
العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 885 )  Jan 15 Thu  2015    الخميس

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي

»ميشيل دي مونتني«

سوف أتبع جانب احلق

 ولو إلى النار، لكني سأتفادى النار 

إن كان ذلك ممكنا

العدد ) 885 ( 15 كانون الثاني  2015        السنة الثالثة        معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

تقرير »سبايكـر« النهـائـي يؤكـد وجود ضبـاط مقرصيـن وتعـاون اهالـي مـع اجلنـاة

منظمة التعـاون االسالمـي: استفـدنـا مـن السيـد السيستــانـي بنظــرتــه للتحــديــات

صفحة 16

تل أبيب تبيع السالح للعراق وتمول »داعش« 

      المستقبل العراقي/ خاص
 

سربت مصادر مطلعة, أمس األربعاء, معلومات مهمة للغاية 
عن الشركات اإلسرائيلية العاملة واألشخاص الذين يديرونها في 
إقليم كردستان, وفيما أكدت أن تل أبيب تدير شركة السالح التي 
تجهز القوات األمنية وتنظيم داعش” في آن واحد”, كشفت عن 

إدارة عمليات عسكرية قرب الموصل من قبل شخص يهودي.
وبحس�ب المصادر, فان “شركة رفائيل اإلسرائيلية المصنعة 
لألس�لحة, هي التي تصنع للعراق أسلحته االن, وهم المنتفعين 
مم�ا يحصل ويمول�ون داعش باألس�لحة إلدام�ة المعركة لكي 
يتس�نى لها بيع اكبر قدر من منتجاتها ما يحقق مكاس�ب مالية 

كبيرة”.
وأضافت المصادر, أن “بزان ش�ارل مردخاي مدير شركة تير 
اإلس�رائيلية, هو م�ن يدير حالي�ا عمليات بيع نف�ط المهرب ي 
االقليم”, مضيفة بان “وزير الحرب السابق في اسرائيل بنيامين 
اليعازر, وهو من أصول عراقية, يش�رف على سلس�لة ش�ركات 
س�ياحة وتج�ارة ووفود من وال�ى العراق عبر خط�وط االتحاد 
االماراتي�ة والخط�وط القطري�ة، كما ان�ه اس�تولى على رفات 

ضريح نبي الله نوح وضريح ناحوب ونقلهما إلسرائيل”.
وعن الدور المخابراتي الذي تلعبه تل أبيب في كردستان, قالت 
المصادر أن “ديفيد أالن” حفيد مدير مخابرات إس�رائيل السابق 

“نائوم ماهوني” يدير حاليا العمليات المخابراتية في اربيل.
يذك�ر أن تنظي�م )داع�ش( ق�د فرض س�يطرته عل�ى مدينة 
الموص�ل، مرك�ز محافظ�ة نين�وى،)405 كم ش�مال العاصمة 
بغداد(، في )العاشر من حزيران 2014(، كما امتد نشاطه بعدها، 
إلى محافظ�ات صالح الدين وكركوك وديالى، ما أدى إلى موجة 

نزوح جديدة في العراق.”.

»                            « تكشف هوية »100« رشكة إرسائيلية يف العراق

حامالت طائرات جديدة في الخليج

ص3»داعش« يفقد احللفاء يف العراق وسوريا.. و »خزينته« عىل وشك النفاد

دول الـخــلــيــج تــكــافـــيء واشــنــطــن والـــغـرب
األسعار ستعاود الصعود.. وتخفيضه لضرب طهران وبغداد 

     المستقبل العراقي/ خاص
 

كش�فت تقارير دولية متخصصة 
ب�ان  والطاق�ة,  النف�ط  بش�ؤون 
العالم�ي  النف�ط  أس�عار  انخف�اض 
س�وف ل�ن يس�تمر, وإنه�ا س�تعود 
لتستقر منتصف العام الجاري 2015, 
وفيما وصفت الهبوط الحاصل حاليا 

ألمري�كا  الخليجي�ة”  ب�”المكاف�أة 
وأوربا نتيجة وقوفهما بوجه التمدد 
الش�يعي في المنطق�ة, لفتت إلى أن 
اله�دف م�ن وراء ذلك وض�ع العراق 
وايران وروس�يا في أزمة اقتصادية 
خانقة. وقالت التقارير, أن “الهبوط 
المضطرد ألس�عار النف�ط عالميا لن 
ي�دوم إل�ى ابعد م�ن منتص�ف العام 

الحالي, وان العوامل السياس�ية التي 
أثرت على النفط وأطاحت بأس�عاره 
إضاف�ة إل�ى دور بع�ض الحكومات 
النفطي�ة في حصول ه�ذه الهزة, لن 
تصم�د طويال أم�ام الطل�ب المتزايد 
التقري�ر,  النفط”.وبحس�ب  عل�ى 
ف�ان “الس�عودية س�وف ل�ن يكون 
النفط�ي  الك�م  تامي�ن  بمقدوره�ا 

العالي المصدر عالمي�ا للضغط على 
اي�ران والع�راق وروس�يا وهي تعلم 
بانها تس�تهلك خزينها االستراتيجي 
أس�عار  اق�ل م�ن  بأس�عار متدني�ة 
أن  التقاري�ر,  وأوضح�ت  انتاج�ه”. 
“هذا الهبوط في األس�عار سيتوقف 
في ش�هر نيس�ان المقب�ل”, مضيفا 
أن “ه�ذه العملية أت�ت كدفعة أجور 

ألمري�كا وأورب�ا عل�ى جهودهم في 
من�ع ح�دوث انتصار ش�يعي عراقي 
– إيران�ي عل�ى اإلره�اب الخليجي- 

التركي تحت يافطة “داعش”. 
ونوهت التقارير إلى أن “المعركة 
مع “داعش” استدعت مساعدة دولية 
لوق�ف التقدم الش�يعي في س�وريا 
والع�راق على حد س�واء”, مبينة أن 

“تأسيس التحالف الدولي كان يهدف 
الش�يعي واالنتصارات  التمدد  لوقف 
التي حققها الحش�د الش�عبي مقابل 
تقاضى أجوره وهي اإلطاحة بأسعار 
النفط إلنع�اش االقتص�اد األميركي 
وض�ع  ذات�ه  وبالوق�ت  واألورب�ي 
العراقي واإليراني  الشيعي  االقتصاد 
ف�ي أزم�ة وم�أزق يزيد م�ن ضعف 

جهودهم�ا العس�كرية ف�ي مقاومة 
االرهاب”.وفي تقدير مفاجئ، أعلنت 
الوالي�ات المتحدة, أمس األربعاء, أن 
س�عر برميل النفط خالل ه�ذا العام 
 58 مس�توى  عل�ى  س�يكون   2015
دوالراً للبرميل، وأن الس�عر سيرتفع 
في العام المقبل 2016 إلى 75 دوالراً 

للبرميل.

     المستقبل العراقي / فرح حمادي

ش�رعت الق�وات األمني�ة, أم�س األربع�اء, بتنفي�ذ عملية 
عس�كرية واس�عة من أربع محاور لتطهير الفلوجة من الزمر 
اإلرهابية, وفيما يشير قائد شرطة المدينة, التي يسيطر عليها 
“داع�ش” من�ذ أكثر من ع�ام, إلى أن قواته س�تتخدم أس�لحة 
متطورة وحديثة لدك أوكار اإلرهاب, طالبت الحكومة المحلية 
ف�ي االنب�ار طي�ران التحالف الدول�ي بتكثيف طلعات�ه الجوية 

بشكل يومي الستهداف العناصر اإلجرامية.
الزوبع�ي   فيص�ل  العقي�د  الفلوج�ة  قائ�د ش�رطة  وق�ال 
ل�”المس�تقبل العراق�ي”, ان “الق�وات االمني�ة م�ن الجي�ش 
والش�رطة ومقاتلي العش�ائر وبدعم المروحيات القتالية تنفذ 
عملية عس�كرية واس�عة النط�اق لتطهير الفلوج�ة من اربعة 

محاور من عصابات تنظيم داعش االرهابي”.
وأضاف أن” القوات االمنية ستس�تخدم اس�لحة وصواريخ 
متط�ورة لدك مق�رات واوكار داعش االرهابي ال�ذي لن نرحم 

منهم احد”.
وأعلنت مديرية شرطة الفلوجة نقل جميع عناصر مراكزها 
فضالً عن مالكها  القتالي والعسكري من عامرية الفلوجة  الى 
المحيطين الش�رقي والجنوب�ي للفلوجة اس�تعداداً لتطهيرها 
م�ن تنظيم )داع�ش(، وفيما بّين�ت أن العملية س�تنطلق خالل 

“الساعات القليلة المقبلة”.
من جانبه, أعلن عضو مجلس محافظة االنبار محمد الدليمي 
، ان الق�وات االمني�ة بحاج�ة الى تكثي�ف الطي�ران األمريكي 
طلعاته لدعم قوات الجيش ومقاتلي العش�ائر لتطهير المناطق 

الغربية .
                                                                             التفاصيل ص3

ص3البغـدادي مصاب يف املـوصل.. و»داعـش« يتحشـد ملهامجـة اربيـل
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السعودية وتصدير
 »اجلهاديني«: االرهاب يرتد

 عىل احلاضنة!

قوافل السعوديين تصل إلى سورية مرورًا بتركيا لتعود الى »جزيرة العرب«
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رسالة اىل الرئيس الفرنيس هوالند 
    التحليل السياسي /غانم عريبي

ه�ذه ه�ي الم�رة االول�ى الت�ي 
اتوجه فيها بالكتاب�ة اليك باعتبارك 
رئيس�ا للجمهورية الفرنسية وادرك 
جيدا ان حمل�ك هذه المرة ثقيل وما 
س�تفعله في مواجه�ة المجموعات 
القاع�دة  وعملي�ات  المس�لحة 
الظواهري�ة س�يتوقف عليه�ا وزنك 
السياس�ي في البلد . ابت�داء يحزنني 
ان ارى واحدة من اهم الديمقراطيات 
في العالم تصحو مرعوبة على وقع 
التي اخترقت  االسلحة والمسدسات 
الصحيفة الفرنس�ية التي لم تحسن 
تقدير الموقف الوطني فاساءت الى 
النب�ي الكري�م ) ص( وادخلت البالد 
والمجتمع والسياس�ة الفرنسية في 
مواجه�ة غي�ر متوقعة م�ع تنظيم 
القاع�دة له�ذا اتمنى ان تك�ون ردة 
الفعل الموازية )مراجعة موضوعية( 
للجالي�ات العربي�ة والمس�لمة ف�ي 
الجمهوري�ة الفرنس�ية ولي�س ردة 
فعل عكس�ية ازاء مستقبل الجاليات 
في فرنسا والرب في كتابه المقدس 
الق�ران كما االنجي�ل عندكم يتحدث 
عن هذه الظاه�رة بالقول ) وال تزر 
الب�ريء  ان  اي  اخ�رى(  وزر  وازرة 
اليؤخذ بجريرة القاتل والمتهم ليس 
كال�ذي يخت�رق صحيف�ة فرنس�ية 
ويطلق الرصاص ويحول الجمهورية 

الى غابة ارهاب واسعة .
اتذكر حكاية رواه�ا لي صديقي 
االعالم�ي والنائ�ب الس�ابق حس�ن 
العاصم�ة  ف�ي  قال:كن�ت  العل�وي 
البريطاني�ة لن�دن اي�ام المعارض�ة 
العراقي�ة وق�د اتفق�ت م�ع اح�دى 
التلفزيونات البريطانية المحلية على 
تقدي�م برنامج سياس�ي اتحدث فيه 
عن السياسة العراقية في عهد صدام 
حس�ين ) كان ذلك بداي�ة الثمانينات 
في عهد رئيس�ة الوزراء البريطانية 
الح�رب  اي�ام  تاتش�ر  ماركري�ت 

العراقي�ة االيرانية( وقد اس�تكملت 
كل التفاصي�ل المتعلق�ة بتقديم هذا 
البرنامج وبينما كن�ت انتظر دخول 
االس�توديو جاءن�ي مدي�ر المحطة 
ليخبرن�ي ان الحكوم�ة البريطاني�ة 
ل�م تجز ب�ث البرنامج بس�ب وجود 
مصالح مش�تركة سياس�ية وامنية 
واقتصادي�ة وتس�ليحية بي�ن عراق 

صدام حسين والمملكة المتحدة.
اجبت مدي�ر المحط�ة ) والكالم 
الزال لحس�ن العل�وي( ان الليبرالية 
والشروط الديمقراطية في بريطانيا 
الدكتاتوري�ة  ع�ن  الحدي�ث  تجي�ز 
العراقي�ة وان م�ا تفعل�ه المحط�ة 
له�ذه  المتبع�ة  الس�ياقات  خ�الف 

الديمقراطية!.
ان  المحط�ة  مدي�ر  ل�ي  ق�ال 
البريطانية  الس�تراتيجية  المصال�ح 
توق�ف قواني�ن الديمقراطي�ة حين 
يتعل�ق االم�ر ببي�ع صفقات س�الح 
تجل�ب الم�ال للخزان�ة البريطاني�ة 
وان تطلب االمر الس�كوت على قرار 
الحكوم�ة العراقي�ة اع�دام االيراني 
االصل البريطاني الجنس�ية بازوفت 

في بغداد!.
ه�ذا الكالم ه�و س�ؤال محوري 
واساس�ي يج�ب االجاب�ة علي�ه في 
مع�رض الحدي�ث ع�ن الديمقراطية 
القاع�دة  واس�اليب  الفرنس�ية 
الظواهرية في استثمار تلك القوانين 
عل�ى خلفية وج�ود صح�ف خليعة 
ومتهتك�ة وال تحترم القي�م الدينية 
والمذاه�ب والتي�ارات االجتماعي�ة 
الس�ماوية الس�تهداف  والرس�االت 
تل�ك الديمقراطي�ة ف�ي مهدها وهو 
اخت�ارت  حي�ث  بالفع�ل  ماح�دث 
القاع�دة تل�ك الصحيف�ة المتهتك�ة 
الفرنس�ية  الديمقراطي�ة  فطعن�ت 
في الصميم في حي�ن كان باالمكان 
ايق�اف هذه الصحيفة عن مسلس�ل 
واس�تهتارها  واباحيته�ا  تهتكه�ا 
بالقيم الرس�الية والرسولية لحماية 

فرنس�ا وصيانة المجتمع الفرنسي 
الس�كوت عل�ى االس�تهتار  ولي�س 

والصمت على الفضيحة.
السيد هوالند : 

جنائ�زي  اس�تعراض  اقام�ة  ان 
بحض�ور  الرئاس�ي  القص�ر  ف�ي 
عائل�ة الش�رطي العرب�ي وتقلي�دك 
ميدالي�ة عل�ى جثمان�ه ل�ن يش�فع 
الفرنسية س�كوتها على  للسياس�ة 
ف�ي  المم�ارس  الفضائح�ي  البع�د 
الصحاف�ة الفرنس�ية وب�دل ان تقلد 
انته�ى  ميدالي�ة  القتي�ل  الجن�دي 
وهجها وبريقها ف�ي مربع الصورة 
والعربي�ة  الفرنس�ية  التلفزيوني�ة 
والدولي�ة كان علي�ك ان توق�ف في 
اليوم الثان�ي ق�رار الصحيفة بطبع 
اكثر من ثالثة مليون نسخة تضمنت 

نف�س الرس�ومات المس�يئة للنب�ي 
الكري�م في فرنس�ا وخارجها ما عد 
اكب�ر تحِد س�افر تمارس�ه صحيفة 
متهتك�ة اس�ائت لفرنس�ا وص�ورة 
التعاي�ش  وحال�ة  الديمقراطي�ة 
المجتمعي بين العرب والفرنس�يين 
وهي قضية غريبة وربما كان هناك 
تواطؤ بي�ن بعض االجه�زة االمنية 
الفرنسية التي تحمل ضغينة مماثلة 
لضغين�ة الصحيف�ة ورج�ال ف�ي ) 

شارلي ايبدو(.
اننا في العراق احزننا مشهد الدم 
في العاصمة الفرنس�ية باريس لكن 
ما كنا نتوقعه من الحكومة الفرنسية 
اجراء يتناس�ب ومستوى ) الخطيئة 
االعالمي�ة ( التي ارتكبتها الصحيفة 
وهي تس�يء الى نبي االس�الم ونبي 

الجالي�ات العربي�ة والمس�لمة ف�ي 
فرنس�ا وكان من المفترض ايضا ان 
تقدم الحكومة الفرنس�ية اعتذارها 
الكثر من مليار ونصف المليار مسلم 
في العالم بسبب هذه الخطيئة ال ان 
تحش�د مظاهرة بائس�ة في الشارع 
العملي�ة  له�ذه  رفض�ا  الفرنس�ي 
االرهابية .. ان هذه العملية س�تبدو 
ارهابي�ة اكثر ل�و مض�ت الحكومة 
الفرنس�ية بق�رار االعت�ذار ه�ذا او 
تكلي�ف الصحيف�ة بالضغ�ط عليها 
الى تقدي�م اعتذار مماثل لكن ذلك لم 
يحص�ل واتوقع وامام ه�ذا االزدراء 
واالس�تياء  الفرنس�ي  السياس�ي 
الش�عبي المتصاعد ازاء غض النظر 
عن سقطة ) شارلي ايبدو( ان تزداد 

النقمة في االيام المقبلة .

لقد عودنا االسالم على التسامح 
ونبذ العنف واختيار الوسطية نافذة 
لبناء مس�توى ممتلئ ف�ي العالقات 
الدولية وليس التعويل على العالقات 
الدولي�ة الفارغة ونحن ف�ي العراق 
نتطل�ع دائما لبناء عالقات وس�طية 
الحكوم�ة  م�ع  وهادف�ة  وهادئ�ة 
الفرنسية لكن ذلك مرهون بمستوى 
اداء الحكومة الفرنسية مع القضايا 
العربية واالسالمية وخاصة القضايا 
الروحية اذ كيف يمكن اقناع ش�عبنا 
ومجل�س  العراقي�ة  والحكوم�ة 
الن�واب العراق�ي بض�رورة وج�ود 
عالق�ات متنامية وفاعلة والحكومة 
الفرنس�ية تس�مح لبعض فضاءاتها 
االعالمي�ة باالس�اءة ال�ى االس�الم 

ونبيه الكريم ؟.
ان فرنس�ا تش�ارك ف�ي التحالف 
وطائ�رات  داع�ش  ض�د  الدول�ي 
المي�راج الفرنس�ية تقص�ف يومي�ا 
مواق�ع ه�ذا التنظي�م عل�ى امت�داد 
له�ذا  المفتوح�ة  الح�رب  جبه�ات 
عل�ى الحكومة الفرنس�ية ان تتوقع 
الس�يء والخيارات االس�وء من قبل 
المجموع�ات المس�لحة له�ذا عل�ى 
باري�س ومثل م�ا تمش�ط طائراتها 
المي�راج جبهات الق�ال لكي ال تترك 
اي ثغرة م�ع داعش عليه�ا ايضا ان 
ال تت�رك ثغرة ف�ي مجاله�ا المحلي 
حتى ال تتسلل ذئاب القاعدة وداعش 
منها لطع�ن التجربة الفرنس�ية من 
الظهر لكن باري�س فعلتها فقصفت 
طائراته�ا المي�راج جبه�ات القت�ال 
م�ع داع�ش وتركت ظهره�ا لخاليا 
االره�اب في الضواح�ي .. فتحولت 

الضاحية الفرنسية الى ضحية!.
السيد هوالند:

نحن نمر بمنعط�ف دولي خطير 
تمتح�ن في�ه مجتمعاتن�ا واراداتن�ا 
المس�لحة  وقواتن�ا  السياس�ية 
واس�تعداداتنا في الفصل االخير من 
حربن�ا م�ع االرهاب وعلين�ا جميعا 

التهي�ؤ لخ�وض ه�ذه المعركة الى 
النهاي�ة عب�ر تحصي�ن مجتمعاتن�ا 
م�ن الداخل وتوفي�ر البيئ�ة االمنية 
والسياس�ية الصالحة التي تستطيع 
الع�دوان  م�ن  باري�س  تحص�ن  ان 
والمجتم�ع الفرنس�ي م�ن التدمي�ر 
المنظم ال�ذي نواجه�ه بفعل وجود 
تنظي�م يمتل�ك الق�درة الفائق�ة في 
اخت�راق ال�دول والقي�ام بالعمليات 

المسلحة وارعاب الناس .
ربنا ف�ي قران�ه الكري�م يقول ) 
واع�دوا لهم م�ا اس�تطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم( وهذه االية دعوة لنا ولكم 
بالتعاون والعمل المش�ترك من اجل 
مواجهة هذا التنظي�م االرهابي عبر 
تقديم االس�لحة للحكوم�ة العراقية 
واالنفتاح عل�ى االخ العبادي وزيادة 
االستثمارات الفرنسية واالهم العمل 
الج�اد مع بغداد من دون ان نش�تغل 
برؤي�ة تقدم الدع�م للحكومة لكنها 
ال تس�تطيع ايق�اف جش�ع صحيفة 
نالت من كرامة نبي االسالم وكرامة 
مئ�ات االالف ف�ي باريس م�ن ابناء 

الجالية المسلمة .
ان�ا اعج�ب ان تك�ون صحيف�ة 
متهتك�ة اكب�ر م�ن حكوم�ة بحيث 
تطبع الصحيفة ثالثة مليون نس�خة 
م�ن عدد مس�يء لرس�ول االس�الم 
وليس هنال�ك ق�رار حكومي بوقف 
ه�ذا العدد عل�ى االقل.. لي�س هنالك 
منطق ف�ي الدني�ا يقب�ل بنظرية ان 
تك�ون صحيفة اكبر م�ن دولة او ان 
تك�ون الصحيف�ة ه�ي الت�ي تحرك 

مواقف الدولة .
سيد هوالند : 

مش�هدك وانت تض�ع )الميدالية 
الوطنية( على جثة الشرطي العربي 
عل�ى  ناجح�ا  مش�هدا  كان  القتي�ل 
مس�توى الص�ورة التلفزيونية لكن 
ادائك السياس�ي ف�ي مواجهة تمرد 

الصحيفة وصلفها .. لم يكن الئقا .

على باريس ان ال تترك
 ثغرة في مجالها المحلي حتى ال تتسلل ذئاب القاعدة وداعش

 لطعن التجربة الفرنسية

نواب املثنى يطالبون 
بزيادة ختصيصات املحافظة 

ألهنا »األكثر« فقرًا
       بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب ن�واب محافظ�ة المثن�ى بزيادة 
تخصيص�ات المحافظة في الموازنة المالية 
لعام 2015، مؤكدي�ن ضرورة اعتماد البيان 
االحصائ�ي ل�وزارة التخطيط في احتس�اب 
حصة المحافظة كونها من اكثر المحافظات 
المحافظ�ة عل�ي  النائ�ب ع�ن  فقرا.وق�ال 
المرش�دي في مؤتمر صحفي مش�ترك مع 
من النواب ان »ابن�اء محافظة المثنى عانوا 
االمري�ن في حقب�ة النظام البائ�د وفي ظل 
النظام السياسي الجديد ليجدوا انفسهم امام 
مظلومي�ة كبرى تتمثل في احتس�اب حصة 
المحافظة من تخصيص�ات الموازنة العامة 
على اس�اس عدد النفوس والتعداد السكاني 
مايجعلها تقع تحت طائلة الظلم والتهميش 
تحت�ل  »المحافظ�ة  ان  مجددا«.وأض�اف 
موقعا س�تراتيجيا بين م�دن العراق مقرونا 
بتاريخها الحض�اري العريق وازاء ذلك وفي 
ظل التف�اف ابن�اء المثنى ح�ول حكومتهم 
المركزي�ة وحكومتهم المحلية وإس�نادهم 
لها ف�ي الظروف االمنية والسياس�ية فضال 
ع�ن االعداد الكبيرة من ابناء الس�ماوة الذي 
يخوض�ون مع�ارك المصي�ر ض�د عصابات 
الش�رعي  بالح�ق  نطال�ب  فانن�ا  االره�اب 
لمحافظة المثن�ى للنهوض بالواقع الخدمي 

واالقتصادي والمعيشي البناءها«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشف وزير الدولة لشؤون مجلس 
النواب والمحافظات احمد الجبوري، 
أم�س االربع�اء، عن المباش�رة بنقل 
للمحافظ�ات،  ال�وزارات  صالحي�ات 
مش�يرا ال�ى أن نقل الصالحي�ات بدأ 
بوزارة البلديات تتبعها وزارة الصحة، 
فيم�ا اعتبر أن الع�راق تحول »فعليا« 

الى الالمركزية.
وقال الجبوري إن »مجلس الوزراء 

قرر خالل جلس�ته ال�30 تقديم طلباً 
للمحكم�ة االتحادية بس�حب الطعن 
بشأن منح الصالحيات للمحافظات«، 
موافق�ة  »وبع�د  أن�ه  إل�ى  مش�يراً 
المحكم�ة باش�رنا بنق�ل صالحيات 
الوزارات للمحافظات وفق قانون 21 

لعام 2008 والمعدل لعام 2013« .
وأض�اف الجب�وري أنه »ت�م البدء 
اوالً بنقل صالحي�ات وزارة البلديات 
إل�ى المحافظات وبعدها س�يتم نقل 
صالحي�ات وزارة الصحة«، مؤكداً أن 

»الع�راق بدأ اليوم فع�ال بالتحول الى 
الالمركزية« .

وأش�ار الجبوري إلى أن »الوزارة 
بنق�ل  الخ�اص  التقري�ر  س�تقدم 
ال�وزراء  مجل�س  ال�ى  الصالحي�ات 
لإلط�الع عليه«، مبين�ا أن »الحكومة 
والقواني�ن  الدس�تور  وف�ق  ج�ادة 
المعمول به�ا بمنح هذه الصالحيات 
للمحافظات«.وين�ص قانون 21 لعام 
2008 لمجال�س المحافظات الصادر 
م�ن مجلس النواب عل�ى إن لمجالس 

الرقابي�ة  الصالحي�ات  المحافظ�ات 
واإلش�رافية عل�ى جمي�ع ال�وزارات 
المحاك�م  باس�تثناء  ومؤسس�اتها 

والجامعات والجيش.
العراقي�ة  المحافظ�ات  وتعان�ي 
ومنها العاصمة بغداد منذ أعوام عدة، 
ال سيما بعد أحداث 2003، من مشاكل 
كبيرة على الصعيد الخدمي، ويأتي في 
رأس الخدمات غير المؤمنة، الكهرباء 
ومي�اه الش�رب والص�رف الصح�ي 

واالزدحام المروري وغيرها.

      بغداد / المستقبل العراقي

أب�دى أهال�ي مدين�ة القائ�م غربي 
االنب�ار، أمس األربع�اء، مخاوفهم من 
ح�دوث ح�االت تس�مم بنه�ر الف�رات 
نتيجة الحوام�ض المتراكمة في معمل 
فوس�فات القائ�م المتوقف ع�ن العمل 
بس�بب انقط�اع الكهرب�اء، محذري�ن 
حصول كارثة إنسانية في المدينة، فيما 

لفتوا الى احتمال وصول هذه المخلفات 
الى بغداد عبر نهر الفرات.وقال األهالي 
»هناك تخوف كبير م�ن حصول كارثة 
إنسانية وتس�مم في مياه نهر الفرات 
بس�بب تراكم مخلفات حوامض معمل 
فوس�فات قضاء القائم )350 كم غرب 
الرم�ادي(، ق�رب المعم�ل ووصوله�ا 
أن  األهال�ي،  الفرات«.وأض�اف  لنه�ر 
»معم�ل فوس�فات القائ�م كان يق�وم 

بتدوي�ر ه�ذه المخلفات، لك�ن توقفه 
عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء جعل 
الحوامض الكيمياوية تتراكم ويخش�ى 
من وصولها الى النهر«.وحذر األهالي، 
من أن »هذه الحوامض اذا وصلت مياه 
نه�ر الف�رات ستس�بب حاالت تس�مم 
كبي�رة لألهال�ي الذي�ن يعتم�دون على 
مي�اه ذلك النهر في الش�رب والطبخ«، 
الفتي�ن ال�ى احتم�ال »وص�ول ه�ذه 

المخلفات ال�ى بغداد عبر نهر الفرات«.
يذك�ر أن معم�ل فوس�فات القائم يقع 
ق�رب الح�دود العراقي�ة الس�ورية في 
أقص�ى غرب االنبار، وه�و متوقف عن 
العمل منذ أشهر بس�بب انتشار تنظيم 
»داع�ش« ف�ي تل�ك المناط�ق، ويض�م 
معمالً لحامض الفوسفوريك الذي يعد 
من أخطر المواد الكيمياوية التي تدخل 

في صناعة األسمدة.

وزير دولة: املبارشة بنقل صالحيات الوزارات إىل املحافظات 

أهايل القائم أمام »كارثة« بسبب تراكم احلوامض
 يف »الفوسفات«

تقرير »سبايكر« النهائي يؤكد وجود ضباط مقرصين وتعاون اهايل مع اجلناة
      بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت اللجنة التحقيقي�ة النيابية 
المكلف�ة بالتحقي�ق بجريم�ة قاعدة 
س�بايكر، أمس االربع�اء، أن التقرير 
النهائي بخص�وص الجريمة يتضمن 
وج�ود ضب�اط مقصري�ن بح�دوث 
الجريمة، وكذلك تعاون اهالي المنطقة 
الجناة.وقال  بالقاعدة م�ع  المحيطة 
عضو اللجنة النائب عن تيار االصالح 
الوطن�ي صباح الس�اعدي إن »تقرير 
اللجن�ة التحقيقية الذي يخص وزارة 
الدف�اع بش�أن قاع�دة س�بايكر ق�د 
انته�ى«، مبين�ا ان »اللجن�ة النيابي�ة 
الخاص�ة بالتحقيق�ي ف�ي القضي�ة 
قد اس�تلمت التقري�ر من ال�وزارة«. 
واض�اف الس�اعدي ان »هن�اك لجنة 
اخرى تتعل�ق بقضية س�بايكر وهي 
اللجنة الموح�دة التي تض�م ممثلين 
عن االمان�ة العامة لمجل�س الوزراء 
ووزارة حق�وق االنس�ان ومفوضية 
حقوق االنسان، ولجنة االمن والدفاع 
ولجنة العش�ائر النيابيتين«، مش�يرا 
ال�ى ان »عمل لجنة العش�ائر يختص 
باالتصال بالعش�ائر في مكان وقوع 
الجريمة«.واك�د الس�اعدي أن »هذه 

اللج�ان تم توحيد الجهود فيما بينها، 
وس�يتم رف�ع تقرير موح�د ونهائي 
عنها لرئاس�ة مجلس الن�واب«، الفتا 
ال�ى انه »رغم س�رية التقري�ر، لكنه 
يتضم�ن وج�ود ضب�اط مقصري�ن، 
م�ا ادى الى حص�ول الحادثة، وكذلك 

تع�اون بع�ض اهال�ي المنطق�ة مع 
الذي�ن ارتبكوا  االرهابي�ن والبعثيين 
الجريمة«. وتابع أنه »خالل الجلسات 
التقرير  المقبلة، س�يعرض  النيابي�ة 
على مجلس الن�واب بعد اخذ موافقة 
رئاسة المجلس«، داعيا اهالي ضحايا 

س�بايكر الى »تقديم شكوى للقضاء 
بغدادوالمحافظ�ات  ف�ي  العراق�ي 
لتس�جيل دع�وى بفق�دان ابناؤه�م 
حت�ى ال تضيع حقوقهم«. يش�ار الى 
أن تنظي�م »داعش« أع�دم المئات من 
المتدربي�ن والطلبة العس�كريين في 

الواقع�ة ش�مال  قاع�دة )س�بايكر( 
مدينة تكريت عندما فرض س�يطرته 
عل�ى ه�ذه المنطقة منتصف ش�هر 
حزي�ران الماضي، وأش�ارت مصادر 
أمنية الى أن س�بب إعدامهم يعود الى 

خلفيات طائفية.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الس�لطة القضائي�ة االتحادية عن اط�الق موقعها 
االلكترون�ي بحلّ�ة جديدة، مؤك�دة أنه راعى معايي�ر المواقع 

االلكترونية المتطورة على المستويين االعالمي والفني.
وق�ال الناطق الرس�مي، القاضي عب�د الس�تار بيرقدار إن 
»السلطة القضائية االتحادية اطلقت موقعها االلكتروني بحلة 

جديدة، مدعوماً بزوايا اخبارية وقضائية وقانونية«.
وتاب�ع أن »الموقع اصبح اش�به بوكال�ة اخبار متخصصة 
بالش�أن القضائي ه�ي االولى من نوعها في العراق«، مش�يراً 
إلى أن »هذه التجربة الجديدة على المواقع الرس�مية س�يعمل 
القض�اء عل�ى تطويرها بش�كل مس�تمر إلدام�ة التواصل مع 

وسائل االعالم والباحثين القانونيين«.
ولف�ت بيرق�دار إل�ى أن »الموقع الجديد ت�م تصميمه وفق 
معايي�ر اعالمي�ة وفني�ة عالي�ة المس�توى تحاك�ي المواق�ع 

االلكترونية المتطورة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د المبعوث الخ�اص للرئيس األمريكي ال�ى العراق جون 
آل�ن، أمس األربع�اء، أن الواليات المتحدة لن تس�لح العش�ائر 
الس�نية مباش�رة وإنما عن طريق وزارة الدفاع العراقية، فيما 

لفت الى أنواشنطن تقوم بمراجعة إستراتيجيتها في العراق.
وقال آلن في حديث لعدد من وس�ائل اإلعالم إن »أمريكا لم 
تس�لح العشائر الس�نية مباشرة«، مش�يرا الى »انها تعمل مع 

وزارة الدفاع العراقية لتوفير المعدات واألسلحة للعشائر«.
وأضاف آلن أن »أمريكا تقوم بمراجعة إستراتيجية التحالف 
الدولي التي تدعم بموجبها العراق لتالءم ظروفه«، مؤكدا على 

»ضرورة أن »تكون مؤثرة«.
وكان نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي طالب، في )9 
كانون الثاني 2015(، بدعم وتسليح العشائر والحشد الشعبي 
إلكمال االستعداد والجاهزية الكاملة لتحرير الموصل، فيما أكد 
وزي�ر الدفاع خالد العبيدي أن وزارته تدعم قوات البيش�مركة 

بمجال التسليح والتدريب كونها جزء من القوات العراقية.

      بغداد / المستقبل العراقي

اك�د االمين الع�ام لمنظمة التعاون االس�المي اي�اد مدني، 
أم�س االربعاء، خالل لقائه المرجع الديني األعلى الس�يد علي 
السيس�تاني ف�ي محافظ�ة النج�ف، ان الوفد جاء لالس�تماع 
للمرجع السيستاني واالستفادة من »نظرته« الشمولية لثالثة 

تحديات.
وق�ال مدني خالل مؤتمر صحافي ف�ي النجف إن »المرجع 
الديني االعلى الس�يد علي السيستاني عبر عن تقديره لزيارتنا 
واس�تمعنا له واس�تفدنا من نظرته الش�مولية لثالثة تحديات 
تواج�ه المنطقة«، مبينا ان »هذه التحديات تتمثل في االقتتال 

المذهبي وخطاب التطرف وفوبيا االسالم«.
واض�اف مدني ان�ه »بالنس�بة للقنوات الت�ي تحرض على 
الفت�ة، فأنن�ا ال نمل�ك قانونا وال آلي�ة اليقاف ه�ذه القنوات، 
ونسعى اليجاد قانون يمكن تطبيقه للحد من هذه الظاهرة«.

واشنطن: لن نسلح العشائر السنية مبارشة

منظمة التعاون االسالمي: استفدنا من السيد 
السيستاين بنظرته للتحديات

السلطة القضائية تطلق موقعها االلكرتوين 
بحّلة جديدة

أول وكالة اخبارية قضائية عراقية

        بغداد / المستقبل العراقي

دع��ا وزي�ر البلدي�ات واالش�غال العام�ة عبد الكري�م يونس 
االنصاري ال�ى االهتمام ورعاية المكفوفي�ن وتلبية احتياجاتهم 

التي اقرها القانون والتعليمات .
واوع�ز خالل لقاءه رئيس جمعية المكفوفين الى كافة دوائر 
الوزارة بحل مش�اكلهم واالهتمام بطلباته�م ومعاملتهم معاملة 

خاصة واالسراع بتوزيع االراضي السكنية لهم .
وق��دم الوزير االنص�اري دعم�اً مادي��اً ومعنوي��اً للجمعية 
مش�ي�راً الى أن الوزارة ستلبي احتياجاتهم قدر تعلق االم�ر به�ا 

دون تأخي���ر .
من جهته اش���اد رئي�س الجمعية برعاي�ة الوزير االنصاري 
للمكفوفي�ن وتلبي�ة مطالبه�م وكان خي�ر عون واس�ن�اد لهذه 

الشريحة ونتمنى ان يحذو الجميع حذوه.

وزير البلديات يقدم دعمـًا ماليـًا ومعنويـًا جلمعية املكفوفني
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             بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير العمل والشؤون االجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان »ايجاد المحافظات لموارد 
بديلة يؤدي الى دعم حركة التنمية ويوفر فرص اوسع لالستثمار في تلك المحافظات«.وذكرت الوزارة 
في بيان ان »الوزير بين خالل اس�تقباله لمحافظ بابل صادق مدلول الس�لطاني ان العراق يمر في ازمة 
مالية بس�بب انخفاض اس�عار النفط وحمالت الترشيد يستوجب ايجاد خطط عمل تهدف الى التخفيف 
م�ن تبعات تل�ك االزمة ومنها ايجاد موارد بديلة في المحافظات عن طريق اس�تغالل المكانة التاريخية 
لها واالهتمام بالجانب الس�ياحي والعمراني والتي تؤدي بدورها الى توفير فرص اوس�ع لالس�تثمار.

كما بين السوداني اهمية قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال في استقطاب الباحثين عن العمل 
وتوجهه�م نحو القطاع الخاص كونه يوفر مبلغاً تقاعدياً للعاملين ويوفر خدمات صحية ولوجس�تية، 
مش�دداً على ضرورة تعاون المحافظات ومجالس�ها م�ع وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية في الزام 
الشركات العاملة في تلك المحافظات لتشغيل عمالة وطنية في شركاتهم بنسبة %50 عند استقدامهم 

للعمالة االجنبية وهذا بدوره يوفر فرصة اخرى للحد من ظاهرة البطالة.

