك، وخصوص�اً  ظ�روف 

الضغوط تزداد عليه بسببك.

تتحلّ�ى  بانتق�ال مرك�ور  مهني�اً: 
بمزاي�ا فكري�ة وق�درات تعبيري�ة 
وأس�اليب ملفت�ة ج�داً. تتأقلم مع 
المتغي�رة وتغدق بكرمك  الظروف 
على المحيط تكون المرجع الصالح 

لالستشارة وطلب النصيحة
عاطفياً: تزول الخالفات تدريجياً

مهني�اً: ال تت�رّدد ف�ي التعبي�ر عن 
وجهة نظرك مهما كلفك ذلك، وفي 
النهاية ال بد من أن تتوضح الصورة 
إش�ارات  حقك.عاطفي�اً:  فتن�ال 
إيجابي�ة م�ن الش�ريك تعطيك أمالً 
أكب�ر في المس�تقبل، لك�ن التريث 

واجب الستيضاح كل األمور 

مادي�ة  ش�ؤوناً  تناق�ش  مهني�اً: 
وتط�رح أف�كاراً جدي�دة وتواج�ه 
العم�ل،  ف�ي  المس�تجدات  بع�ض 
كأن تقل�ق بش�أن عملي�ة م�ا، أو 
تصطدم بش�ريك أو حليف مهني أو 
بأح�د المصرفيين أو المس�ؤولين 

الماليين.

مهني�اً: كوك�ب مارس ف�ي برجك 
ويحّث�ك  الحماس�ة،  إلي�ك  يحم�ل 
عل�ى العمل واالنخ�راط في أجواء 
جدي�دة. ق�د تحق�ق نجاح�اً مالياً 
في آخر الس�نة تش�عر بالس�عادة 
وتنس�جم مع ذاتك أكثر وتسترجع 

المعنويات

ت
ـــا

وم
عـلـ

مـ
ـة

امـ
ــــ

ــــ
 لطالما اش�تهرت ب�ذور الكتان ومنذ عـ

والفراعن�ة  االغري�ق  ل�دى  الق�دم 
بكونها احد اه�م انواع البذور الطبية 
ذات الفوائ�د العديدة الت�ي تعود على 
الجس�م. وق�د اس�تخدمت ف�ي عالج 
االلتهاب�ات وتخفيفه�ا ،وفي الوقاية 
الج�روح  ،وع�الج  االمس�اك  م�ن 
الخارجية عن�د وضعها في ضمادات.
وم�ع تق�دم وتط�ور العلم وج�د لها 

المزي�د م�ن الفوائ�د المهمة ، نس�بة 
ال�ى محتواها وخصائصه�ا المضادة 
لاللتهاب�ات .فوائ�د ب�ذور الكتان في 

التنحيف وغيره :
بالطبع اش�تهرت فوائد ب�ذور الكتان 
بدورها في تخفيف الوزن والتنحيف، 
بااللي�اف  ج�دا  غني�ة  انه�ا  حي�ث 
الغذائي�ة، وتح�وي كمي�ة منخفضة 
م�ن الكربوهي�درات )الس�كر(. ومن 

هن�ا اصبح�ت ت�درج ضمن اعش�اب 
خط�ط  ضم�ن  وتدخ�ل  التخس�يس 
تخفي�ف الوزن، في حي�ن ان محتوى 
الده�ون ف�ي ب�ذور الكت�ان ه�و في 
النهاية عالي اال انه من الدهون الجيدة 

للجسم والمفيدة جدا لصحته، 
باالضاف�ة  الكت�ان  ب�ذور  وتحت�وي 
لاللي�اف الغذائية على م�ادة صمغية، 
والتي عند نقعه�ا بالماء واكلها فهي 

تس�اعد بالفع�ل عل�ى امت�الء المعدة 
وبالتالي االحساس بالشبع 

وعادة ما ينص�ح بتناولها قبل وجبة 
ان  حي�ث  س�اعة  بنص�ف  الطع�ام 
اليافها س�تمال المعدة وتس�اعد على 
الشعور بالشبع وتقليل كمية الطعام 
المتناول�ة الحقا ، ولكن يجب االنتباه 
الى ان الجسم ال يستفيد من مضادات 
االكسدة القوية التي تحتويها ،عندما 

يت�م تناولها على ش�كل حبوب وانما 
يجب اخذها مطحونة.بواسطة ماكنة 
طح�ن القه�وة او التواب�ل والجرعة 
الموص�ى بها من ب�ذور الكت�ان هي 
ما يق�ارب 2الى 3 مالعق ف�ي اليوم، 
ويفضل ش�رب كوب م�ن الماء قبلها 
المطحون�ة  الكت�ان  بعدها.ب�ذور  او 
تس�تخدم كمسهالت خفيفة وخاصة 

في حاالت االمساك.

1 – فنان لبناني –
 2 – ممثلة مرصية – تمدن –

 3 – تفسريية – قبيلة عربية قديمة 
– لف –

 4 – مرض – ملهى بارييس –
 5 – استجاب – أبسط –

 6 – عملة أس�يوية – مجد ودؤوب 
–

 7 – دولة عربية – حرف عطف –
ه –  8 – متشابهة – أغريرِّ

 9 – ممثل مرص ضاحك راحل .

1 – نه�ر لبنان�ي يدع�ى أيض�اً ب�� 
»الفراديس« 

2– األسم األصيل ألبي تمام –
 3 – ضجر – متشابهان – عتاب –

 4 – عكس�ها مدينة أردنية – أس�م 

علم مؤنث –
 5 – أقارب – موافقة باألكثرية –

 6 – شاعر عبايس –
 7 – يف القمي�ص – م�ن أطراف�ه – 

أرشد –

 8 – يعني – رائد السوريالية –
 9 – طاغية حكم روما ثم أحرقها – 

عكسها غفلة ونسيان .

لتحضير الفوندان:
شوكوالتة مذوبة - 190 غرام

زبدة مذوبة - 180 غرام
بيض - 6

دقيق - 90 غرام
سكر - 300 غرام

لتحضير الصلصة:
كريمة - 200 غرام

كاكاو - 75 غرام
سكر أسمر - 200 غرام

زبدة - 50 غرام
ملعق�ة  نص�ف   - فانيلي�ا  خالص�ة 

صغيرة
نصائح

- قّدمي الفوندان س�اخناً مع األيس 
كريم بنكهة الفانيليا.

- يمكن�ك أن تس�كبي العجين�ة ف�ي 
قال�ب كيك ع�ادي في حال ل�م توّفر 

لديك قوالب الفوندان.
طريقة العمل

-1 حّم�ي الف�رن عل�ى ح�رارة 160 
درجة مئوية.

2 - اخفقي البيض مع السكر.
3 - أضيف�ي الدقي�ق واخفقي 

جيداً.
4 - أضيفي الزبدة والشوكوالتة 
إلى مزيج الدقيق واخفقي حتى 

تتجانس المكونات.
5 - اس�كبي العجين في قوالب 
الفوندان واخبزيها لحوالى 15 

دقيقة.
6 - لتحضير الصلصة: في قدر 
صغير، سّخني الكريمة، السكر 

والكاكو.
والفانيلي�ا  الزب�دة  أضيف�ي   -  7

واخلطي.
-8 أس�كبي الصلص�ة س�اخنة فوق 

الفوندان الساخن وقّدميه.

وريجين�ريون  س�انويف  رشكت�ا  أعلن�ت 
الوكال�ة  أن  الدوائي�ة،  للمس�تحرضات 
األوروبي�ة لألدوي�ة وافق�ت ع�ى طل�ب 
مراجع�ة تقدم�ت ب�ه الرشكت�ان لتقييم 
عقارهم�ا الجدي�د الريوكوم�اب لخفض 

الكوليسرتول.
ويخضع عقار الريوكوماب، الذي اقرتحت 
الرشكت�ان تس�ويقه تجاريا تحت اس�م 
براليون�ت، ملراجع�ة أيضا من قب�ل إدارة 
األغذي�ة والعقاق�ري األمريكية من�ذ الربع 

األخري من عام 2014.