إلزام الشركات األجنبية بتشغيل نصف عمالها من العراقيين 

أسلحة متطورة تدخل اخلدمة يف االنبار لتطهريها من »داعش«
     المستقبل العراقي / فرح حمادي

أم�س  األمني�ة,  الق�وات  ش�رعت 
عس�كرية  عملي�ة  بتنفي�ذ  األربع�اء, 
واس�عة م�ن أرب�ع مح�اور لتطهي�ر 
الفلوج�ة من الزم�ر اإلرهابية, وفيما 
الت�ي  المدين�ة,  يش�ير قائ�د ش�رطة 
يس�يطر عليها “داع�ش” منذ أكثر من 
ع�ام, إلى أن قواته س�تتخدم أس�لحة 
متطورة وحديث�ة لدك أوكار اإلرهاب, 
طالب�ت الحكومة المحلية ف�ي االنبار 
طيران التحالف الدولي بتكثيف طلعاته 
الس�تهداف  يوم�ي  بش�كل  الجوي�ة 

العناصر اإلجرامية.
وقال قائد ش�رطة الفلوجة العقيد 
ل�”المس�تقبل  الزوبع�ي   فيص�ل 
العراق�ي”, ان “الق�وات االمني�ة م�ن 
الجيش والش�رطة ومقاتلي العش�ائر 

تنف�ذ  القتالي�ة  المروحي�ات  وبدع�م 
النط�اق  واس�عة  عس�كرية  عملي�ة 
لتطهير الفلوجة من اربعة محاور من 

عصابات تنظيم داعش االرهابي”.
االمني�ة  الق�وات  أن”  وأض�اف 
ستستخدم اسلحة وصواريخ متطورة 
لدك مق�رات واوكار داع�ش االرهابي 

الذي لن نرحم منهم احد”.
وأعلن�ت مديري�ة ش�رطة الفلوجة 
نق�ل جمي�ع عناص�ر مراكزه�ا فضالً 
عن مالكه�ا  القتالي والعس�كري من 
المحيطي�ن  ال�ى  الفلوج�ة   عامري�ة 
الش�رقي والجنوبي للفلوجة استعداداً 
لتطهيره�ا من تنظيم )داعش(، وفيما 
خ�الل  س�تنطلق  العملي�ة  أن  بّين�ت 

“الساعات القليلة المقبلة”.
م�ن جانب�ه, أعل�ن عض�و مجلس 
محافظ�ة االنب�ار محم�د الدليمي ، ان 

الق�وات االمني�ة بحاج�ة ال�ى تكثيف 
الطيران األمريكي طلعاته لدعم قوات 
الجي�ش ومقاتل�ي العش�ائر لتطهي�ر 

المناطق الغربية .
وق�ال محم�د الدليم�ي ف�ي حديثه 
ل�”المس�تقبل العراق�ي”, ان “القوات 
األمنية مس�تمرة بمعارك التطهير في 
المناط�ق الغربية لالنب�ار ودك معاقل 
داع�ش اإلرهاب�ي, لكنه�م بحاجة إلى 
للطي�ران  الجوي�ة  الطلع�ات  تكثي�ف 
األمريكي لضمان من�ع تقدم اإلرهاب 

إلى مناطق أخرى”.
وأضاف أن” القوات األمنية نجحت 
ف�ي تطهي�ر مناطق واس�عة من مدن 
االنبار لكن الطيران االمريكي والدولي 

يجب تكثيف طلعاته بشكل يومي”.
وبحس�ب مص�در امني م�ن داخل 
االنب�ار, فان “طي�ران التحالف الدولي 

قص�ف رت�ال كبي�را لعصاب�ات داعش 
اإلرهابية غربي المحافظة مما أس�فر 

عن أبادته بالكامل”.
وقال المصدر ان “الطيران استهدف 
الرت�ل بالق�رب م�ن جس�ر الفحيمي 
غ�رب قضاء حديث�ة”، مش�يرا الى ان 
“عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة كان�ت 
تعد لش�ن هجوم من عدة محاور على 

القضاء المذكور”.
االمني�ة  الق�وات  ان  ال�ى  يش�ار 
وبمس�اندة ابن�اء العش�ائر وطي�ران 
عس�كرية  عملي�ات  تش�ن  التحال�ف 
وغارات مستمرة على مواقع عصابات 

داعش االرهابية.
بدوره, أعلن قائد شرطة االنبار، عن 
مقتل القائ�د الميدان�ي لتنظيم داعش 
وتس�عة من معاونيه بمع�ارك تطهير 

مداخل الرطبة غرب االنبار .

وقال اللواء الركن كاظم الفهداوي, 
ان” القوات االمنية وبدعم من الطيران 
االمريكي�ة تمكن�ت م�ن قت�ل القائ�د 
وتس�عة  داع�ش  لتنظي�م  العس�كري 
م�ن معاونيه بمع�ارك تطهي�ر قضاء 
الرطب�ة غرب االنب�ار وتدمير عدد من 

عجالتهم”.
وأضاف أن “الق�وات األمنية تتقدم 
إلى مداخل ومخ�ارج ومحيط الرطبة 
وبشكل تدريجي مع العمل على تحرير 

المناطق الغربية”. 
في الغضون, قال  قائممقام قضاء 
حديثة عبد الحكيم الجغيفي، أن تنظيم 
“داعش” يحاول شن هجوم واسع من 
أربعة محاور على القضاء، مشيراً إلى 
أن الق�وات األمني�ة اتخ�ذت إجراءات 

مشددة لصد الهجوم.
ولف�ت الجغيف�ي إل�ى ان “تنظي�م 

داع�ش اإلرهاب�ي يحاول ش�ن هجوم 
عل�ى قض�اء حديث�ة )160ك�م غ�رب 
الرمادي( من أربع�ة محاور وذلك من 
خالل تحش�يد عناصره ف�ي منطقتين 
م�ن الجه�ة الغربي�ة ومنطقتي�ن من 

الجهة الجنوبية للقضاء”.
“الق�وات  أن  الجغيف�ي،  وأض�اف 
العش�ائر  المس�نودة بمقاتلي  األمنية 
اتخذت إج�راءات مش�ددة على جميع 
الس�واتر والقواط�ع لص�د أي هجوم 

محتمل للتنظيم اإلرهابي”.
وتخوض الق�وات األمنية المرابطة 
في االنب�ار مع�ارك طاحنة من�ذ اكثر 
من خمسة اشهر ضد عصابات داعش 
اإلرهابية وبعض التنظيمات المتشددة 
كبي�رة  خس�ائر  وكبدته�م  األخ�رى 
بمعاونة العش�ائر والحش�د الش�عبي 

وتمكنت من تحرير مناطق عدة.

      المستقبل العراقي/ نهاد فالح

ترددت أنباء واردة من الموصل 
ع�ن محاص�رة المج�رم أب�و بكر 
البغ�دادي زعيم ما يع�رف بتنظيم 
شرس�ة  مع�ارك  بع�د  “داع�ش” 
تقوده�ا الق�وات األمني�ة وقوات 
البيش�مركة المرابط�ة في مناطق 
جنوب الموصل, لك�ن مصادر من 
داخل المدينة تحدث�ت عن إصابته 
بعد هزيمة نك�راء تلقاها التنظيم 
اإلرهابي عق�ب محاولته الهجوم 
محاصرت�ه  اربيل.وبي�ن  عل�ى 
وإصابته, يش�ير نائب في التحالف 
البغ�دادي  ان  ال�ى  الكردس�تاني 
نفذ حمل�ة إعدامات واس�عة بحق 
عناصره اثر الهزيمة في معركة “ 

الكوير – مخمور”.
وكان “داعش” قد شن هجوما 
واس�عا، الثالثاء، على محور كوير 
)40 ك�م جنوبي أربي�ل(، وتمكنت 
البيش�مركة من التصدي للهجوم، 
ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى 

في صفوف التنظيم.وعقب الهزائم 
التي تلقاها,فان” داعش اإلرهابي 
يتحشد قرب القيارة جنوب مدينة 
الموص�ل لغ�رض الهج�وم عل�ى 
محور “مخم�ور� الكوير” جنوب 
غرب مدينة أربيل.وبحسب مصدر 
امني,  أن “التنظيم يتحشد بقيادة 
ابو عمر الشيش�اني لش�ن هجوم 
)مخم�ور�  مح�ور  عل�ى  واس�ع 
الكوي�ر( جن�وب ش�رق الموص�ل 
والذي تلقى التنظيم فيه عش�رات 
الضرب�ات الموجع�ة “, مضيفا أن 
“عدد إرهابيي داعش المتحش�دين 

هو 400 عنصر”.
 وكانت ق�وات البيش�مركة قد 
اس�تردت الس�يطرة عل�ى مناطق 
الكوي�ر ومخم�ور بعد أن س�يطر 
عليه�ا عناص�ر “داع�ش” مطل�ع 

شهر آب من العام الماضي.
وع�ن مصير اإلرهاب�ي أبو بكر 
البغ�دادي, ق�ال مص�در محلي في 
محافظ�ة نين�وى, “هنال�ك أنب�اء 
تفي�د بإصابت�ه وعدد م�ن قيادات 

التنظيم بقصف جوي شنه طيران 
ش�رق  جن�وب  الدول�ي  التحال�ف 
لداعش  الموصل اس�تهدف تجمعاً 
يض�م البغدادي”.وذك�رت مصادر 
إعالمية، ان البغدادي محاصر، في 
قري�ة الس�المية ف�ي الموصل وال 
يس�تطيع مغ�ادرة القرية بس�بب 
قص�ف الطي�ران الكثيف م�ن قبل 

قوات التحالف. 
في الغضون, كشف مسؤول في 
الحزب الديمقراطي الكردس�تاني، 
امس األربع�اء، عن صدور أمر من 
زعي�م “داعش” أبو بك�ر البغدادي 
بإعدام 56 عنصرا من التنظيم عقب 
هزيمت�ه في منطق�ة كوير جنوب 
أربيل، فيما أكد مقتل وإصابة أكثر 

من 400 عنص�ر من التنظيم خالل 
االشتباكات مع البيشمركة.

وق�ال مس�ؤول إع�الم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بالموصل 
سعيد مموزيني، إن “زعيم تنظيم 
داعش أبو بكر البغ�دادي أعدم 56 
من مس�لحيه عقب هزيمتهم أمام 
البيش�مركة ف�ي منطق�ة  ق�وات 

كوي�ر جنوب�ي أربي�ل”، مبين�ا أن 
منطق�ة  ف�ي  تم�ت  “اإلعدام�ات 

النمرود شرقي الموصل”.
أن  مموزين�ي  وأض�اف 
“المع�ارك الت�ي دارت بي�ن داعش 
والبيش�مركة في مناط�ق جنوب 
أربي�ل، أس�فرت ع�ن مقت�ل نحو 
300 عنص�ر من التنظي�م وإصابة 
نح�و 102 آخري�ن”، مش�يرا ال�ى 
أن “مستش�فيات الموص�ل تكتظ 
تراج�ع  وس�ط  داع�ش  بجرح�ى 
الخدم�ات والمس�تلزمات الطبي�ة 

والصحية في المحافظة”.
البيش�مركة  ق�وات  أن  يذك�ر 
اس�تعادت الس�يطرة على مناطق 
واس�عة متاخمة إلقليم كردستان 
ف�ي الموصل، ف�ي حين م�ا زالت 
مناطق أخ�رى خاضعة لس�يطرة 
اجت�اح  ال�ذي  “داع�ش”  تنظي�م 
المحافظة في )10 حزيران 2014( 
وانتشر أيضا في محافظات صالح 
الدين وديالى وكرك�وك باإلضافة 

إلى األنبار.

وأخل�ى تنظيم “داعش” جس�ر 
الحرية والعتيق والجس�ور الثالثة 
األخرى ف�ي المدينة م�ن مفارزه 
وس�يطراته ونقله�ا ال�ى اماك�ن 
اخرى خش�ية اس�تهدافها من قبل 
طي�ران التحالف الدول�ي والجيش 

العراقي, بحسب مصادر مطلعة.
وألقت وزارة الدفاع منشورات 
المدنيي�ن  فيه�ا  طالب�ت  ورقي�ة 
اماكن  االبتع�اد ع�ن  الموصليي�ن 
تواج�د داع�ش م�ن اج�ل تجنبهم 
اضرار الضربات الجوية التي سيتم 

شنها للقضاء على االرهابيين.
ولم يح�دد رئيس الوزراء حيدر 
العب�ادي موع�دا لتحري�ر مدين�ة 
الموصل التي يسيطر عليها تنظيم 
داعش منذ حزي�ران الماضي قائال 
“الموصل ال اس�تطيع التحديد في 
موعد تحريرها وربما يكون قريبا 
جدا، وأس�رع من التص�ور”، مبينا 
“ال نري�د أن نتق�دم إل�ى الموصل 
بدون تخطيط ولكن تحرير تكريت 

هي أقل من شهر”.

       المستقبل العراقي / ترجمة رحيم شامخ

كان هن�اك وق�ت بدا في�ه كأن 
تنظي�م )داع�ش( ال يمك�ن وق�ف 
زحفه. ففي شهري أيلول وتشرين 
األول عندما استولى التنظيم خالل 
هجوم كبير على أراضي في االنبار 
بلغ ذروته بس�قوط بلدة هيت في 
13 تش�رين األول، خشي مراقبون 
أن�ه حتى بغ�داد كان ف�ي طريقها 
الى للسقوط. اما االن فان التنظيم 
يق�وم بحرك�ة عس�كرية كب�رى 
أخرى ف�ي االنبار، ولكن المخاوف 
من قدرة التنظيم على االس�تمرار 
في التقدم اخذت تتالشى وأضحى 
يتراج�ع  التنظي�م  ان  واضح�ا 
بش�كل متزايد.لقد طبعت س�مات 
الوحشية والمفاجاة صورة داعش 
بطابعه�ا واظهرت�ه كقطي�ع من 
المهاجمة.  المستوحش�ة  الذئ�اب 
لكن ه�ذا التنظيم ارتكب كثيرا من 
األخطاء االس�تراتيجية على طول 
مسار تقدمه، واذا كان قوام حياة 
التنظيم هما جزئيا األرض والمال 
فان ش�ري����ان حياته األس�اس 
يبقى هو ادامة زخ�م الحركة ضد 
ع�دو ضعيف وغير مس�تعد. وهذا 
الزخم ال�ذي بلغ ذروت�ه في أوائل 

اب توقف االن.

فاين أصاب داعش الغرور؟ لقد 
كان التنظي�م محاطا بصفوف من 
األعداء األقوياء عندما بدا ببس�ط 
س�يطرته في العراق عبر هجومه 
الخاطف، مثل الحكوم�ة العراقية 
والنظ�ام اإليراني وحتى منظمات 
إرهابية مثل جبه�ة النصرة والتي 
اش�تبك معه�ا التنظيم ع�دة مرات 
ف�ي س�وريا. لكن ه�ذا الهجوم لم 
يك�ن من عم�ل داع�ش وحدها بل 
قات�ل إل�ى جانبه ائت�الف من عدة 
جماع�ات س�نية مس�لحة  تض�م 
أعضاء س�ابقين في ح�زب البعث 
الصدام�ي، وكان الهجوم مدعوما 
أيض�ا على نطاق واس�ع م�ن قبل 
ف�ي  الس�اخطة  الس�نية  النخب�ة 

العراق.
ولكن حالما قام التنظيم بتامين 
مكاسبه األولية اس�رع الى خيانة 
الت�ي س�اندته  ذاته�ا  الجماع�ات 
ف�ي تقدمه وخاص�ة إعالنه إعادة 
تأسيس الخالفة  وإعالن المتحدث 
باس�مه أب�و محم�د العدنان�ي أن 
)تمدد دولة الخالفة يلغي ش�رعية 
والجماع�ات  اإلم�ارات  جمي�ع 
والدول والتنظيمات الموجودة في 
الدول�ة االس�المية( فه�ذا اإلعالن 
يشير بش�كل واضح الى ابطال أي 
س�لطة لحلفائه  وقد قام في أوائل 

ش�هر تم�وز باعتقال ق�ادة البعث 
الس�ابقين ف�ي الموص�ل. وبفعله 
هذا فقد خلق إش�كالية لنفسه ألن 
البعثيين السابقين كانوا هم الذين 
المدين�ة  وإدارة  الحك�م  يتول�ون 
الواقعة في ش�مال الع�راق ما أدى 
ال�ى انهيار س�ريع للخدم�ات في 

المدينة.
كم�ا ان داع�ش ارتك�ب خط�ا 
قات�ال ف�ي بداي�ة ش�هر اب عندما 
ش�ن عملي�ة توغل مفاج�أة داخل 
الع�راق  ف�ي  الكردي�ة  األراض�ي 
وس�ارع ال�ى ارتكاب حمل�ة إبادة 
جماعي�ة ض�د الطائف�ة اليزيدي�ة 
واس�تعباد نس�اءها. ولم يكن هذا 
التح�رك مب�ررا م�ن وجه�ة نظر 
البيش�مركة  فق�وات  عس�كرية، 
ف�ي حكومة إقلي�م كردس�تان لم 
تقات�ل داعش كم�ا ان اليزيديين ال 
يشكلون خطرا عليه. هذه األفعال 
إضافة الى قطع راسي الصحفيين 
األمريكيين جيمس فولي وستيفن 
س�وتلوف جلب مزيدا م�ن األعداء 
إل�ى الميدان بما ف�ي ذلك الواليات 
المتحدة مدعومة بالتحالف الدولي 

للقيام بعمل عسكري.
لك�ن العالم�ة األكث�ر وضوحا 
على تراجع داع�ش هي عدم قدرة 
التنظيم على االستيالء على أراض 

جديدة، فلم يستطع السيطرة على 
أي مدينة او بلدة منذ سيطرته على 
هيت )التي هي بدورها لم تكن بها 
حاجة ال�ى مجهود كبير(. صحيح 
ان داعش اس�تمر باالس�تيالء على 
بعض الق�رى من حي�ن الخر مثل 
األول  كان�ون   27 ف�ي  اس�تيالءه 
الماضي على 14 قرية في محافظة 
األنبار بعد انس�حاب ق�وات االمن 
العراقي�ة من المنطق�ة، ولكن تلك 
القرى كلها التساوي مدينة واحدة 
كبيرة كما ان الجيش العراقي كان 
قد س�بق ل�ه ان حررها م�ن ايدي 
داع�ش خ�الل يومين فق�ط وفي 
تشرين األول ش�ن داعش هجوما 
عنيفا لالستيالء على مدينة كوباني 
الفيلسوف  الس�ورية بحيث توقع 
الفرنسي برنار هنري ليفي وفتها 
في تصريح لصحيفة نيو ربيبابلك 
انها ستسقط في غضون ساعات، 
لكنها لم تس�قط حتى االن، ويبدو 
ان الق�وات الكردية له�ا اليد العليا 
في الوقت الراهن وما تزال المدينة 
عصي�ة. وع�الوة عل�ى ذل�ك فان 
داعش يواص�ل خس�ارة مزيد من 
المناطق ولو بشكل غير متساوق، 
فق�د س�حب التنظي�م قوات�ه من 
منطقة س�نجار في الع�راق وهي 
الت�ي تش�كل اح�دى ط�رق امداده 

الرئيس�ية )طري�ق االم�داد الثاني 
هو تلعفر( م�ا يهدد بعزل التنظيم 

في الموصل.
وق�د أدت وحش�ية التنظيم الى 
فالمعارض�ة  العزل�ة،  مزي�د م�ن 
الداخلي�ة ل�ه تزداد بين الس�نة في 
الموصل واالنبار، عل�ى الرغم من 
ان داع�ش نج�ح أخي�را ف�ي قمع 
التم�رد ضده في مدين�ة دير الزور 
الس�ورية. وم�ن المؤك�د ان هذه 
االنتفاض�ات ض�ده س�تزداد كلما 
ضع�ف التنظي�م. وفي االثن�اء بدا 
قادة التنظيم اكثر ارتيابا وشكوكا 
م�ا دفعه�م ال�ى قت�ل العدي�د من 
مقاتليه�م ف�ي الموص�ل واماكن 
أخ�رى، فعلى س�بيل المثال تم في 
ش�هر كان�ون األول الماض�ي قتل 
محم�د الطواهلة مس�ؤول داعش 
ف�ي الموص�ل رمي�ا بالرص�اص. 
كما ان سوء اإلدارة البيروقراطية 
لداع�ش ادت الى اقص�اء وحرمان 
السكان المحليين مع انعدام فرص 
العمل والخدمات األساس�ية. وقد 
اوجز احد الس�كان وصف الوضع 
في الموصل لصحيفة فاينانش�ال 
تايم�ز بقول�ه )عندم�ا كن�ت ف�ي 
الس�ابعة من عمري ب�دأت الحرب 
ضد إيران. ومن�ذ ذلك الحين، نحن 
ف�ي حال�ة ح�رب، ولق�د تحملن�ا 

قس�وة العقوبات الدولية، والفقر 
والظل�م. لكن لم يحصل ابدا أس�وأ 

مما هو عليه االمر اآلن(.
لق�د تقلص�ت الم�وارد المالية 
والعس�كرية لتنظي�م داعش ايضا 
الجوي�ة  الضرب�ات  دم�رت  كم�ا 
االمريكية معدات التنظيم وقدراته 
عل�ى تكري�ر النف�ط. صحي�ح ان 
داع�ش ما ي�زال ق�ادرا عل�ى بيع 
النفط المكرر في السوق السوداء، 
ولكن الفرق بين السعر الذي يمكن 
أن يحدد لغير المكرر مقابل النفط 
المكرر كبير. وقد أش�ارت تقارير 
هذا االس�بوع الى ان داعش يتوقع 
فائضا يصل الى 250 مليون دوالر 
ف�ي ميزانيت�ه الت�ي تبل�غ 2 مليار 
دوالر، لكن اليمكن التأكد من هذه 
األرقام التي يعلنها التنظيم فليس 
هناك تدقيق خارجي مستقل لهذه 

الحسابات.
ع�الوة على ذل�ك تفتقر داعش 
إل�ى قاع�دة صناعي�ة ق�ادرة على 
الحف�اظ على قدراتها العس�كرية 
)فمحافظات نينوى وصالح الدين 
فيها عدد من المصانع، ولكن هناك 
نقص في الك�وادر الفنية المؤهلة 
الدارتها وتشغيلها(. فليس بإمكان 
التنظيم تصني�ع الدروع الثقيلة او 
الدروع الش�خصية او ناقالت جند 

مدرعة اوعربات الهمفي اوأسلحة 
مضادة للدبابات اوصواريخ أرض-

جو، اوأس�لحة مض�ادة للطائرات، 
أو محطات رادار. وس�يلته الوحيد 
هي ان يستولي على هذه المعدات 
وكانت اخر مرة تمكن فيها من ذلك 

بنجاح هي في شهر اب الماضي.
تمث�ل  النكس�ات  ه�ذه  كل  ان 
بس�بب  لداع�ش  خطي�را  تهدي�دا 
اعتم�اده على الزخم العس�كري - 
ذل�ك االعتم�اد الذي عب�ر عنه في 
الع�دد األخير من مجل�ة دابق التي 
يصدرها التنظيم باللغة اإلنجليزية. 
فقد أش�ارت مقالة تحم�ل توقيع 
الصحف�ي البريطاني ج�ون كانتل 
ال�ذي جندته داعش بالقوة لنش�ر 
دعاياته�ا اإلعالمية، الى انه )كلما 
ازدادت االنتص�ارات التي يحققها 
التنظي�م كلما ج�ذب مقاتلين اكثر 
الى صفوف�ه، وهذا ب�دوره يؤدي 
الى مزيد من التوس�ع والمزيد من 
االنتصارات الى ان يصل الى الحجم 
ال�ذي يؤهل�ه الن يحق�ق االكتفاء 
الذات�ي( ولكن التنظي�م لم يتمكن 
حتى االن من تحقيق هذا االكتفاء 
المزيد  الذات�ي. فاجتذاب وتجني�د 
الى  المتحمس�ين  المقاتلي�ن  م�ن 
صفوفه يبقى مسالة حياة اوموت 

بالنسبة للتنظيم وليس ترفا.

 البغدادي مصاب يف املوصل.. و»داعش« يتحشد ملهامجة اربيل

»داعش« يفقد احللفاء يف العراق وسوريا.. و »خزينته« عىل وشك النفاد
التنظيم اإلرهاب في عزلة
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السياس�ة،  ه�ذه  اصطدم�ت  وبعدم�ا 
س�ورياً، بحائ�ط مس�دود وعج�زت ع�ن 
تحقي�ق األه�داف المتوخ�اة منه�ا، ب�دأت 
تداعياتها ترتّد باتجاه األراضي الس�عودية، 
حيث ارتفع خالل الفترة الماضية منسوب 

التهديد الذي يستهدف أمنها واستقرارها.
وعكس سلوك االستخبارات السعودية، 
المتمثل في حده األعلى بتش�جيع وتسهيل 
»الهجرة الجماعية« للمتطرفين المتواجدين 
عل�ى أراضيه�ا، وف�ي ح�ده األدن�ى بغض 
الطرف وعدم اتخاذ أي إجراءات فاعلة للحد 
منه، رغبة دفينة لدى الس�لطات السعودية 
بالتخلص من الخط�ر المحتمل الذي يمثله 
ه�ؤالء المتطرف�ون عليه�ا، وبالتالي جاء 
تصدي�ره إل�ى س�وريا لض�رب عصفورين 
بحجر واحد، األول محاولة إس�قاط النظام 
الس�وري بأي ثمن، والثاني توجيه نش�اط 
المتطرفين الس�عوديين بعي�داً عن أراضي 

السعودية.
وبالرغ�م م�ن أن الري�اض اتخ�ذت منذ 
ب�دء العام الماضي إجراءات عّدة تس�تهدف 
الح�د م�ن مش�اركة مواطنيها ف�ي أعمال 
القت�ال، حي�ث أص�درت تش�ريعات تعاقب 
عل�ى هذه المش�اركة، كما أص�درت قائمة 
لتصني�ف بع�ض التنظيم�ات العامل�ة في 
سوريا على أنها إرهابية، إال أن غالبية هذه 
اإلج�راءات بقي�ت حب�راً عل�ى ورق، فعلى 
األرض لم يتغير شيء، حيث ما زالت قوافل 
»الجهاديين« السعوديين تصل إلى األراضي 
الس�ورية م�روراً بتركي�ا، وكأّن ش�يئاً لم 
يكن. وليس لهذا س�وى أحد تفسيرين، إما 
أن الرياض عاجزة عن تطبيق التش�ريعات 
الت�ي تصدرها، وإما أنها ل�م تكن جادة في 

اإلجراءات التي اتخذتها.
ومن غي�ر المس�تبعد أن تك�ون األمور 
خرجت عن سيطرة االستخبارات السعودية 
لع�دة أس�باب، منه�ا ازدي�اد ق�وة بع�ض 
الفصائل المتشددة واس�تغنائها عن الدعم 
الخارج�ي، وبالتالي تمرده�ا على إمالءات 
بعض أجهزة االس�تخبارات المؤثرة، ومن 
ضمنه�ا الرياض، ومنها التباين بين أجنحة 
الحك�م الس�عودي حول السياس�ة الواجب 
اتباعه�ا تج�اه كل م�ن س�وريا والع�راق، 
واس�تمرار بعض هذه األجنحة في الرهان 
على دعم الفصائل اإلسالمية، أو على األقل 
العم�ل على ع�دم إضعافها، إلبقاء دمش�ق 
وبغداد تح�ت وطأة االس�تنزاف. وأخيراً ال 
يخف�ى أن بعض الفصائل المتش�ددة لديها 
حلم قديم بالوصول إلى األراضي السعودية، 
ومحاولة الس�يطرة على األماكن المقدسة 
فيها، وعلى رأس هذه الفصائل يأتي تنظيم 
»الدول�ة اإلس�المية في العراق والش�ام«- 
»داعش«، الذي باإلضافة إلى »الحلم«، لديه 
ثارات كثيرة مع السلطات السعودية بسبب 

دعمها »صحوات« العراق ضده.
ل�م  الس�عودية  الس�لطات  أن  ويب�دو 
تتعل�م م�ن ال�دروس الس�ابقة، خصوصاً 
تصدي�ر  سياس�ة  ألن  أفغانس�تان،  درس 
المتطرفي�ن ترتد عليها في كل مرة، ويعود 
المتطرف�ون الذي�ن عمل�ت عل�ى التخلص 
منه�م لتهديدها بعد اكتس�ابهم المزيد من 
الخب�رات العس�كرية والقتالي�ة. وفي هذا 
الس�ياق، فإن حادث�ة عرعر تحم�ل العديد 
من المؤش�رات، ليس على فش�ل السياسة 
السعودية وحسب، بل على انقالبها ضدها، 
وبالتال�ي تزايد احتم�االت تعرضها للمزيد 

من الهجمات مستقبالً.والمثير لالنتباه، أن 
أحد منفذي الهجوم عل�ى المنفذ الحدودي 
ف�ي عرع�ر بي�ن الس�عودية والع�راق، هو 
م�ن »المقاتلين« الس�عوديين الذين غّضت 
المملكة طرفها عن »نفيرهم« إلى س�وريا 
للمش�اركة في القتال فيه�ا. حيث نجح أبو 
ذر الشالحي، وهو س�عودي الجنسية، في 
االنتقال إلى سوريا، برغم أنه من المعتقلين 
السابقين في س�جن حائر، كما أنه ممنوع 
من السفر بموجب قرار رسمي. وشارك في 
س�وريا في القتال على مدى أشهر طويلة، 
خصوص�اً في مدينتي حمص والرقة، األمر 
الذي أتاح له اكتساب مهارات قتالية جديدة، 
وذلك قبل أن ينتقل إلى العراق لتنفيذ مهمة 
مح�ددة هي تنفي�ذ عملية عرع�ر مع ثالثة 

آخرين، عرف من بينهم أبو فجر الش�مري، 
الس�عودي الجنس�ية كذلك.ومن المعروف 
عن أبي ذر أنه كان من رؤوس حملة »فكوا 
العان�ي« التي تس�تهدف المطالبة باإلفراج 
ع�ن المعتقلين الس�عوديين، كم�ا أنه أحد 
أبرز المنش�دين، وله قصائد عديدة تتضمن 
تحريض�اً ض�د الس�لطات الس�عودية. وقد 
يكون »داعش« استغل هذه الناحية الختيار 
الش�الحي ليك�ون االنتح�اري األول ال�ذي 
يستهدف السعودية باسم »دولة الخالفة«.

ولكن، بالرغم من أن بوادر انقالب السحر 
على الس�احر قد بدأت تباش�يرها بالظهور 
بشكل واضح، وبدأت المؤشرات على فشل 
السياسة الس�عودية تتزايد، واألهم أن هذه 
السياس�ة أخذت تشكل خطراً على المملكة 

نفسها جراء تزايد العمليات التي تستهدفها، 
إال أن كل ذل�ك ل�م يش�كل دافع�اً لس�لطات 
الري�اض كي تعي�د النظ�ر في سياس�تها، 
وه�ذا ما يعزز من فرضي�ة أن الخلل يتعلق 
ببنية الحكم السعودي والترهل الذي أصابه 
وع�دم قدرته على ف�رض قراراته.ومما له 
داللت�ه في ه�ذا الس�ياق، أنه بعد س�اعات 
فقط م�ن تنفيذ عملية عرع�ر، وصلت إلى 
س�وريا قافل�ة جدي�دة م�ن »الجهاديي�ن« 
الس�عوديين بقيادة عبد الرحم�ن القويعي 
وجم�ال األس�لمي. والغري�ب أن األخيرين 
تمكن�ا من الخ�روج من الس�عودية، برغم 
أنهما م�ن العائدي�ن إليها بعد مش�اركتهم 
في القتال قبل حوالي س�نتين، حيث تشير 
المعلومات إلى أن القويعي واألسلمي دخال 

إلى س�وريا بداية العام 2012، حيث انتسبا 
إلى »حركة أح��رار الش��ام« وقاتال ضمن 
صف��وفه�ا قب�ل أن يعودا إل�ى بالده��ما 
أواخ�ر العام ذاته. وقد رجع�ا قبل عدة أيام 
إلى سوريا منتسبين هذه المرة إلى »الدولة 
اإلسالمية«.وليس�ت هذه المرة األولى التي 
يتمكن فيها أحد العائدين إلى السعودية من 
التوج�ه مرة أخرى إلى س�وريا، األمر الذي 
يطرح تس�اؤالً تلقائياً: إذا كانت الس�لطات 
الس�عودية تعج�ز عن ف�رض رقاب�ة على 
بمش�اركتهم  المعروفي�ن  انتق�ال ه�ؤالء 
بأعم�ال إرهابي�ة بحس�ب قوانينه�ا ه�ي، 
فم�اذا يمكنه�ا أن تفعل مع س�واهم ممن 
لي�س لديهم س�وابق أو ال تحوم حولهم أي 

شبهات؟

   بغداد/ المستقبل العراقي

السعودية وتصدير »اجلهاديني«: االرهاب يرتد عىل احلاضنة!
بالرغـم مــن تزايــد المؤشـرات 

على فشل سياستها، إال أن الرياض 
تستــمــر فــي غـض الطــرف عن 
انــتقال »المقاتلين السعوديين«

إلى األراضي السوريـة

نفاق الزعامء العرب
كاظم فنجان احلاممي

سجل العاهل األردني عبد الله بن الحسين آخر مواقف النفاق 
والعواط�ف الرخيص�ة المزدوجة في س�جالت الزعم�اء العرب، 
الذي�ن كانوا منذ زم�ن بعيد: كالب لألجانب ه�م ولكن على أبناء 

جلدتهم أسود. 
ل�م يذرف ه�ذا العاهل الزنكلون�ي دمعة واح�دة على ضحايا 
مسلس�ل التفجي�رات الدامية، التي اس�تهدفت أبن�اء العراق منذ 
ع�ام 2003 وحتى يومنا هذا، وراح ضحيتها عش�رات اآلالف من 
النس�اء واألطفال، ولم يتألم مرة واحدة حزناً وحسرة على أبناء 
غزة الذين حصدتهم بلدوزرات الموت والدمار، لكنه بكى بحرقة 
على قبر الزعيم التركي )الماسوني( المتهتك )مشعول الصفحة( 
مصطفى أتاتورك، وأجهش بالبكاء على ضحايا صحيفة شارلي 
في التفجير الباريسي العابر، وكاد يغمى عليه بدموعه المنهمرة 

بغزارة. 
لقد توجه معظ�م الزعماء العرب، ومعهم هذا القزم الصغير، 
للوق�وف م�ع زعم�اء أوربا ف�ي تظاهرته�م العاه�رة المناوئة 
لإلرهاب الذي أصابهم بش�ظية واحدة من تلك الشظايا الطائشة 

التي تتساقط فوق رؤوسنا ليل نهار.
دماؤن�ا رخيصة، ودماؤه�م غالية وال ُتقدر بثمن. لقد ش�هد 
شعبنا أبشع المجازر من دون أن يشيعهم أحد، وتعرض العراق كله 
ألش�رس الهجمات من دون أن يحميه أحد، ونزلت فوق رؤوسنا 
المصائب والنكبات م�ن دون أن يتقيها أحد. لكنهم انتفضوا عن 
بكرة أبيهم لمواس�اة )نتنياهو(، ومواكبته في مس�يرة التشييع 
الباريسية، ثم تبادلوا األنخاب مع الذين قتلوا العراقيين بالجملة، 

وانتهكوا الحقوق الفلسطينية جملة وتفصيال.
أال يتس�اءل األوربيون عن س�ر هذه الحمم الت�ي انهالت على 
الع�راق بأدوات أطلس�ية أمريكية إس�رائيلية ظالمة ؟. أال يخجل 
الزعماء العرب من هذه االزدواجية المتأرجحة في بندول النفاق 

السياسي ؟. 
هؤالء الزعماء العرب هم سبب هذا االنحطاط وهذه الدونية، 
وهم سبب البالء والتخلف، وهم السبب المباشر لكل البالوي التي 
مرت بنا في السابق، والتي نعيش تفاصيلها المرعبة هذه األيام. 
األم�ر الذي يس�تدعي وقوفنا بحزم بوجه ه�ذه الزمرة المنافقة 

من االنبطاحيين والمتخاذلين والمتواطئين مع أعدائنا.
نح�ن ي�ا جماعة الخير أم�ة تفتقر إلى زعام�ة تاريخية تذود 
بالدفاع عن شعوبنا المنكوبة، وعن قضايانا المعلقة ومصالحنا 
المعطلة منذ زمن بعيد. أن من يش�اهد تجمع الملوك والرؤس�اء 
الع�رب ف�ي مجل�س الع�زاء الباريس�ي، ويراقب نحي�ب العاهل 
األردن�ي وبكائه بحرقة من دون انقطاع، البد أن يصاب بالجنون 
واإلحب�اط من هذه األش�كال الحنقبازي�ة، التي فرضته�ا علينا 
ظروفنا السياس�ية القاهرة، وحذفتها علينا األقدار في غفلة من 

غفالت هذا الزمن العربي الضائع.
ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ال رئي�س جهاز الش�رطة 
روب  “يوروب�ول”  األوروبي�ة 
وينراي�ت، امس، إن نح�و 5000 
من مواطن�ي االتح�اد األوروبي 
انضم�وا إل�ى صف�وف الحركات 

“الجهادية”.
أم�ام  وينراي�ت،  وأض�اف 
ف�ي  الداخلي�ة  الش�ؤون  لجن�ة 
مجل�س العم�وم البريطان�ي رداً 
على س�ؤال حول ع�دد المقاتلين 
األجان�ب ال�ذي غ�ادروا أوروب�ا 
لاللتحاق بالمقاتلين المتش�ددين 
االس�الميين: “نح�ن نتحدث عن 
نحو 3000 إلى 5000 مواطن من 

االتحاد األوروبي”.
ص�وت  ذل�ك،  غض�ون  ف�ي 
بغالبي�ة  الفرنس�ي  البرلم�ان 
س�احقة، ام�س، لصال�ح تمديد 
العس�كري ض�د  تدخ�ل فرنس�ا 
تنظي�م “داعش” وال�ذي بدأ قبل 
نحو أربعة أشهر. وأيد 488 صوتاً 

اإلجراء مقابل صوت واحد.

الرشطة األوروبية:
»5000« أورويب

يقاتلون يف اخلارج
   بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر األم�ن الع�ام الكن�دي 
س�تيفن بالني، أم�س االول، أن اعتقال 
ثالثة أش�خاص خالل األي�ام الماضية، 
وتوجيه اتهامات لهم تتعلّق باإلرهاب، 
ج�اء عل�ى خلفي�ة تهدي�دات وصفه�ا 
الوزي�ر ب�”الجدية”.وأف�اد بالن�ي قناة 
التلفزيون العامة “س�ي بي س�ي” بأن 
“هن�اك س�بب ج�دي جعلن�ا نعتقله�م 
إرهابي�ون”.وكان  بأنه�م  لالعتق�اد 
س�ليمان محم�د )21 عاما( ق�د اعتقل 
وه�و  اوت�اوا،  ف�ي  الماض�ي  االثني�ن 

مالح�ق ف�ي تهم�ة “المش�اركة ف�ي 
نش�اط إرهابي”، كما تم توجيه االتهام 
أيضا إلى الش�قيقين اشتون وكارلوس 
اللذي�ن اعتق�ال  الرمون�د )24 عام�اً(، 
خالل نهاية األسبوع الماضي.وبحسب 
الش�رطة، فإّن كارلوس الرموند اعتقل 
ف�ي مط�ار مونتري�ال خ�الل مغادرته 
إلى الخارج “للمش�اركة في نش�اطات 
إرهابية”، وأش�ارت “سي بي سي” إلى 
أّن�ه كان متوجهاً إلى س�وريا.وأوضح 
الوزي�ر الكندي “يعود إل�ى القاضي أن 
يحّدد م�ا إذا كانت األدلّة كافية من أجل 
إقامة دعوى وإدانة هؤالء األشخاص”، 

مضيف�اً أّنه “يجب أن نبقى حذرين وأن 
نرسل إش�ارة قوية” عن عزم الحكومة 
الكندي�ة مالحقة كل األش�خاص الذين 
يش�ّكلون تهديداً لألمن.وأش�ار إلى أنه 
باإلضاف�ة إلى الكنديي�ن الذين انضموا 
إلى تنظيم “الدولة اإلسالمية في العراق 
والش�ام” - “داع�ش” والكنديين الذين 
ُس�حبت منهم جوازات سفرهم بسبب 
انتمائهم المفترض إلى ش�بكة مرتبطة 
باإلرهاب، هناك أشخاص آخرون “تحت 
الس�لطات.وفي  قب�ل  م�ن  المراقب�ة” 
غضون ذلك، أعلن بالني لتلفزيون “سي 
ت�ي ف�ي” الكن�دي أّن تحال�ف “العيون 

الخمسة”، وهي خمسة دول )الواليات 
المتح�دة وأس�تراليا وكن�دا وبريطانيا 
ونيوزيلندا( تشّكل ش�بكة رائدة لتبادل 
معلوم�ات االس�تخبارات ح�ول العالم، 
ستجتمع في لندن في 22 كانون الثاني 
الحالي للتش�اور بش�أن اس�تراتيجيات 
مكافح�ة اإلرهاب ف�ي أعقاب هجمات 
باري�س الدامية.وعل�ى نح�و منفصل، 
ق�ال مس�ؤول ف�ي الحكوم�ة الكندية 
إّن االجتم�اع كان مق�رراً قبل هجمات 
العي�ون  “تجتم�ع  مضيف�اً:  باري�س، 
الخمس�ة بانتظام لمناقش�ة المخاوف 

واألساليب المشتركة”.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أبحرت حاملة الطائرات الفرنس�ية 
شارل ديغول، أمس، من تولون )جنوب( 
متوجه�ة إل�ى الخلي�ج للمش�اركة في 
عمليات في العراق ضد تنظيم »داعش«، 
قب�ل التوجه إلى المحي�ط الهندي، على 

ما أفادت قيادة أركان الجيوش.
وأعلنت قي�ادة األركان في بيان، أن 
»انتش�ار المجموع�ة الجوي�ة البحرية 
)غان( المخطط له منذ أشهر في شمال 

المحيط الهندي، يهدف إلى ضمان مهمة 
عمالنية في تلك المنطقة اإلستراتيجية 

بالنسبة إلى فرنسا«.
وأوض�ح مص�در مقرب م�ن وزير 
الدفاع جان إيف لودريان، أن الحاملة في 
طريقها إلى الخليج ستتوقف في »بلدان 
حليف�ة، ولم تتقرر بعد مش�اركتها في 
العمليات في العراق في الوقت الراهن«، 
لكنه لم يس�تبعد المشاركة في القصف 
الج�وي م�ع ائت�الف م�ن ثالثي�ن بلداً 
بقيادة الوالي�ات المتحدة.وأكدت قيادة 

األركان أن »بإم�كان غان في أي وقت، 
كونه�ا أداة عس�كرية اس�تراتيجية، أن 
تتكيف وتغي�ر برنامجها وفق تطورات 
األزمة في المش�رق وحاجات االئتالف 
إلى الرد س�ريعاً على قرارات السلطات 
السياسية«.وتحمل »شارل ديغول« 12 
طائ�رة مقاتلة م�ن طراز »راف�ال« و9 
»سوبر إيتندار« حديثة، وطائرة الرصد 
»هاوكي« وأرب�ع مروحيات، وترافقها 
فرقاطة »شوفالييه بول« للدفاع الجوي، 
وغواص�ة نووي�ة هجومي�ة وش�احنة 

نفط.وتنش�ر فرنس�ا التي تش�ارك في 
العمليات العس�كرية ف�ي العراق فقط، 
مقاتالت »رافال« المتمركزة في قاعدة 
المتح�دة، وس�ت  العربي�ة  باإلم�ارات 
مقاتالت من طراز »ميراج« مرابطة في 
األردن، وطائرة إمدادات من طراز »سي 
135«، وطائرة دوريات بحرية »أتالنتك 
2«، وفرقاط�ة مضادة للطي�ران )جان 
بار( المندمجة ف�ي المجموعة الجوية 
البحرية األميركية حول حاملة طائرات 

»يو إس إس كارل فينزون«.