وينتم�ي الريوكوم�اب لطائف�ة جدي�دة 
فعالة م�ن العقاقري توق�ف عمل بروتني 
موج�ود طبيعي�ا بالجس�م يمن�ع الكب�د 
م�ن التخلص م�ن الكوليس�رتول الضار 

املنخفض الكثافة من الدم.
وم�ن املتوق�ع أن يقترص اس�تخدام هذا 
العقار عى مرىض ال يستطيعون تعاطي 
عقاق�ري األس�تاتني أو النياس�ني، وه�ي 
عالجات لخفض الكولس�تريول، بس�بب 

آثارها الجانبية.
وتخ�وض رشكت�ا س�انويف وريجينريون 

س�باقا مع رشكتي فايزر وآمجني لطرح 
مثبط�ات الربوتني يف الس�وق، وهي التي 
من املتوقع أن تدر ملي�ارات الدوالرات إذا 
ثب�ت أن ه�ذه املثبط�ات س�تقلل بدرجة 
كبرية من حدوث األزمات القلبية والوفاة 

مقارنة بعقاقري األستاتني.
وقالت الرشكتان سانويف وريجينريون إن 
طلب طرح عقار الريوكوماب يف األس�واق 
األوروبي�ة يتضم�ن اس�تقاء بيانات من 
أكث�ر م�ن خمس�ة آالف مري�ض ونتائج 

عرش تجارب إكلينيكية.

م�ع تدني درج�ات الح�رارة وقدوم 
موجة الربد اىل بلدان الرشق االوسط، 
إليكم خمسة أطعمة تساعدكم عى 

الشعور بالدفء والراحة يف الشتاء.
1- الزنجبيل:

الزنجبي�ل، يف الطعام أو يف الش�اي، 
والجه�از  املناع�ة  جه�از  يق�ّوي 
الهضمي كما يساعد يف التخلص من 

أعراض اإلنفلونزا. 
2- دقيق الشوفان والحبوب الكاملة
دقيق الشوفان باإلضافة إىل الحبوب 
الكامل�ة مثل األرز األس�مر يس�اعد 
ع�ى زيادة ح�رارة الجس�م ويغّذيه 

بالنش�ويات الت�ي تعطيه النش�اط 
الالزم.

3-الفول السوداني
الف�ول الس�وداني هو مص�در جيد 
لإلنزي�م املس�اعد Q10ال�ذي يحمي 
القلب خالل فرتة نقص األكس�جني 

أثناء الشتاء.
4-القرفة

طع�م القرف�ة الحلو والداف�ئ مثايل 
 . الب�اردة  الش�تاء  أش�هر  خ�الل 
اس�تخدموا عيدان القرفة مع حليب 
ح�رارة  لزي�ادة  والعس�ل  الصوي�ا 
الجس�م والتخل�ص م�ن اإلحتق�ان 

أو أوج�اع املعدة الناتج�ة عن الربد. 
يمكنكم أيضاً رشب القرفة كش�اي 

مع إضافة السكر أو العسل.
5-الثوم

الث�وم يس�اعد ع�ى خفض نس�بة 
الكوليسرتول ولكنه يعترب أيضاً غذاء 

للمساعدة يف التخلص من الربودة.
الش�تاء يعت�رب م�ن أس�وأ األوق�ات 
لألشخاص الذين يعانون من التهاب 
القصبات الهوائية والربو لكن الثوم 
يس�اعد عى تفادي ه�ذه األعراض 
املزعج�ة وذل�ك بس�بب خصائص�ه 

املضادة للبكترييا والفريوسات.

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

بدون تعليق

فوندان بالشوكوالته



Apago PDF EnhancerApago PDF Enhancer

07709670606
مؤي���د عب���د الزه���رة
لتحري���ر س���كرتير ا

العراقـي
تصدر ع�ن مؤسس�ة املس�تقبل العراقي�ة 

للصحاف�ة والطباع�ة والن�ر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

07901463050لالشرتاك واإلعالن 
البريد االلكتروني : 07801969233tahaa.iraq@yahoo.comهاتف رئاسة التحرير

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

16
ص�ف�ح���ة

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

األخيـرة
العدد )884( 
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ما زلت أقول !!
دغدغ���ات

حسن العاني

رم�ز س��ي��ادي
مس���احة لل���رأي

أراني مضطراً لإلش�ارة إىل إحدى أهم املش�اهدات اليومية التي تعكس يف ثناياها 
إساءة ال تغتفر، إىل أحد رموز السيادة الوطنية املتمثلة بإهمال ما يفرتض من اهتمام 
يليق بقدس�ية التعامل مع ) الَعلَم العراقي ( انسجاما مع داللته الوطنية، فضالً عن 
حملِه لفظ الجاللة. إذ يراود أي مشاهد لحال َعلَمنا ألم يرافقه رثاء يمتد بمساحات 
واس�عة يف فض�اء متاه�ات كثري من إداراتن�ا التي أحال�ت، ولو م�ن دون قصد َعلَم 
العراق الذي له وقع خاص يف نفوس أبناء الوطن إىل قطعة قماش متسخة أو ممزقة 
املعال�م. والالف�ت لالنتباه أن إهمال مهمة تجديد َعلَمن�ا أو صيانته واملحافظة عليه 
الت�ي ليس بمق�دور أحد تربيرها، لم تعد مقترصًة عىل إدارات الوزارات واملؤسس�ات 
واملستش�فيات واملدارس ومراكز الرشطة وبقية الدوائ�ر الحكومية بعد أن أصبحت 
عدوى اإلهمال ترسي يف فضاءات مواقع مس�ؤوليات أمانة بغداد والدوائر البلدية يف 
املحافظات، حيث تس�تجلب صورة الَعلَم العراقي يف الس�احات والتقاطعات وغريها 
من األماكن العامة احساساً بحزن عميق يف نفس أي مواطن يرنو بنظره صوب من 

تعلمنا منذ صغرنا االشارة إليه:
                               عش هكذا يف علو ايها الَعلَم

                                                      فإننا بك بعد الله نعتصم
  وع�ىل الرغم من تزاي�د حدة التقاطعات التي تس�ود فضاءات البيت الس�يايس 
العراقي ومختلف أروقته التي س�اهمت بإعاقة مهم�ة توحيد رموزنا الوطنية، فإن 
الَعلَم العراقي ما يزال يش�كل إحدى اللبنات األساسية ملقومات وحدة بالدنا، وتالحم 
ش�عبنا، وتفاعل نسيجه االجتماعي، ملا يمثله من رمز وطني وسيادي يعرب يف واقعه 
املوضوع�ي عن هوي�ة العراق كدولة معرَتَف بها، إضاف�ًة إىل تعبريه عن وحدة البالد 
وجزء من تاريخها وحضارتها، بوصفه رمزاً لس�يادة العراق واستقالله. وضمن هذا 
الس�ياق يروى، أن أحد قادة ثورة العرشين بمنطقة الفرات األوس�ط هتف بأهزوجة 
مناش�داً الَعلَم العراقي بعصبية ظاهرة للعيان بعد رفعه يف أعقاب تشكيل الحكومة 
العراقي�ة الحديث�ة ) ِرف ال تضعضع ذولة أعضاك ( حني لحظ فتور حركته بس�بب 
توق�ف حرك�ة الري�اح حينئذ، تعب�ريا عن غري�زة االنتم�اء إىل الوطن واالعت�زاز به.  
وباالس�تناد إىل م�ا يمثل�ه الَعلَم من رمز لتعزي�ز االنتماء الوطني، إىل جانب عكس�ه 
لوحدة الش�عور والتضحيات والقيم الخالدة، جرت العادة يف جميع بلدان العالم عىل 
توش�يح جنازات الشهداء بَعلَم البالد، تثميناً لدورهم يف الدفاع عن الوطن والذود عن 
حياضه، وتعبرياً عن امتنان الشعب لقيمة تضحياتهم وقدسية جهادهم الذي يشكل 
أح�د مح�ركات الوعي الوطني ب�رورة املحافظة عىل البالد من الش�تات والضياع. 
كذل�ك تنح�و إدارة الرتبية باتجاه تنمي�ة حب الوطن وتبني قي�م املواطنة يف نفوس 
التالمي�ذ عرب توجيه س�لوكهم ص�وب تعزيز انتمائه�م الوطني من خ�الل االهتمام 
بتحي�ة الَعلَ�م، فال غرو أن تكون الفعالية األوىل يف الي�وم الدرايس.   إن الخلل املالحظ 
عىل مختلف اإلدارات يف مسألة االهتمام بالَعلَم العراقي، ال يشرتط أن يبنى بالرورة 
ع�ىل توجه فكري مضاد، حيث يمكن تربيرها بالقصور الوظيفي الذي يلزم الجهات 
املعني�ة مواجهته باألس�اليب اإلدارية عىل وفق الترشيع�ات القانونية النافذة. إذ من 
غ�ري املعقول أن تنحرص جودة مظه�ر ) الَعلَم العراقي ( بمجالس العزاء املقامة عىل 
أرواح الش�هداء أو عند اس�تخدامه يف مواكب تش�ييعهم!!!   إن سالمة البناء الفكري 
ألجيالنا الواعدة وترسيخ مرتكزات املعنى الحقيقي ملفهوم الوطنية تفرض عىل إدارة 
الرتبية يف س�عيها الهادف إىل النهوض بهذا القطاع الحيوي، والتأسيس لرصانته بعد 
ش�دة معاناته م�ن ويالت الحروب، العمل عىل تبني برام�ج فاعلة بمقدورها تحفيز 
إدارات امل�دارس تبن�ي مهم�ة املحافظة عىل الثواب�ت الوطنية الت�ي يف املقدمة منها 
الَعلَم العراقي؛ بغية التيقن من ضمان عدم تركيبه عىل ساريته بشكل مقلوب مثلما 