كندا تواجه هتديدات إرهابية

حاملة طائرات فرنسية تبحر إىل اخلليج

   بغداد/ المستقبل العراقي

قال�ت مص�ادر أمني�ة وعش�ائرية 
عراقي�ة إن تنظي�م »داعش« اس�تنفر 
عناصره في األنبار اس�تعداداً للهجوم 
عل�ى معاقل الجي�ش ف�ي المحافظة. 
وطالب عدد من العشائر بإشراك الحشد 

الشعبي في المعارك ضد التنظيم.
الى ذلك، أعلن�ت القوات األمنية في 
سامراء حظر التجول في المدينة، بعد 
تلقيه�ا معلوم�ات عن هجوم وش�يك 

ل�«داعش«.
وأكد قائ�د عملي�ات األنب�ار اللواء 
الركن قاس�م المحم�دي، خالل مؤتمر 
صحافي بعد اجتماع مع عدد من شيوخ 
العشائر وصول تعزيزات عسكرية الى 

المحافظ�ة، وقال إن »الق�وات االمنية 
نفذت هجم�ات اعتراضية على جبهات 
القت�ال ف�ي ش�مال وغ�رب الرم�ادي 
اس�فرت من قتل واصابة العشرات من 
تنظي�م داع�ش«. وتال عدد من ش�يوخ 
الصحاف�ي  المؤتم�ر  العش�ائر خ�الل 
بيان�اً باس�م الرم�ادي تضم�ن دع�وة 
المرجعية الدينية في النجف الى إرسال 
عناصر الحش�د الشعبي إلى المحافظة 

للمشاركة في محاربة التنظيم.
وأوضح البيان أن »األنبار ال ينقصها 
الرجال ليحتاجوا الى ابناء عمومتنا في 
جنوب العراق، وانما ينقصنا الس�الح، 
وعناصر الحشد الشعبي تمتلك تسليحاً 
كبيراً بينما ال يمتلك ابناء االنبار اسلحة 
كافية لمواجهة التنظيم«. ودعا البيان 

»مجل�س محافظ�ة االنبار إل�ى تقديم 
طلب رس�مي الى الحكوم�ة اإلتحادية 
إلرس�ال عناصر الحشد الى المحافظة 
للمش�اركة ف�ي العملي�ات العس�كرية 

الجارية ضد التنظيم«.
وقال ش�عالن النم�راوي، وهو أحد 
ش�يوخ عش�ائر االنب�ار إن »معلومات 
اس�تخباراتية حصل�ت عليه�ا القوات 
األمني�ة في قضاء هي�ت تفيد أن زعيم 
البغ�دادي اس�تنفر  أب�و بك�ر  داع�ش 
عناص�ر التنظي�م في المحافظة لش�ن 
هجوم واس�ع«.وأضاف إن »الهجمات 
تش�مل قضاء حديثة وناحية البغدادي 
ومناطق غرب االنبار وشرق الفلوجة، 
ما دف�ع القوات األمنية والعش�ائر من 
مقاتلي البو نمر والجغيفي والفهداوي 

الى اتخاذ اجراءات احترازية«.
وللمرة االولى منذ سقوط الفلوجة 
بي�د »داعش« يعق�د قائمق�ام المدينة 
الجديد فيصل العيس�اوي اجتماعاً مع 
مس�ؤولين أميركيين وش�يوخ عشائر 
المدين�ة الفاري�ن منه�ا للبح�ث ف�ي 
مصير المدينة التي لم تشهد أي عملية 

عسكرية لتحريرها.
وقال العيساوي إن »االجتماع خرج 
بدعوة الحكومة اإلتحادية الى تش�كيل 
قوة امنية عشائرية في ناحية عامرية 
الفلوج�ة تأخذ على عاتقه�ا تحريرها 
وقد وافقت وقررت تش�كيل لواء من 3 

آالف عنصر لهذا الغرض«.
الت�ي  الم�دن  اول�ى  والفلوج�ة 
س�قطت في يد »داعش« مطل�ع العام 

الماضي، وفش�لت العديد من العمليات 
العس�كرية في تحريره�ا، فيما تمكن 
عناص�ر التنظي�م من م�د نفوذهم الى 
قرى وبلدات مجاورة، خصوصاً بلدتي 

الكرمة والخالدية.
ف�ي صالح الدين، ق�ال ضابط كبير 
ف�ي قي�ادة العملي�ات في س�امراء إن 
ق�وات االمن قررت حظر التجول عقب 
هجمات على ثكن�ات الجيش وعناصر 
»الحشد الش�عبي« في اطراف المدينة 
إن  واض�اف  والش�رقية.  الجنوبي�ة 
اشتباكات بين قوات الجيش و«الحشد 
الشعبي« من جهة، و«داعش« من جهة 
أخرى، وقعت في قرى جنوب المدينة، 
إضافة الى مناطق المشاهدة والنباعي 

والكسارات.

عشائر االنبار تدعو احلشد الشعبي اىل حترير املحافظة من »داعش«
التنظيم يستنفر عناصره لشن هجوم واسع في الغربية

ً
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         امل�ستقبل العراقي / وكاالت
اك�د تنظي�م قاع�دة الجه�اد يف جزي�رة العرب 
املتحص�ن يف اليم�ن ان الهج�وم ع�ى صحيفة 
ش�اريل ايبدو الباريسية الساخرة نفذ بتخطيط 
وتمويل م�ن قي�ادة التنظيم وبأم�ر من زعيم 

الشبكة املتطرفة يف العالم ايمن الظواهري.
ويؤك�د الفيدي�و إذا ثبت�ت صحته، م�ا تناقلته 
وس�ائل إعالم فرنسية بعيد االعتداء من ان أحد 
الناج�ني من الهجوم قال ان احد املهاجمني أكد 

بوضوح انتماءه لتنظيم القاعدة يف اليمن.
وقال املتحدث باس�م التنظي�م نارص اآلنيس يف 
رس�الة مصورة "نوضح لالم�ة ان الذي اختار 
الهدف ورس�م الخط�ة ومول العملي�ة وانتدب 
قائدها ه�م قيادة التنظيم اس�تجابة المر الله 
ونرصة لرس�ول الله، وتنفيذا ألمر امرينا العام 

الشيخ املفضال ايمن بن محمد الظواهري".
ومن املفرتض أن ينه�ي الفيديو جدال محتدما 
بش�ان الجه�ة التي نف�ذت الهج�وم اإلرهابي 
خاصة مع التجاء عدد من املس�لمني إىل نظرية 
املؤام�رة لتفس�ري م�ا وق�ع يف محاول�ة لتربئة 

اإلسالم واملسلمني من الهجوم وتبعاته.
ويؤك�د الفيديو م�ا أش�ارت إليه ق�وات األمن 
الفرنس�ية بعيد وقوع الهجوم األربعاء املايض 
م�ن أحد منف�ذي الهج�وم ق�د ذر أن�ه ينتمي 

إىل تنظي�م القاع�دة يف اليمن.ونق�ل محققون 
فرنس�يون عن أحد الناجني من الهجوم والذي 
كان داخ�ل املبن�ى إب�ان الهج�وم أن واحدا من 
منفذي الهج�وم اللذين ظهرا يف صورة الفيديو 
وهما بصدد إطالق الرصاص عل مقر صحيفة 
ش�اريل ايبدو ليلوذا الحقا بالفرار قبل أن يقتال 
الحقا يف عملية احتجاز الرهائن اليهود ش�مال 
فرنس�ا، كان�ا ق�د اعلنا بص�وت واض�ح أنهما 
ينتمي�ان اىل تنظي�م القاع�دة يف اليمن.وهاجم 
ثالثة مسلحني االربعاء املايض ويف وضح النهار 
مقر الصحيفة االس�بوعية الس�اخرة يف وسط 
باري�س، ما اوقع 12 قتي�ال وعرشة جرحى، يف 
اعتداء غري مس�بوق يف العاصمة الفرنسية منذ 

نصف قرن تقريبا.
وق�ال ش�هود ان املهاجم�ني هتف�وا "انتقمنا 
للرسول!"، فيما سمع يف تسجيل فيديو التقطه 
رجل لجأ اىل س�طح اح�د االبنية خالل العملية، 
صوت رجل يهتف "الله اكرب، الله اكرب"، وسط 

اطالق اعرية نارية.
والحقا، ش�نت قوات النخب�ة يف االمن الفرنيس 
بش�كل متزامن الجمعة امل�ايض هجومني عى 
موقع�ي احتج�از رهائ�ن يف فرنس�ا وقتل�ت 
االخوي�ن ك�وايش اثن�ني م�ن منف�ذي اعت�داء 
االربع�اء، ومحتج�ز رهائ�ن يف متج�ر يهودي 

بباريس.
وق�ال املتح�دث باس�م القاع�دة يف اليم�ن يف 

التسجيل املصور "أما عن غزوة باريس املباركة 
فإننا يف تنظيم قاع�دة الجهاد يف جزيرة العرب 

نتبنى هذه العملية ثأرا لنبينا".
ويقول محللون إن هذه املعركة التي يخوضها 
اإلرهابيون باس�م الدفاع عن اإلسالم ورموزه 
س�تخر مثلم�ا خ�رت غريها م�ن املعارك، 
وس�رتتد عواقبها إىل مزيد من اإلساءة لإلسالم 
واملس�لمني كما س�تزيد يف عدد أعداء املسلمني 
ب�ني ش�عوب األرض األم�ر ال�ذي ق�د يرتد عى 
األبرياء منهم، مهاجري�ن كانوا أو مواطنني يف 
دول غري إس�المية.واألربعاء عادت شاريل ايبدو 
إىل الظه�ور. ونفدت نحو ثالثة ماليني نس�خة 
من األكشاك يف فرنس�ا يف خالل ساعات قليلة.

ويتوق�ع أن تصل مبيعات العدد الجديد إىل نحو 
خمسة ماليني نسخة ما يعني ان الهجوم فشل 
فش�ال ذريع�ا يف اهدافه اذ كان ي�روم إخاف-ة 
الصحيف�ة واملرشف�ني عليها.وقال�ت فريونيك 
فوجور رئيس�ة "ميس�اجري ليونيز دو برس" 
ان "الن�ارش قرر هذا الصباح رفع عدد النس�خ 
اىل خمسة ماليني" ستوزع بمعدل حوايل نصف 
ملي�ون نس�خة يف الي�وم ما سيس�مح لجميع 
االكش�اك الفرنس�ية الراغب�ة يف اع�ادة التزود 

بالحصول عى نسخ اضافية.
كما نرشت محتويات الع�دد الجديد للصحيفة 
الس�اخرة صحف عديدة عرب العالم يف دليل عى 

حجم التضامن الذي تلقاه يف كثري من الدول.

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت
يلتق�ي وزي�ر الخارجي�ة االمريك�ي 
جون كريي بنظريه االيراني يف جنيف 
يف محاول�ة لدف�ع عجل�ة املحادثات 

املتعلقة بالربنامج النووي االيراني .
وق�ال ك�ريي إن لق�اءه م�ع محمد 
ج�واد الظريف يتمح�ور حول تقييم 
املحادث�ات قبيل الجول�ة الثانية من 

املحادثات املقررة الخميس.
وتس�عى الدول الس�ت الك�ربى ملنع 
ايران من تطوي�ر برنامجها النووي 
مقاب�ل رف�ع العقوب�ات املفروض�ة 

عليها.
وته�دف الجول�ة املقبل�ة م�ن هذه 

اتف�اق  إىل  التوص�ل  إىل  املحادث�ات 
س�يايس رفي�ع املس�توى بحل�ول 1 
كاف�ة  م�ن  والتأك�د  م�ارس/آذار، 
التفاصي�ل التقنية بحل�ول 1 تموز/

يوليو.
وتعاني ايران من فرض الدول الكربى 
اقتصادي�ة عليه�ا وذل�ك  عقوب�ات 
بس�بب خش�ية املجتمع ال�دويل من 
للحصول  الن�ووي  برنامجها  تطوير 
عى أسلحة نووية، األمر الذي ترفضه 
طهران وتؤكد بأن برنامجها النووي 

هو ألغراض سلمية.
مغادرت�ه  قبي�ل  ك�ريي  ورصح 
الهن�د متوجه�اً إىل باكس�تان ثم اىل 
س�ويرا، بأنه "يأمل بتحريك عجلة 

ه�ذه املحادث�ات للتوص�ل اىل نتائج 
ملموسة".

وأض�اف " نح�ن يف مرحل�ة توصلنا 
فيها ملعرفة جميع املش�اكل العالقة 

وفهمها".
م�ن جهته�ا، قالت ايمغ�ني فولكس 
مراس�لة ب�ي ب�ي يس يف جني�ف إنه 
" بالرغ�م م�ن االخفاقات الس�ابقة 
يف ج�والت املحادث�ات النووي�ة ، إال 
أن اج�واء اللقاء املرتق�ب بني كريي 

وظريف تبدو ايجابية".
يذكر أن مقرتح ظريف إعطاء روسيا 
النووي�ة  املحادث�ات  يف  فع�ال  دور 
س�يكون عامالً فعاالً يف تريع هذه 

املحادثات.

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت
قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس رشطة دبي، 
أمس األربعاء، إن أمريكا تستهرت باألمة العربية عند 
ترصيحها بأن الحرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية يف 
العراق والشام أو ما ُيعرف ب�"داعش،" ستستغرق 
وقت�ا طويال.وقال خلفان يف سلس�لة من التغريدات 
عى صفحته الرس�مية بموقع التواصل االجتماعي، 
تويرت "امريكا تس�تهرت باألمة العربية حينما تقول 
ان داع�ش تحتاج إىل حرب طويلة وتس�تغبي العالم 

وتكذب كذبا فاضحا."
وتاب�ع قائ�ال: "كيف تري�د السياس�ة األمريكية أن 
يحرتمها العالم وهي سياسة تعصف بالعالم بأرسة 
!!كن�ت موهوما عندما اعتقدت أن أمريكا س�تكون 

سفينة النجاة للعالم."

»قاعدة« اليمن تتبنى عملية »شاريل ايبدو«

حمادثات النووي االيراين: كريي يلتقي 
ظريف يف جنيف

خلفان: أمريكا تستهرت 
باألمة العربية

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت
طردت الس�لطات يف الح�زب الش�يوعي الصيني 
مس�ؤوال كب�ريا يف الحزب بع�د التحقي�ق معه يف 
قضي�ة تتعلق بالفس�اد، واالش�تباه بتلقيه رىش 
بحسب ما ذكرت وكالة األنباء الصينية الرسمية.

وقالت الوكالة بأن "باي إن بي" وهو مرشع كبري 
يف أعى هيئة ترشيعية يف الصني، قد تم طرده من 
الح�زب الش�يوعي الصيني، وفصل م�ن وظيفته 
العامة، بحسب ما نقلت عن بيان نرشته الثالثاء، 
اللجن�ة املركزي�ة لفح�ص االنضب�اط، التابع�ة 

للحزب.
وكان "ب�اي إن بي" يش�غل منص�ب نائب رئيس 
لجن�ة حماي�ة البيئ�ة وامل�وارد التاب�ع للمجلس 
الوطن�ي لن�واب الش�عب الصين�ي, أع�ى هيئ�ة 

ترشيعي�ة يف البالد، كما كان يش�غل أيضا منصب 
أمني لجن�ة الحزب الش�يوعي الصين�ي ملقاطعة 

يوننان.
ووج�دت اللجن�ة املركزية لفح�ص االنضباط أن 
"باي" استغل منصبه للحصول عى ربح لآلخرين 
وقبل كمية ضخمة من الرىش، وانتهك "االنضباط 
الحزب�ي ع�ى نحو خطري ويش�تبه يف أن�ه خالف 
القانون." وتحقق اللجنة املركزية مع "باي" منذ 
نهاية ش�هر آب.وقد تم اخضاع املسؤول الصيني 
إىل تدابري قرية بحس�ب ما أعلنت نيابة الشعب 
العلي�ا الثالثاء، حي�ث اتهمته النياب�ة بالحصول 
ع�ى رىش. بحس�ب م�ا أف�ادت الوكال�ة، وتضم 
التدابري القرية وفق�ا للقانون الجنائي الصيني 
االس�تدعاء بالق�وة، والكفال�ة، ومراقب�ة مح�ل 

اإلقامة، واالعتقال والحبس.

احلزب الشيوعي الصيني يطرد 
مسؤوال كبريا!

بتكليف من الظواهري

فقدان
يف ي�وم االحد الحادي عرش من الش�هر 
الحايل ضاع�ت هويت�ي يف البياع وهي 
ص�ادرة م�ن املركز لنقابة املهندس�ني 
الزراعيني يف س�احة النور فارجو ممن 
يعثر عليها تس�ليمها اىل املركز املذكور 
م�ع ذكر اس�مه وعنوان�ه لديها ملنحه 
اكرامية او االتصال هاتفيا بالش�خص 
املدون اس�مه وهاتفه بالورقة املرفقة 
مع الهوية وله االجر والثواب/ باس�م 

)نجم عبد الله الهباش(.

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة غرفة 
تجارة البرصة  باسم )عبد 
 ) ماه�ود  دري�ول  الع�ايل 
املدي�ر املفوض لرشكة دره 
للتج�ارة والنق�ل  الب�رصة 
الع�ام عى م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فق�دت  من�ي ش�هادة كي�ل 
ص�ادرة م�ن رشك�ة توزيع 
النفطي�ة  املنتج�ات  توزي�ع 
والعائ�دة للس�يارة املرقم�ة 
76329 / الس��ليمان�ي���ة 
ومالكها )هونه ر حمه صالح 
ام�ني( ع�ى من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد/1348/ب/2014
التاريخ/ 2015/1/14

اعالن
اىل / املدعى  عليهم

1 � صالح حميد صالح  2 � ناظم حميد صالح
3 � نزار حميد صالح   4 � عادل طاهر عبد الله

5 � محمد طاهر عبد الله      6 � سعيد طاهر عبد الله
7 � عدنان طاهر عبد الله    8 � عماد طاهر عبد الله
9 � ليى طاهر عبد الله    10 � سعاد طاهر عبد الله

اق�ام املدعون) محمود ع�ي احمد وجماعته (الدع�وى البدائية املرقمة 
1348/ب/2014 ضدكم والذي يطلبون الحكم بابطال تس�جيل العقار 
تسلسل 155 الرباط الصغري العائد اىل مورث املدعني ومسجل يف مديرية 
التس�جيل العق�اري يف البرصة باس�م )الش�يخ احمد الكري�ن( ولتعذر 
تبليغك�م ملجهولي�ة محل اقامتك�م تق�رر تبليغكم اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني  بالحضور ام�ام هذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة 
املواف�ق 2015/1/22 وعن�د عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم 

ستجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا وفق االصول.
القايض
جعفر كامل املالكي

فقدان
فق�دت من�����ي  الوثيقة 
م�ن  الص�ادرة  املدرس�ية 
مدرسة الطليطلة االبتدائية 
للبنات باسم الطالبة )هبة 
عبد ع�ي تعبان عبود (عى 
من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فقدت من����ي  اس�تمارة 
التجهيز الصادرة من رشكة 
توزي�ع املنتج�ات النفطية 
1891933 يف 2014/11/1 
باس�م )س�عد عبد الكاظم 
نايف( ع�ى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فق�دت  من���ي هوية 
)حس���ناء  الطالب��ة 
محم�د( الص�ادرة من 
جامع�ة الب�رصة كلية 
الرتبي�ة عى م�ن يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.
دائرة كاتب العدل الدورة

العدد/21145/ سجل 106
اعالن

اىل الس�يد مصطف�ى حام�د عب�د الرس�ول /عنوانه/ بغ�داد حي 
الجامعة م635 ز61 د10

جه�ة االنذار: اىل الس�يد مصطف�ى حامد عبد الرس�ول/ عنوانه/ 
بغداد حي الجامعة  م635 ز61 د10 

س�بق وان بعتك املركب�ة املرقمة 136485 بغ�داد اجره نوع جيي 
صالون موديل 2012 الل�ون برتقايل مصفر ببدل بيع قدره عرشة 
االف دوالر امريك�ي والواصل من املبلغ الف دوالر امريكي واملتبقي 
تس�عه االف دوالر امريكي حيث تم االتفاق معك عى تسديد املبلغ 
املتبقي عى ش�كل اقساط ش�هري عى ان يكون القسط الشهري 
ثمانمائ�ة دوالر امريك�ي وبم�ا انك ممتنع عن تس�ديد االقس�اط 
الش�هري من تاريخ بيعك املركبة والبالغة خمس�ة اش�هر )اربعة 
االف دوالر امريك�ي( لذا اس�ري اليك ه�ذا االنذار واطالبك بتس�ديد 
املبلغ املتبقي بذمتك خالل مدة اسبوع وبخالفه سوف اقوم بحجز 
املركب�ة واقامة دعوى ضدك لدى املحاك�م املختصة واحملك كافة 

الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة.
املنذر
هاشم طه احمد

فقدان
فقدت مني هوية الطالب 
)عي جاسم عبد الرحمن( 
الصادرة من املعهد التقني 
امليكانيك   قس�م  الب�رصة 
االنت�اج ع�ى م�ن يعث�ر 
عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .

تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن اجراء 
املزايدة العلنية  لبيع  مواد مخزنية راكدة وفائضة عن 
الحاجة  يف الساعة التاس�عة صباح يوم )الخميس( 
املصادف   1/22 /2015 يف قسم مصفى ميسان   .

 فعى الراغبني باالش�رتاك باملزاي�دة العلنية الحضور 
باملكان والزمان املحددين اعاله مس�تصحبني معهم 
التأمين�ات االولي�ة  وقدره�ا )1250( فق�ط مليون 
ومائتان وخمسون الفا"  بموجب  صك مصدق المر 
الرشكة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش 
االع�الن  م�ع جلب هوي�ة االحوال املدني�ة والبطاقة 
التموينية وتاييد من املجلس البلدي )نسخة مصورة 
مع اصلية(   وعى ان ترفع املواد خالل )15( خمسة 
عرش يوم من تاريخ االحالة النهائية  وبعكسه يتحمل 
غرامة  )25000( خمسة وعرشون الف دينار عن كل 

يوم تاخري ويعد بعدها  ناكال وتصادر تاميناته.

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية  يف الصويرة

اعالن
املفقود/ صدام حسون جاسم

قدم املواطن حس�ون جاسم خنجر طلبا لهذه املحكمة يطلب 
فيه اصدار حجة الحج�ر و القيمومة عن ولده املفقود صدام 
حس�ون جاس�م والذي فق�د بتاري�خ 2014/6/12 حيث انه 
يعمل عسكري يف قاعدة س�بايكر ولم يعرف مصريه منذ ذلك 
التاري�خ حي�ا ام متويف ولم ت�رد اي معلومات عن�ه ولحد االن 
ويطل�ب املواطن اعاله تنصيبه قيما ع�ى املفقود اعاله  عليه 
فم�ن لدي�ه اي معلومات عن املفقود صدام حس�ون جاس�م 
خنج�ر مراجعة ه�ذه املحكمة خالل مدة خمس�ة عرش يوما 
اعتب�ارا من تاريخ النرش يف هذه الصحيفة لغرض االدالء امام 
هذه املحكمة وبعكس�ه سيتم الس�ري باجراءات اصدار حجة 
الحج�ر والقيمومة  وتنصيب املواطن حس�ون جاس�م خنجر 

قيما عى ولده املفقود صدام حسون جاسم.
القايض
عبيد صالح محمد

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة بداءة بلد

رقم الدعوى 3/ب/2015
اعالن

اىل املدعى عليهم )كريمة عاش�ور نعمه/ طالب وس�اري 
وسارة ابناء كاظم صالح(

 اق�ام املدعي )احمد حكمت عبد الجب�ار( الدعوى املرقمة 
3/ب/2015 والت�ي يطل�ب فيه�ا الحك�م بتمليك�ه تمام 
القطع�ة املرقمة 653/77 مقاطعة 45 بني س�عد باس�م 
املدع�ي وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتكم ق�ررت هذه 
املحكم�ة تبليغك�م بصحيفت�ني محليتني علم�ا ان موعد 
املرافع�ة يف 2015/1/25 ويف حالة عدم حضوركم او من 
ين�وب عنك�م قانونا تج�ري املرافعة بحقك�م غيابيا وفق 

االصول.
القايض
احمد حميد حسان

رقم االخطار
2011/255

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخي املنطقة الخامسة بالبرصة

اىل / املتهم الغائب  الرشطي/ جعفر بدن عبد عي / املنسوب اىل 
قي�ادة حرس حدود املنطقة الرابعة   مل�ا كنت متهما وفق املادة   
/5  ق.ع.د لس�نة 2008   لغياب�ك ع�ن مق�ر عملك م�ن تاريخ 
2010/11/2 ولحد االن وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا االعالن عى ان تح�ر امام محكم�ة قوى االمن 
الداخ�ي للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون يوما 
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة 
املوجه�ة ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحج�ز اموال�ك املنقولة والغ�ري املنقول�ة ويطلب من 
املوظفني العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك 
اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهلي�ني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخب�ار الجهات املختصة اس�تنادا للم�ادة 69 /اوال 
وثانيا وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

عبد احلسني نارص قاسم
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

رئيس جملس االدارة

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة( 
اعالن للمرة الثالثةجلنة  بيع واجيار اموال الدولة 

ً ً
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ذي قار تدعو الوزارات للحد من تلوث املياه 

      ميسان/المستقبل العراقي

أعلن�ت ش�ركة نف�ط ميس�ان، أن إنتاجه�ا الس�نوي للعام 
الماض�ي 2014 بل�غ أكث�ر م�ن 93 ملي�ون برمي�ل م�ن النفط 
الخام إضافة إل�ى كميات من الغ�از المصاحب.وقال مدير عام 
الش�ركة عدنان نوش�ي س�اجت في بيان صحفي ، إن “اإلنتاج 
الس�نوي للعام 2014 من الحقول التابعة لش�ركة نفط ميسان 
تج�اوزت 93 ملي�ون برمي�ل وبمع�دل ش�هري بلغ نح�و 257 
أل�ف برميل وبزي�ادة إجمالية عن العام 2013 تصل إلى عش�رة 
ماليي�ن برميل”.وأضاف س�اجت أن “هذه الزي�ادة التي طرأت 
على اإلنتاج في حقول الشركة ترجع إلى عمليات التطوير التي 
تنفذه�ا الش�ركات األجنبية بموجب عقود ج�والت التراخيص 
إضاف�ة إلى الجهد الوطني وص�وال إلى إنتاج نحو مليون برميل 
يومي�ا مطلع العام 2017 وكميات كبيرة من الغاز المصاحب”.

وأضاف ساجت أن “العام الماضي شهد افتتاح مشاريع نفطية 
كبيرة مثل مش�روع خط التصدير الجدي�د بطاقة مليون برميل 
يومي�ا ال�ذي ينقل النفط من حقول الش�ركة إل�ى موانئ الفاو 
لتصديرها وكذلك مش�روع مجم�ع المعالج�ة الثاني في حقل 
الحلفاية الذي أضاف 100 أل�ف برميل يوميا على اإلنتاج الكلي 
للش�ركة”.يذكر أن حقول ش�ركة نفط ميسان تنتج حاليا نحو 
325 ألف برميل يوميا من النفط الخام إضافة إلى إنتاج كميات 
من الغاز تس�تخدم لتش�غيل محطة كهرباء الكحالء التي تنتج 

160 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

      بابل/المستقبل العراقي

كشفت الحكومة المحلية في محافظة بابل, عن موافقة وزارة 
البلديات على انش�اء عدد من الجس�ور من قبل ش�ركات فرنسية 

وبالدفع اآلجل ، شرط رفع 
الحكومة المحلية الدراسات 
ال�ى  بالجس�ور  الخاص�ة 
عض�و  .وق�ال  ال�وزارة 
مجلس محافظة بابل اسعد 
المس�لماوي ان “ الش�ركة 
الفرنس�ية المنفذة س�تنفذ 
تسديد  بش�رط  المش�اريع 
المبالغ خالل ستة اعوام من 
انتهاء المش�روع ، مش�يرا 

الى ان هذا القرار سيس�هم في حل مشكالت االختناقات المرورية 
الت�ي تعاني منها المحافظ�ة ، اضافة الى حل مش�كلة العجز في 
المبالغ من خالل طريقة التنفيذ هذه “ . واضاف المسلماوي ان “ 
الحكومة المركزية وعدت المحافظة بمنح المستثمرين امتيازات 
خاصة تجنبهم الروتين في دوائر الدولة ، وبالتالي تمنحها فرصة 

تنفيذ مشاريع مختلفة في عدة مجاالت “.

نفط ميسان: إنتاج العام املايض 
بلغ أكثر من 93 مليون برميل

رشكات فرنسية توافق
عىل أنشاء جسور يف بابل باآلجل

     بغداد/ المستقبل العراقي

الزراع�ة  وزارة  ناقش�ت 
الهادف�ة  العش�رية  الخط�ة 
الزراع�ي   القط�اع  لتطوي�ر 
بش�قيه النبات�ي والحيوان�ي 
الخدمي  بالواق�ع  واالرتق�اء 

وبمستويات اإلنتاج.
وقال الوكيل الفني لوزارة 
الزراعة مهدي ضمد القيسي, 
حالي�ا  تق�وم  “ال�وزارة  ان 
بمناقش�ة الخط�ة العش�رية 
الهادفة لوضع االسس العلمية 
الكفيل�ة بالنه�وض بالقطاع 
النبات�ي  بش�قيه  الزراع�ي 
وبمش�اركة  والحيوان�ي، 
ع�دد من المختصين بالش�أن 
المب�ادرة  م�ن  الزراع�ي 
الم�وارد  ووزارة  الزراعي�ة، 
الزراع�ة  وكلي�ات  المائي�ة 
وذل�ك  الخ�اص،  والقط�اع 

لتفعي�ل العم�ل الزراعي وفق 
خط�ط تعم�ل عل�ى الوصول 
ألعلى المستويات من االنتاج 
االم�ن  وتحقي�ق  الزراع�ي 

الغذائي المستديم للمواطن.
ب�ان  القيس�ي  وأض�اف 
بمناقشة  مس�تمرة  “الوزارة 
وتحدي�د  العش�رية  الخط�ة 
االنت�اج  ضم�ن  االولوي�ات 
بدع�م  واالس�تمرار  النبات�ي 

حققته�ا  الت�ي  المنج�زات 
انت�اج  مج�ال  ف�ي  ال�وزارة 
وال�ذرة  والش�عير  الحنط�ة 
الصفراء مع اس�تمرار تقديم 
الحيوان�ي  لإلنت�اج  الدع�م 
واللح�وم  الحلي�ب  لتوفي�ر 
انت�اج  وتعضي�د  الحم�راء 
الدواجن وتوفير بيض المائدة 
واللحوم البيضاء في االسواق 

المحلية”.

الزراعة تناقش خطتها العرشية للنهوض 
بالواقع الزراعي

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلن رئيس لجنة الصحة 
ف�ارس  النيابي�ة  والبيئ�ة 
البريفكان�ي، امس األربعاء، 
أن ش�حنة كبيرة من األدوية 
الطبي�ة  والمس�تلزمات 
المهجري�ن  بي�ن  س�توزع 
وس�ط  ف�ي  والنازحي�ن 

وجنوب العراق.
إن   ، البريفكان�ي  وق�ال 
“ش�حنة أدوية ومستلزمات 
ط�ن  ب��400  تق�در  طبي�ة 
ستنطلق، اليوم، إلى مناطق 

الوسط والجنوب”.
البريفكان�ي،  وأض�اف 
أن “الش�حنة س�توزع بي�ن 
في  والنازحي�ن  المهجري�ن 

تلك المناطق”.
الخارجي�ة  وزي�ر  وكان 
إبراهيم الجعفري أكد في )1 

كانون األول 2014(، أن أكثر 
من ملي�ون و800 ألف نازح 
يواجه�ون تحدي�ات كبيرة، 
وذلك خالل استقباله المدير 
الصحة  لمنظم�ة  اإلقليم�ي 
العالمية عالء العلوان والوفد 

المرافق له.
وشهد العراق اكبر موجة 

ن�زوح ف�ي تاريخ�ه وذل�ك 
بعد س�يطرة عناصر تنظيم 
“داعش” على عدد من المدن 
ف�ي  والنواح�ي  واألقضي�ة 
غرب وش�مال الع�راق، قبل 
أن تتمك�ن الق�وات العراقية 
من اس�تعادة السيطرة على 

العديد من تلك المناطق.

الصحة النيابية: شحنة أدوية كبرية
ستوزع عىل النازحني 

    ذي قار/المستقبل العراقي 
 

دعا محافظ ذي ق�ار يحيى محمد 
باق�ر الناص�ري، ال�وزارات المعني�ة 
“للح�د  مس�ؤوليتها  أم�ام  للوق�وف 
م�ن تل�وث مي�اه األنه�ر” واعتم�اد 
منظومات ومحط�ات معالجة للمياه 
الثقيلة قبل رميه�ا في حوضي دجلة 
والفرات، وفيما أك�دت وزارة الموارد 
الجنوبي�ة  المحافظ�ات  أن  المائي�ة 
أكث�ر المحافظات تض�رراً من التلوث 
كونها تقع في نهايات األنهر، طالبت 
ب� “تش�ريعات وقانون ص�ارم” للحد 
من التج�اوز على مي�اه األنهر ورمي 

الملوثات فيها.
يحي�ى  ق�ار  ذي  محاف�ظ  وق�ال 
محمد باق�ر الناص�ري ، إن “األضرار 
واإلس�اءة التي لحق�ت باألنهر كبيرة 
بس�بب رم�ي المي�اه الثقيل�ة ومي�اه 
المب�ازل والملوثات في األنهر”، مبيناً 
أن “ه�ذه مش�كلة حقيقي�ة يتوج�ب 
الوقوف عندها والعمل على معالجتها 
بالص�ورة المطلوبة من قبل الوزارات 

المعنية”.
“رم�ي  أن  الناص�ري،  وأض�اف 
الملوثات في حوض�ي دجلة والفرات 
ناج�م ع�ن ع�دم اعتم�اد منظومات 
معالج�ة حقيقي�ة للمي�اه الثقيلة من 
قب�ل ال�وزارات المعنية”، مش�يراً إلى 
أن “ادارة المحافظة سبق وأن طالبت 
وزارت�ي البلدي�ات والم�وارد المائية 

وال�وزارات المعني�ة األخ�رى وعب�ر 
مخاطبات رس�مية  بالحد من التلوث 
ودعتها الى تحمل مس�ؤولياتها، لكن 
ال�ى االن  لم تتخذ اإلج�راءات الفاعلة 

لمعالجة المشكلة”.

ولفت الناص�ري إلى أن “محافظة 
ذي قار أكث�ر المتضررين من التلوث، 
المعني�ة  الجه�ات  ه�ي  وال�وزارات 
بالحد م�ن التلوث واتخ�اذ اإلجراءات 
حملن�ا  وق�د  لمعالجت�ه  المناس�بة 

الوزارات المس�ؤولية تجاه ما يحصل 
من تلوث لمياه األنهر”.

وشدد محافظ ذي قار على أهمية 
“الحف�اظ على مياه األنهر من التلوث 
والعم�ل على تحس�ين الواق�ع البيئي 

م�ن قبل جمي�ع الجه�ات”، مؤكداً أن 
التل�وث تتطل�ب  “الحل�ول لمعالج�ة 
ومش�اريع  جدي�ة  إداري�ة  خط�وات 

ومحطات معالجة للحد منها”.
وأش�ار محاف�ظ ذي ق�ار إل�ى أن 
“إدارة المحافظة ال تمتلك الصالحيات 
القانوني�ة لمحاس�بة الجه�ات الت�ي 
تتس�بب بتل�وث مي�اه األنه�ر ك�ون 
ممنوح�ة  كان�ت  الت�ي  الصالحي�ات 
للمحافظ�ة ف�ي الس�ابق ت�م إيكالها 
للس�لطة القضائية”، مبيناً أن “القرار 
كان ف�ي الس�ابق يعط�ي للمحاف�ظ 
صالحي�ة قضائي�ة يتخذ م�ن خاللها 
اإلجراء القانوني المناس�ب لمحاسبة 
المتجاوزين على األنهر والمتس�ببين 
ه�ذه  س�حب  وبع�د  المي�اه  بتل�وث 
الصالحي�ات أصب�ح اإلج�راء يتعل�ق 

بالوزارات والسلطة القضائية”.
وكان وزير الموارد المائية محسن 
الش�مري أك�د، األح�د الماض�ي، ، أن 
الوزارة لديها مالحظات على البرامج 
السابقة إلنعاش األهوار وستراجعها 
رئ�ة  األه�وار  مناط�ق  م�ن  لتجع�ل 
س�ياحية واقتصادي�ة وس�كنية ف�ي 
المس�تقبل، وفيم�ا بّي�ن إن البرام�ج 
والتش�ريعات المعم�ول به�ا حالياً ال 
تكفي لحل ومعالجة مش�كلة التلوث، 
أش�ار محافظ ذي قار ال�ى أن الوزارة 
خصص�ت م�ن 300 ال�ى 400 مليون 
دوالر لتطوي�ر المش�اريع اإلروائي�ة 

واستصالح األراضي الزراعية.

      بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التربي�ة، ام�س 
االربعاء، امتح�ان الكورس االول 
للص�ف الرابع االعدادي س�يكون 
الج�اري،  بع�د منتص�ف الش�هر 
مش�يرة الى ان االمتحان�ات التي 
س�تجري يج�ب ان ال تؤث�ر عل�ى 

سير الدراسة في المدارس .
الرس�مي  المتح�دث  وق�ال 
باس�م ال�وزارة س�المة الحس�ن 
، ان “المديري�ة العام�ة للتقوي�م 

واالمتحانات وجه�ت اعماما الى 
للتربية كافة  العام�ة  المديري�ات 
تبي�ن في�ه الية احتس�اب درجات 
الكورسات للمواد الدراسية للصف 
الرابع االعدادي وتقسيم مقررات 
المنهج الدراس�ي ل�كل مادة على 

الكورس االول والثاني”.
وأضافت الحس�ن ان “الوزارة 
ق�ررت ان يق�وم م�درس الم�ادة 
بوضع اس�ئلة نهاية الكورس بعد 
انتهاءه من امتحانات الشهر األول 
والثان�ي بع�د ي�وم 15/1/2015 

وبعد انتهاءه من مفردات المقرر 
الدراس�ي يق�وم بإج�راء امتحان 
طلبت�ه ضم�ن حص�ص كل مادة 

دراسية”.
ان  ال�ى  الحس�ن  وأش�ارت 
“درج�ة الكورس االول س�تكون 
من 100 تقسم على الشكل التالي 
20 درجة للشهر االول و20 درجة 
على الشهر الثاني و60 درجة على 
امتحان نهاية الكورس”، مبينة ان 
“جدول االمتحانات تضعه ادارات 
المدارس وتصح�ح من قبل لجنة 

الم�ادة حصرا”.ولفت�ت الحس�ن 
الى ان “االمتحانات التي ستجرى 
يجب ان ال تؤثر على سير الدراسة 
في المدارس” .يشار إلى أن وزارة 
التربي�ة أعلن�ت، في 30 تش�رين 
االول الماضي، عن موافقتها على 
تطبي�ق نظام الكورس�ات للصف 
الرابع االع�دادي اعتبارا من العام 
اك�دت  فيم�ا  الحال�ي،  الدراس�ي 
ان تطبي�ق ه�ذا النظ�ام س�يلغي 
واخ�ر  الس�نة  نص�ف  امتحان�ي 

السنة.

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الموارد المائية، أمس 
األربع�اء، عن توقيعها عقدا مع احدى 
الش�ركات الصيني�ة لبن�اء مضخ�ات 
الطاق�ة الشمس�ية، فيم�ا اك�دت انها 
ماضية قدما ف�ي العمل على محورين 
التحلية واالستصالح وبناء المشاريع 

االروائية.
وقال وزير الموارد محسن الشمري 
في بيان صحف�ي, ان “الوزارة وقعت 
عقدا مع ش�ركة )تن جي�ن( الصينية 
لبناء مش�روع المضخ�ات التي تعمل 
بالطاق�ة الشمس�ية”، مش�يرا الى ان 
“العق�د ين�ص ان يت�م دف�ع المبال�غ 

باألجل”.
وأض�اف الش�مري ان “المضخات 
الت�ي تعم�ل بالطاق�ة الشمس�ية لها 
خصوصي�ات تختل�ف ع�ن االخريات 
البيئ�ة  مح�ددات  خ�الل  م�ن  وذل�ك 

ودرجات الحرارة وس�اعات التجهيز، 
إضافة ال�ى توفر مص�ادر مياه كثيرة 
في العراق”، مبينا انه “سيتم أستبدال 
المضخات التي تعمل بالديزل والطاقة 
الكهربائي�ة لم�ا له�ا م�ن تأثي�ر على 

البيئة” .
وأكد الش�مري ان “اس�تخدام لمثل 
ه�ذه المضخ�ات ه�و خط�ة طموحة 
لتحوي�ل المي�اه المالح�ة ال�ى مي�اه 
صالح�ة لالس�تخدام البش�ري”, الفتا 
الى ان “الوزارة ماضية قدما في العمل 
على محوري�ن التحلية واالس�تصالح 
وبناء المشاريع االروائية واالستفادة 
من المسطحات المائية وجعلها اماكن 

للسياحة”.
يذك�ر ان وزارة الزراعة اعلنت، في 
17 ايلول 2014، عن شمول المضخات 
العاملة بالطاقة الشمسية بنسبة دعم 
50بالمئ�ة لتش�جيع االنت�اج الزراعي 

المحلي.

     بغداد/المستقبل العراقي

وافقت امانة بغداد على أنش�اء 55 مراب 
متع�ددة الطوابق لوقوف الس�يارات بجانبي 
الكرخ والرصافة م�ن العاصمة بغداد لتقليل 
مديري�ة  المرورية.وذك�رت  االختناق�ات 
العالقات واإلعالم في بيان صحفي أن “ امانة 
بغ�داد وافقت على انش�اء 55 مرئاباً لوقوف 
السيارات موزعة على عموم العاصمة بغداد  
خمسة منها كبيرة  احيلت بصيغة االستثمار 
على عدة ش�ركات تركية و50 مرئاباً صغيراً 
بموافق�ات اصولي�ة مؤقت�ة على م�دى عام 
كام�ل تع�اد دراس�تها س�نويا”.واضافت ان 
“المرائب الخمسة الكبيرة المتعددة الطبقات 
ذات مساحات وطاقات اس�تيعابية متفاوتة 
االولى في ساحة الخالني خلف بناية التسجيل 
العق�اري بمس�احة 5000م2 ذات 8 طبقات 
بطاقة استيعابية 500 س�يارة و الثانية تقع 
قبالة سوق الغزل بمس�احة 500م2 وذات 4 
طبقات تس�توعب 200 سيارة والثالثة خلف 
بناي�ة دائ�رة ماء بغ�داد بمس�احة 7000 م2 
مكونة من 10 طبقات تستوعب 700 سيارة 
والرابع�ة قبالة مبن�ى دائرة التقاع�د العامة 
بجانب الكرخ بمساحة 7500م2  “.وبينت ان 
“مرائب وقوف الس�يارات متع�ددة الطبقات 
س�تبنى  االس�تثمار  بصيغ�ة  احيل�ت  الت�ي 
بمواصفات عالمية متطورة وبطريقة ستيل 
س�تركجر )الهي�اكل الحديدية( م�ع مراعاة 
المحافظ�ة على المعال�م التراثي�ة للمنطقة 
المركزي�ة واضافة عناص�ر معمارية تراثية 
ذات اقواس اس�المية بإس�تعمال مواد البناء 
التراثية مثل الجف قيم والحجر والشناش�يل 
مزودة بمصاعد كهربائي�ة وكامرات مراقبة 

ومنظومات سيطرة مركزية”.

أمانة بغداد توافق
عىل انشاء 55 مرآب 

سيارات متعدد الطوابق 

الرتبية حتدد امتحان الكورس األول للصف الرابع اإلعدادي 

املوارد املائية توقع عقدًا مع رشكة صينية 
     البصرة/المستقبل العراقيلبناء مضخات الطاقة الشمسية

أعلنت الش�ركة العام�ة للموانئ التي يقع 
مقرها في محافظة البصرة، األربعاء، وصول 
باخ�رة أجنبية الى مين�اء أم قصر تحمل على 
متنه�ا ثالثة قطارات جدي�دة تم تصنيعها في 
الصي�ن، وبذل�ك يرتفع ع�دد القط�ارات التي 

تسلمتها الشركة الى سبعة من أصل 12 سبق 
وأن تعاقدت الحكومة العراقية على ش�رائها 
من ش�ركة صينية.وقال مدير قسم العالقات 
العامة واإلعالم في الشركة أنمار عبد المنعم 
الصافي ، إن “باخرة أجنبية قادمة من الصين 
وتحم�ل عل�ى متنه�ا ثالث�ة قط�ارات حديثة 
تم تصنيعها لصالح الش�ركة العامة للس�كك 

الحدي�د رس�ت في مين�اء أم قص�ر التجاري، 
وحالياً يجري تفريغ عربات القطارات تمهيداً 
لربطه�ا ووضعه�ا عل�ى خط للس�كك يتصل 
بالميناء”، مبيناً أن “القطارات الثالثة تتكون 
م�ن 24 عرب�ة مخصص�ة لنقل المس�افرين 
وس�ت عرب�ات للمحركات”.ولف�ت الصاف�ي 
الى أن “فريقاً هندس�ياً من الش�ركة الصينية 
المصنعة جاء للمس�اعدة في تركيب وتشغيل 
القط�ارات”، مضيف�اً أن “م�ع وص�ول هذه 
القطارات فإن العراق قد تسلم سبعة قطارات 
من أصل 12 س�بق وأن تعاق�دت وزارة النقل 
عل�ى ش�رائها بقيم�ة 138 ملي�ون دوالر مع 
شركة صينية حكومية متخصصة في تصنيع 
القطارات”.يذك�ر أن قطاع س�كك الحديد في 
العراق كان متطوراً قياساً بدول المنطقة حتى 
الثمانين�ات قب�ل أن ينهار تدريجي�اً من جراء 
الحروب واإلهم�ال، وفي عام 2003 تعرضت 
غالبية المحطات والقطارات وخطوط س�كك 
الحدي�د ال�ى أعم�ال نه�ب وتخري�ب أدت الى 
إصابة حركة القطارات بين كافة المحافظات 
بش�لل تام، ثم عاودت الش�ركة نش�اطها من 
جديد في عام 2008، وذلك بعد قيامها بترميم 
واعادة افتتاح بع�ض المحطات وإصالح عدد 

من القطارات التي كانت العاطلة.

املوانئ تعلن وصول ثالثة قطارات جديدة 

    ميسان/المستقبل العراقي

منحت محافظة ميس�ان احدى الش�ركات البرازيلية  اجازة اس�تثمارية النش�اء 
مشروع زراعي بمساحة 70 الف دونم في منطقة علي الشرقي )60 كم شمال مدينة 
العم�ارة مركز محافظة ميس�ان( . وقال مع�اون مدير زراعة ميس�ان ماجد جمعة 
الس�اعدي, ان “المبلغ المقرر لالس�تثمار بلغ 52 مليون دوالر ، وستستخدم الشركة 
تكنولوجي�ا عالية من الطاقة الشمس�ية ف�ي عمليات معالجة و تحلي�ة المياه لكون 
المنطقة ملحية وتكثر فيها اآلبار “ . وأضاف أن “الشركة ستباشر العمل بعد توقيع 

العقد المبرم مع الشركة من قبل زراعة ميسان”.

ميسان متنح رشكة برازيلية إجازة استثامرية 
بقيمة 52 مليون دوالر
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بالنس�بة للص�ن والهن�د، س�يكون 2015 عاماً 
تنموياً واعداً. وخالل األشهر املاضية، أطلق كل من 
الرئيس الصين�ي »زي جينبينج« ورئيس الوزراء 
الهندي »ناريندرا مودي« تعهدات بإجراء تغريات 
بنيوي�ة يف البنية االقتصادي�ة لبلديهما، إال أنهما 
ل�م يتحركا باتج�اه تنفيذها إال ب�يء كثري من 
الرتدد. ومع هبوط سعر برميل النفط إىل ما دون 
50 دوالراً، أصبح�ت رسعة إنجاز تلك اإلصالحات 
الصعب�ة مطلب�اً عاجالً. ول�م يع�د أمامهما من 
ع�ذر مقبول للرتدد يف ذل�ك. ويف اليابان والفليبن 
وس�نغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايالند، 
ستس�اعد األس�عار املنخفض�ة ملص�ادر الطاقة 
ع�ىل رف�ع املداخي�ل الفردية وزي�ادة الطلب عىل 
املساكن. ويعتقد االقتصادي »جلن ماجوير« من 
»مجموع�ة البنوك األس�رتالية والنيوزيلندية« أن 
هذه »الثقة املضاعفة« س�تؤدي إىل تحقيق نمو 

يف�وق ما كان متوقعاً. وكث�رياً ما أدى انخفاض 
أس�عار النفط إىل زيادة معدل النمو العاملي بنحو 
1 يف املئ�ة عما ه�و متوقع. ويق�ول »ماجوير«: 
»نعتقد أن هذا العامل البّناء سيدعم نمو آسيا يف 

عام 2015 وربما يف عام 2016 أيضاً«.
وفيم�ا تس�تعد الهن�د يف عهد »مودي« للكش�ف 
عن امليزانية العامة يف ش�هر فرباي�ر املقبل، يرى 
االقتصادي »بيتري ريدوارد« أن انخفاض أس�عار 
النفط س�يمثل تطوراً هائالً فيم�ا يتعلق بالعجز 
الهن�دي الراه�ن يف امليزانية، وإع�ادة التوازن إىل 
القطاع املايل، وكبح معدل التضخم بما سيسمح 

للبنك املركزي الهندي بتخفيض أسعار الفائدة.
وفيما يتعلق بالتساؤل عما إذا كانت هذه الدفعة 
التنموية س�تحمل صفة االس�تدامة، يعتمد ذلك 
عىل السياس�ة التي ينتظ�ر أن يتبعه�ا »مودي« 
العام املقبل. وقد اتخ�ذ قراره الحكيم بتخفيض 

الدعم الحكومي عىل زيت »الديزل« بمجرد اتجاه 
أس�عار النفط لالنخف�اض. وهذا م�ا خفف من 
شعور املس�تهلكن باإلحباط يف محطات الوقود. 
إال أن هذا اإلجراء ال يمثل أيضاً إال الجزء األس�هل 
م�ن املهم�ة. وس�يكون م�ن الصع�ب تخفيض 
الدعم الحكومي عىل الغاز املس�ال والكريوس�ن 
وهم�ا املركب�ان األكث�ر اس�تعماالً للطب�خ عند 
الهنود. وق�د بلغت األعباء املالية الحكومية لدعم 
»الدي�زل« والغاز املس�ال والكريوس�ن 11 مليار 
دوالر يف الس�نة املالية الس�ابقة. ويضاف إىل ذلك 
أن »مودي« س�يغامر بج�زء كبري من رأس�ماله 

السيايس لو فكر يف إلغاء التخفيضات عىل أسعار 
األس�مدة التي تتكف�ل الحكومة بدف�ع نفقاتها. 
وم�ن دون إلغاء هذه التخفيضات، س�يكون من 
الصع�ب تأمن الفائض املايل ال�روري لإلنفاق 
ع�ىل تطوير قطاع�ات البن�ى التحتي�ة والتعليم 

والرعاية الصحية.
ولم يعد يف وس�ع »مودي« االنتظار كثرياً إلطالق 
إصالحات�ه. وباإلضاف�ة ملي�زة تخفي�ض فاتورة 
النف�ط، س�يتميز ع�ام 2015 بأجن�دة انتخابية 
حافلة يف الهند، وستتهيأ ل»مودي« فرصة جيدة 
لتحقيق أهداف سياسية أبعد وأكثر صعوبة مثل 

الس�ماح لألجانب بامت�الك النس�بة الكربى من 
األصول يف القطاعات االقتصادية األساسية.

وفيم�ا يتعل�ق بالص�ن، وع�ىل رغ�م الفوات�ري 
املنخفض�ة للطاق�ة، فهي تتوجس م�ن أن يعيق 
ه�ذا التطور نمّوه�ا. وربما يكم�ن هنا جزء من 
السبب الذي دفع الحكومة الصينية إىل اإلرساع يف 
تنفيذ 300 م�روع جديد لتطوير البنى التحتية 
يبلغ إجم�ايل تكلفتها 1,1 تريلي�ون دوالر. وكما 
هو الحال بالنس�بة ل� »م�ودي«، فإن من دواعي 
الحكمة والتعقل أن يتجن�ب الرئيس »جينبينج« 
التفكري قصري املدى. ويضاف إىل ذلك أن انخفاض 
أس�عار النفط يهدد مس�اعي الدولتن لتخفيض 
معدل االنبعاثات الكربوني�ة. ويقول »ماجوير«: 
»ال يج�وز أن يمثل النف�ط الرخيص عذراً مقبوالً 
للرتاج�ع عن تنفيذ املش�اريع املتعلقة بالطاقات 
البديلة وال أن يلغي السياس�ات املسطرة لتحقيق 

االكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة. ومن الواضح 
أن الضغوط السكانية عىل املدى املتوسط والبعيد 
س�تدفع دول آس�يا إىل فصل مش�كلة االنبعاثات 
الكربوني�ة عن النمو، وأن تنتهج مس�اراً واضحاً 
لتحقيق الكفاي�ة الذاتية من مصادر الطاقة عىل 
املدى األبعد«.ويرى خرباء أن التكاليف املنخفضة 
لفات�ورة النفط س�تجعل من األس�هل عىل البنك 
املركزي الصيني اللجوء إىل تخفيض سعر الفائدة 
وتقديم مس�اعدات ألصحاب الق�روض املتعثرة. 
ويحت�اج »جينبين�ج« الس�تثمار ه�ذه الظروف 
املالي�ة املريح�ة يف تطوي�ر ال�ركات اململوك�ة 
للحكوم�ة، وه�و الوعد الذي س�بق ل�ه أن تعهد 
بتنفي�ذه. ويق�ول الخب�ري االقتص�ادي »كينيث 
كورتي�س« إن الص�ن ه�ي »الراب�ح األكرب« ألن 
الفات�ورة املنخفض�ة للنف�ط زادت م�ن تضخم 

صناديقها االحتياطية االسرتاتيجية.

ويليام بي�سيك

آسيا وأسعار النفط

يف الح�روب التي خاضتها وتخوضها الواليات املتحدة يف كل 
من أفغانس�تان والعراق وغريهما، يظه�ر الكثري من النقد 
وبعض املحاكمات ملخالفات تتعلق بترصفات بعض الجنود، 
فيما يظهر القليل من النقد لفش�ل ه�ذه الجيوش املجهزة 
بتكلفة كبرية يف إلحاق الهزيمة باإلرهابين املسلحن تسليحاً 
خفيفاً، والذين دربوا أنفسهم بأنفسهم. وال ينطوي السؤال 
عىل األهمية التاريخية أو األخالق فقط، ألن الواليات املتحدة 
وحلفاءه�ا يعاودون الدخول يف الح�روب الجارية يف العراق 
وس�وريا، يف إطار ما س�ّموه »إضعاف وتدمري داعش«.بعد 
قي�ام »داعش« بغزوة املوصل واحتاللها أجزاء واس�عة من 
الع�راق، لم نلحظ لوم�اً يلقى عىل كاه�ل الجيش األمريكي 
وإدارت�ه يف عدم نجاح ه�ذه اإلدارة يف الع�راق، حيث ينظر 
إىل الفش�ل هناك عىل أنه فش�ل عراقي داخيل يف إدارة البالد، 
أو عىل األقل، هكذا حاولت اإلدارة األمريكية اختزال املشهد.
لك�ن الحقيق�ة هي أنه فش�ل م�زدوج تتحمل في�ه اإلدارة 
األمريكية )سياسة وعسكراً( مسؤولية كربى، فيما تتحمل 
فيه الحكومات العراقية املتعاقبة مس�ؤولية االس�تمرار يف 

السياسات املغلوطة التي بدأها املحتل األمريكي.
لقد تمظهر هذا الفشل يف العراق منتصف العام الفائت بعد 
أحداث املوصل. فقد أنشأت الواليات املتحدة الجيش العراقي 

ودربت�ه بكلفة كبرية، ولكنه تقهقر عىل يد قوة أصغر وأقل 
تسليحاً بكثري. لم يكن اإلنجاز الذي حققه »داعش« انتصاراً 
باملعنى العس�كري، بقدر ما كان فش�اًل ذريع�اً للمنظومة 
الت�ي حكم�ت العراق منذ عه�د »الحاكم املدن�ي« األمريكي 
فت عىل بناء  ب�ول بريمر برغم مليارات ال�دوالرات التي صرُ
الجي�ش والرط�ة العراقي�ن، والتي ذهب�ت بمعظمها إىل 
جيوب سمارسة السالح واملتنفذين. ويكفي االطالع عىل ما 
اعرتف به رئيس ال�وزراء الحايل حيدر العبادي، حن أكد أن 
50.000 من »الجنود األش�باح« كانوا مج�رد أرقام تتحول 

رواتبهم عن طريق االحتيال إىل جيوب ضباطهم.
قامت الواليات املتحدة ببناء الجيش والرطة العراقية من 
نحو 350.000 جندي وحوايل 650.000 من رجال الرطة، 
بتكلفة بلغت 26 مليار دوالر منذ العام 2003، وفقاً لتقرير 
ص�در عن املحقق األمريكي الخاص يف ش�ؤون إعادة إعمار 
العراق. فكيف تم إنفاق 9.4 مليار دوالر عىل تدريب الرطة 

العراقية وتوظيفها وتزويدها، برغم أن هذه القوة معروفة 
بفس�ادها وع�دم كفاءتها، بينم�ا ذهبت 3.4 ملي�ار دوالر 
أخرى يف إطار تزوي�د الجيش العراقي بالدبابات والطائرات 
والق�وارب وناقالت الجند املدرعة ومعدات أخرى، اس�تولت 

»داعش« عىل الكثري منها يف وقت الحق؟
بع�د أحداث املوص�ل ب�دأت اإلدارة األمريكية بإرس�ال آالف 
الجن�ود األمريكي�ن إىل العراق لتدريب الجي�ش العراقي من 
جدي�د. حدث ذل�ك من دون أن يس�أل أحد عم�ا حصل بن 
العام�ن 2003 و2014. مل�اذا وكيف يتمك�ن »داعش« من 
القتال بفعالية بمجموعات لم تتلَق تدريباً طويالً يف حن أن 

الجيش العراقي ال يستطيع!
بع�د أكثر م�ن 10 أع�وام م�ن الح�رب يف العراق وس�وريا 
وأفغانس�تان، تمك�ن »االرهابي�ون«، م�ن تطوي�ر املزي�ج 
األكثر فعالية من التكتيكات العس�كرية وأس�اليب الهجوم 
التي تناس�ب الظروف املحلية، يف الوق�ت الذي اعتمدت فيه 

الجي�وش الغربية عىل اس�تعراض تكنولوجياته�ا الحربية 
طمعاً بإبرام صفقات األس�لحة التي ال تتناس�ب مع نوعية 
ه�ذه الحروب، فضال عن الدعاية اإلعالمية لهذه األس�لحة 
الت�ي تحفز ش�هية حلفائها المت�الك طائ�رات الهليكوبرت 
والدباب�ات واملدفعي�ة الباهظ�ة الثمن، والت�ي ال تحقق اال 

نجاحاً محدوداً جداً يف الظروف العراقية والسورية.
يف املقاب�ل، ارتزك�ت »داع�ش« يف عملياتها العس�كرية عىل 
التفج�ريات االنتحارية واس�تخدام القناص�ة وفرق الهاون 
بش�كل أس�ايس، إضاف�ة إىل اخرتاق�ات امني�ة ع�رب رشاء 
الضب�اط والش�خصيات املركزية الذين فتح�وا لها الطريق 
الحت�الل بعض املناطق واملدن. لكن س�الحها األكثر فعالية 
كان الدعاية اإلرهابية التي تروجها من خالل نر جرائمها 
عرب ش�بكة اإلنرتن�ت وتجني�د العناص، برغ�م كل التطور 
التكنولوجي الغربي الذي يسمح للغرب بمراقبة وعّد أنفاس 
م�ن يس�تعمل االنرتنت، ما يط�رح عالمة اس�تفهام كربى 
ع�ىل أداء الغرب وجديت�ه يف محاربة اإلرهاب عىل الش�بكة 
العنكبوتي�ة. وبرغم الخس�ائر التي تعان�ي منها »داعش«، 
إال انه�ا ما ت�زال يف وض�ع يمكنها من تجني�د املقاتلن من 
الس�كان املوجودين يف مناطق تحت س�يطرتها، أو من بالد 

بعيدة عنها.

حممد حممود مرت�سى 

بع�د جريم�ة ومأس�اة كالت�ي حصل�ت يف باري�س 
البارحة، تطغى عىل الخط�اب الزمة »التضامن مع 
فرنسا« )كأنها تعرّضت لعدوان خارجي(، وخاّصة 
من قبل عرب ومس�لمن يرون أّن الهجوم يستوجب 
موقفاً منه�م، واعتذارية، وترصيح�اً داعماً لحرية 
الصحافة والرأي – مع التأكيد عىل اّنهم ليس�وا من 

»املسلمن السيئن«.
هذه اللغة الجوفاء، وجملة املش�اعر الجاهزة التي 
تكتن�ف حمالت التضام�ن، تزّيف حقيق�ة الحادثة 
وال تعالجه�ا، وال تس�مح بنق�اش حقيق�ّي ح�ول 
جذور ه�ذا العنف الذي جرى، والعن�ف الذي يخّبئه 
املس�تقبل. ب�ل إّن الزم�ة »التضام�ن مع فرنس�ا«، 
وتقدي�م االعتداء عىل اّنه عن�رص غريب وأجنبي عن 
البلد، هو سلوٌك قديم يف تحويل األزمات الداخلية اىل 
خارجية، وتجّنب الفكرة األساس، وهي أّن ما جرى 

يف باريس هو »فرنسا تهاجم فرنسا«.
منّف�ذو الهج�وم، عىل األرج�ح، هم فرنس�يو املولد 
والنش�أة، كغريه�م من س�لفيي اوروب�ا؛ وال يمكن 
النظر اليه�م ااّل كنتاج خال�ص للمجتمع الفرنيس، 
ال املغرب�ي أو التون�يس مث�اًل، الذي ل�م يعرفوه ولم 
يعايش�وه – اال اذا س�ايرنا النظرية العنرصية التي 
تعّد االس�الم، بحد ذات�ه، عنرصاً غريب�ًا عىل اوروبا 
وواف�داً عليها، ولو صار دين املالي�ن من مواطنيها 

وابنائها.
حكمت�ا،  ديناميت�ن  يس�تحر  باري�س  اعت�داء 
مجتمعت�ن، عالق�ة فرنس�ا بمس�لميها ع�ىل مدى 
الس�نن املاضية؛ وم�ن هنا تبدأ االجابة عن س�ؤال 
العنف الس�لفي الذي أدمى صحيفة »ش�اريل إيبدو« 
صب�اح الثالث�اء. أّوالً، ضمن�ت عنرصّي�ة املجتم�ع 
والدولة يف فرنسا، ضد املهاجرين وابنائهم، أال يتمكن 
املس�لم الفرنيس من االندم�اج بتلقائية يف محيطه، 
حتى صار مفهوما »مسلم« و»فرنيس« متناقضان. 
يف الوق�ت نفس�ه، س�محت الدولة الفرنس�ية، منذ 
السبعينيات، للمال السعودي بالعمل بحّرّية يف مجال 
الدع�وة والتبليغ، حّتى كادت الس�لفية الوهابية أن 
تحتكر املراكز االس�المية واملساجد والتعليم الديني 

داخل البلد.
هك�ذا، صار الفرن�يس الذي ينب�ذه املجتمع، يبحث 
عن هويته االس�المية، يجد نفس�ه وقد صار سلفياً 
)فالش�يخ س�لفي تدفع الس�عودية راتبه، واملسجد 
س�لفي، واملحي�ط ص�ار س�لفياً(؛ وه�ذا مذهٌب ال 
عالق�ة له باالس�الم املح�يل ال�ذي جاء من�ه هؤالء 
املهاج�رون، وال بمجتمعاته�م األصلي�ة. عالق�ات 
فرنسا بالس�عودية، من صفقات السالح وصوالً اىل 
الفس�اد والدفعات املالية التي تلّقاها السياس�يون 
الفرنس�يون عىل م�دى عقود من الخليج، س�محت 
ب�»تلزي�م« االس�الم األوروبي للس�عودين من دون 

اعرتاض، وسلفنة أحياء كاملة من مدن أوروبا.
حّتى ال ندخل يف منطق اعالء ش�أن الضحايا البيض 
عىل حس�اب غريه�م، يجب أن نتذّك�ر أّننا نعيش يف 
عال�ٍم تجري فيه أم�وٌر فظيعة وغ�ري عادلة يوميا، 
الكثري منها أقىس وأكثر ش�ناعة من هجوم باريس. 
وب�دالً من اللج�وء اىل االعتذاريات، يج�ب أن نرح 
للفرنس�ين، بوض�وح، أّن ه�ذا ه�و اس�الم »هم« 
ال اس�الم »ن�ا«، وأّن ما ج�رى يف باريس ه�و بداية 
حصاده�م مل�ا زرع�وه، ال منته�اه. يبق�ى الخيار 
له�م بن أن يبحثوا عن مكمن الخلل يف سياس�اتهم 
وعنرصيته�م، أو أن يأخذوا االّتج�اه املعاكس، عىل 
هدي اليمن العنرصي، ويستكينوا اىل أّن »املشكلة« 
هي يف االسالم واملسلمن، الذين جاؤوهم من كوكب 

آخر.

عامر حم�سن

التضامن األبله احلرب عىل اإلرهاب: اخفاقات أمريكية بمليارات الدوالرات

برغ�م أن الحاك�م العرب�ي، مل�كاً كان أم 
رئيس�اً، وبعدما يتج�ذر يف حكمه لبالده، 
يأخ�ذ بالتعامل م�ع هذه الب�الد عىل أنها 
ملكه فتصبح بحكم رشكته الخاصة التي 
يقتسم ملكيتها مع أبنائه وأخوته وأقرب 
أقربائه، إال انه ال يديرها بعقلية الركات 
الخاص�ة الحديث�ة التي تعمل ع�ىل تدوير 
العمالة والحرص عىل عدم استمرار املدراء 
يف مواقعهم أكثر من سنة أو سنتن من أجل 
تجدي�د الدماء، واإلتيان بأفكار جديدة، بل 
يعمل لتأبيد حكمه وجعل جذوره ترب 
عميق�اً يف البالد، وعىل تنصي�ب املوالن له 
بمواق�ع يف الحكوم�ة واإلدارات ليتأب�دوا 
أب�َد حكم�ه. ويبق�ى يف موقعه م�ع الثلة 
القليلة التي تش�اركه الحكم حتى املمات، 
حتى تصب�ح الب�الد، لعجزه، ع�ىل حافة 
االنهي�ار أو الح�رب التي يمك�ن أن تندلع 
لتقاس�م تركته بعد رحيله.ما زالت حقبة 
الثمانينيات والتسعينيات يف سوريا ماثلة 
يف أذهاننا من حيث اس�تمرار املس�ؤولن 
يف مناصبه�م إىل آج�ال طويلة. فيس�تمر 
منهم من يستمر حتى املمات معتمداً عىل 
التمديد، بعد بلوغه س�ن التقاعد، تكريساً 
لفك�رة تأبيد الش�خص يف منصب�ه وتأبيد 
الرك�ود الع�ام، ومنعاً من انتش�ار النزوع 

إىل التغي�ري والتجدي�د يف املزاج الش�عبي يف 
ح�ال تغري هذا املدي�ر أو ذاك الوزير. حتى 
أن اس�تقالة األف�راد م�ن أعماله�م كانت 
ممنوع�ة يف ف�رتة م�ن الف�رتات، ووص�ل 
األم�ر إىل أن يرُح�ال إىل املحاكم م�ن يتجرأ 
عىل تقديم استقالته ألي سبب كان. وهو 
م�ا خل�ف وزارات ورشكات تتبع وزراءها 
ومدراءها لتدخل معهم دوامة الشيخوخة 
والركود ثم اإلرشاف عىل االنهيار.تنسحب 
األبدية عىل الح�كام العرب، الذين ال يرون 
يف أنفس�هم س�وى أنصاف آلهة، أو رس�ل 
منزَّل�ن ع�ىل أقل تقدي�ر )أل�م يروجوا أن 
الل�ه قد كلَّم الس�ييس؟(. ويظ�ل حكمهم 
بادياً كأنه اس�تمرار لحكم أباطرة وحكام 
وفراعن�ة وملوك وس�الطن حكم�وا هذا 
الرق منذ آالف الس�نن بالدم. فارتبطت 
صورة الرق لدى كثريين بصورة الطغاة 
الس�لطة  أصح�اب  الدموي�ن  والح�كام 
املطلق�ة الذي�ن يحكم�ون الرعي�ة بج�ز 
األعناق والس�جن والجلد واتخاذ الجواري 

والعبيد. وربط الحاكم بن حال ش�خصه 
وب�ن حال األمة. فإن كان فرحاً نش�يطاً، 
انبعثت الخصوبة يف األرض واألرحام، وإن 
مرض أو شارف عىل املوت، اسودت نهارات 
العب�اد وح�ل الج�دب وقف�رت ال�دروب، 
واضطرب�ت أح�وال الرعية التي تحس�ب 
نفس�ها مرفة عىل الهالك بهالكه.هكذا 
ه�و حال الكثري م�ن ال�دول العربية هذه 
األيام مع حكام معمرين وآخرين مرىض، 
ومنهم م�ن هو عىل فراش امل�وت. يخرج 
أحده�م م�ن املستش�فى ليدخ�ل اآلخ�ر. 
ويدخل غريه يف حالة غيبوبة ليصحو منها 
آخٍر. وكان منهم مرىض نفسيون ال يرون 
أبناء شعبهم سوى جرذانا. وتبقى األرض 
تربة صالح�ة لتنازع الخلف�اء املحتملن، 
وال ينزوي الحاكم ويخيل مكانه، بل يبقى 
إىل آخر نفٍس من أنفاس ش�عبه. فش�هية 
الحكم تأبى أن تفارق حاكماً يشارف عىل 
امل�وت، ضارباً ع�رض الحائط بحقيقة أن 
عجزه، س�يجعل مس�تقبل أم�ة بكاملها 

رهين�ة وضٍع صحيٍّ مجه�ول. هكذا يبدو 
مش�هد الجزائر هذه األي�ام، وهكذا كانت 
ح�ن ق�رر الرئي�س الح�ايل عب�د العزي�ز 
بوتفليقة الرتش�ح لالنتخابات التي جرت 
يف السابع عر من نيسان املايض، مخالفاً 
توقعات الكثري من املقربن منه والبعيدين 
عن�ه، العارفن بتفاصي�ل وضعه الصحي 
الذي ال يس�مح ل�ه باملي أو ال�كالم، فما 
بالك بالحكم. وبعد أشهر من توليه الحكم 
لفرتة رئاس�ية رابعة، م�ا زال متوارياً عن 
األنظار، ت�اركاً البالد فريس�ة الخوف من 
مص�ري ق�د تالقيه ع�ىل أي�دي رشكائه يف 

الحكم بعد رحيله.
 - الحاك�م  يرح�ل  ال  العرب�ي  عاملن�ا  يف 
الطاغية. إن م�ات، يبقى ظله مخيماً عىل 

حياة البر. 
يبن�ي أس�س طغيان�ه ويورثه�ا ألجي�ال 
لتورثه�ا إىل أخ�رى. يرحل ونن�ىس ما ترك 
من جثث تمي عىل الطرقات، أشباه بر 
مطحون�ة أفرغت م�ن قيمه�ا وآدميتها. 
يبق�ى ح�ارضاً بصورت�ه يف ص�در الدار، 
يخ�اف الب�ر أكث�ر حت�ى إن م�ات، وال 
يفرح�ون لحريته�م، بل يخاف�ون اعتالء 
حياتهم طاٍغ آخر، لتنش�أ س�اللة جديدة، 

تعلق العمل بالدستور، وتبارش الدمار.

يف سلس�لة من األوام�ر امللكية 
الت�ي ص�درت باس�م العاه�ل 
الس�عودي امللك عبد الله، أرُعلن 
يف الثام�ن م�ن كان�ون األول/
ديسمرب، املايض، إجراء تغيريات 

كبرية بش�كل غري ع�ادي تمثلت 
بتعي�ن ثماني�ة أعضاء ج�دد يف مجلس ال�وزراء الس�عودي. وعىل 
الرغ�م من أن األخبار القادم�ة من اململكة يف األس�ابيع األخرية قد 
ركزت يف انخفاض أس�عار النفط، فإن خطر ما يسمى ب�»داعش«، 
والتغيريات الوزارية األخرية، قد نش�أت عىل ما يبدو بس�بب عوامل 
أخ�رى. وعىل وج�ه الخصوص، يب�دو أن التعديل ال�وزاري يعكس 
حاج�ة الري�اض إىل التعامل مع تصاعد الس�خط املح�يل حول أداء 
عدة وزارات حكومية.وقد حل س�تة وزراء من الرجال محل آخرين 
كانوا قد اس�تقالوا بسبب "طلبهم" - وهي صيغة مألوفة تشري، يف 
ظ�ل الظروف الحالية، إىل العكس من ذلك. وتم تعين رجلن آخرين 
مللء الش�واغر القائمة يف وزارت�ن. وأياً من الوزراء الذين تنّحوا عن 
مناصبه�م ليس عض�واً يف العائلة املالكة، الت�ي تحتفظ بالوظائف 
العلي�ا التي تش�مل رئيس ال�وزراء، ونائب رئيس ال�وزراء، والنائب 
الثاني لرئيس الوزراء، فضالً عن وزارات الدفاع والشؤون الخارجية 
والداخلي�ة والحرس الوطن�ي والتعلي�م والش�ؤون البلدية.وكانت 
االنتق�ادات العلنية لوزارتي النقل والصحة واضحة بش�كل خاص 
يف اآلونة األخرية. فبناء الطرق والس�كك الحديدية قد أدى إىل تقديم 
ش�كاوى نظر فيه�ا "مجلس الش�ورى" - وهي هيئة استش�ارية 
معينة يف اململكة. وكانت وزارة الصحة تحت مسؤولية وزير العمل 
لعدة أشهر، ألن أداء الوزير السابق اعترب سيئاً يف التعامل مع اندالع 

االلته�اب  »متالزم�ة  م�رض 
التنف�يس يف الرق األوس�ط« 
- الذي يسببه فريوس كورونا 
املستجد - واملعروف اختصاراً 
)MERS(.ويجدر  ب�"م�ريس 
باملالحظ�ة أن وزير الش�ؤون 
اإلس�المية املنتهية واليته، الذي كان من عائلة الشيخ ذات الروابط 
األرسية الكبرية واملحافظة جداً والتي تتمتع بتأثري واس�ع النطاق، 
لم يستبدل بوزير آخر من عائلة الشيخ، وهذا يعني أن أي عضو من 
هذه العائلة ال يشغل حقيبة وزارية للمرة األوىل منذ عقود.ويشكل 
الت�وازن يف نف�وذ املؤسس�ة الدينية تحدي�ا دائما للمل�ك، فقد أقيل 
وزير اإلعالم قبل حوايل ش�هر بعد أن أمر بإغالق محطة تلفزيونية 
دينية متش�ددة كانت قد أشادت بقتل ]مواطنن من[ الشيعة. وقد 
�مح للمحطة باستئناف البث بعد يوم واحد من قرار اإلغالق.وقد  سرُ
تنبع بعض التعديالت الوزارية أيضاً من مزاعم الفس�اد - مش�كلة 
مس�تمرة يف اململك�ة العربية الس�عودية، إال أن القي�ادة ال تتعامل 
معه�ا بتاتاً برصاحة. ويف العام امل�ايض صح مفتي اململكة بأنه ال 
ينبغي كشف املسؤولن الفاسدين علناً، األمر الذي يعكس التفضيل 
السعودي لرص الصفوف عندما تواجه البالد انتقادات محتملة.وال 
تؤث�ر التغيريات يف وزارتي النفط واملالية، عىل الرغم من أن الرياض 
قلقة دون شك من أسعار النفط التي تراجعت يف الثامن من كانون 
األول/ديس�مرب إىل أدنى مس�تواها خالل 5 س�نوات. يش�ري ذلك إىل 
أن املل�ك عب�د الل�ه ]املريض حالي�ا[ ليس غري راض عن سياس�ات 
السعودية الحالية يف مجايل النفط واالقتصاد الكيل، وال عن تأثريها 

املتالحق والواضح يف الخارج.