حصل لألسف يف بعض الدوائر الحكومية!!.

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

يحب خضري الحمريي !!  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

لطيف عبد سالم العكيلي

سمي�ر.. س��الم�ات.. ودع��واتن��ا ب��الشف�اء ال��ع��اج��ل
س�المات اخي العزيز س�مري.. وتمنيات مقرونة بالدع�اء املتواصل منا ومن 

محبيك وقراء صحيفتك وزمالئك.. بالش�فاء العاج�ل والعودة الرسيعة اىل 
ميدان الجهاد االكرب.. لقد عرفتك اخي س�مري )ملح( اللقاءات االخوية.. 
وعبق الطبيع�ة الجنوبية... تذوب يف حب الع�راق وتحرتق كل يوم روحا 

وقلبا وجسدا.. عىل كل ضيم عراقي من شمال الوطن اىل جنوبه.
اخي العزيز »ابو سمرة«.. كن كأخوتك يف معارك املواجهة.. صلباً صابراً 

محتسباً.. فدعوات العراقيني تحفك بالسالمة.

اتقدم باس�مي ومنتس�بي مؤسس�ة املس�تقبل العراقي للصحافة والنرش بأحر التعازي 
واملواس�اة اىل القايض امري زين العابدين البياتي بوف�����اة املغفور له������ا ان ش�اء 
الله »والدته« س�ائلني العيل القدير ان يتغمد الفقيدة بواس�ع رحمته ويس�كنها فس�يح 

جناته وان يلهم ذويها الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

املستقبل العراقي تعزي القايض امري البيايت بوفاة والدته

اخوك
عـــلـــي الــــــدراجـــــي

      المستقبل العراقي / متابعة

 س�واء تعلق األمر باس�تعماله يف الطعام 
إلضفاء نكهة مميزة عىل األطباق، ووصوال إىل 
تقديمه كعلف للدواب، يعترب الفول السوداني 
نبتة ال غنى عنها  يف النيجر، ففضال عن زهد 
ثمنها، تصلح هذه النبتة الجافة الستعماالت 
غذائي�ة ال تحىص وال تعد، م�ا جعلها تحصل 
ع�ىل مكانة مميزة عىل موائ�د الطعام يف هذا 