مالك ونو�س

احلاكم املريض واألمة العاجزة
�ساميون هندر�سون

التغيريات يف جملس الوزراء السعودي

فوؤ�د ح�سون
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اعتادت خالل مشوارها الغنائي أال يطول غيابها 
ع�ن عامين لتطل عل�ى الجمهور بألب�وم جديد، 
لكنه�ا ه�ذه الم�رة غابت أرب�ع س�نوات قبل أن 
تعود بألبوم »أحلى حاجة فيا«. وللغياب أس�باب 
تحكيه�ا لطيفة، وتكش�ف كيف ول�دت أغنياته 
وحالة الذه�ول التي أصابتها عندم�ا طلب منها 

المخرج وليد ناصيف الغطس بمالبسها. 
، وتب�دي آراءها ف�ي محمد منير وعم�رو دياب 
وإليس�ا وأصالة ون�وال الزغب�ي وغيرهم. وفي 
النهاي�ة تس�مي الزه�رة الت�ي تمثل له�ا نقطة 

ضعف.
- لماذا اس�تغرق ألبومك »أحلى حاجة فيا« فترة 

طويلة من التحضيرات؟
للم�رة األول�ى أنتظر ما يقرب من أربع س�نوات 
لك�ي أطرح ألبوماً، فدائماً ما كنت أختفي عامين 
وأط�رح العم�ل الجديد ف�ي بداية الع�ام الثالث، 
لك�ن هذه الم�رة األمر ل�م يكن بي�دي، بل كانت 
هناك عوام�ل عديدة جعلتني أتأخ�ر في الطرح، 
أوالً األوضاع ف�ي المنطقة العربية جعلتني غير 
راغب�ة في الغن�اء، وش�عرت بعدم الق�درة على 
الذه�اب إل�ى اس�توديوهات التس�جيل من أجل 
وضع صوتي على أغنية رومانس�ية أو صاخبة، 
ف�كان كل تفكي�ري منصب�اً عل�ى تقدي�م أغاٍن 
وطني�ة، ثانياً المس�تمع العربي نفس�ه لم يكن 
قادراً على االستماع ألغنيات وهو يفكر في حال 

بلده ووطنه.
البعض اس�تغرب اختيارك   -

اس�م أغنية »أحلى حاجة 
لأللبوم  في�ا« كعن�وان 

ألنه يدل على الغرور؟
م�ن يع�رف لطيف�ة 
أن  يعل�م  جي�داً، 
ال  ش�خصيتها 
تعرف هذه السمة 

 ، لبغيض�ة ا
ومن يس�تمع 

غني�ة  لأل
مل�ة  كا

س�يتفهم أن الحالة الغنائية ليس�ت عن عاشقة 
مغ�رورة، ب�ل عاش�قة تص�ف حبيبه�ا بأحل�ى 
الصفات وتقول له، إنه أجمل شيء في حياتها بل 
هو حياتها، واخترت هذه األغنية كعنوان لأللبوم 
الدهاش الناس، لكي يس�تمعوا لها، ويفس�رها 
كل مس�تمع حس�ب وجهة نظ�ره، إضافة إلى 
أن هذه التركيبة لم يتم اس�تخدامها من قبل 

بهذا الشكل.
- لم�اذا أكث�رت م�ن حالة التض�اد في 
كلم�ات أغني�ة »بالعرب�ي« خاصة في 
مقطع »لما السما تنزل على األرض.. 
بالع�رض..  يصب�ح  الط�ول  ولم�ا 
ولما ف�ي يوليو تموت م�ن البرد.. 

والخسران يشمت في الفايز«؟
أحب هنا أن أش�كر الشاعر الرائع 
م�الك ع�ادل عل�ى ه�ذه الفكرة 
ألنه استخدم ش�كالً جديداً من 
حاالت رفض الحبيبة لحبيبها، 
فبدالً من أن ترفضه أو تظهر 
له عدم رغبته�ا في مبادلته 
الحب بش�كل صريح، تضع 
ع�دداً م�ن المس�تحيالت 
تحقق�ت  إن  أمام�ه، 
وه�ذا مس�تحيل، قد 
تفكر في مبادلته 

الحب. 
حق�ق   -
»بحة  كليب 
نسبة  بحة« 
ة  هد مش�ا
م�ا  عالي�ة 
لهذا  تفس�يرك 

النجاح؟
أعترف  أن  عل�يَّ 
األغنية  ب�أن  أوالً، 
ككلم�ات وألحان أكثر 

من رائعة، وكانت تحتاج إلى فكرة تصوير جيدة 
لكي تخرج في أفضل صورة، وهنا البد أن أشكر 
المخ�رج الرائ�ع والمتمي�ز وليد ناصي�ف، الذي 
وضع كل لمساته الرائعة على الكليب مستخدماً 

كل أساليب التقنية الحديثة.
- لم�اذا اخت�رت ص�ورة المناضل تش�ي غيفارا 

فقط لكي تظهريها في الكليب؟
تدور فكرة األغنية حول كل إنسان متجبر وخائن 
وك�ذاب، اس�تغل منصب�ه أو كرس�يه لتحقي�ق 
مكاسب ش�خصية، وأس�اء إلى الناس والشعب 
الذي يحكمه، فكان ال بد أن نأتي برمزية المناضل 
تشي غيفارا، أعظم مناضل في القرن العشرين، 
والذي يرمز إل�ى الثورات الحقيقي�ة ويعد مثاالً 

للحرية والعزة والشرف.
- بأغنيت�ك »ي�ا حيات�ي وأن�ا جنب�ك« قد يش�عر 
المستمع بأنك تسيئين للفتاة في محاولة إظهار 
أن حبه�ا لحبيبه�ا هو كل م�ا تتمن�اه فقط في 

الحياة؟
ه�ذه األغني�ة من أج�رأ األغني�ات الت�ي قّدمتها 
الموج�ود  الح�ب  ن�وع م�ن  باأللب�وم، وفيه�ا 
بمجتمعنا العربي، وال أعتقد أنه إساءة، بالعكس 
أرى أن األغنية وصفت بش�كل رائع فرحة الحب 
والعش�ق التي يصاب بها العاش�قان، فالش�اعر 
محم�د رفاع�ي وص�ف الحال�ة بدقة ف�ي جملة 
»مجنون�ة أن�ا بحب�ك وم�ش هعقل م�ن اللي أنا 
في�ه«، وأيض�اً في جمل�ة »طبل�ي ع الواحدة أنا 

فرحانة من قلبي«.
- ما أقرب أغنيات ألبومك إلى قلبك؟

كل أغنيات األلبوم قريبة لقلبي، لكن هناك بعض 
األغنيات التي لها معزة خاصة، مثل »أحلى حاجة 

فيا«، و»بالعربي«، و»كرهني«، و»مأفورها«.
- وما أقربها إلى شخصيتك الحقيقية؟

أغنية »أحلى حاجة فيا«، لس�ببين، األول إنساني 
فهي تعّبر عن لطيفة فأنا أغني بالمطلق، وأقول 
ل�كل الناس الذين أحبهم أنت�م »أحلى حاجة فيا« 
ومعك�م أش�عر بالدنيا والس�عادة، والثاني فني، 

حي�ث إن الملح�ن محمد عب�د المنع�م والموزع 
رفي�ق عاك�ف قدما لي مس�احات رائع�ة إلبراز 
صوت�ي، ومنحوني فرصة التأل�ق بالغناء، والبد 
أن أشكر مهندس الصوت الرائع هاني محروس، 

فهو القائد الحقيقي لأللبوم.
- م�ن الملحن�ون الذين يفهمون ص�وت لطيفة 

ومساحاته ويسهل عليك التعاون معهم؟
هن�اك عدد كبير م�ن الملحنين، فل�و تكلمت عن 
البداية فبالتأكيد سيكون على رأسهم الموسيقار 
الكبي�ر الراحل عمار الش�ريعي، وخ�الل الفترة 
الماضي�ة هن�اك أكث�ر م�ن ملحن وموس�يقار، 
أمث�ال زي�اد الرحبان�ي ومنص�ور الرحباني في 
المس�رحية الت�ي تعاون�ا فيه�ا، وأيض�ا الفنان 
الرائع كاظم الس�اهر، وفى الجي�ل الحالي هناك 
محمد عبد المنعم ومحمد يحيى ومحمد رفاعي 
ومحم�د راج�ح، وتعاون�ت معه�م جميع�اً في 

ألبومي األخير.
- لم�اذا من�ع ألبوم�ك م�ن الطرح في األس�واق 

التونسية؟
ألب�وم »أحل�ى حاجة فيا« لم يمنع من األس�واق 
التونس�ية، لكن تأخر طرحه في األسواق لبعض 
المشاكل التسويقية واإلنتاجية، واستطاع خالل 
فترة وجيزة أن يحقق مبيعات رائعة رغم تسربه 

على اإلنترنت.
- هل هناك أغنيات أخرى س�يتم تصويرها خالل 

الفترة المقبلة؟
صّورت ثالث أغنيات حتى اآلن مع المخرج وليد 
ناصيف، »أحلى حاج�ة فيا« و»بالعربي« و»بحة 
بحة«، واآلن نعقد جلسات عمل من أجل تصوير 
أغنيتي�ن جديدتي�ن، ووضعنا نص�ب أعيننا عدداً 
م�ن تل�ك األغنيات، وه�ي »يا حياتي أن�ا جنبك« 
و»بنتقاب�ل« »مكتوبل�ي«، ونعم�ل حالي�اً عل�ى 
دراس�تها وأفكر أيض�اً في طرح اس�تطالع رأي 
لجماهي�ري عل�ى موقعي التواص�ل االجتماعي 
فيسبوك وتويتر، لكي يختاروا األعمال المفضلة 
لهم، كما اتخ�ذت قراراً نهائي�اً، بتصوير الكليب 
الجدي�د في تونس، نظراً إل�ى غيابي الطويل عن 

تصوير أعمالي فيها.
- وما حقيقة تقديمك دويتو مع المطرب محمد 

منير؟
جلس�ت مع مني�ر أكثر م�ن مرة، وف�ي كل مرة 
نتف�ق على العمل لكن الظ�روف دائماً ما تبعدنا، 
والعم�ل قيد االنتظار، لم نقرر بعد تس�جيله من 

عدمه.
- ما رأيك في نجاح عمرو دياب إلى اآلن؟

أح�ب عم�رو دي�اب كثي�راً، وأعمال�ه الغنائي�ة 
وطريق�ة تخطيطه لش�غله ولفن�ه، فمن وجهة 
نظري هو من أنجح الفنانين الذين استطاعوا أن 
يحافظوا على استمراريتهم بفضل ذكائه وولعه 

بالعمل.
- ما الصوت الذي تعشقه لطيفة؟

صوت العظيمة فيروز، فهو الصوت الذي أعطاه 
الل�ه لنا ف�ي هذه الدني�ا، فعندما أش�عر بالحزن 
وأس�تمع لمقطع غنائي بصوتها أنسى معاناتي 
وحزني وأشعر بالفرحة، فأنا أشكر الله على أنه 
أوجدن�ي في الحياة في الوق�ت الذى كانت تغني 

فيه فيروز.

فيتامني أنقذين فرح بيطار:ال مشكلة باألدوار اجلريئة..و
 ممثلة شابة موهوبة جداً، عالم الفن والتمثيل كان اختيارها منذ الصغر الى أن درست المسرح وبدأت مشوارها في برنامج 

"إربت تنحل" وما زالت مستمرة.
تجربتها السينمائية األولى كانت مميزة بفيلم لبناني ناجح جداً "فيتامين" وهو الذي يحصد نسبة مشاهدة عالية حالياً.

مع الممثلة فرح بيطار كان هذا اللقاء الصريح..
 •أولى تجاربك السينمائية كانت في فيلم فيتامين الذي يعرض حالياً أخبرينا اكثر عنها وعن دورك

هو أول فيلم سينمائي اشارك فيه ولعبت دور "اسعاف" فتاة غنوجة واصغر واحدة بالعصابة مع ماغي بو غصن ومي سحاب 
وه�ي فت�اة وحيدة ل�دى أهلها ولذلك صوروا لها أن الك�ون "كتير منيح وحلو" وذلك أثر على ش�خصيتها واصبحت "كتيرعلى 

نياتها" لكن في الوقت نفسه ليست ساذجة بل هي بسيطة وترى االشياء ببساطتها".
 •على الرغم من أنها فتاة بس�يطة لكنها أثرت بأحداث الفيلم، إلى أي مدى هناك تش�ابه بين شخصيتك الحقيقية وبعض نواحي 

الشخصية بالفيلم؟
إسعاف تشبهني بشيء واحد فقط هو أني أحيانا أستعمل غباء اسعاف في الحياة آلخذ من الناس ما أريد.

 •هذا ذكاء بحّد ذاته..
)ضاحكة( أيضا تشبهني من ناحية الفتاة الغنوجة كأي فتاة )مع اني مني وحيدة لكن ربيت بالكويت ودائما عندما يكون األهل 

بالغربة بخافوا على اوالدهم كثيرا ولما جيت من الكويت كأني اسعاف(.
 •كيف تصفين التجربة مع ماغي وكارلوس وعدد كبير من الممثلين؟

عندما عرفت بأني س�أكون مع أولئك الممثلين كان تحدياً كبيراً بالنس�بة لي فكنت قبالً اش�اهدهم ومعجبة بهم جميعاً ، و وما 
كان يخيفني في تأدية دوري هذا هو الى اي مدى سأتحمل هذه المسؤولية.

 •تشاركين أيضا منذ سنوات ببرنامج "إربت تنحل" أخبرينا عن التجربة
نعم بدأت بهذا البرنامج منذ أكثر من ثالث س�نوات كان لدي خوف في البداية ألن المنتجين اللبنانيين يضعون الممثل في خانة 

قد يكون ال يريدها "أنا ما كنت بدي كون البنت اللي بتعمل سكتشات وجاء فيتامين ليخلصني من ذلك".
 •على الرغم من أنه برنامج ناجح ولكن أال تعتقدين أنك لو كنت طيلة هذه السنوات بمكان مختلف لكنت حققِت انتشاراً أوسع 

واصبح اسمك أكبر؟
به�ذا المج�ال ال اعرف ما اذا كنت سأش�ارك بعمل أو عملين أو 10 ولكن بهذا البرنامج أعرف أن كل أربعاء لدي ¾ الس�اعة على 

الهواء وجمهور معّين ينتظر.
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القاهرة: وافق الممثل التركي"كرم بورسين" بطل مسلسل مسألة 

شرف على صفقة إعالنية مقدمة له من شركة "مافي"- التي تقدم 
مالبس من الجينز- ليكون الوجه اإلعالني لها بعدما كان الممثل 

"كيفانج تاتيلتوغ" هو الوجه اإلعالني لتلك الماركة على مدى 
ثالث سنوات، علمًا أن "بورسين" سيحصل على 800 ألف ليرة 

تركية عن السنة الواحدة حسبما ذكر موقع Haberler التركي.
ُيذكر أن شعبية "تاتليتوغ" قد تأثرت سلبًا بفشل مسلسله 
"كورت سيد وشوري" الذي ُيعّد نقطًة سوداء في مسيرته 

الفنية، حيث لم يحقق العمل أي نسبة نجاح ُتذكر في موسميه 
األول والثاني، علمًا أن الممثلة "فرح زينب عبد الله " قد شاركته 

البطولة فيه.

عّبرت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بانضمامها إلى أسرة فيلم "الليلة الكبيرة"، مشيرة في 
حديث إلى صحيفة "الراي" الكويتية إلى أن سبب غيابها السينمائي يعود إلى كونها كانت تنتظر 

عماًل متميزًا، تعود من خالله إلى السينما، وهو ما وجدته في "الليلة الكبيرة".
وبعد أن وقعت العقد في مكتب المنتج أحمد السبكي، وصفت سيناريو الفيلم بأنه جيد، مؤكدة أنه 

ينتمي إلى نوعية أفالم اليوم الواحد، التي تدور أحداثها في يوم واحد بشكل مكثف، لكنه كاشف.
وأشارت إلى أنها تجسد دور امرأة شعبية، لكن شخصيتها ثرية، وتضم العديد من الخطوط 

الدرامية، التي تتناسب وطبيعة األحداث التي يدور حولها الفيلم، في ليلة أحد الموالد الشعبية 
المصرية الشهيرة.ورأت الخشاب أن األدوار الشعبية، على الرغم من أنها تتفق في الشكل وطريقة 

الكالم، إال أنها بتنوعها تقدم جوانب ثرية، وتتيح أمام الممثل فرصة كبيرة لإلبداع والتألق 
والتغيير، مشيرة إلى أن "الليلة الكبيرة"، يشارك في بطولته أحمد بدير وصفية العمري وسميحة 

أيوب وأيتن عامر وعمرو عبدالجليل، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز. 

ترشيحات جوائز بافتا
أذاع�ت اللجنة المنظم�ة لجوائر األكاديمية البريطانية للس�ينما والتلفزيون بافتا ترش�يحاتها 

ألفضل األفالم والممثلين لمهرجانها الذي سيقام في ٨ شباط المقبل. 
وعلى هامش اطالق الترشيحات أقيم حفل خاص بالمناسبة حضرته نخبة من أشهر الممثالت 
وعارض�ات األزياء والوج�وه الفنية، وقد أطلت الممثلة كيرا نايتل�ي بكامل أناقتها رغم حملها 
الواض�ح، ال�ى جانب عدد من النجمات أبرزهن جيس�يكا شاس�تين وس�ارا هايالن�د وماريون 
كوتي�ار، وروزاموند بايك، وآن هاثاواي والعارضة نيكول الي. واحتل فيلم نظرية كل األش�ياء 
الذي يتناول الس�يرة الذاتية للعالم الش�هير س�تيفن هوكنغ موقعا متقدم�ا على قائمة األفالم 

المرشحة، إذ رّشح الفيلم ألكبر جوائز المهرجان بما فيها جائزة أفضل فيلم. 
كما رشح إيدي ريدماين، بطل الفيلم الذي قام بدور األستاذ الجامعي العبقري هوكنغ والنجمة 

فيليستي جونز، التي لعبت دور زوجته األولى، لجائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة.
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حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

قبضايات ضد الصحفيني العرب
ليس بالجديد القول ان الصحافة لدينا تتعامل مع  
الفنانين ونشاطاتهم بروح من المودة وااللفة.. 
ون�ادرا ما يح�دث ان فنان�ا عراقيا اعت�دى على  
اح�د الصحفيي�ن.. او ان  فنان�ة عراقية )ضربت 
بالش�لوت( احدهم.. وكم�ا يحدث ل�دى النجوم 
العرب الكبار ومنهم على س�بيل المثال ما قام به 
المطرب المعروف عمرو دياب في يوم ما حينما 

اعتدى على احد المصورين الصحفيين.. ووقتها 
وق�ف القضاء الع�ادل ال�ى جانب ذل�ك المصور 
الصحف�ي.. ول�م ينحني امام ش�عبية ذلك النجم 
)الظاه�رة المؤقتة( .. الن القضاء كان اعلى من 

كل ظاهرة وفي كل زمان ومكان!.
وكذا الحال بالنسبة للمطربة )احالم( االماراتية 
الت�ي هاجمت اح�د الصحفيين ذات ي�وم وكأنها 

كان�ت في )حلب�ة المالكمة( وليس ف�ي )الحلبة 
الطربية(!!.

ه�ذا ولم يق�ف الحال عن�د عمرو دي�اب واحالم 
فقط وانما تعدى ذلك الى )شيرين( التي فاخرت 
في يوم من االيام ومن خالل الوس�ائل االعالمية 
بان الش�عب االسرائيلي )ش�عب طيب( وبالتالي  
قام�ت بعده�ا باس�تئصال اح�د الصحفيين من 

عمل�ه وقطعت رزقه.. حينما اس�تغلت عالقاتها 
الجل تحقيق ذلك المأرب..

بل انها لم تكتف بذلك بل اعتدت على ذلك الصحفي 
اعتداء س�اخرا حينما تس�ببت ف�ي وضعه داخل 
صندوق س�يارته.. مس�تبيحه بذلك كرامة الفرد 

وقدسية الكلمة والحرف والراي!!.
وحمدا لله اننا ال نملك اليوم مثل هكذا )قبضايات( 

ال يتفاهم�ون م�ع الصحفيي�ن اال م�ن خ�الل : 
)اللس�ان السليط( و )الخيزرانة( و )كيبالت ايام 

زمان( !!.
الن فنانن�ا العراق�ي وحتى لو كان )على رأس�ه 
ريش�ة( وكما يقال : )ايده بالده�ن( فانه ال ولن 
يهبط الى مثل تلك المستويات )الضحلة والوحلة( 

التي وصل اليها بعض النجوم العرب!!.
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أنجلينا جويل... ورس اجلامل الطبيعي
 

تعتبر الممثلة األميركية أنجلينا جولي واحدة من الممثالت النادرات اللواتي يش�عن جماال 
مع أو دون وضع الماكياج. 

فبع�د زيارة قام�ت بها الى الفاتي�كان وقابلت فيه�ا البابا فرانس�يس، دون ان تضع 
الماكي�اج، ع�ادت وحضرت مهرجانا فني�اً في لوس أنجليس وقد اس�تعملت أدوات 

التجميل اضافة الى قيامها بتسريحة شعر عصرية. 
لكن القاسم المشترك في المناسبتين كان جمال أنجلينا جولي الطبيعي.

 
القاهرة: س�افر الفنان الشاب تامر حسني إلى العاصمة اللبنانية بيروت من أجل تصوير أغنية "180 درجة" التي 

تحمل اس�م ألبومه األخير بطريقة الفيديو كليب في أول أغنية يقوم بتصويرها من األلبوم الذي ُطِرَح 
قبل أكثر من 4 شهور.وس�يقوم "حس�ني" بتصوير األغنية تحت إدارة المخرج ياسر سامي على 

الثلوج المنتش�رة في جبال لبنان، علماً بأن اإلس�تقرار على األغنية جاء بعد إجماع جمهوره 
على اختيارها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وتجدر اإلش�ارة إلى أن "حسني" س�يقوم بإحياء أولى حفالته بالعاصمة األلمانية برلين 
مساء يوم 18 أبريل)نيسان( المقبل ضمن جولة أوروبية سيقوم بها خالل الفصل الثاني 

من العام الحالي.

أرسة مسلسل عيون القلب تنتهي من تصوير
انتهى المخرج محمد مصطفى من تصوير نحو 75 في المائة من مش�اهد مسلس�ل 

"عي�ون القل�ب " ، ويعكف حالي�ا على تصوير العدي�د من المش�اهد التى تجمع 
الفناني�ن رانيا يوس�ف ، لطفي لبيب ، هنادي وس�هر الصايغ ، في اس�توديو 
العزب�ة بمنطقة ش�برامنت.وانتهت الفنانة جنات، مؤخرا من تس�جيل أغنية 
"عيون القلب" داخل اس�توديو الموس�يقار محمود طلع�ت، الذي لحن ووزع 

األغنية ، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، ومن ألحان وتوزيع 
محمود طلعت.

ويع�د تعاون جنات في المسلس�ل هو التعاون الثاني مع المنت�ج صادق الصباح ، 
حي�ث كان التعاون األول بينهما في تتر مسلس�ل "قصص النس�اء في القرآن " الذي 

عرض في رمضان قبل الماضي.مسلس�ل "عيون القلب" يضم 60 حلقة ، ويش�ارك في 
بطولته رانيا يوسف وماجد المصري ودينا فؤاد وصالح عبد الله ولطفي لبيب وإيهاب 
فهمي وإنعام سالوسة وإيمان وسهر الصايغ وحازم سمير ورحمة حسن ، وهو من 

تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج صادق الصباح وإخراج محمد مصطفى.

تامر حسني يصور 180 درجة عىل ثلوج لبنان

إليسا وماجد املهندس يقدمان حفاًل مشرتكًا يف  ديب للتسوق
 

تحيي المطربة اللبنانية إليس�ا حفال غنائيا مس�اء اليوم الخميس ، وذلك بمش�اركة المطرب العراقي ماجد المهندس في مدينة اإلعالم بدبي في 
الحفل الذي يقام ضمن مهرجان "دبي للتس�وق".وكانت إليس�ا قد أحيت حفال ناجحا في دبي ليلة رأس الس�نة في فندق الحبتور بمشاركة تامر 

حس�ني، والذي اعتبر من افضل حفالت اس�تقبال العام في الوطن العربي.من ناحية أخرى أعلنت إليسا عن حزنها وتعازيها للشهداء الذين راحوا 
في انفجار مقهي بلبنان، واعربت عن حزنها لسقوط قتلي.
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بيروت- أحيت النجمة اللبنانية مادلين مطر حفلة غنائية مميزة ألول مرة للجاليات العربية في 
إسبانيا بمدينة برشلونة.مادلين خضعت لجلسة تصوير استعرضت فيها إطاللتها من الحفل، 

حيث بدت في مكان وصفته بقصر “السلطان سليمان”، ورأت نفسها “سلطانة” من عصر  “حريم 
السلطان” متأثرة بفخامة المكان، حيث كتبت معلقة على الصور: “وألني في مكان يشبه قصر 

السلطان سليمان فال بد ان اكون فيه السلطانة مادلين!!..شكرا فؤاد سركيس على الفستان 
الجميل”.وفي الصور ظهرت الفنانة مرتدية فستان أسود طويل مكشوف الكتفين، ويتضمن شقًا 
طوياًل زاد إطاللة مادين إثارة، وقد حرصت الفنانة على ابرازه بلقطة خاصة جلست فيها بطريقة 
كشفت كامل ساقيها، وكتبت معلقة عليها: “جميل ان نعيش قليال في عصر السالطين.. احلموا 

احبتي فاالحالم مستباحة سلطانة مادو”.ُيذكر أن عام 2015 سيشهد اقتحام مادلين مطر لعالم 
الدراما ألول مرة، من خالل مسلسلها الجديد “الفاتنة” الذي تشارك في بطولته أمام الممثل المصري 

ياسر جالل.

أكدت الممثلة لورين قديح انها ليست ضد االعمال الدرامية التلفزيونية ولكنها تحب السينما. وقالت :" 
السينما هي طموحي في الحياة كممثلة، وبقدر ما تناسبني الظروف. أنا لست منتجة، ولذلك يصبح المجال 

أضيق. بقدر ما أحلم وبقدر ما أرفع السقف، أحصل على ما أريده. أنا بدأت من المكان الذي ينتهي إليه 
كثيرون".وأضافت في مقابلة مع الزميلة هيام بنوت في صحيفة "الراي" الكويتية :"السينما هي حلم كل 

فنان في أي مكان في العالم. في هوليوود يبدأون تجربتهم التمثيلية بالمسلسالت، ثم ينتقلون إلى األفالم، 
وبعدها ُيمنعون من العودة إلى المسلسالت. لكن عندنا يختلف الوضع، ألن الصناعة الدرامية أقوى بكثير 

من الصناعة السينمائية. بينما في الخارج النجم السينمائي أقوى من النجم التلفزيوني".وتابعت :"أهم 
ممثلة درامية في العالم العربي يمكن أال تنجح في السينما، وفي المقابل يمكن لممثلة مبتدئة في السينما 
أن تحقق إقباال جماهيريًا كبيرًا. لسُت جائعًة للشهرة، كي ال أقول كالمًا آخر. الجمهور الذي يحضر سينما 

يختلف تمامًا عن الجمهور الدرامي. أنا ال أتحدث عن القيمة الفكرية، ولكن عن طريقٍة في التفكير مختلفة 
تمامًا. 

أريد رجاًل رانيا اخلواجة صعيدية ألول مرة يف 
 بدأت الفنانة رانيا الخواجة فى تصوير دورها فى المسلس�ل الجديد "أريد رجالً" والذى تجس�د 

فيه دور "ثريا" البنت الخبيثة التى تتسبب فى العديد من المشاكل داخل المسلسل.
وكانت رانيا قد بدأت تصوير مشاهدها على مدار األسبوع الماضى باستديوهات الجابرى، كما 
تواصل التصوير بإحدى الش�قق بمنطقة المهندسين ثم تنتقل بعد ذلك إلى أحد الفنادق الكبرى 
باكتوبر.وتق�ول راني�ا عن الدور، أنه�ا ألول مرة تجس�د دور الفتاة الصعيدية، وق�ام بتدريبها 
عل�ى اللهجة مدي�ر اللهجات عبدالنبى الهوارى، حيث تدور أحداث المسلس�ل بين بعض عائالت 
محافظة المنيا.المسلس�ل يشارك فى بطولته كل من إياد نصار، سهير المرشدى، مريم حسن، 
أحمد عبد العزيز، رانيا الخواجة، مى كس�اب، لقاء سويدان، نبيل عيسى، ميرنا المهندس، ميار 

الغيطي وأسامة عباس، ومن إخراج بتول عرفة وتأليف شهيرة سالم وإنتاج صادق الصباح.

عبدالجبار العتابي
يس�تعد الفنان العراقي الش�اب همام للوقوف 
عل�ى مس�رح األولمبي�ا الش�هير ف�ي باريس 
لتقدي�م أغانيه الى جانب الفنان اللبناني راغب 
عالم�ة، وهو يبني طموح�ات كبيرة على هذه 
الحفلة بعد غنائه مس�بقاً م�ع مواطنه كاظم 
الساهر الذي يعتّز به بينما يأسف لموجة الفن 
الهابط لألغنية العراقية. وفيما يلي المزيد من 

التفاصيل:
بغداد: أعرب الفنان العراقي هّمام عن سعادته 
لمشاركة الفنان راغب عالمة في الحفل الفني 
الذي س�ُيقام على أشهر المسارح العالمية في 
مدين�ة باريس، موضح�اً أنه يس�ير بخطواٍت 
مدروس�ة ويجتهد للوصول ألرقى المستويات 
الفنية. وأوض�ح في حواٍر صحفي " أن طريق 
الف�ن ش�ائك وصعب ج�داً رغم أن�ه تخّرج من 
برنامج المواهب "ستار كلوب" وحصد اللقب 
والجائزة األولى، فكانت انطالقته األكبر وسط 
التحدي�ات. وفيم�ا يل�ي المزي�د م�ن تفاصيل 

الحوار معه:
*ما شعورك في طور تحضيراتك للوقفة على 
مس�رح األولمبيا الشهير في باريس إلى جانب 

الفنان راغب عالمة؟
 - إنه ش�عوراليوصف. فهذه مسؤولية كبيرة، 
وإن ش�اء الل�ه س�أمثل الع�راق خي�ر تمثي�ل. 
والس�وبر س�تار راغب عالمة فن�ان كبير وله 
قاعدة جماهيرية كبيرة، ولي الش�رف بالغناء 

معه.
* ما س�ر هذه الدعوة ومن كان س�ببها، علماً 
أن�ه ال ين�ال ه�ذا التكري�م إال من اجته�د فعالً 

وحفّز اآلخرين لتكريمه؟
- أن�ا أس�ير بخط�واٍت مدروس�ة من�ذ بداي�ة 
مس�يرتي الفني�ة. وأجته�د للوص�ول ألرق�ى 
المس�تويات الفنية، وهذا طموحي، لذلك أقدم 
أعم�االً تلي�ق بالمس�توى الفني الراق�ي الذي 

أطمح لتثبيت مكانتي فيه.
* لقد سبق لك أن غنيت مع كاظم الساهر ؟

- نع�م، وأن�ا أفتخر بذلك وال أنس�ى ه�ذا. فقد 
أحيي�ت مع�ه عي�د رأس الس�نة الميالدية عام 
2011، وغنّيت أيضاً مع الفنان اللبناني مروان 
خوري ف�ي كازين�و لبن�ان. هن�اك الكثير من 
الفنانين يتمنون الغناء مع كاظم الس�اهر وأنا 
نلت ش�رف الغن�اء معه ولقد أض�اف لي قيمًة 

فني�ة مهم�ة. وأنا أعتب�ره أس�تاذي وعالقتي 
ب�ه ممتازة من أي�ام برنامج المواهب "س�تار 
كل�وب" عام 2004 الذي فزت به بالمركزاألول 
على مس�توى الوط�ن العربي. وقد أرس�ل لي 
آنذاك باقة ورد على المسرح، ومن ثم اتصل بي 
وهنأن�ي، وقال لي "بّيضت وجوهنا، بارك الله 
في�ك". وأنا ال زل�ت أذكر جمي�ل كلماته عندما 
جلس مع�ي وكلمني ونصحني، وق�ال "أتأمل 

فيك خيراً". 
* ما سبب غيابك عن اإلعالم، وخاصًة اإلعالم 

العراقي؟
- أنا لم اغب ع�ن اإلعالم العراقي ولكن دوامة 
الف�ن الهاب�ط غيب�ت الكثير م�ن الفنانين وأنا 
أحده�م، م�ع كل التقدير للصحاف�ة العراقية. 
ربما أك�ون بعيداً عن الجمه�ور العراقي فعالً، 
وذل�ك ألنني مقي�م منذ س�نوات ف�ي بيروت. 
لك�ن، رغم اعتراف�ي بتقصيري م�ع الجمهور 

العراقي، هنالك أيضاً األس�باب التسويقية كما 
أنني اخت�رت عدم اإلنخراط ف�ي موجة الغناء 
السائدة حالياً، والتي تسيء في جزٍء منها للفن 
العراقي. وله�ذا فضلت أن أبقى متفرجاً، حتى 

أطل بشيٍء مميز يليق بي وبالمستمعين.
* ه�ل لعب�ت إقامت�ك ف�ي بي�روت دوراً ف�ي 

شهرتك؟
- لبنان بلد خّرج الكثير من الفنانين، وله فضل 
عل�ّي ألن انطالقت�ي كانت م�ن برنامج لبناني 

للهواة.
* م�ا األغني�ات الت�ي قدمته�ا وش�عرت أنها 

منحتك شهرة؟
- أغنية "قلبي وقلب�ك" في ألبومي األول الذي 
عرفن�ي الجمه�ور من خالله�ا وتلته�ا أغنية 
"ذكرني" وأغنية "مالي حظ"، ومؤخراً أغنية 

"علمني".
* ولماذا ُتقدِّم معظم أغانيك باللهجة اللبنانية 

؟
 - أن�ا مقيم ف�ي لبنان منذ أكثر من 13 س�نة، 
وم�ن الطبيع�ي أن تكون لي أغني�ات لجمهور 
ه�ذا البلد بلهجت�ه التي أحبها طبع�اً. وهذا ما 
أعتبره جزءاً م�ن الوفاء للبنان الذي احتضنني 
ومنحني الكثير. كما أنني من خالل هذا أحببت 
أن أؤك�د أن المطرب العراقي يس�تطيع الغناء 
بلهج�اٍت مختلف�ة، وم�ع ذل�ك ُيعتب�ر غنائي 
باللهج�ة اللبنانية من ب�اب التنويع، وليس من 

باب القولبة بلوٍن غنائي.
* بعد انقطاع الوصل بينك وبين روتانا مع من 

تتعامل حالياً ؟
- روتان�ا ش�ركة كبي�رة وأن�ا أعت�ز بالتعامل 
معها. ومن بعدها تعاملت مع شركه بالتينيوم 
ريك�وردز، وأن�ا حالي�اً مس�تعد لفتح خطوط 
التواص�ل م�ع أي ش�ركة ق�د تخدم مس�يرتي 

الفنية.
* كي�ف ت�رى واقع الغناء العراق�ي وأنت جزء 

منه ؟
- أرى أن الس�احة الغنائية العراقية مزدحمة، 
ولكن يجب اإلعتراف أن لدينا مطربين مهمين 
جداً، مثلما نمتلك ملحنين وموسيقيين وشعراء 
مهمين جداً، لكنني أعتقد أن هناك عش�وائية، 

وهذه تحتاج إلى تنظيم وتعاون إعالمي.
* هل تعتمد على ش�اعر معين، وأي الملحنين 

يعرف أكثر من غيره إمكانيات صوتك ؟
- تعاملت مع ش�عراء وملحنين عرب وعراقين 
وكل منه�م أض�اف ل�ي ش�يئاً جمي�اًل. أحبهم 

وأحترمهم جميعاً.
*هل م�ررت بتج�ارب صعبة خالل مس�يرتك 

الفنية ؟
- عال�م الف�ن صع�ب ج�داً وطريق�ه ش�ائك. 
ومس�يرتي ال تخلو من الصعوبات. وإن ش�اء 

الله سأتجاوزها وأحقق طموحي.
*وهل تبن�ي طموحات خاصة عل�ى نجاحاٍت 
إضافي�ة تتوقعه�ا بعد حفلك ف�ي باريس على 

مسرح األولومبيا مع راغب عالمة ؟
- أتمن�ى أن أغني على أهم مس�ارح العالم، أما 
األمنية التي ال تفارقني هي الغناء على مسرح 

مدينة بابل التاريخية العريقة.

يعتز بكاظم ال�ساهر و�سيقف على م�سرح الأولومبيا الفرن�سي مع راغب عالمة

مهام: أمتنى الغناء عىل مرسح مدينة بابل

قبضايات ضد الصحفيني العرب
ليس بالجديد القول ان الصحافة لدينا تتعامل مع  
الفنانين ونشاطاتهم بروح من المودة وااللفة.. 
ون�ادرا ما يح�دث ان فنان�ا عراقيا اعت�دى على  
اح�د الصحفيي�ن.. او ان  فنان�ة عراقية )ضربت 
بالش�لوت( احدهم.. وكم�ا يحدث ل�دى النجوم 
العرب الكبار ومنهم على س�بيل المثال ما قام به 
المطرب المعروف عمرو دياب في يوم ما حينما 

اعتدى على احد المصورين الصحفيين.. ووقتها 
وق�ف القضاء الع�ادل ال�ى جانب ذل�ك المصور 
الصحف�ي.. ول�م ينحني امام ش�عبية ذلك النجم 
)الظاه�رة المؤقتة( .. الن القضاء كان اعلى من 

كل ظاهرة وفي كل زمان ومكان!.
وكذا الحال بالنسبة للمطربة )احالم( االماراتية 
الت�ي هاجمت اح�د الصحفيين ذات ي�وم وكأنها 

كان�ت في )حلب�ة المالكمة( وليس ف�ي )الحلبة 
الطربية(!!.

ه�ذا ولم يق�ف الحال عن�د عمرو دي�اب واحالم 
فقط وانما تعدى ذلك الى )شيرين( التي فاخرت 
في يوم من االيام ومن خالل الوس�ائل االعالمية 
بان الش�عب االسرائيلي )ش�عب طيب( وبالتالي  
قام�ت بعده�ا باس�تئصال اح�د الصحفيين من 

عمل�ه وقطعت رزقه.. حينما اس�تغلت عالقاتها 
الجل تحقيق ذلك المأرب..

بل انها لم تكتف بذلك بل اعتدت على ذلك الصحفي 
اعتداء س�اخرا حينما تس�ببت ف�ي وضعه داخل 
صندوق س�يارته.. مس�تبيحه بذلك كرامة الفرد 

وقدسية الكلمة والحرف والراي!!.
وحمدا لله اننا ال نملك اليوم مثل هكذا )قبضايات( 

ال يتفاهم�ون م�ع الصحفيي�ن اال م�ن خ�الل : 
)اللس�ان السليط( و )الخيزرانة( و )كيبالت ايام 

زمان( !!.
الن فنانن�ا العراق�ي وحتى لو كان )على رأس�ه 
ريش�ة( وكما يقال : )ايده بالده�ن( فانه ال ولن 
يهبط الى مثل تلك المستويات )الضحلة والوحلة( 

التي وصل اليها بعض النجوم العرب!!.
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      خريي من�صور
باختي�ار  المجازف�ة  قب�ل  طوي�ا  ت�رددت 
خمسين مقاال مما ُنشر في »القدس العربي« 
خال ثاثة عقود تحت عنوان ش�اهد نفي، 
وبعد صدور الكتاب عن المؤسس�ة العربية 
للدراس�ات والنش�ر، أحسس�ت عل�ى الفور 
بأن ما ل�م يتضّمنه الكتاب من المقاالت هو 
عل�ى موعد م�ع كتاب أو كت�ب اخرى، لعدم 
ارتباطه�ا المباش�ر بح�دث ما أو مناس�بة، 
وكان�ت تلك المجازف�ة اس�تجابة مزدوجة 
لهاج�س ذاتي وآخر من أصدق�اء أعزاء، في 
مقدمته�م الش�اعر الكبي�ر أدوني�س، الذي 
كان انطباع�ه عما أكتب هو والناقدة الرائدة 
خالدة سعيد محّرضا لي لاستمرار حتى في 
ذروة اإلعياء والمكاب�دة، ولم تكن »القدس 
العربي« على امتداد عقود ربما كانت األبهى 
ف�ي العمر مج�ّرد ُمتنّفس تعبي�ري بقدر ما 
هي مجال حيوي لرهان ثقافي، فقد أتاحت 
ل�ي أن أق�ول فيها م�ا قد يك�ون عصّيا على 

النشر في سواها.
كتبت هذه المقاالت في الفترة الحرجة التي 
أوش�كت فيها الجريمة على االكتمال لندرة 
الشهود رغم وفرة الشهداء، وهي مقاربات 
قد تتفاوت في الزمان والمكان وفي منسوب 
التوت�ر الناجم عن تفاعل وليس عن انفعال، 

لكنه�ا تأتل�ف ف�ي س�ياق نقدي يس�تقرئ 
الظواهر وينقل السؤال من هامش الدهشة 
إل�ى صمي�م المس�اءلة َوَمتِنه�ا المعرف�ي 
والتاريخ�ي، ويح�اول رص�د تجلياته�ا قدر 
تعلّقها بثقافة حّوله�ا العاطلون عن الحياة 
والمغامرة إلى غيمة مؤدلجة وكوميديا من 
النب�ذ المتبادل واإلقصاء ال�ذي غالبا ما يبدأ 
م�ن هاجس االحت�كار وينتهي إل�ى اإلعدام 
الرمزي، وقد ترددت ف�ي اختيار عنوان من 
ثاثة لهذا الكت�اب الذي اقتصر على مقاالت 
نش�رت في »الق�دس العربي« تح�ت عنوان 
ش�اهد نفي، هي »رماد السنديان« و«العصا 
والن�اي« و«الس�يف والن�دى« وانته�ى بي 
المط�اف إل�ى العص�ا والن�اي ألن�ه يختزل 
ثنائية الس�لطة والمعرفة والخوف والحرية 
والي�أس والحني�ن، وه�ذه ليس�ت ثنائيات 
بالمعنى المانوي الذي يؤدي إلى استنقاعها 
وس�كونيتها بقدر ما ه�ي ثنائيات متجادلة 
يل�د البع�د الثالث ال�ذي يج�ري حذفه كأهم 

اقنوم في ثقافتنا من المصاهرة بينها.
ولن اتعّس�ف في اقتراح المشترك المنهجي 
بين ه�ذه المقاالت، ألن مثل هذا المش�ترك 
قد يكون في عمق الشجن الذي يجانس بين 
هواجس�ها ودواف�ع كتابتها، وذل�ك بالقدر 
الذي تتيحه الحري�ة أو القدر المتحقق منها 
في عال�م عربي كان تاريخ ثقافته وما يزال 

صراع�ا ال تتخلل�ه هدن�ة بين ما يق�ال وما 
يجب أن يقال، وبين الباطني والمتجلي، ذلك 
ألن الحريات المس�موح بها ف�ي هذا العالم 
الذي حّولته الرأس�مالية في ذروة توّحشها 
إلى رهينة ال تكف�ي كاتبا عربيا واحدا، كما 
قال الراحل يوس�ف إدريس، وإن كان لي أن 

استس�محه وأضيف فه�ي ال تكف�ي مقالة 
واحدة.

إن العص�ا في ذروة وظيفتها اآلن، أما الناي 
فهو مغم�ور بالرمال وقد س�ملت األصابع 

األمية عيونه. 
ول�»القدس العربي« التي نش�رُت فيها هذه 

المقاالت عصّيه�ا وناياتها، ش�أن كل َمْنبر 
ال يبحث عن س�عاة بريد يعمل�ون باإليجار، 
بقدر ما هم الذين كتبوا الرس�ائل بأنفسهم 
وكان المرسل إليه على الدوام في مكان آخر 
خارج هذا المدار الذي شطره هواة القسمة 
بالحاس�وب األحم�ق إلى ف�ردوس مفقود 

وجحيم موعود.
إن أش�ق وأعس�ر ما ف�ي هذه المهم�ة التي 
يتوالها الكاتب نفس�ه هي الت�رك والتخلي 
ولي�س االنتق�اء، فالمت�روك مج�رد مؤّجل 
ولي�س فاقدا لصاحي�ة إعادة النش�ر حتى 
بعد مرور عش�رين س�نة.إن عنوان ش�اهد 
نفي يس�تدعي على الفور ش�اهدين آخرين، 
هما الش�اهد المل�ك، وش�اهد اإلثبات وكا 
االثنين في عطلة قد تط�ول. إنني اتذكر في 
هذا الس�ياق ول�و على نحو مج�ازي عبارة 
س�ان جون بي�رس عن حامل ع�بء الكتابة 
ال�ذي يكدح ف�ي عزلته من أج�ل تمجيدها، 
فالكتابة ليس�ت صدى للحي�اة بقدر ما هي 
صوتها، وهي إذ تراوح بين فحيح التحريض 
واللّ�دغ الناعم وبين حفيف الكائنات تحاول 
أن تك�ون دفاعا ولقاحا باس�ا ض�د تحّول 
الكذب إلى وباء، واألباطيل إلى شرائع، وألن 
صفة المثقف في مجتمعات تعاني من أمّية 
ثاثي�ة األبعاد بها الكثير م�ن االلتباس فإن 
هن�اك من األس�باب ما يكفي إلع�ادة النظر 

في محمولها، فاألعور لن يش�هر صولجانه 
المكس�ور أم�ام عميان ال يبصرون�ه، اللهم 
إال إذا قل�ب المفاضل�ة إل�ى مراذل�ة وجعل 
م�ن األق�ل جه�ا مرادف�ا للع�ارف ولألقل 
قبح�ا بديا للجميل، وس�تبدو تكرارا عقيما 
العودة إلى تعريفات غرامشي عن العضوي 
والمس�تولد في أنبوب السلطة أو الحزب أو 
الطبقة، فتلك تصنيفات باتت كاسيكية في 
عالم ما بعد الحداثة الذي يقدم لنا على مدار 
الساعة مسوخا لكل شيء، ويكفي أن نفتح 
مل�ف اإلعان�ات المتلفزة كي ن�درك إلى أي 
مدى استوطن التجهيل، وعلى سبيل المثال 
فقط، ثمة إعان يقدم نقدا الذعا لجمهورية 
أفاطون ليس ألنها عّبرت عن مجتمع أثيني 
سدس�ه من العبيد، أو ألنها أقصت الشعراء، 
ب�ل ألنه�ا تخلو من ن�وع محدد م�ن أجهزة 

تكييف الهواء.
* * *

عص�ا الق�دس ونايه�ا، مقابل تل�ك الطبول 
الت�ي ثقبت كالغربال لكنه�ا تواصل الثرثرة 
األش�به بالنقيق أو الّنعي�ب، وإذ أعيد قراءة 
ما نش�ر من مقاالت في هذا الكتاب ال أرغب 
ف�ي الحذف ق�در رغبتي باإلضاف�ة، وأجزم 
أن الن�اي س�وف يه�زم العص�ا ف�ي خاتمة 
المطاف، رغم أن حرائق بابل ما بعد الحداثة 

حّولت حقول القصب إلى رماد.

      �صفاء ذياب

عل�ى الرغ�م من ظه�ور الكاتب عل�ي كاظم 
داود كق�اص ش�اب ل�ه بصمته الت�ي تميزه 
ع�ن الكثير من قصاصي جيله، غير أنه يؤكد 
ف�ي كل مّرة أنه من الصعب وضعه في خانة 
مغلقة، فمع القصة كتب الشعر ونشر الكثير 
من�ه، وم�ن جهة أخ�رى برز جه�ده النقدي 
للعي�ان، خصوصاً بعد حصول�ه على جائزة 
الش�ارقة في النقد الع�ام الماضي عن كتابه 
»ش�عرية الحدث الس�ردي« وهو دراسة في 

أعمال الروائية العراقية أنعام كجه جي.
داود ال يكل من البحث والتنقيب في أساليب 
النق�د المختلف�ة، فيتاب�ع الش�عر والقص�ة 
والرواية، فضاً ع�ن نقده للنقد العراقي في 
أكثر من محفل، خصوص�اً في المهرجانات 
العراقي�ة التي تعاني من االس�تهاك ودعوة 
نقاد ال عاقة لهم بالكتابة، غير أن تعليقاته 
عل�ى تلك الجلس�ات جعل�ت منه ن�داً واضح 
المعالم دفاعاً ع�ن الكتابة الجادة والتقنيات 

المنهجية.
■ كيف تقرأ الثقاف�ة العراقية بعد التحوالت 
التي طرأت عليها؟ وهل هناك ما يسمى فعاً 
ثقاف�ة على الرغ�م من الش�تات الذي نعيش 

فيها؟
□ ب�دءاً يجب علينا االعتراف أن إيجاد تعريف 
مح�دد ومتف�ق علي�ه للثقافة هو أم�ر بالغ 
التعقي�د، كم�ا ي�درك المختص�ون ف�ي هذا 
المجال، وأن الرك�ون إلى فهم واحد ونهائي 
لها غير ممكن عملي�اً، ولذلك فإنها أبعد مما 
يش�ير إليه االنطباع األولي ال�ذي يثيره هذا 
الس�ؤال. لكن إذا أردنا االنطاق من محددات 
السؤال، التي ُتعّرف بالثقافة تبعاً الرتباطها 
بالنتاج المعرفي واألدبي والفني واإلعامي 
للمجتم�ع العراق�ي أو لنخب�ه الفاعلة، ربما 
يمكنن�ا الق�ول بعدم وج�ود ثقاف�ة عراقية 
واحدة، خالصة ونقية ومتماسكة، إذ يمكن 
رصد وتأش�ير ع�دة ثقافات عراقية، تس�ير 
كلها بش�كٍل متواٍز، أو متقاط�ع أحياناً، في 

المش�هد الثقافي العراقي الراه�ن، كلٌّ منها 
ينبع من مرجعيات سياسية ودينية وقومية 
وأيديولوجي�ة مختلفة، أي أن كاً منها يمثل 
هويته الفرعية، ويقدمها، في أحيان كثيرة، 
على الهوي�ة الوطنية العليا، وعل�ى الثقافة 

التي تمثلها، وتنطق بلسانها.
ق�د تك�ون الثقاف�ات المتع�ددة والهوي�ات 
الفرعي�ة أم�راً طبيعي�اً ف�ي كل المجتمعات 
والبل�دان ف�ي مختل�ف أنح�اء العال�م، لكن 
اإلش�كالية، ف�ي الع�راق بالتحدي�د، تكم�ن 
في أن تل�ك الثقافات والهوي�ات الثقافية لم 
تنس�جم وتتصالح؛ لك�ي تتعايش في فضاء 
ح�واري س�لمي، ب�ل تعارضت واش�تبكت، 
م�ا أدى إل�ى خلق ج�وٍّ مش�حوٍن ومحتقن، 
م�ا يلب�ث أن ينفجر بي�ن حي�ن وآخر.حدث 
التغيي�ر في الع�راق ع�ام 2003 كان بمثابة 
الزل�زال الذي قصم ظهر االتس�اق التاريخي 
في مس�يرة الحدث العراقي، ف�كان التحّول 
األه�م ف�ي تاريخ�ه المعاص�ر، وق�د أحدث 
تغيي�رات جوهري�ة ف�ي البني�ة االجتماعية 
السياس�ية، بوصفه  والثقافي�ة والتركيب�ة 
منعطفاً أساس�ياً في المسار التاريخي للبلد، 
أعقبت�ه ه�زات ارتدادية عدي�دة ومتواصلة، 
فككت المجتم�ع ومّزقت نس�يجه وبعثرت 
مكوناته إل�ى أقصاها، حتى أظهرت معادنه 
األصلي�ة الت�ي كان�ت مطمورة تح�ت ركام 
هائل م�ن التعقيدات االجتماعي�ة والثقافية 

والسياسية، وباألخص السياسية.
■ القصة كانت وما زالت عالماً أثيراً بالنسبة 
لك، فأصدرت »تش�تعل وال تضيء«، ما الذي 
ط�رأ على القصة القصيرة من�ذ بداياتها قبل 
أكث�ر م�ن ثمانين عام�اً؟ وهل كان�ت هناك 

تحوالت مهمة غيرت من مسارها؟
□ القصة القصيرة- با ش�ك- شهدت تطوراً 
كبي�راً، عل�ى أيدي كت�اب كثر، م�ن مختلف 
أنح�اء العالم، ومنهم ع�رب وعراقيون، كان 
له�م الفض�ل في تجدي�د هذا الفن الس�ردي 
الممي�ز، المغام�ر والمتج�دد، والوصول به 
إل�ى أن يصير عالماً س�ردياً شاس�ع المدى، 

لهذا ف�إن التجري�ب والتجديد في ه�ذا الفن 
مهمة صعبة، لكنها مع ذلك لم تتوقف يوماً، 
حيث نش�هد بشكل متواصل صدور نصوص 
بنائه�ا  ف�ي  ممي�زة  قصصي�ة  ومجامي�ع 
وموضوعاته�ا، تؤكد حيوي�ة وديمومة هذا 

الفن الجميل والثري.
لق�د دخل�ت القص�ة القصي�رة، من�ذ وق�ت 
مبك�ر، حلب�ة الص�راع الفك�ري والثقافي، 
وأخ�ذت ت�درك حقيق�ة مهمتها ف�ي تمثيل 
الواقع المحتش�د بالصراعات واإلش�كاليات 
واألزمات، وب�دأت بمراجعة ج�ادة لمواقف 
وأح�داث لها وق�ع وتأثير خ�اص على حياة 
اإلنس�ان ووجوده، وذلك بحس�ب ما تتيحه 
ممكن�ات الش�كل والفض�اء القصصي. وقد 
ش�هد عصرنا الراه�ن، بالخص�وص، تنامياً 
كبي�راً له�ذا الوعي الس�ردي من قب�ل كتاب 
القص�ة القصيرة، حت�ى رأينا جلّه�م يغادر 
مناط�ق الكتاب�ة الش�اعرية والرومانس�ية 
والذاتية، ويتجه إل�ى تمثيل القضايا الكبرى 
ف�ي حي�اة اإلنس�ان والمجتم�ع ويناق�ش، 
س�ردياً، أبرز اإلشكاليات الملّحة في الواقع، 

األم�ر الذي انفتح بهذا الف�ن األدبي المكّثف 
والش�كل القصص�ي المح�دود ف�ي حجمه 
وقالب�ه عل�ى مديات أوس�ع وأرح�ب وأكثر 

تأثيراً.
■ ص�در أكثر من 600 رواية عراقية منذ عام 
2003 حتى اآلن… أال ترى أن هذا رقم يمكن 
أن يؤسس لعالم روائي عراقي متفرد؟ أم أن 
هذا رقماً ربما يضيع وس�ط المنجز العربي 
والعالم�ي؟ وهل كانت هناك أعمال يمكن أن 

ينبني عليها مستقبل للرواية في العراق؟
□ تب�رز الرواي�ة عل�ى أنه�ا الف�ن الكتاب�ي 
األق�در عل�ى اس�تيعاب وتمثي�ل التح�والت 
الكب�رى بصورة عام�ة، وقد حاول�ت أيضاً، 
بطبيعة الحال، اس�تيعاب التح�ّول العراقي، 
المتمث�ل بحدث التغيير ع�ام 2003، وعملت 
على قراءته واس�تعادته وتمثيل�ه وتحليله، 
ومن ثّم ق�راءة وتحليل األح�داث التالية له، 
ونق�د وتفكيك المجتمع وتش�خيص ما طرأ 
عليه إثره. ولهذا يظه�ر للمتتبع بوضوح أن 
من آثار ح�دث التغيير ارتفاع نس�بة الُمنَتج 
الروائ�ي ف�ي الس�نوات التالية ل�ه، مقارنة 
بكل تحقيب�ات الرواي�ة العراقية الس�ابقة، 
وبالت�ازم مع ذلك، أو س�ابقاً علي�ه، ازدياد 
عدد الروائيين بش�كل ملحوظ بالنس�بة إلى 

كل األجيال السابقة.
من الطبيعي أن تتفاوت المس�تويات الفنية 
في المنجز الروائي الجديد، لكن الواضح، من 
بي�ن كل ذلك، أن عدداً جيداً من هذه الروايات 
تمي�ز ببناء فن�ي ناجح، أنتج عوال�م روائية 
ممي�زة، كم�ا أن�ه حقق حض�وراً الفت�اً في 
محافل مهمة، عربي�ة وحتى عالمية، وبذلك 
يمكن أن نعّد عصرنا الحاضر العصر الذهبي 
للرواية العراقية، وهو ينبئ بمستقبل أفضل 
وأكث�ر غزارة له�ذا الفن األدبي ف�ي العراق، 
حيث ما تزال األقام تتسابق، وهي في تزايد 

مطرد، لكتابة الروايات وتجويدها.
■ على الرغم من أنك بدأت قاصاً، غير أن النقد 
أخذ منك الكثير، وتّوج جهدك بحصولك على 
جائزة النقد في الشارقة… لماذا النقد؟ وما 

الفلس�فة التي تش�تغل عليها من أجل إكمال 
مشروعك مستقباً؟

□ يبدو أن فهم الشكل القصصي، والقراءات 
المركزة ف�ي حدوده، وفي م�ا أحاط به من 
كتاب�ات نقدي�ة، م�دة طويل�ة، إضاف�ة إلى 
األس�لوب الكتابي الذي طّوعه الس�رد، أمور 
هّي�أت ل�ي التجري�ب ف�ي كتاب�ة المقاالت 
والدراس�ات النقدي�ة حول المنجز الس�ردي 
بش�كل عام والروائي منه بالخصوص، وهو 
م�ا أدى بي أيض�اً إلى ني�ل جائزة الش�ارقة 
لإلب�داع العرب�ي في مجال النق�د األدبي عن 
دراس�ة بعنوان »ش�عرية الحدث الس�ردي« 
طبع�ت بع�د ذلك في كت�اب صدر ع�ن دائرة 

الثقافة واإلعام في الشارقة عام 2014.
مرجعيت�ي اإلجرائي�ة ه�ي الن�ص ذات�ه، 
يف�رض  ال�ذي  ه�و  الن�ص  أن  أعتق�د  إذ 
أس�لوب التعام�ل النقدي مع�ه، وهو الذي 
يح�دد طبيعة إج�راءات النق�د حياله، فهو 
المس�تهدف بالنقد، وهو الغاي�ة من وراء 
ه�ذه العملي�ة كله�ا. وأرى أن م�ن أه�م 
خصائص الناقد الجيد امتاكه رؤية إبداعية 
وذائقة حساسة ووعياً منهجياً وقدرة على 
الفهم ورصيداً لغوياً واصطاحياً واس�عاً، 
وإلمام�اً بالعل�وم اللغوي�ة والباغية، مع 
إدراك جيد بممكن�ات اللغة واالصطاحات 
وحدودهما، وقابلية على توظيفها بشكل 
دقيق ومؤثر، يؤدي الغاية والمعنى بأقصر 

الطرق وأيسرها. 
كم�ا أرى بأن عل�ى الناق�د أن ال يركن إلى 
اللغة النقدية المعياري�ة تماماً، التي كثيراً 
ما توص�ف بأنها لغ�ة جاّف�ة وجامدة، بل 
عليه أن يمتلك لغة وصفية حيوية، تقترب 
من المتلقي على اختاف مس�تويات وعيه 
وثقافت�ه، وتغريه بالتفاع�ل معها، لتذوق 
مثلم�ا  المنق�ودة،  النص�وص  واس�تكناه 
تقترب من هذه النصوص وتسبرها بذكاء 
علمي ووع�ي إبداعي، فالنقد إب�داع أيضاً، 
وال يص�ح التعام�ل معه على أن�ه نظريات 

رياضية تطبق بطريقة ميكانيكية فقط.

       �صم�س الدين العوين
أشجان امرأة .. تأخذ القارئ الى حيز من شجنه الدفين 

ونواحه الخافت...
الحياة الت�ي تتعدد وتتداخل وتتقاط�ع تلويناتها تظل 
مجاال شاسعا للقول بالمتعة التي تنهل من خساراتها 
وانكس�اراتها وتفاصيله�ا المأخ�وذة بالش�جن وهل 
ثمة م�ن طعم للكتابة بغي�ر هذا الش�جن..انها الحالة 
الوجداني�ة الت�ي تمن�ح الكائ�ن ضروبا م�ن التجوال 
الح�ارق والمحير ..انها الحالة تنتصر على اآللة لتوليد 
السياق االبداعي الكامن في ذات الكائن..و أي كائن ..

من هن�ا تك�ون الكتابة فس�حة للعزاء والس�لوى في 
أت�ون هذا اليومي الذي يس�لب االنس�ان أحيانا ش�يئا 
من انس�انيته ..النبل والقي�م والعرف�ان والوفاء..و.. 
و..ليظل على انحداره وس�قوطه..مثل هذا الس�قوط 

المدوي الذي نرى ونشهد..
ومن هنا ندخل عوالم الكتابة لدى القاصة فوزية حماد 
التي أخذتنا طوعا وكرها الى بس�تانها القصصي الذي 
مهرت�ه ب " كأنها هي..." لنلمس هذا الش�جن الدفين 
ال�ذي ميز وطب�ع الخط الس�ردي ف�ي مجمل قصص 

المجموعة وتفاصيل كتاباتها..
"...أتطلع من عالمي المفرد أرفع رأسي تتسلق عيناي 
القام�ات العماق�ة حولي تنش�د ي�دي الف�كاك تفلت 

فأنطلق سعيدا متأما ما شتتني...
فج�أة ال أجدك تغيبي�ن عني أركض للحاق بك أتمس�ك 
" بالسفس�اري " ألتبين بعد مس�افة أنني سرت خلف 

امرأة أخرى غيرك يا أمي ".
انها لعبة الحنين والضياع في هذا الس�رد المش�حون 
بالحنين واالنكس�ار حيث المرأة التي تنشذ الى قيمها 
من تل�ك الينابيع األولى وتعطي لآلخرين ولكنها غالبا 

بل في عموم األحوال تلقى النكران ..
هي الخسارات التي تفوح روائحها في قصص الكاتبة 

فوزية حماد بكثير من الوجع واآله
تجاه خرائب الذات واآلخرين ولكن القاصة هنا تسعى 
لترميم ما تداعى من كينةنتها عبر الكتابة في تجليات 

معانيها ورمزيتها وعباراتها ..
قص�ص عل�ى قصرها تش�د القارئ بعيدا عن الحش�و 
الزائ�د واالفتع�ال الس�ردي ..هي تذهب مباش�رة الى 
الموضوع..الى جوهر األشياء بأسلوبها الخاص الذي 

تسمه ببساطة الحكي وعمق األلم..

" رس�الة صيفية".." العاش�رة ليا "..امرأة في الفخ 
".." سراب " .. " مخالفة ".." لوحة " ....." الكابوس 
" .. " الن�ذل ".. " لق�اء " ..عناوي�ن لقص�ص قصيرة 

س�عت فيه�ا وخاله�ا وبه�ا القاصة 
ال�ى  الوص�ول  ال�ى  حم�اد  فوزي�ة 
ترجم�ان فني أدب�ي تقص�دا البراز 
بالكتاب�ة كتعبي�ر  الدفي�ن  الوع�ي 
صادق عن األشواق والشجن وفق 
نظرة ثاقبة تجاه العالم واألش�ياء 

والعناصر والتفاصيل ..
" ..لحظ�ة ال�وداع وقب�ل ضياع 
المام�ح  آالف  بي�ن  مامح�ك 
وعدتني برس�الة مطولة...و منذ 
عودت�ي وأنا أرقب س�اعي البريد 
يمر كل يوم با رسالتي فيقتلعني 
الي�أس م�ن حض�ن األمل..أرصد 
داخلي  الفراغ�ات  غيابك وه�ول 

فيتملكني الفزع..."
تواج�ه الكاتب�ة ف�ي هذه القص�ص كونا م�ن الحنين 
والخيانات واالنتظار والوحدة والقلق والحس�د وغير 

كل ذلك ولكنها تنتصر بالكتابة على الخواء وبأس�لوب 
في�ه اللعب عل�ى المخاتل�ة وكس�ر أفق االنتظ�ار ..و 

هكذا..
انها لعبة الق�ص الممتعة تلهو بها الطفلة الكامنة 
في دواخل القاصة فوزية حماد ..ضمن 
تخي�ر أس�لوب قصص�ي يبعد بل ينش�د 
النأي عن المتداول والمعروف من المتاح 
الس�ردي المل�ون باالفتع�ال والفبرك�ة 

وااليهام باالشتغال القصصي..
ه�ي أش�جان ام�رأة .. " كأنه�ا ه�ي ... 
" فس�حة من الق�ص تقترحه�ا الكاتبة 
فوزي�ة حم�اد وه�ي ال تلوي عل�ى غير 
أخذ الق�ارئ الى حيز من ش�جنه الدفين 
ونواحه الخافت ..في هذا اليومي المربك 

والمقيم في القلق..
المجموعة ص�درت عن دار البراق للطباعة 
والنشر والتوزيع في مائة صفحة وهي من 
الحجم المتوسط وعلى الغاف لوحة للرسام 

األمريكي الجنسية االيراني األصل روسوللي..

رواية وجوه وأقنعة لرشيف شوقي
 

يصدر خال أيام عن مؤسسة إبداع للترجمة والنشر والتوزيع 
رواي�ة "وج�وه وأقنعة" للروائي القدير ش�ريف ش�وقي، تلك 
الرواية الت�ي تعتبر نقطة االنطاق في التع�اون الذي تم بين 
األستاذ ش�ريف ش�وقي وإبداع، وتدور أحداث الرواية حول 
مؤامرة متعددة األطراف تس�ير في إطار بوليس�ي به مزيج 
من الحرك�ة واإلثارة والتش�ويق.جدير بالذك�ر أن الروائي 
ش�ريف ش�وقي سيش�ارك ف�ي مع�رض القاه�رة الدولي 
للكتاب 2015 برواية "وجوه وأقنعة" ورواية من سلسلة 
المكت�ب رقم 19 صادرتين عن مؤسس�ة إب�داع للترجمة 

والنشر والتوزيع.

رقصة ميالد للدكتور أمحد مسعد
تص�در قريباً المجموع�ة القصصية الثاني�ة للدكتور أحمد مس�عد تحت عنوان 

"رقصة مياد"، وذلك عن دار أكتب للنشر والتوزيع.
والمجموع�ة تقع في إحدى عش�رة قصة قصيرة ح�اول الكاتب – فيما ُيمكن 
أن يطل�ق عليه مج�ازاً فانتازيا العبث الواقعي – وعن طري�ق صنع عوالم لها 
أبعادها الزمانية، والمكانية، وقواعدها المس�تقلة التعبير عّما تواجه النفس 
البشرية في المجتمع الذى نعيشه من صعوبات الوحدة واالغتراب واألحام 
الضائعة بين ما هو مفروض حدوثه وما هو واقع مادى نحياه.وقد صدرت 

لنفس الكاتب عن دار وعد 2011 المجموعة القصصية "فلسفة أموات".
  

اأعاتب من ياوطني
 

ثامرجواد اخلفاجي 
اعاتب من

غيرك يا وطني

فهال قبلت عتابي

أم الوذ بصمتي

وتلوذ بصمتك

ويعلو في سماك

عواء الذئاب

معذرة يا وطني

أصبحنا فيك

كالغرباء

على موائد اللئام

جراحك

تنزف في جسدي

صبراً. .والادري

أصبر على جزع

أم جزع على صبر

سكاكينهم

في خاصرتيك

وكأنك

تولد من جديد

عشقتك الجراح

أم أنت 

عشقتها

ياليت شعري

هل الوذ بصمتك

ام تلوذ بصمتي
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يعرف عن نساء منطقة الغرب األفريقي اهتمامهن بمظهرهن 
الخارجي، حيث يعتمدن في ذلك وبشكل كبير على ما تجود به 

الطبيعة من مواد ومستحضرات تجميل.
ال تت�رد النس�اء األفريقيات ف�ي اللجوء إل�ى الطبيعة والنبش 
عميقا في األرض ألجل إش�راقة البشرة والشعر وسائر أنحاء 
الجس�د، وبعيدا عن األسماء الش�هيرة لمستحضرات التجميل 
المصّنعة، تعد م�واد التجميل الطبيعية مثل زبدة الش�يا، التي 
يطلق عليها اسم “ذهب النساء” والصلصال وزيت النخيل، كنز 

النساء المفقود.

حبيب�ة ديمبيلي س�اهوات، نجم�ة مقدمة نش�رة األخبار في 
قن�اة “آر ت�ي إي 1” اإليفواري�ة الحكومية، كش�فت عن أنها 
من “مناص�ري” هذا النوع من المس�تحضرات المس�تخلصة 
من الطبيعة، ال سيما زبدة الش�يا، أيقونة رواق مواد التجميل 
الطبيعي�ة التي كان�ت الملكة المصرية نفرتيت�ي تعتمد عليها 

لتضفي إشراقة على بشرتها.
و”الكاريتي” هي شجرة تنبت في السافانا ناحية منطقة غرب 
ووس�ط أفريقيا وهي تحظى بمكان�ة رفيعة في كل من كوت 
ديفوار والس�نغال وبوركينافاس�و وبينين والتوغو ونيجيريا 

كونه�ا توف�ر أيض�ا مواطن الش�غل لنحو 3 ماليي�ن أفريقي، 
بحسب دراسة حديثة لبرنامج األمم المتحدة للتنمية )بنود(.

النساء األفريقيات يستعن بالكاريتي للبشرة
صيت زبدة الش�يا الذائع ينبع من احتواء هذا المستحضر على 
فيتامين�ات “آي” و”آف” و”دي” الت�ي تلعب دورا رئيس�ا في 
حماي�ة البش�رة ومعالجتها من أش�عة الش�مس أو في تقوية 
الش�عر ما يسهل عملية تسريحه على النمط األفريقي الممّيز، 
إل�ى جانب تطويعها الس�تخدامات أخرى مث�ل تحضير بعض 
أطباق الطعام الشهية.حبيبة ديمبيلي ساهوات تعدد محاسن 

هذا المستحضر وتقول إن “زبدة الشيا التي تقوم نساء الشمال 
بإعدادها، تصلح للتمس�يد ولحمام الزيت وضد الحبوب وأللق 
الش�عر”.وتضيف حبيبة: “أس�تخدمه بعد أن أضيف إليه شيئا 
من الليمون وزيت جوز الهند ثم أقوم بتسخين الخليط، وحين 
يبرد أستخدمه ككريم لتمليس البشرة، كما يمكن أيضا إضافة 
بع�ض من عط�ر الورد”.من جهتها، تؤكد دومبيا س�اليمانتا، 
التي تش�تغل معلمة في مدرس�ة حكومية ب�”بواكي”، وسط 
ش�مال ك�وت ديف�وار، عل�ى اس�تهالكها الكبير لزبدة الش�يا 
المفيدة للبشرة والمانعة النحاللها لدى الحوامل.مستحضرات 

التجميل الطبيعية تتنوع بتنوع استعماالتها في هذه المنطقة 
من العالم ولعل أبرزها “زيت النخيل” الذي يتميز بلون عسلي 
وراحة تشبه إلى حد بعيد رائحة “زيت المونوي”.ويستخلص 
هذا الزي�ت من نواة النخيل وهو غن�ي بفيتامين “آي” و”إي” 
المضاد لألكسدة والمس�تخدم كمانع لظهور التجاعيد ويلقى 
إقب�اال منقطع النظير في قرى األدغال، حيث تدلك به النس�وة 
أرجلهن لحمايتها من وخز األعش�اب المرتفعة وأيضا كتدليك 
يلي عملية الوضع، بحس�ب آدلي�ن غباي التي تجد ضالتها هي 

أيضا في هذا المستحضر.

السافانا .. كنز األفريقيات املتفوق عىل خمتربات التجميل العاملية

وفي ظل هذه األجواء قارس�ة البرودة، يقبل السياح 
على االس�تمتاع باالس�تحمام في فتحة صغيرة في 
النه�ر المتجمد، ورغم أن االس�تحمام يكون بمثابة 
صدم�ة ف�ي البداية، إال أن�ه يطلق هرم�ون الهروب 

"النورأدريتالين" في أجزاء كبيرة من الجسم.
ويق�ف ياركو إينكفيس�ت عل�ى النه�ر المتجمد في 
مدينة س�كيلفتيا الواقعة ش�مال الس�ويد، ويش�ير 
الترمومت�ر إل�ى أن درج�ة الح�رارة تنخف�ض قليالً 
عن الصفر. وأش�ار ياركو، المنحدر م�ن فنلندا، إلى 
أن ه�ذه األج�واء تع�د دافئة بش�كل غي�ر معتاد في 
هذا الوقت من الس�نة، وأكد أن الس�باحة في الجليد 
تس�تقطب اآلالف م�ن الس�ياح س�نوياً. وم�ا ت�زال 
مجموعة األش�خاص الذي�ن يرغبون في الس�باحة 
في الجليد في الس�ويد صغيرة جداً، إال أنه يرغب في 

تغيير هذا الواقع.
ولذل�ك ق�ام يارك�و بالتع�اون مع بع�ض األصدقاء 

 Dark" والمعارف بتأس�يس جمعية الظ�الم والبرد
بتنظي�م  تق�وم  والت�ي   ،"and Cold Association
بطوالت السباحة في الجليد منذ ثالث سنوات. وتعد 
مدينة س�كيلفتيا في مقاطعة "فاستيربوتين" هي 
الم�كان الوحيد في الس�ويد حتى اآلن، الذي تقام به 
مث�ل ه�ذه البطوالت. وتق�وم الجمعية حالي�اً بعقد 
دورة تدريبية في الس�باحة في الجليد، حتى تشجع 
المزيد من األشخاص على التسجيل والمشاركة في 

هذه البطوالت.
ويأتي تش�نج العض�الت في المرحل�ة الثانية؛ حيث 
يش�عر المش�ارك في هذه الدورة التدريبية بشد في 
جمي�ع عضالت الجس�م، وتتس�ارع نبض�ات القلب 
وعملي�ات الش�هيق والزفي�ر، لدرج�ة أن الش�خص 
يب�دو وكأنه يلهث. وعندئذ يب�دأ التحكم في عمليات 
التنف�س من خالل أخذ ش�هيق ببطء وإخ�راج زفير 

ببطء، وتتكرر هذه العمليات كثيراً.

فتحة مظلمة
ويس�حب ياركو غطاًء بالس�تيكياً مع قطع خشبية 
ملفوف�ة من فتح�ة في الجليد، حت�ى تظل مفتوحة 
خالل الش�تاء، نظ�راً ألنه ليس من الس�هل الحصول 
على مثل المساحة المستطيلة من الجليد. وبعد ذلك 
تتم إزالة الغطاء جانباً، لتظهر الفتحة المظلمة وسط 
الجليد األبيض مترامي األطراف. وتطفو قطع رفيعة 
من الجليد على س�طح الماء، وهنا تقوم تينا، زوجة 
يارك�و، بإزالة ه�ذه القطع بواس�طة مجرفة كبيرة 
مطلية باللون األسود.ويأتي االسترخاء في المرحلة 
الثالثة؛ حيث يش�عر الجس�م بحالة من الخدر، وتبدأ 
األقدام ف�ي تلمس األرضية الرملي�ة للنهر الجليدي، 
وُتغطى البش�رة بن�وع من الغطاء الجلي�دي، وتبدو 
عمليات التنفس بش�كل أكث�ر هدوءا.وتنزل تينا في 
الفتحة، كي توض�ح للمبتدئين الجدد كيفية التعامل 
م�ع المياه الب�اردة، ويظهر الس�ياح وه�م يرتدون 

معاط�ف وقبعات وأحذية برقب�ة طويلة، ويقومون 
ببع�ض القف�زات والهرول�ة قلي�اًل لتحفي�ز الدورة 
الدموية، وف�ي تلك األثناء، يأت�ي األعضاء اآلخرون 
بالجمعية للمش�اركة في السباحة في الحفرة.وفي 
المرحلة الرابعة، يش�عر المش�اركون في الس�باحة 
ف�ي الجليد بوخز ف�ي جميع أنحاء الجس�م بدءا من 
الس�اقين ومروراً بالكتفين والذراعين ووصوالً إلى 

القدمين، بحيث يصعب معه تسلق السلم إلى أعلى.
وفي النهاية، يشعر المرء بسعادة غامرة بعد الخروج 
من المياه الباردة؛ وفي قمة النش�وة ال يشعر المرء 
بالبرودة. وعلى الشاطئ توجد غرفة ساونا خشبية 
صغي�رة يتهادى إليها األش�خاص بع�د الخروج من 
المياه، وتبدأ العضالت في االس�ترخاء عند الجلوس 
أمام الفرن ويختفي الوخز من الجسم، ويبدأ الدفء 
يتس�رب إلى جميع أنحاء الجسم باعثاً على الشعور 

بالراحة والسعادة.

– يحتش�د ميدان السوق الكبير بالس�ائحين من كل 
دول العال�م. ويقف بينهم المرش�دون الس�ياحيون 
الذين كان من السهل تحديد أماكنهم من خالل األعالم 
الملونة فوق رؤوس�هم وهم يخبرون السائحين في 
بروج التي كانت عاصمة بالد الفالندرز في العصور 
الوسطي عن الخلفية التاريخية للمكان الذي يقفون 

على أرضه.
وتخبر لويس المرش�دة الس�ياحية الفوج السياحي 
برفقته�ا والق�ادم من جنوب�ي ألماني�ا أن "المدينة 

كانت يوما ما األغنى في شمالي أوروبا".
ويق�ول المؤرخ فيلي ديبودي�راي “لقد كان ذلك منذ 
أكثر من 500 عام وكان يحكم ديوق بورغوندي هنا 

في ذلك الوقت.
وكانت ب�روج تمثل أهم نقطة تجاري�ة في الرابطة 
الهانزي�ة ومركزا لنقل البضائ�ع الخاصة بالمالبس 
المنتج�ة في اإلقليم وكذلك الحبوب واألخش�اب من 

الشمال والفراء من روسيا”.
ال يرى زوار بروج اليوم أي عالمات على عصر الفقر 
الذي انزلقت إليه المدينة ف�ي نهاية القرن الخامس 
عشر مع تحول التجار عنها بعد أن سد الطمي القناة 

التي تربطها ببحر الشمال.
وف�ي أوائل القرن الماضي تّمت إع�ادة ربط المدينة 

ببح�ر الش�مال عبر قن�اة مالحي�ة تصل إل�ى ميناء 
زيبروج.

ومركز المدينة التاريخي مس�جل ف�ي الئحة التراث 
العالمي لليونس�كو واخت�ار االتحاد األوروبي بروج 

عام 2002 كعاصمة للثقافة األوروبية.
ويتضمن مركز المدينة الذي يعود للعصور الوسطى 
برج الجرس في الكنيس�ة ومبن�ى البلدية في ميدان 

بورج ومستشفى سانت جون.
ويق�وم العديد م�ن الس�ائحين بج�والت بالقوارب 
في ش�بكة قناة ب�روج والتي أكس�بت المدينة لقب 

“فينيسيا الشمال”.
وقد بني برج الجرس في منتصف القرن الثالث عشر 
كجزء من بلدية كلوث الس�وق الرئيس�ية لألقمش�ة 
الفلمن�دي. وق�ال ديبونديري إن الب�رج “يرتفع 83 
مت�را فوق المدين�ة ويتيح مش�اهدة مناظ�ر رائعة 
لمن يصعد إلى قمته”. وأضافت المرش�دة السياحية 

لويس “اآلن يجب علينا صعود 366 درجة سلّم”.
وبني�ت بلدية مدينة بروج، التي يطلق عليها س�كان 
المدينة “س�تادويس” ويعتبرونها واح�دة من أبرز 
المباني، بين أواخر القرن ال�14 وأوائل القرن ال�15 
وتع�د بمثابة نموذج لغيرها من المباني اإلدارية في 

فالندرز”.
وفى واقع األمر ف�إن كل ركن من بروج ينبعث منه 
عب�ق التاري�خ. وأح�د األماك�ن الجذابة ه�ي مباني 
“بيغوين�اغ” الضخمة. وهي عبارة عن سلس�لة من 

المباني يعود تاريخها إلى القرن ال�13.