البل�د. ويقب�ل النيج�رون عىل مش�تقات 
الفول الس�وداني التي تس�تخدمها ربات 
البيوت بأوجه متعددة ال س�يما تلك التي 
تض�اف إىل بعض أصن�اف األطعمة، ومن 
أش�هرها زب�دة الف�ول الس�وداني الت�ي 
تعرف أكثر باس�م “تيغاديغي” بحس�ب 
اللهج�ة املحلية.“آييس�ا ميمون�ة” التي 
تحرص عىل تقديم األفضل ألبنائها قالت 
لألناض�ول إن “عجينة الفول الس�وداني 

تعط�ي نكه�ة ممي�زة للصلص�ة وتزي�د من 
دس�امتها”، وه�ي تق�وم بم�زج مس�حوق 
الفول الس�وداني مع الفلفل لتحصل عىل ما 
يضفي مذاقا خاصا عىل املقليات من اللحوم 
واألس�ماك. ذات املس�حوق يمكن استعماله 
كعلف لألغنام والبقر للماش�ية حني “يتعلق 
األمر بعدد كبري من رؤوس املاشية”، عىل حد 
قول “أم�ادو مارو” وهو مربي أغنام ش�اب 
التقت ب�ه األناض�ول يف العاصم�ة النيجرية 

“نيامي”. شعبية الفول السوداني ومشتاقته 
جعل�ت منه س�لعة ال تغيب عن أي س�وق يف 
النيجر ويعرض للبيع بالتفصيل أو بالجملة. 
وتش�تهر مدينة “دوس�و” الواقع�ة عىل بعد 
133 كيلوم�رت جنوب�ي العاصم�ة “نيام�ي” 
يف ه�ذا املج�ال، يقصدها الزوار م�ن املناطق 
املج�اورة القتناء ما يف�ي بالحاجة من هذه 
امل�ادة. “س�ايني ياي�ي”، موظ�ف التقت به 
األناضول يف “دوس�و” بأيدي محملة بس�لع 
مختلفة من هذه امل�ادة يقول إنه يبتاع 
مخزون�ا مهم�ا من الف�ول الس�وداني 
ومش�تقاته، وه�و يتمتع بق�درة كبرية 
عىل تحم�ل جمي�ع الظ�روف املناخية، 
ليحمله�ا إىل زوجت�ه. ع�ىل مقرب�ة من 
“س�اييني”، تعرض “فطيم�ة مامادو” 
ام�رأة يف األربعني من عمرها زبدة وزيت 
الفول السوداني وهي التي امتهنت هذه 

التجارة منذ سنني طوال.

الفول السوداين يف النيجر.. نكهة للطعام وعلف للامشية

ب�در وعش�ائر  زف�ت منظم�ة 
البودراج شهيدها البطل املجاهد 
الح�اج ع�ودة عيل )أب�و حيدر 
الدراجي ( إىل جنان الخلد والذي 
عملي�ات  قاط�ع  يف  استش�هد 
س�امراء دفاعاً عن تربه العراق 
العراقي�ني  وكرام�ة  املقدس�ة 
وبهذا املصاب الجلل أتقدم بأحر 
التع�ازي واملواس�اة إىل قيادات 
منظمة بدر ومجاهديها اإلبطال 
وإىل األخ أب�و إيم�ان الدراج�ي 
شقيق الشهيد البطل وإىل أخوته 
وأبناء عمومته وعائلته الكريمة 

لقد كان الشهيد البطل مثاالً لإلنس�ان امللتزم دينياً وعشائرياً 
وأنموذجاً متميز للخلق الرفيع.

 س�ائلني الع�يل القدير أن يتغمد الش�هيد بواس�ع رحمته وان 
يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون 

منظمة بدر وعشائر البو دراج تزف شهيدها 
البطل املجاهد أبوحيدر الدراجي 

علي الدراجي
رئيس مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر

علي الدراجي
رئيس مجلس االدارة