جزيرة بيل الفرنسية 
لالسرتخاء والصفاء

 
يب�دو أن هذا البس�اط المكس�و بالعش�ب الكثيف قد صم�م لغرض واحد 
فقط ، أال وهو استمتاع الناس بوقت من االستلقاء واالسترخاء، ال سيما 
االس�تلقاء على الظه�ر وإنعام النظر في طيور الن�ورس التي تحلّق عاليا 

في أجواء المكان.
فاالسترخاء هنا في جزيرة “بيل”، طريقة رائعة لالستمتاع بحياة الهدوء 
ال�ذي تتس�م به ه�ذه الجزي�رة الجذابة، أكبر جزر ش�به جزي�رة بريتاني 
والواقعة قبالة الساحل الشمالي لفرنسا. غير أن أولئك الراغبين في قطع 

أميال بحثا عن معالم يزورونها ستخيب آمالهم.
فالجزيرة ال يتجاوز طولها 20 كيلومترا، ويبلغ عرضها تسعة كيلومترات 
عند أوس�ع نقطة بها.اش�ترى نيكوال فوكيه، وزير المالية الثري في عهد 
الملك لويس الرابع عش�ر الذي لقب ب�”الملك الشمس”، هذه الجزيرة في 
منتصف القرن السابع عشر وحّولها إلى مقر ألسطوله التجاري، دون أن 

يزور هذا المكان من قبل على اإلطالق.
وتع�ّد ه�ذه القلعة الت�ي تضم حصون�ا تتخذ ش�كل النجوم تحف�ة فنية 
كالس�يكية من أعم�ال فوب�ان الهندس�ية المعمارية، وتضم ف�ي الوقت 

الحالي فندقا خاصا.
ويمكن استكش�اف جزيرة “بيل” بس�هولة س�يرا على األقدام، وذلك من 
خالل س�لك الطريق الساحلي، وفي غضون أربعة أو خمسة أيام يستطيع 
الس�ائحون أن يجوبوا الجزيرة بأكملها. وتّم وضع عالمات واضحة على 
هذا الطريق، ولكن ال يس�مح ألحد بدخوله س�وى المتنزهين س�يرا على 

األقدام.
ورغ�م أنه ال توجد مرتفع�ات حقيقية تذكر، إال أن ال�دروب تحتوي على 
منحدرات صاعدة وهابطة بينما تميل الطرق إلى الضيق لذا يمكن للزائرين 

االستمتاع بالجزيرة عن طريق التنقل بمركبات مكشوفة ذات مقعدين.
ويمتد الطرف الش�مالي للجزيرة، بمنارتيه البيض�اء والحمراء، إلى داخل 
البح�ر حي�ث ال يمك�ن الوصول إلي�ه إال في أوق�ات الجزر. وق�د اختارت 
الممثلة الفرنسية سارة برنار )1923-1844( لسان “بوان دوبوالن” في 

الطرف الشمالي للجزيرة بديال لها عن سحر وبريق العاصمة باريس..
واكتش�ف الفنان كلود موني�ه جزيرة “بيل” قبل بضع�ة أعوام من زيارة 
س�ارة برنار لها. وكان مونيه يخطط لقضاء أس�بوعين فقط بالجزيرة ، 

غير أن الحال انتهى به لقضاء شهرين ونصف الشهر.
وانجذب مونيه بصورة خاصة للس�احل الغربي بمنحدراته التي تكسوها 

زهور الهذر وأكوام الصخور التي ترتطم بها األمواج.
وال ننس�ى أن األس�ماك الطازجة والزبد هما أس�اس الطه�ي في جزيرة 
“بيل”، ويمكن الجمع بينها لعمل أطباق ش�هية حقا. أضف إلى ذلك كأس 

النبيذ الوردي لتستكمل رحلتك الممتعة.

       
    

السويد متعة السياحة عىل اجلليد 

بروج البلجيكية 
مدينة من القرون الوسطى بتاريخ تليد

 تستقطب المنطقة الواقعة شمال السويد السياح الراغبين في معايشة مغامرة فريدة من نوعها؛ حيث تنخفض درجات الحرارة 
إلى ما دون الصفر، ويتجمد النهر وتكتسي المنطقة بأكملها بثوب من الجليد األبيض الناصع.
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يفرض اإلتاوات على األغنياء ليوزعها على الفقراء 

طالب النقيب.. مهه الرئاسة وطموحه عرش العراق
كانت تتمثل فيه الشخصية القيادية البدوية فهو نهاب ووهاب، فقد كان يفرض 

عة سهلة، بل  اإلتاوات على األغنياء، ويوزعها على الفقراء، كما لم يكن شخصية طيِّ
كان يتسم بالعناد والمكابرة والتحدي فنفر منه االنكليز.. هكذا وصفه الدكتور علي 

الوردي..

شخصية ذكية وقوية ومخيفة.. مرغوب الجانب، مهيب الطلعة، طويل عريض ذو 
شاربين مفتولين إلى األعلى ونظرات حادة ترعب من ينظر إليه، كما كان أنيقا سواء 
بمالبسه العربية أو األوربية، ثري يملك القصور والبساتين، مشاكس ألصحاب السلطة، 
وكما يقول العراقيون )وكح(،

من هو طالب النقيب ؟
ه�و طالب باش�ا ابن الس�يد رجب بن الس�يد محمد 
سعيد بن طالب بن درويش الرفاعي، وأسرته تتولى 
نقاب�ة أش�راف البصرة .. ول�د في البص�رة في 28 
ش�باط الع�ام 1871 ، درس الق�ران والعلوم واللغة 
العربي�ة عل�ى ي�د معلمي�ن خصوصيين ، ث�م تعلم 
اللغات التركية والفارس�ية واإلنكليزية وش�يئا من 

اللغة الهندية ..
نشاطه السياسي : 

تقول المس بيل الس�كرتيرة الش�رقية لدار االنتداب 
البريطان�ي ف�ي بغ�داد : إن الوطنيي�ن العراقي�ون 
ينظ�رون إلى طال�ب النقيب بعين الريب�ة أوال، ألنه 
طامح بالمنصب األعلى ،الذي يطمحون إليه هم أليه 
، وثانيا ألنه�م يخافون منه ..من جانب آخر تقول : 
انه بحق اقدر رجل إلدارة البالد ،كان يريد أن يؤسس 
حزب�ا معتدالً ، عل�ى أن نتعهد ل�ه بالتأييد للحصول 
عل�ى المنصب األعل�ى ، وتضيف بي�ل أن بهلوانيات 
الس�يد طالب كانت تثير اهتم�ام االنكليز ،ويتحدث 
الناس عن أفاعيل السيد فهو خبير في هذه األالعيب 
فقد قضى ثالثين س�نة في مكاي�دة األتراك ،وعرف 

كل صغيرة وكبيرة في دهاليز الحكم ..
وتضي�ف بيل :عندم�ا يئس من ترش�يح االنكليز له 
للعرش، أخذ يتظاهر بالوطنية فأعلن اس�تقالته من 
الوزارة ليجذب إليه المتطرفين والوطنيين ومن هم 
ض�د االنكليز ، واتصل بجريدة االس�تقالل فنش�رت 
ل�ه حديثاً يقول في�ه : إن الناس ضد ه�ذه الوزارة ، 
وه�و يعتق�د إن الحكوم�ة إذا لم يعاضدها ش�عبها 
ف�ال يمكن أن تنج�ح ، وانه قدم مطاليب مش�روعة 
ومعتدل�ة إال ان�ه حصل بع�ض التردد ف�ي قبولها ، 
ومنه�ا ع�ودة جمي�ع المنفيين ، ومن�ح حرية أكثر 
للوزراء لممارس�ة أعمالهم بعيدا عن المستش�ارين 
االنكليز ، مؤكدًة إن الس�يد طالب حدثها عن الحاجة 
الضرورية لس�د أفواه رواد المقاهي ..  يبدو لنا هنا 
ذكاء الس�يد طالب وإدراكه لمخاطر البطالة ... لكن 
طالب�اً لم ييأس بعد ، وما زال عنده امل أن يس�اعده 

االنكليز للحصول على العرش ..
وواق�ع الح�ال إن سياس�ته لم تك�ن واضحة وغير 
مس�تقرة ، بل كان ما بين م�وال ومعاد ، فمره يؤيد 
األتراك وأخرى يقف ضدهم ،ويعمل على قتل الوالي 
العثماني ف�ي البصرة ،وم�رة يوال�ي االنكليز وفي 
نفس الوقت يؤوي من يلجأ إليه من الفارين منهم ، 
وتارة يعاديهم ويتحداهم وفق ما تقتضيه مصالحه 
ونزوع�ه إلى الزعامة والرئاس�ة .. كم�ا انه لم يكن 
يمتل�ك الرؤي�ة الثاقب�ة لألم�ور ،ولم يكن سياس�ياً 
حاذق�اً ،وال يمتل�ك مق�درة التحلي�ل السياس�ي لما 
وصل أليه العراق أو معرفته ببواطن األمور وجوهر 

مشكالت العراق السياسية واالجتماعية  .. 
تنقسم حياة طالب النقيب السياسية بين عهدين :

1 - العهد العثماني :
� يعتبر العام 1899 بداية البروز السياس�ي للس�يد 
طالب النقيب على الساحة السياسية في اسطنبول 
عندما أرسله والده السيد رجب النقيب لحل الخالف 
الواقع بين الشيخ مبارك في الكويت ووالي البصرة 
حمدي باش�ا ، وق�د نجح طالب النقي�ب في مهمته 
وت�م عزل حمدي باش�ا م�ن الوالية ،وعي�ن مكانه 
محس�ن باش�ا)1899� 1901( ،كم�ا اس�تطاع حل 
الخالف بين الدولة العثمانية والش�يخ خزعل ش�يخ 

المحمرة حول أمالك األخير في البصرة ..
� كانت أس�رة النقي�ب تحضى برعاية الش�يخ )أبو 
اله�دى الصي�ادي( ش�يخ الطريق�ة الرفاعي�ة ف�ي 
اس�طنبول ، والذي كان لها تأثير على السلطان عبد 
الحميد الثاني ، وقد اس�تطاع أبو الهدى الصيادي أن 
يسهل للس�يد طالب النقيب تبوء المراكز المرموقة 
وتقليد المناصب الرفيعة سواًء بالبصرة أو بواليات 

الدولة العثمانية .. 
� في الع�ام1901 عين متصرفا للواء اإلحس�اء في 
نج�د وأنع�ًم علي�ه بالوس�ام العثماني م�ن الدرجة 

األولى ، ومن ثم برتبة باال الرفيعة الشأن.. 
� اس�تقال م�ن المتصرفية بعد س�نتين ث�م عاد إلى 
األس�تانة فعين عضوا بالقس�م المدني م�ن ديوان 
شورى الدولة واستقر في منصبه حتى إعالن العمل 

في الدستور عام 1908 .. 
� انتخ�ب عض�وا في مجل�س المبعوث�ان العثماني 

وأعيد انتخابه أعوام 1912  و1914..
� ف�ي 6 آب 1909 تأس�س الح�زب الح�ر المعتدل ، 
وتكون�ت هيئته اإلداري�ة من طالب النقيب رئيس�ا 
والح�اج محم�ود باش�ا عب�د الواح�د رئيس�ا ثانيا 
والشيخ عبد الله باش أعيان نائبا للرئيس وسليمان 
فيضي أميناً عاما والس�يد عبد الوهاب الطباطبائي 
س�كرتيرا والح�اج محم�ود المعتوق النعم�ة أميناً 
للصن�دوق واحم�د الصائغ وعب�د اللطي�ف المنديل 
والحاج طه الس�لمان والح�اج محمود احمد النعمة 

أعضاء .. 
� أس�س فرعا لح�زب الحرية واالئت�الف المعارض 
لح�زب االتح�اد والترقي ف�ي 6 آب 1911 ،وأس�س 

جريدة الدس�تور لسان حال الحزب التي صدرت في 
9 كانون الثاني 1912..

� بعد فوزه بست مقاعد في مجلس المبعوثان العام 
1914 ،طالب بحقوق العرب في الحكم والمساهمة 
ف�ي الوظائ�ف العامة ونظ�ام ال مركزي ف�ي إدارة 

شؤونهم ومتابعة قضاياهم ..
عل�ى  بالث�ورة  حس�ين  الش�ريف  النقي�ب  دع�ا   �
العثمانيي�ن قي وقت مبكر ،حيث رفع الس�يد طالب 
النقي�ب مبعوث البصرة في العام 1911 رس�الة إلى 

الشريف حسين يدعوه إلى الثورة ..  
� كان تأيي�ده للمؤتم�ر العرب�ي المنعقد في باريس 
العام 1913 الذي دعا إلى العمل على تحقيق  حقوق 
العرب مفاجأة قاس�ية لالنقالبيي�ن والمحافظين ، 
ث�م تبعها بدعوة جريئة لقيام اتحاد كونفدرالي بين 
والية البص�رة التي كانت تضّم الجانب الجنوبي من 
العراق وشرق الجزيرة العربية واإلمارات الجنوبية 
في الخليج وبين إمارتي الكويت وعربستان ،والتي 

كان يمكن أن تؤس�س أكبر قوة اقتصادية وبشرية 
لو قّيض لها أن تقوم لغّيرت وجه التاريخ العربي ..

� ف�ي الع�ام 1913 صع�د طالب النقي�ب معارضته 
لألتراك بتأس�يس الجمعية اإلصالحي�ة في البصرة 
، التي تبنت برنامجاً يعترف بس�يادة اإلمبراطورية 
العثماني�ة عل�ى الع�راق ، لكنه أكد عل�ى وجوب أن 
يك�ون الوالة عراقيين ، وان تكون اللغة العربية هي 
اللغة الرسمية للدولة .. وأصبحت جريدة )الدستور( 
لصاحبها عبد الله الزهير، تنطق باس�مها .. نشطت 

الجمعي�ة ، وعقدت مؤتمرها ف�ي مدينة المحمرة ، 
حضره طالب النقيب ،وش�يخا المحم�رة والكويت 
لمناقشة مستقبل العراق السياسي ، انتهت الجمعية 
بدخول القوات البريطاني�ة العراق والبصرة تحديداُ 
ف�ي الع�ام 1914 ، وقيامها باعتق�ال طالب النقيب 

ونفيه إلى بومباي ..
-2 عهد العراق في ظل االحتالل البريطاني :

رغبته في عرش العراق :
لم�ا انته�ت الح�رب كت�ب طال�ب النقي�ب لالنكليز 
برعاي�ة  ويتعه�د   ، العف�و عم�ا س�لف  يرجوه�م 
مصالحه�م ف�ي العراق ، وق�د أراد ويلس�ن الحاكم 
البريطاني العام اإلفادة من خدماته  لتهدئة األوضاع 
،فتم إعادت�ه من منفاه إلى العراق في تموز 1920 ، 
وفيها لم يكن من المتحمس�ين لثورة العشرين، بل 
أنه ب�دأ بعملية ترميم ما تصدع م�ن آماله وأحالمه 
وطموحاته القديمة ، وح�اول أن يقف بالكفة التي 
تحق�ق له آماله السياس�ية ، وبدأه�ا بإعالن رغبته 

الصريحة باعتالء ع�رش العراق لفيلبي في الباخرة 
الت�ي أقلته مع كوكس وفيلبي من البصرة إلى بغداد 
في تش�رين األول 1920 ، وقد كان فيلبي يميل إليه 
ويؤيده ، ويقول إن الس�يد طالب هو ابرز ش�خصية 
في الع�راق في الذكاء وقوة الش�خصية ، لكنه على 
جانب كبير من الطيش والغرور..  أما المس بيل فقد 
كان�ت تتخوف من�ه وتحاول تهديم�ه ، ألن االنكليز 
كان�وا يفك�رون باألمي�ر فيصل ووضع�وا الخطط 
لتنصيب�ه ألن�ه كان هادئ�ا طيِّعا عكس المش�اكس 

المشاغب السيد طالب ..
فالرأي الغالب كان بترشيح فيصل ملكاً على العراق 
بعد خس�ارته لتاج سوريا ، بعد إعالن مقررات سان 
ريمو في نيسان 1920 والتي وضعت سوريا ولبنان 
تحت االنتداب الفرنس�ي والعراق وفلس�طين تحت 

االنتداب البريطاني .
لك�ن طالب النقيب ل�م ييأس وكرر رغيت�ه باعتالء 
ع�رش العراق أم�ام مس بيل حيث تق�ول : )جاءني 
الس�يد طالب النقيب اليوم 18 كان�ون االول 1920، 
ويجب أن اعترف انه احدث  حسنا جيدا عندي ، فأنه 
اخبرني بصراحة انه يريد أن يكون أمير العراق ( .. 

لك�ن البريطانيون كانوا ينظرون إلى طالب على أنه 
رج�ل خطير ال يمك�ن االعتماد علي�ه والوثوق به ، 
وكانوا يخططون من أج�ل ترتيب األوضاع لفيصل 
ابن الشريف حسين ، ولم يكن يدعم مشروعه سوى 
الجن�رال فيلب�ي وبعض الساس�ة العراقيي�ن أمثال 
حكمت س�ليمان وعبد الرحمن النقيب .. ، ويقال إن 
ساسون حس�قيل الش�خصية اليهودية البارزة في 
ذل�ك الوق�ت ، وأول وزير مالية عراق�ي هو الذي قد 
خوف الم�س بيل منه وقال له�ا إن الناس يكرهون 
الس�يد طالب ، ولكنهم يتظاه�رون بحبه خوفا منه 

..
وزيراً للداخلية :

بعد أن اختار كوكس الس�يد عب�د الرحمن الكيالني 
وواف�ق   ، عراقي�ة مؤقت�ة  أول حكوم�ة  لرئاس�ة 
الكيالني بع�د تردد، بدأ التفكير ف�ي اختيار الوزراء 
، فرش�حوا الس�يد طال�ب ل�وزارة الداخلي�ة ، إال إن 
طال�ب كان ممتعض�ا، ألن�ه ال يريد أن يك�ون تابعا 
وف�ي مرتبة ثانوي�ة تح�ت أي رأس ، فحاولت مس 
بي�ل أقناعه بالتعاون مع فيلب�ي ، ولم يقتنع إال بعد 
ان طل�ب منهم أن يعلنوا انه يأت�ي بعد عبد الرحمن 
الكيالني بالمرتبة مباشرة، واذا تمرض الكيالني أو 
مات حل الس�يد طالب محل�ه .. كما أراد أن تمنح له 
ارفع التشريفات ويحاط بحرس شخصي كبير ،وان 
يكون راتب�ه أعلى من باقي ال�وزراء .. يقول فيلبي 
انه أوصى الس�يد طال�ب بالصب�ر واإلذعان لخطط 

كوكس ..
جريدة االستقالل ووزارة الداخلية :

كانت جريدة االس�تقالل تمدح األمير فيصل ،وتدعو 
له على صفحاتها وتقول انه المرشح الالئق لعرش 
العراق وكان هذا اإللحاح يس�تفز السيد طالب وزير 
الداخلي�ة الطام�ع بالع�رش فأخ�ذ يتحي�ن الفرص 
لإليق�اع بالجري�دة وصاحبها عبد الغف�ور ألبدري ، 
وحانت الفرصة حين أص�درت الجريدة عددا خاصا 
بمناس�بة إطالق س�راح بعض الوطنيي�ن المعادين 
للس�يد طالب من األسر تهنئ فيه العراقيين ،وتدعو 
إلى إعالن العفو العام وإلغاء األحكام العرفية ، ولم 
يكد هذا العدد ينتش�ر حتى أمر السيد طالب بإغالق 
الجري�دة واعتق�ال صاحبها وثالثة م�ن المحررين 
كان�وا م�ن بينه�م )مه�دي البصي�ر( فس�يقوا الى 
المحكم�ة ،وحكمت بإغالق الجريدة وحبس ألبدري 
س�نة مع األش�غال ،وعلى البصير بتس�عة أش�هر ، 
وكانت هذه أول محاكم�ة لجريدة وحبس صاحبها 

في تاريخ العراق الحديث ..
حملته االنتخابية :

بع�د أن أحس النقي�ب إن االنكلي�ز ال يريدونه ،حتى 
إنه�م ل�م يخت�اروه عض�واً في الوف�د الذاه�ب إلى 
القاه�رة لتحديد مصي�ر العراق، بينما اش�ترك فيه 
حسقيل ساسون ونوري السعيد وجعفر العسكري 
والم�س بيل وكلهم ميال�ون لفيصل ، انتهز الس�يد 
طال�ب فرصة غي�اب كوكس عن العراق الش�تراكه 
ف�ي مؤتم�ر القاه�رة فص�ار يب�ذل جه�ودا كبيرة 
وأمواال طائلة للدعوة لنفس�ه وكان شعاره )العراق 
للعراقيي�ن( ، بدأ جولته في األلوية الجنوبية ، وكان 
يصحبه العديد من رؤس�اء العشائر وعمداء العوائل 
العراقية المتنفذة ، وكان أنصاره يقيمون له في كل 
بلدة استقباال حافال ووالئم كبيرة ، وكان هو يخطب 
في الناس محببا نفسه إليهم ،ويبشر بالمبادئ التي 
تواف�ق معتقداتهم .. وفي النجف خطب قائال: أدعو 
الله بحرمة أجدادي الطاهرين ،السيما جدي األعظم 
أمير المؤمنين )عليه السالم( . أعاهدكم على تحقيق 

آمالكم أمام حضرته المقدسة ..
العراق للعراقيين :

كان ال�رأي العام في بغداد منقس�ما إل�ى فريقين ، 
االول :  يدع�و إل�ى مبدأ الع�راق للعراقيين، كان هذا 
الفريق يضم أبناء األسر العريقة ..أما الفريق الثاني 
: فكان يدعو إلى اختيار احد أبناء الش�ريف حس�ين 
)شريف مكة( ،وكان يضم معظم الذين شاركوا في 

ثورة العشرين ،ودعاة القومية العربية .. 
طالب يتحدى :

في نيس�ان العام 1921 وص�ل بغداد مندوب جريدة 
)الديل�ي تلغ�راف اللندني�ة( فاغتنم طال�ب الفرصة 
وقرر أن يقيم لمندوب الجريدة وليمة عش�اء كبرى 
ف�ي بيت�ه ، ودع�ا إليها القناصل ورؤس�اء عش�ائر 
ربيع�ة وأس�د محمد األمير وس�الم الخي�ون وعددا 

م�ن الوجهاء .. خطب الس�يد طال�ب ، وكان فحوى 
ما قاله : إن ش�ائعات تعيين فيصل ملكاً أخذت تمأل 
األندي�ة ،وهو يريد أن يوض�ح للحكومة البريطانية 
إن أهال�ي العراق ال يريدون فيصل ، وال يتس�اهلون 
في فرضه ملكاً عليهم ، وان الحكومة البريطانية قد 
وعدت بأن العراقيين سينتخبون الحكومة ، والملك 
الذي يريدون ،إن أهل العراق مصممون على أن تفي 
الحكوم�ة البريطاني�ة بوعده�ا ،واذا ل�م تفعل فإن 
العش�ائر لديها أكثر من ثالثين ألف بندقية ومس�لح 
ره�ن اإلش�ارة ، اعتبر كوك�س كلمة الس�يد طالب 
بمثابة تهديد بإعالن الثورة فقرر اعتقاله ونفيه .. 

آخر نشاطاته : 
أح�س وزي�ر الداخلي�ة طال�ب النقيب بم�ا يبيته له 
االنكلي�ز ، فأخذ يجمع حوله مريدي�ه ومؤيديه من 
ش�يوخ القبائ�ل ورجاالت ع�رب الع�راق المهمين , 
وأخ�ذ يتجول ويتنقل في مدن العراق , ويخطب في 
الناس خطباً حماس�ية طالباً تأييدهم ومس�اندتهم 
له ووزع األموال الكثي�رة على الناس خالل جوالته 
وتنقالته في إرجاء العراق , وكان هدفه من كل هذه 
التصرف�ات والج�والت والخطابات الت�ي يقوم بها 
وهو مازال وزيراً للداخلية فرض نفس�ه بقوة على 
االنكلي�ز لكي يس�هلوا له األمر, بالوص�ول إلى تاج 
العرش العراقي, ألنه يعتبر نفسه أحق به من األمير 
فيصل بن الحسين , ومن كل المرشحين اآلخرين ..

المؤامرة والنفي :
وف�ي 13 نيس�ان 1921 وأثناء أقامة الس�يد النقيب 
وليم�ة عش�اء عل�ى ش�رف الصحف�ي البريطان�ي 
للع�راق  بزي�ارة  كان  أل�ذي   ، الن�دون  بريس�فال 
وبحض�ور القنصلين الفرنس�ي واإليراني والش�يخ 
محم�د الصيهود أمير قبائل ربيعة والش�يخ س�الم 
الخيون رئيس عشائر بني أسد أعلن النقيب صراحة 
رفضه لتولي فيصل عرش العراق مهدداً باس�تخدام 
القوى العشائرية ألصدقائه محمد الصيهود وسالم 
الخي�ون ف�ي حال فرض�ت بريطاني�ا فيص�اًل ملكاً 
على الع�راق قائالً )إن بريطانيا كان�ت وعدتنا بأننا 
سننتخب ش�كل الحكومة الذي نريدها بحرية وأني 

أحتج ضد أي تغير يطرأ على ذلك الوعد ( ..
وف�ي الحال وص�ل الخبر إل�ى مس بيل ألت�ي نقلته 
بسرعة إلى كوكس الذي أتخذ أجراء فوري بضرورة 
أبعاد ونفي طالب النقيب خارج العراق قبل أن يشتد 
ويستفحل خطره .. وفعالً تم ذلك بطريقة عاجلة .. 
فدبرت له عملية ذكية وسريعة ، ففي مساء يوم 16 
نيس�ان 1921 دعت الليدي كوك�س زوجة المندوب 
الس�امي البريطان�ي وزي�ر الداخلي�ة الس�يد طالب 
النقيب إلى حفلة ش�اي في بيته�ا في دار االنتداب , 
فلب�ى طالب الدعوة وجاء إليه�ا , ولما أراد الخروج 
ش�كرها على حس�ن اس�تقبالها ل�ه وحفاوتها به, 
ورافقته مش�يعة ل�ه عند خروجه الم�س جيرترود 
بيل , حتى أوصلته إلى الباب الخارجي لدار االنتداب 
, وبعد أن صعد الس�يد طالب إلى س�يارته لوحت له 
المس بيل بيدها وعادت راجعة , ولما ش�غل سائقه 
الس�يارة وتحرك وجد الطريق أمامه مسدودة بعدد 
من س�يارات الحمل )اللوريات( ، وعندما هًم السيد 
طال�ب النقي�ب باالعتراض عل�ى س�وء األدب هذا, 
طوق�ت س�يارته ثلة م�ن الجي�ش البريطاني كانت 
تنتظ�ره على الب�اب واعتقلته, ثم بع�د ذلك تم نفيه 
إل�ى جزيرة س�يالن بالهند مع صرف راتب ش�هري 
ل�ه مقداره 2500 روبية ، حت�ى تتويج الملك فيصل 

االول ملكاً على العراق في آب 1921 ..
وفاته :

قضى الس�يد طالب النقيب س�نتين بالمنفى س�مح 
له بالس�فر إلى أوروبا بعدها أطلق سراحه فاستقر 
فت�رة في مدينة جدة .. وبع�د أن فقد  طالب النقيب 
كل امل في أي منصب أرسل رسائل إلى الملك فيصل 
يرجوه أن يس�مح له بالعودة إلى العراق ، وفي هذه 
الفترة لم يس�جل أي نشاط سياس�ي للسيد النقيب 
،بل أنه وضع نفس�ه في عزلة ع�ن كل ما يحيط به 
متجنباً حتى الظهور باألماكن العامة ،وبعد توسط 
فيلبي له ،سمح له الملك فيصل االول بالعودة للعراق 
في العام 1925 كما س�مح ل�ه بالمكوث في قصره 
في منطقة الس�بيليات في أبي الخصيب في البصرة 

مشرفا على أمالكه ومصالحه التجارية .. 
لقد كانت شخصيته قائمة على اإلمرة والمجد، ومن 
الصعب على رجل مثله أن يكون شخصا عاديا كسائر 
الناس ، فأصيب بمرض خطير فس�افر إلى ميونيخ 
بألماني�ا للمعالج�ة وأجري�ت ل�ه عملي�ة جراحية ، 
توف�ي أثرها ف�ي 1929-6-16 ،ونق�ل جثمانه إلى 
مدينة البصرة حيث دفن في مقبرة الحسن البصري 
في مدينة الزبير.. من الجدير بالذكر إن السيد طالب 
النقيب هو جد الش�يخ ناصر ألمحمد األحمد الجابر 
الصباح رئي�س مجلس الوزراء الكويتي بالفترة من 
7 ش�باط 2006 إلى 30 تشرين الثاني  2011 ، وهو 
االب�ن الثان�ي ألول وزير دف�اع في الكويت الش�يخ 
محم�د األحمد الجاب�ر الصباح من زوجته نس�يمه 

طالب النقيب ..

اعداد / د. هادي ح�صن عليوي
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ث�م يس�تطرد الكاتب ف�ي القول: إن 
الدافع للقتال في كل من هذه الصراعات 
- ف�ي ج�زء كبير من�ه - يندلع بس�بب 
العداوات التاريخية الطويلة بين القبائل 
المتج�اورة  والش�عوب  والطوائ�ف، 
والمتداخلة غالبا. في العراق وس�وريا، 
هو صراع بين السنة والشيعة واألكراد 
والتركم�ان وغيرهم، ف�ي نيجيريا بين 
ومجامي�ع  والمس�يحيين  المس�لمين 
قبلي�ة متنوع�ة. في جنوب الس�ودان، 
بي�ن الدين�كا والنوي�ر. ف�ي أوكراني�ا، 
بي�ن الموالي�ن ألوكراني�ا والناطقي�ن 
بالروس�ية المتحالفي�ن مع موس�كو. 
ف�ي جنوب وش�رق بح�ر الصي�ن، بين 
والفيتناميي�ن  واليابانيي�ن  الصينيي�ن 
والفلبينيي�ن، وغيره�م. وقد يكون من 
الس�هل أن نع�زو كل ذلك إل�ى األحقاد 
القديم�ة، مثلما يقترح ذل�ك العديد من 
المحللي�ن، بي�د إن مثل هذه المش�اعر 
العدائي�ة بمفردها ال يمكن لها أن تدفع 
إلى مث�ل هذه الصراع�ات، فهي تؤّجج 
بواس�طة دوافع حديثة، ممثلة بالرغبة 
في الس�يطرة على أصول النفط والغاز 
الطبيع�ي؛ ل�ذا، ينبغ�ي أاّل نخطئ حيال 
ذلك، فهذه هي حروب الطاقة في القرن 

الحادي والعشرين.
تلع�ب  أن  المفاج�ئ  غي�ر  م�ن  إن 
الطاق�ة مثل هذا ال�دور الكبير في هذه 
الصراعات، حي�ث أن النفط والغاز هما 
م�ن الس�لع األساس�ية األكث�ر أهمي�ة 
وقيمة في العالم، وتشكل مصدرا رئيسا 
للحكوم�ات وكذل�ك  بالنس�بة  للدخ�ل 
الش�ركات الت�ي تتحك�م ف�ي إنتاجه�ا 
وتوزيعه�ا. والواق�ع، إن حكومات كل 
من العراق ونيجيريا وروسيا، وجنوب 
السودان، وسوريا تستمد الجزء األكبر 
م�ن عائداتها م�ن مبيع�ات النفط، في 
حين أن شركات الطاقة الكبرى -والتي 
هي معظمها مملوكة للدولة - تمارس 
سلطة هائلة في هذه الدول وغيرها. إن 
من يس�يطر على هذه الدول، أو يتحكم 
النفطي�ة والغازي�ة، يتحكم  بثرواته�ا 
أيضا في جم�ع وتوزيع عائدات هائلة. 
وبالرغم من صدأ الع�داوات التاريخية، 
ف�إن الكثير من ه�ذه الصراع�ات، هي 
بمثابة الكفاح للس�يطرة على المصدر 

الرئيس للدخل القومي.
وعالوة على ذل�ك، فنحن نعيش في 
عالٍم الطاقة فيه مركزية، حيث تترجم 
الس�يطرة عل�ى م�وارد النف�ط والغاز 
ووس�ائل نقلها، إلى نفوذ جيوسياسي 
ألولئك الذين يسيطرون عليها، وضعف 
اقتصادي بالنس�بة لآلخرين. وبس�بب 
أن العدي�د من الدول تعتمد على واردات 
الطاقة، بما تمتلكه من فائض التصدير 
وروس�يا،  ونيجيري�ا  الع�راق  مث�ل   -
وجنوب الس�ودان -فإنه�ا تمارس في 
كثير م�ن األحيان تأثيرا غير متناس�ب 
على المسرح العالمي، حيث إن ما يحدث 
في ه�ذه البل�دان مهم بالنس�بة لباقي 
ال�دول بنفس القدر للس�كان القاطنين 
التدخ�ل  إذ إن مخاط�ر  فيه�ا أحيان�ا، 
الخارجي ف�ي صراعاتهم - س�واء في 
ش�كل التدخل المباشر أم نقل األسلحة 
أم إرسال مستشارين عسكريين أم عبر 
المس�اعدة االقتصادية - تشكل أهمية 

أكبر مما يجري في أي مكان آخر.
لق�د كان الصراع على موارد الطاقة 
عامال واضحا في العدي�د من النزاعات 
األخي�رة، بما في ذلك الح�رب اإليرانية 
 ،1988  -  1980 الع�ام  من�ذ  العراقي�ة 
وحرب الخليج 1990 - 1991، والحرب 
األهلية الس�ودانية من 1983 - 2005. 
للوهلة األولى، ف�إن الوقود األحفوري 
كان عامال في تفشي القتال والتوترات 
األخيرة، وقد يب�دو ذلك غير واضح، إاّل 
أن نظرة ع�ن كثب كفيلة في أن تمكننا 
م�ن رؤي�ة أن ف�ي قل�ب كل م�ن ه�ذه 

الصراعات هو حرب الطاقة.

العراق، و�سوريا و”داع�ش”
الدولة اإلسالمية في العراق والشام 
“داع�ش”، هي جماعة س�نية متطرفة 
تس�يطر عل�ى أج�زاء كبيرة م�ن غرب 
سوريا وش�مال العراق، وهي ميليشيا 
مسلحة بشكل جيد وعازمة على إقامة 
خالف�ة إس�المية ف�ي المناط�ق الت�ي 
تسيطر عليها، وفي الوقت ذاته، تنخرط 
في مشروع بناء الدولة التقليدية، حيث 
تس�عى إلقام�ة دول�ة تتمت�ع بجمي�ع 
الس�مات الخاص�ة به�ا. وق�د تعلم�ت 
“داع�ش” م�ن الوالي�ات المتح�دة في 
الع�راق وأفغانس�تان، أن بن�اء الدول�ة 
مكلف جدا، حيث يجب إنش�اء وتمويل 

المؤسس�ات، وتجني�د وتش�كيل قوات 
مسلحة، واإلنفاق على األسلحة وشراء 
الوقود، والحفاظ عل�ى البنية التحتية.

من دون النفط، فإن “داعش” ال يمكنها 
حتى “األمل” ف�ي تحقيق أهدافها التي 
تطمح إلى تحقيقها. وهكذا، فكما أنها 
تحتل اآلن مناطق إنتاج النفط الرئيسة 
في س�وريا ومرافق لتكري�ر النفط في 
الع�راق، فه�ي ف�ي وضع فري�د، حيث 
إن النف�ط ض�روري للغاي�ة بالنس�بة 

الستراتيجية “داعش” الكبرى.
ولم تكن س�وريا أبدا منتجا رئيس�ا 
للنف�ط، إاّل أن إنتاجه�ا قبل الحرب كان 
يص�ل إل�ى )000,400( برمي�ل يوميا، 
وهو ما زّود نظام بش�ار األسد بمصدر 
رئيس للدخل. اآلن، معظم حقول النفط 
في البالد هي تحت س�يطرة الجماعات 
المتمردة، بما في ذلك “داعش”، وجبهة 
القاع�دة،  بتنظي�م  المرتب�ط  النص�رة 
المحلية. وعلى  الكردية  والميليش�يات 
الرغم من أن اإلنت�اج من حقول النفط 
والغاز قد انخفض بش�كل كبير، إاّل أنه 
يت�م اس�تخراج ما يكف�ي، ويت�م بيعه 
عب�ر قنوات س�رية مختلفة بم�ا يوفر 
للمتمردي�ن صناديق دخ�ل مهمة. كما 
أن “داعش” تقاتل في العراق للسيطرة 
على أكبر مصفاة عراقية في بيجي، في 

الجزء األوسط من البالد.
ويب�دو أن “داعش” تبي�ع النفط من 
الحقول التي تسيطر عليها إلى وسطاء 
يتخ�ذون  بدوره�م  وه�م  غامضي�ن، 
الترتيب�ات الالزمة لنقله�ا - في الغالب 
عبر الش�احنات - للمشترين من خارج 
العراق وس�وريا إلى تركي�ا. ويقال: إن 
هذه المبيعات تُدّر على “داعش” األموال 
الالزمة لكي تدف�ع إلى قواتها وتحصل 
عل�ى مخزون�ات هائل�ة من األس�لحة 
والذخائ�ر. وهكذا، فإن القت�ال الحالي 
في ش�مال العراق ُيظهر بشكل جلي أن 
النف�ط ه�و العامل المركزي. وتس�عى 
“داع�ش” إل�ى من�ع إم�دادات النف�ط 
وعائدات�ه ف�ي الوص�ول إل�ى حكومة 
بغ�داد بم�ا يدع�م خزانته�ا الخاص�ة، 
ويعزز قدرتها على بناء الدولة وتحقيق 

المزيد من التقدم العسكري.

اأوكرانيا والقرم ورو�سيا
بدأت األزمة الحالية في أوكرانيا منذ 
نوفمبر / تش�رين الثاني 2013، عندما 
يانوكوفيتش  الرئي�س فيكت�ور  تنّصل 
من اتفاق لعالقات اقتصادية وسياسية 
وثيق مع االتحاد األوروبي، واختار بدال 
من ذلك توثيق العالقات مع روسيا. ثم 
تم مقابل�ة ه�ذا الفع�ل باالحتجاجات 
كيي�ف،  ف�ي  للحكوم�ة  المناهض�ة 
وف�ي نهاية المط�اف أدى إل�ى هروب 
يانوكوفيتش من العاصمة. ومع إزاحة 

حلي�ف موس�كو الرئيس من المش�هد، 
فقد اندفع�ت الق�وات الموالية لالتحاد 
األوروب�ي للس�يطرة عل�ى العاصم�ة، 
وتوج�ه الرئي�س الروس�ي فالديمي�ر 
بوتي�ن للس�يطرة عل�ى ش�به جزي�رة 
القرم وإثارة حملة انفصالية في شرق 
كان  فق�د  الجانبي�ن،  ل�كال  أوكراني�ا. 
النضال ناتجا عن الش�رعية السياس�ية 
والهوي�ة الوطنية، ولكن كما هو الحال 
مع باق�ي الصراع�ات الحالي�ة، فكلها 

تدور حول الطاقة.
إن أوكراني�ا ليس�ت ف�ي ح�د ذاتها 
منتج�ا كبيرا للطاق�ة، بيد أنه�ا طريق 
عب�ور رئي�س لتوصيل الغ�از الطبيعي 
الروس�ي إلى أوروبا، وال�ذي يربو على 
)%30( م�ن احتياج�ات أورب�ا للغ�از 
الطبيع�ي. ونتيجة لذلك، ف�إن هذا البلد 
يلعب دورا حاسما في العالقة المعقدة 

حول الطاقة بين أوروبا وروسيا.
ومع نش�وب االحتجاجاتفي ساحة 
االس�تقالل ف�ي كيي�ف، الت�ي أدت إلى 
نتج�ت  فق�د  يانوكوفيت�ش،  س�قوط 
سلس�لة من األح�داث لألزم�ة الحالية، 
فبالنس�بة لش�به جزيرة القرم سقطت 
في يد روسيا، كما وسيطر االنفصاليون 
الموالون لروسيا على أجزاء كبيرة من 
الشرق، أما بالنس�بة للمناطق الغربية، 
فق�د اقترب�ت أكثر م�ن أي وقت مضى 
إلى االتح�اد األوروبي. في هذا الصراع 
الدائ�ر، ف�إن الهوي�ة السياس�ية تلعب 
دورا بارزا، مع قادة من جميع األطراف 
القومي�ة  ال�والءات  باتج�اه  يدفع�ون 
والعرقي�ة. ومع ذلك، فم�ا تزال الطاقة 

عامال رئيسا في المعادلة.
لق�د لعب�ت الطاق�ة من جدي�د دورا 
رئيس�ا في قرار روس�يا في ضم ش�به 
جزي�رة الق�رم بالوس�ائل العس�كرية. 
وم�ع ض�م ذل�ك االقلي�م، فإن روس�يا 
تضاعف تقريب�ا األراضي البحرية التي 
تس�يطر عليها في البحر األسود، والتي 
يعتق�د بأنها تحتوي على المليارات من 
برامي�ل النفط واحتياطي�ات هائلة من 
الغاز الطبيعي. قب�ل األزمة، فقد كانت 
العديد من ش�ركات النفط الغربية، بما 
فيه�ا إكس�ون موبي�ل، تتف�اوض مع 
أوكراني�ا م�ن أج�ل الوصول إل�ى هذه 
االحتياطي�ات، أم�ا اآلن، فيتحتم عليها 
التفاوض مع موس�كو. وهو ما عبرت 
عنه كارول سافيتز - الخبير األوراسي 
في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
- بأنه “مش�كلة كبي�رة”، فهو “يحرم 
أوكراني�ا م�ن إمكاني�ة تطوي�ر ه�ذه 

الموارد ويعطيها لروسيا”.

نيجرييا وجنوب ال�سودان
الس�ودان  الصراع�ات ف�ي جن�وب 
ونيجيري�ا ه�ي متمي�زة ف�ي كثير من 

النواحي، ومع ذلك فكالهما يتشاركان 
عامال رئيسا، يتمثل بالغضب على نطاق 
واس�ع وع�دم الثقة تجاه المس�ؤولين 
ثراءه�م  تعاظ�م  الذي�ن  الحكوميي�ن 
وفسادهم واستبدادهم بفضل الحصول 

على عائدات النفط وفيرة.
ف�ي نيجيريا، ف�إن جماع�ة “بوكو 
حرام” تقاتل من أجل اإلطاحة بالنظام 
السياسي القائم وإقامة دولة ذات حكم 
إس�المي متش�دد. وقد رس�مت قوتها 
- عب�ر نش�ر االش�مئزاز - ف�ي الج�زء 
الش�مالي الفقير م�ن الب�الد بعيدا عن 
الحكوم�ة المركزية الممتلئة بالفس�اد 

في العاصمة البعيدة أبوجا.
إن نيجيريا هي أكبر منتج للنفط في 
أفريقي�ا، حيث تضخ نحو )2.5( مليون 
برميل يوميا. ومع بيع النفط عند حوالي 
)100( دوالر للبرميل الواحد، فيفترض 
أن يش�كل هذا مصدر ثروة هائل لألمة، 
حتى بعد استحصال الشركات الخاصة 
حصتها مقابل العمليات االستخراجية. 
وم�ع أن ه�ذه اإلي�رادات - الت�ي تقدر 
بعشرات المليارات من الدوالرات سنويا 
- كان ُيفترض لها أن ُتس�تخدم لتحفيز 
االجتماعية  األوضاع  التنمية وتحسين 
بالنس�بة لبلد يشهد نموا سكانيا هائال، 
ويساعد على جعل نيجيريا في أن تكون 
من�ارة لألمل كبي�رة في أفريقي�ا. بدال 
م�ن ذلك، فإن الكثير م�ن المال يختفي 
المصرفي�ة  “الحس�ابات  جي�وب  ف�ي 
األجنبية” التابعة للنخ�ب في نيجيريا. 
وبالنسبة للكثير من النيجيريين وحتى 
ف�ي العاصم�ة أبوج�ا، ف�إن األغلبي�ة 
منهم يعيش�ون على أقل من )2( دوالر 
يومي�ا. وعندما يقترن ذل�ك مع بطش 
الوحش�ي،  الحكومي�ة  األم�ن  ق�وات 
فهو مصدر يس�بب الغضب واالستياء، 
ويول�د المجندين المس�تعدين لالنتماء 
للجماعات المتمردة مثل “بوكو حرام” 
واإلعجاب بها. وقال مراسل ناشيونال 
جيوغرافي�ك، جيم�س فيرن�ي: “إنه�م 
يعرف�ون جي�دا أن اإلحباط من ش�أنه 
أن يدفع األش�خاص لحمل السالح ضد 

الدولة”.
أم�ا الص�راع ف�ي جنوب الس�ودان 
فل�ه ج�ذور مختلف�ة، ولكن�ه ال ينفك 
يدور حول مس�ألة الطاقة. فقد استمر 
الص�راع طوي�ال بي�ن ش�مال وجنوب 
الس�ودان من أجل السيطرة على أصول 
الطاقة المتوافرة في الجنوب. ولم يمر 
وقت طويل على تأسيس الدولة الجديدة 
في الجنوب، حتى استؤنف الصراع مع 
الش�مال عل�ى النفط من جدي�د، وهذه 
الم�رة ليس م�ن أجل الس�يطرة، وإنما 
من أج�ل التصدي�ر، فقد حق�ق جنوب 
الس�ودان وفرة من النفط، إاّل أن الخط 
الوحيد الذي يتيح للدولة تصدير طاقتها 

يم�ر عبر ش�مال الس�ودان إل�ى البحر 
األحمر، وقد جعل ذلك جنوب الس�ودان 
معتم�دا على الش�مال كمص�در رئيس 
لإليرادات الحكومية. وبس�بب الغضب 
عل�ى فق�دان الحق�ول، فق�د احتس�ب 
الش�ماليون رس�وما باهظ�ة على نقل 
النفط داخل أراضيهم، مما عجل بقطع 
ش�حنات النفط من الجنوب، واستمرار 
أعمال العنف بشكل متفرق بين البلدين 
والتن�ازع ح�ول العدي�د م�ن المناطق 
الحدودي�ة. وأخي�را، ف�ي أغس�طس / 
آب 2012، اتف�ق الجانب�ان على صيغة 
لتقاسم الثروة واستؤنف تدفق النفط.

وم�ع تدف�ق عائ�دات النف�ط فق�د 
س�عى زعيم جنوب الس�ودان، الرئيس 
“س�لفا كير” إلى تعزيز س�يطرته على 
جمي�ع الب�الد وعائ�دات النف�ط، وذلك 
بدعوى محاولة انقالب وش�يك من قبل 
منافس�يه، بقيادة نائب الرئيس “رياك 
مش�ار”، وقام بحل حكومته المتعددة 
األع�راق ف�ي 24 / يوليو ع�ام 2013، 
وبدأ باعتقال حلفاء “مشار”. إن نتيجة 
واالس�تئثار  الس�لطة،  عل�ى  الص�راع 
بعائ�دات النفط، س�رعان ما تحول إلى 
حرب أهلية، مع أق�ارب الرئيس “كير” 
ال�ذي ينتمي إل�ى “الدين�كا” المتقاتلة 
م�ع جماعة “النوير” الت�ي ينتمي إليها 
“مش�ار”. وهنا يع�ود الكات�ب ليقول: 
“فكم�ا هو الحال في س�وريا والعراق، 
فإن معظم القتال في جنوب الس�ودان 
يترك�ز حول حقول النفط الحيوية، مع 
تصمي�م كال الجانبي�ن على الس�يطرة 

عليها وتحصيل ما تُدّره من إيرادات.”

بحر ال�سني اجلنوبي
الش�رقي  الصي�ن  بح�ري  كال  ف�ي 
وجيرانه�ا  الصي�ن  ف�إن  والجنوب�ي، 
تتنازع على الجزر المرجانية المتنوعة 
والج�زر التي تجل�س عل�ى احتياطات 
كبي�رة للنفط والغاز تح�ت البحر. وقد 
كان كال البح�ران موقع�ا لالش�تباكات 
البحرية المتكررة على مدى الس�نوات 
القليل�ة الماضي�ة، م�ع زي�ادة التركيز 
مؤخرا على بحر الصين الجنوبي. ومع 
توافر العديد من الُشعب الغنية بالطاقة 
الواقع�ة ف�ي غ�رب المحي�ط الهادئ، 
والتي تحيط بها كل من الصين وفيتنام 
وجزيرة بورنيو وجزر الفلبين. وكانت 
قد بلغ�ت التوترات ذروته�ا في مايو / 
أيار، عندما نصبت الصين منصة الحفر 
“HD-981” التابع�ة له�ا ف�ي المي�اه 
العميقة، بينما كانت فيتنام تتنازع مع 
الصي�ن حول عائدي�ه هذه المي�اه لها، 
ومن ثم محاولة قوات خفر الس�واحل 
الفيتنامي�ة في من�ع الق�وات الصينية 
مواصلة الحفر، غير أن السفن الصينية 
أجبرته�ا عل�ى التراج�ع، وه�و ما أدى 

إلى أعمال ش�غب مناهض�ة للصين في 
فيتنام، ردا على المواجهات البحرية.

إن من الخطأ بمكان تصوير الدوافع 
الصينية في الس�يطرة على بحر الصين 
الجنوبي بوصفها مس�ألة من النزعات 
القومي�ة ببس�اطة. إن الصي�ن - أكب�ر 
مستهلك للطاقة في العالم - يائسة من 
الحصول على إمدادات جديدة من الوقود 
األحفوري. وعل�ى الرغم من أن قادتها 
مستعدون إلبرام صفقات شراء كبيرة 
وعلى نحو متزايد من أفريقيا وروسيا، 
ومن نفط وغاز الش�رق األوسط لتلبية 
احتياجات البالد المتزايدة على الطاقة، 
إاّل أنهم - ومن غير استغراب - يفضلون 
تطوير واس�تغالل اإلم�دادات المحلية. 
بالنس�بة للصينيي�ن، فإن بح�ر الصين 
الجنوب�ي ليس مصدرا أجنبي�ا للطاقة، 
وإنم�ا هو مص�در محلي، ويب�دو أنهم 
مصممون على اس�تخدام كل الوس�ائل 
الضرورية لضمان الس�يطرة عليه؛ ألن 
ال�دول األخ�رى - بم�ا في ذل�ك فيتنام 
أيض�ا الس�تغالل  - تس�عى  والفلبي�ن 
ه�ذه االحتياطي�ات من النف�ط والغاز، 
وأن المزي�د م�ن االش�تباكات وزي�ادة 
مس�تويات العنف، يب�دو أنه أمر ال مفر 

منه إلى حد ما.

قتال بال نهاية
ويختتم الكاتب مقاله، باإلشارة إلى 
أن ه�ذه النزاع�ات وغيره�ا توحي بأن 
القت�ال من أج�ل الس�يطرة على أصول 
توزي�ع عائ�دات  أو  الرئيس�ة  الطاق�ة 
النفط، يشكل عامال حاسما في معظم 
الحروب المعاصرة، ف�ي حين قد توفر 
االنقس�امات العرقي�ة والدينية الوقود 
السياسي واآليديولوجي لهذه المعارك. 
كم�ا إن إمكانية تحقي�ق أرباح عمالقة 
م�ن النف�ط، ه�ي الت�ي تحاف�ظ عل�ى 
الص�راع باقي�ا عل�ى قيد الحي�اة، فمن 
دون وعود هذه الموارد، فإن العديد من 
هذه الصراعات تنتهي في النهاية؛ لعدم 
وجود األموال الالزمة لش�راء األسلحة 
ودف�ع الق�وات. طالما يس�تمر النفط 
بالتدفق، فإن األطراف المتحاربة تمتلك 
كال م�ن الوس�ائل والحواف�ز لمواصلة 
القتال.وكم�ا ذكر “روب�رت إيبل”، من 
مركز الدراسات االستراتيجية والدولية 
أمام جمه�ور وزارة الخارجية في عام 
2002:”في عالم الوقود األحفوري، فإن 
السيطرة على احتياطيات النفط والغاز 
هي عنص�ر أس�اس للق�وة الوطنية”. 
وأض�اف: إن�ه أكث�ر بكثي�ر م�ن مجرد 
س�لعة تجاري�ة عادي�ة، “فه�و محددا 
للرفاه، واألمن القومي، والقوة الدولية 
بالنس�بة ألولئك الذين يس�يطرون على 
هذا المورد الحيوي، والعكس بالنس�بة 

ألولئك الذين ال يسيطرون عليه”.

حروب الطاقة يف القرن احلادي والعرشين
       الكاتب: مايكل كلير

    ترجمة: م.م حسين باسم عبد األمير

رغبة احل�سول على النفط والغاز الطبيعي والأموال التي تُدّرها، ُتغذي على نحو متزايد ال�سراعات العاملية، يف حني قد توفر النق�سامات العرقية والدينية الوقود ال�سيا�سي والآيديولوجي 
لهذه املعارك ي�ستهل الكاتب مقاله املُثري يف ت�سليط ال�سوء على كل من العراق، �سوريا، نيجرييا، جنوب ال�سودان، اأوكرانيا، وجنوب و�سرق بحر ال�سني، اإذ يقول: اأينما نظرمت، فاإن العامل 
ي�ستع��ل م��ع �سراعات جديدة - قدمية مت�ساعفة. وتبدو هذه ال�سطرابات للوهل��ة الأوىل على اأنها اأحداث م�ستقلة، مدفوعة بظروفها الفريدة، ولكن مع نظرة مو�سوعية عن كثب جند 

اأنها ت�سرتك بالعديد من اخل�سائ�ش الرئي�سة، ول �سيما، العداوات العرقية والدينية والقومية التي ت�ستثريها اإىل نقطة الغليان قبل ال�سروع مبمار�سة القوة.
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ب�ا ادنى ش�ك افصحت نهائيات اس�يا الت�ي تقام يف 
اسرتاليا هذه االيام عن دروس كثرية يفرتض بالفرق 
العربي�ة والخليجية االس�تفادة القص�وى منها البعد 
الح�دود ... فالنتائ�ج االولية للبطولة اعطتنا اس�ئلة 
كث�رية ع�ى ان فرق اس�رتاليا ورشق اس�يا كانت لها 
الي�د الط�وىل يف املس�توى والنتائج حيث ب�دت الفرق 
العربي�ة والخليجية بالخروج املبكر من البطولة وهذا 
ه�و املؤرش ال�ذي يفرتض االس�تفادة من�ه ولعل من 
املنطق�ي التعرف عى مربراته وابرزها التخطيط بعيد 
املدى واالس�تقرار الفن�ي والك�وادر التدريبية املؤهلة 
واعطائها كامل الصاحيات يف البناء واختيار الاعبني 
بوق�ت مبكر م�ن العمر لكي يتم بن�اء صحيحا لهذه 
االس�باب البد من قطف ثمار البطوالت اما يف الجانب 
االخر فان العديد من الدول العربية والخليجية تتخبط 
يف اختي�ار املدربني واع�داد االاعبني باالضافة اىل عدم 
وج�ود الخطط والربام�ج بعيدة املدى م�ن اجل اعداد 
املنتخبات س�واء لنهائيات اسيا او اىل تصفيات كاس 
العال�م وعلي�ه ان نهائيات اس�يا تعطينا درس�ا بليغا 
ومجانيا وه�و االس�تعداد للبطولة القادمة وليس�ت 
له�ذه البطول�ة باالضاف�ة اىل تصفي�ات كاس العالم 
..والجدير بالذكر واملاحظة ان الفريقر االسرتايل وهو 
البلد املضيف  قد اس�تعد مبكرا وبقي كادره التدريبي 
من�ذ منذ البطولة الس�ابقة الل انه جدد بعض العبيه 
بما ينسجم ومكانه البطولة باالضافة اىل اليابان التي 
تتطور يوما بعد اخر نتيجة لاس�باب املذكورة اعاه 
لكن كوريا الجنوبية لم نجد ذلك التطور وكان باالمكان 
الف�رق العربية الفوز عليها ام�ا الفريق االيراني فانه 
وان خط�ط وبقي عى كادره التدريب�ي فلم نجد تلك 
الص�ورة املرجوة لينافس اس�رتاليا والياب�ان .. املني 

االستفادة القصوى منت هذا الدرس .
ولنا عودة

نهائيات اسيا والدرس 
المطلوب 

* محي دواي التميمي 

العدد ) 885 (  اخلميس  15  كانون الثاني  2015

أبيدال يتحدث عن ديكتاتورية مييس

  ازدادت ح�دة اإلش�اعات املحيطة بمس�تقبل العاقة بني 
كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وأفضل العب يف العالم 

للعامني األخريين، مع صديقته الروسية أيرينا شايك.
وكان غي�اب عارض�ة األزي�اء واملمثلة الروس�ية عن حفل 
الك�رة الذهبية ملفتاً للنظر، كما أن تجاهلها تهنئة الاعب 
يف حس�اباتها الرسمية عى انس�تجرام وفيس بوك، دفعت 
صحيفة موندو ديبورتيفو اإلس�بانية للقول "الاعب جاء 
من دون صديقته عى غري العادة، كما أنه تجاهل ش�كرها 
يف ترصيحه".الصحيف�ة أضاف�ت "املش�كلة بات�ت أكث�ر 
وضوحاً مع قيام أيرينا بإيقاف متابعة رونالدو عى تويرت، 

ويبدو أن أنباء االنفصال الرسمية ستعلن قريباً".
يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد ظهر بصور مع أيرينا 

شايك أثناء أعياد املياد، ولم يظهر شييء منذ ذلك الحني.

المستقبل العراقي / وكاالت

أنباء عن هناية عالقة رونالدو بايرينا شايك

عقوبات باجلملة من جلنة االنضباط يف كأس آسيا

 تح�دث املداف�ع الفرنيس الس�ابق لنادي 
برش�لونة إري�ك أبي�دال ع�ن األق�وال التي 

تتحدث عن محاولة ليونيل مييس السيطرة 
عى النادي، وفرض رأيه عى الجميع.

وقال أبيدال حسب ما نقلت عنه 
صحيفة سبورت "أعرف ليو 

جي�داً، هو العب مثقف ومتحرض، ال يحاول 
الس�يطرة عى النادي، هو يملك شخصية 

قوية لكنه يحرتم الجميع".
اعتزال�ه  بخص�وص  وأض�اف 

املفاج�ىء "تص�ل إىل لحظ�ة ال تمل�ك فيها 
نف�س الطاقة وال الحم�اس، وهذا يعني أنه 

جاء الوقت لاعتزال".
يذكر أن مس�تقبل املدافع الفرنيس سيكون 

يف أعم�ال إدارة قط�اع الش�باب، لك�ن م�ن 
غ�ري الواضح إن كان س�يعمل م�ع موناكو 
أو باريس س�ان جريمان أو برش�لونة حتى 

اآلن.

المستقبل العراقي / وكاالت 

 
اس�تبعد فيلي�ب الم نج�م بايرن 
ميوني�خ األملان�ي أن ينه�ي مس�ريته يف 
املاعب ويعلن االعتزال يف قطر أو الواليات 
املتحدة األمريكية، مشريًا إىل أنه لن يرتك 
البافاري.وق�ال الم يف ح�واره  فريق�ه 
مع صخيف�ة " ليكي�ب" الفرنس�ية:"  
ال أرى نف�يس ألعب يف قط�ر أو أمريكا، 
عق�دي مع باي�رن س�ينتهي يف 2018، 

 34 بلغ�ت  س�أكون   وحينه�ا 
عاًما ، وس�يكون الوقت املناس�ب إلعان 

االعتزال".وأض�اف :" يف الحقيق�ة أري�د إنهاء 
مس�ريتي وأنا يف القمة ، أس�عى للفوز بألقاب 
أخرى وخاصة دوري أبطال أوروبا، ال زلت لدي 
أهداف كثرية أحققها، وبايرن ميونيخ يزال هو 
املكان األفضل".وكان�ت التقارير الصحفية قد 
أشارت إىل أن الم من املمكن أن يفكر يف االنتقال 
لقطر أو أمريكا يف باقي مشواره االحرتايف، عى 

غرار الكثري من نجوم العالم.

ي�رى التون�يس نبي�ل معل�ول املدي�ر الفن�ي 
للمنتخ�ب الكويت�ي أن اإلصاب�ات يف صفوف 
فريقه كانت س�بب الخ�روج املبكر من بطولة 

كأس األمم اآلسيوية لكرة القدم.
وتعرض املنتخب الكويتي لهزيمته الثانية عى 
التوايل وخ�ر عى يد نظريه كوري�ا الجنوبية 
به�دف نظي�ف لي�ودع مش�واره يف البطول�ة 

مبكرا.
وق�ال معلول يف املؤتمر الصحفي بعد املباراة: 
حاولنا ما بوس�عنا من أجل تحقيق الفوز يف 
ه�ذه املباراة ألنه لم يكن أمامنا خيار آخر، 

قدمنا مباراة جيدة ووصلنا إىل مستوى رائع يف 
الش�وط الثاني.وأض�اف: كان هناك العديد من 
اإلصاب�ات بني الاعبني، ول�م يقترص األمر عى 
أن الفري�ق غري كامل، بل إن يوس�ف نارص لم 
يتمكن من اللعب طوال املباراة ولم يتمكن بدر 

املطوع من اللعب منذ البداية.
وأوض�ح م�درب الكوي�ت: ل�م يك�ن الاعبون 
جاه�زون له�ذه البطولة م�ن ناحي�ة الحالة 
الاعب�ني  م�ن  العدي�د  هن�اك  وكان  البدني�ة، 
املصاب�ني، ل�م نع�ان يف الجان�ب الفن�ي، ألن 
الكوي�ت تمتلك العبني موهوب�ني، اليشء املهم 
هو املواصلة عى ذات املس�توى واألهم أن يعود 

الاعبون املصابون إىل لياقتهم.

للمنتخ�ب  الفن�ي  املستش�ار  أك�د 
التدريب�ي  امل�اك  ان  الوطن�ي: 
واالستش�اري عم�ل عى دراس�ة 
الياباني بجميع خطوطه  الفريق 
من اج�ل وضع خط�ة تكتيكية 
العبين�ا  ق�درات  م�ع  تت�اءم 
املناف�س  الفري�ق  وق�درات 
نتيج�ة  لتحقي�ق  ونتطل�ع 
مرشف�ة يف املب�اراة الت�ي 

تقام يوم الجمعة املقبل.
وذكر يحيى علوان: ان املنتخب الياباني 
هو فريق قوي ولدي�ه إمكانيات عالية 
ومنتخبن�ا الوطن�ي س�يكون ندا حيث 
نعمل اآلن عى دراس�ة الفريق الياباني 
وق�د طلبن�ا بالحص�ول ع�ى رشي�ط 
مبارات�ه األخ�رية الت�ي ف�از به�ا عى 
الفريق الفلسطيني وسنحاول جاهدين 

تحقيق نتيجة مرشفة للعراق.
وتابع: يعد الجان�ب التحلييل مهم جدا 
يف عل�م ك�رة الق�دم مبين�ا ان املنتخب 

الوطني يضم املاك تدريبي يملك خربة 
تحليلية عى اعى مستوى .

جمي�ع  حظ�وظ  ان  عل�وان:  وب�ني 
املنتخب�ات ما ت�زال قائمة مع ارجحية 
للفريق العراق�ي والياباني موضحا ان 
االن جمي�ع الفرق أصبحت مكش�وفة 
ومنه�ا املنتخ�ب اليابان�ي ويف مباراتنا 
س�يكون األداء مختلف�اَ مش�ريا اىل ان 
الفري�ق اليابان�ي يلع�ب ك�رة رسيعة 
ونحن سنضع الخطة املناسبة ملواجهة 

ذلك.

 
توق�ع م�درب منتخ�ب أوزبكس�تان لك�رة 
القدم قاسميوف تأهل املنتخب العراقي من 
املجموع�ة الرابعة ملنافس�ات ال�دور الثاني 
من بطولة امم آس�يا الجارية أحداثها حالياً 
يف اس�رتاليا.وقال م�درب املنتخب االوزبكي 
قاس�يموف ان حظ�وظ الع�راق يف البطولة 
دائم�ا مرتفعة فه�و من الف�رق التي تقدم 

كرة قدم جيدة.مبينا: ان الاعبني يتمتعون اغلبهم 
بمه�ارات جي�دة متوقعا تأه�ل الع�راق اىل الدور 
املقبل.يذك�ر ان املنتخ�ب الوطن�ي العراقي حقق 
الف�وز عى املنتخب األردني يف مس�تهل مش�واره 
االس�يوي به�دف دون رد س�جله الاع�ب ي�ارس 
قاس�م يف الدقيق�ة 77 من زم�ن املب�اراة, ويحتل 
الع�راق املركز الثاني وبفارق األهداف عن املنتخب 
الياباني  وبرصيد 3 نقاط يف املجموعة الرابعة من 

بطولة امم آسيا بكرة القدم.

 ح�ث مدرب املنتخ�ب الوطني رايض شنيش�ل 
العبي�ه يف محارضة قبل اج�راء الوحدة 
التدريبي�ة عى تقدي�م االفضل يف 

املب�اراة املقبل�ة  وع�دم الرتاخي بع�د الفوز عى 
األردن.

وقد ش�ارك يف الوحدة التدريبي�ة جميع الاعبني 
باستثناء الذين خاضوا املباراة مع األردن إضافة 
اىل مشاركة جيستن مريام واحمد ياسني وأسامة 

رشيد كونهم اشرتكوا كبدالء يف الشوط الثاني من 
املباراة بينما ش�ارك البقية يف تمارين االسرتخاء 
واللياق�ة البدنية والتماري�ن الخفيفة مع مدرب 
اللياقة االس�باني غونزالو مع منح الراحة ليارس 

قاسم ووليد سالم ورضغام اسماعيل.

رايض شنيشل حيث الالعبني عىل عدم الرتاخي

حييى علوان: سنضع اخلطة املناسبة ملواجهة اليابان

المستقبل العراقي / متابعة 

المستقبل العراقي / متابعة

 
ق�ررت لجن�ة اإلنضب�اط التابع�ة 
لإلتحاد اآلسيوي لكرة القدم إلحاق 
منتخ�ب  باعب�ي  مالي�ة  عقوب�ة 
األردن لكرة القدم أنس بني ياسني 

ومحمود زعرتة.
وجاء السبب وراء معاقبة الاعبني 
بحس�ب ما نرشه املوقع الرس�مي 
لإلتح�اد اآلس�يوي ألم�ور تتعل�ق 
بترصف�ات الاعب�ني خ�ال مباراة 
منتخب النش�امى والع�راق يف أمم 

آسيا املقامة يف أسرتاليا.
وتق�رر معاقب�ة أنس بني ياس�ني 
بألفي دوالر وإيقافه بش�كل ملباراة 
واحدة بس�بب تعرض�ه للطرد غري 
املب�ارش يف مب�اراة منتخ�ب باده 
أم�ام الع�راق، فيم�ا ت�م معاقب�ة 
محم�ود زع�رتة ب "4" آالف دوالر 
بسبب حصوله عى بطاقة صفراء 
إلدعائه الس�قوط يف مباراة األردن 

والعراق.
 مثلم�ا ت�م تغري�م الع�ب كوري�ا 
الش�مالية ري يون�غ مبل�غ ألف�ي 
دوالر بس�بب حصوله ع�ى بطاقة 
الاع�ب  امس�اك  نتيج�ة  صف�راء 
الخصم يف مباراة كوريا الش�مالية 
وأوزبكستان إىل جانب تغريم العب 
منتخب اإلمارات حمدان اس�ماعيل 
ب�ذات الغرامة ولذات الس�بب حيث 
امس�ك الاع�ب الخص�م يف مباراة 

منتخب باده أمام قطر.
 وق�ررت لجن�ة اإلنضب�اط أيض�اَ 
تغريم اإلتحاد الس�عودي مبلغ "5" 
آالف دوالر بسبب إجراء تدريب عى 
ملعب غري مرصح به، وتم تحذيره 

مخالفة تعليمات البطولة يف التأخر 
بتس�ليم قائم�ة اختي�ار الاعب يف 

مباراة السعودية أمام الصني.
وفرضت عقوبة مالية قدرها ألفي 
دوالر ع�ى مهاجم فلس�طني أحمد 
املهاجن�ة وايقاف�ه بش�كل تلقائي 
مب�اراة واحدة بعد تعرض�ه للطرد 
غ�ري املب�ارش يف مب�اراة فلس�طني 

واليابان.
 إىل ذلك تم تحذير اإلتحاد األس�رتايل 
لكرة القدم بس�بب مخالفة ميثاق 
اإلنضباط، نظراً لسلوك الجمهور يف 

املباراة بني أسرتاليا والكويت  فيما 
ت�م تحذير اإلتحاد القطري بس�بب 
مخالفة تعليم�ات البطولة، نتيجة 
التأخ�ر يف تس�ليم قائم�ة اختي�ار 
الاعب�ني يف املب�اراة ب�ني اإلم�ارات 
وقطر. وعى صعيد منتخب البحرين 
فقد تم تغريم الاعب فوزي عايش 
مبل�غ ألف�ي دوالر بس�بب مخالفة 
تعليم�ات البطولة، يف الجزء املتعلق 
التلفزيوني�ة  املقاب�ات  بإج�راء 
الريع�ة بع�د املب�اراة ب�ني إيران 
والبحرين،وغ�رم مرجان عيد بذات 

القيم�ة بس�بب مخالف�ة تعليمات 
البطول�ة، يف الج�زء املتعلق بإجراء 
املقاب�ات التلفزيونية الريعة بعد 
املب�اراة ب�ني إي�ران والبحرين.عى 
صعي�د اخ�ر اك�د االنجلي�زي  راي 
ويلكين�ز ، املدي�ر الفن�ي للمنتخب 
االردن�ي لك�رة الق�دم، إن منتخب 
النشامى متمس�ك باألمل يف التأهل 
للدور ربع النهائي من بطولة كأس 
اسيا اسرتاليا 2015 عى الرغم من 
خس�ارة لقاء االفتتاح امام العراق 
بهدف نظيف جعلت�ه يف املركز قبل 

األخ�ري برصي�د خ�ايل م�ن النقاط 
خلف اليابان املتص�درة للمجموعة 
يف  منه�م  وكا  الثان�ي  والع�راق 
جعبته ثاث نقاط.وق�ال  ويلكينز 
يف ترصيحات: ان س�بب الخس�ارة 
الضغ�ط  اىل  يع�ود  الع�راق  ام�ام 
النف�يس كون اللقاء افتتاحي وهام 
يف حسابات التأهل مما اثر عى اداء 
الاعبني وتس�بب بفق�دان الرتكيز 
يف بع�ض اوقات اللقاء  الحاس�مة، 
مش�ريا بأن األخط�اء واردة يف كرة 
القدم، ومؤك�دا عى ثقت�ه الكبرية 

يف الاعب�ني لتحقي�ق  االنتص�ارات 
يف املباريات القادمة امام فلس�طني 
املنتخ�ب  وان  س�يما  ال  والياب�ان، 
سيس�تفيد من األخطاء وس�يعمل 
املباري�ات  يف  تصحيحه�ا  ع�ى 
القادم�ة، متمنياً أن يظهر املنتخب 

بمستوى أفضل يف قادم املواعيد.
وعن التحضريات ملواجهة فلسطني 
"منتخ�ب الفدائي" اش�ار ويلكينز 
اىل اهمي�ة العام�ل النفيس لكس�ب 
اللق�اء اىل جان�ب معالج�ة بع�ض 
خ�ال  م�ن  التكتيكي�ة  األخط�اء 
ال�رشح النظري والتطبي�ق العميل 
خ�ال تدريب�ات الفري�ق، معت�ربا 
ب�أن املواجه�ة حاس�مة ومصريية 
للفريق اذا ما اراد اإلبقاء عى اماله 
قائمة بالتأهل.وعن فرص املنتخب 
بالتأه�ل تح�دث ويلكينز برصاحة 
بأن خس�ارة لق�اء الع�راق صعبة 
املهمة كثريا، مش�ريا ب�ذات الوقت 
ب�أن  الفوز عى فلس�طني  املنتخب 
" العنيد" حسب وصفه يعيد الثقة 
واآلم�ال، قب�ل مواجه�ة اليابان يف 
اخ�ر مباري�ات ال�دور االول، والتى 
الحاسمة وذات  باملواجهة  ستكون 
طابع تكتيكي خاص،  مش�ريا بأن 
الف�وز لي�س باملس�تحيل يف اللقاء 
األش�به بمعركة تض�م 11 رجل يف 
مواجهة 11 رجل.ويف ختام حديثه: 
اعت�رب ويلكين�ز بأن غي�اب املدافع 
انس بني ياس�ني ال�ذي حصل عى 
بطاقة حمراء أمام العراق سيكون 
مؤثر إىل ح�ٍد ما مبديا ثقته بجميع 
الب�دالء  ال س�يما وان هن�اك عديد 
العنارص الدفاعية القادرة عى س�د 

الفراغ.

المستقبل العراقي/ متابعة

 أش�اد التش�ييل مانويل بيليجريني 
ملانشس�رت س�يتي  الفن�ي  املدي�ر 
بالق�درات واإلمكانيات  اإلنجليزي 
التي يتمتع بها مواطنه أليكسيس 
آرس�نال  مهاج�م  سانش�يز 
اإلنجليزي، مش�رًيا إىل أنه يقدم اداءا 

مذها وفريدا يف الدوري اإلنجليزي.
ترصيح�ات  يف  بيليجرين�ي  وق�ال 
لوس�ائل اإلعام :" سانش�يز أفضل 
الع�ب يف ال�دوري اإلنجلي�زي ه�ذا 
املوسم، كل مباراة  أراه يبذل أقىص 
ما لديه ويظهر طم�وح كبري لكي 

يحرز أهداف ويفيد فريقه".
وأض�اف:" أن�ا س�عيد للغاي�ة ملا 

يقدمه املهاجم الفذ، هو 
أفضل العب هذا املوس�م، 

أنه س�يكون  وكن�ت أعل�م 
م�ن ه�ؤالء النج�وم الذين 

مس�تويات  س�يقدمون 
مذهلة".

امل�درب يف ختام  وأختتم 
سانش�يز   ": ترصيحاته 
للغاية،  تط�ور  مس�تواه 

التهدي�ف  ينقص�ه  كان 
املوس�م  ه�ذا  لك�ن  فق�ط، 

أصبح الع�ب متكامل وبمثابة 
املنقذ آلرسنال".يذكر أن السيتي 

سيس�تضيف أرس�نال ي�وم األح�د 
املقب�ل يف االس�بوع 22 م�ن ال�دوري 

اإلنجليزي عى ملعب االتحاد.

المستقبل العراقي / وكاالت 

بيليجريني: سانشيز األفضل
يف الدوري اإلنجليزي

الم يعلن موعد 
اعتزاله

نبيل معلول: اإلصابات سبب خروج 
الكويت من كأس آسيا

المستقبل العراقي / وكاالت 

المستقبل العراقي / وكاالت 

المستقبل العراقي / متابعة

قاسيموف يتوقع تأهل العراق للدور الثاين
يف امم آسيا
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عمــــــــودي

أن أضخ�م أن�واع العناك�ب 
البرازيل، ويصل  تعيش ف�ي 

وزنها إلى 
85 جراماً 

أن أثقل حيوان في العالم هو 
الحوت األزرق 

الت�ي ف�ي  أغل�ب األس�ماك 
أعماق عميقة جداً . . عمياء 
الف�رس يس�تطيع أن يظ�ل 
ش�هراً كام�ًا واقف�اً عل�ى 

أقدامه 
أن أكث�ر الحيوانات حدة في 
السمع هي الذئاب والحمير 

برافدا : إسم صحيفة الحزب 
الشيوعي السوفييتي، وأكبر 

صحيفة 
الس�وفييتي  اإلتح�اد  ف�ي 
السابق ، ومعناها الحقيقة.

هل تعلم؟

اعتذر فرع شركة ماكدونالدز في اليابان 
لزبائنه عن تلوث قطع الدجاج )تش�يكن 
وف�ي  المقلي�ة.  والبطاط�ا  ناغيت�س( 
مؤتمر صحفي قال المس�ؤول التنفيذي 
تاكيهي�رو أوكي في ش�ركة ماكدونالدز 
“كانت هناك ملوث�ات في الطعام أقلقت 
زبائنن�ا لذلك نحن نعتذر بش�دة”. ونفى 
أوك�ي أن تك�ون مثل تلك الح�االت دليل 
على وجود مش�كلة في مراقبة الجودة، 
واصفا ه�ذه الحوادث بأنها حاالت يجب 

أال تتكرر.
وج�اء االعتذار بعد أن عث�ر أحد العماء 
عل�ى قطع�ة م�ن الفينيل طوله�ا أربعة 
سنتميتارات في قطعة دجاج مقلية في 

نهاية األسبوع الماضي، ما دفع سلسلة 
مبيع�ات  لوق�ف  ماكدونال�دز  متاج�ر 
“تش�يكن ناغيتس” المنتجة في مصنع 
تايان�د، ومازال�ت الش�ركة تحق�ق في 

الواقعة.
وفي نهاية شهر )آب/ أغسطس( عثرت 
سيدة يابانية في وجبة اشترتها من أحد 
مطاع�م سلس�لة ماكدونالد ف�ي مدينة 
اوس�اكا غرب اليابان، على س�ن بشري 
وفق�ا لم�ا نش�رته محط�ات تلفزيونية 
ياباني�ة. وأبلغ�ت الس�يدة إدارة المطعم 
باألم�ر فقدموا لها االعت�ذارات من دون 
أن يعوض�وا له�ا حتى عن ثم�ن الوجبة 

نفسها.

أش�ارت دراس�ة صينية حديثة إلى أن 
أكثر من ربع األطفال والمراهقين في 
هون�غ كونغ يعانون م�ن زيادة الوزن 
أو الس�منة، وهذا إلى حد كبير بس�بب 

التركيز على الدراسة.
تش�اينا  “س�اوث  صحيف�ة  وذك�رت 
مورنينج بوست” أن حوالي 18 % من 

بين 100 ألف طال�ب تتراوح أعمارهم 
بين 6 و19 عاماً شملتهم الدراسة التي 
أجرته�ا جامعة هونج كون�ج يعانون 
م�ن زي�ادة ف�ي ال�وزن، في حي�ن تم 
اعتبار 9 % أخرين يعانون من السمنة 
منظم�ة  لمعايي�ر  وفق�اً  المفرط�ة، 

الصحة العالمية.

أوقفت الس�لطات الصينية رجاً كان يحاول 
تهري�ب 94 هات�ف “آي ف�ون” ألصقها على 

جسده، وفق ما جاء في وسائل اإلعام.
وأوق�ف المه�رب اآلت�ي م�ن هون�غ كون�غ 
ف�ي مرف�أ ش�نغن الصين�ي قبالة ش�واطئ 
المس�تعمرة البريطاني�ة الس�ابقة، بحس�ب 

“صحيفة الشعب “.
أرخ�ص  بأس�عار  “آب�ل”  منتج�ات  وتب�اع 
بكثي�ر في هون�غ كونغ م�ن تل�ك المتداولة 

في بر الصين الرئيس�ي، نظ�راً لاختاف في 
التعريف�ات الجمركية، ما يزي�د من عمليات 

التهريب.
وكان الرج�ل ق�د ألصق عل�ى رجليه وصدره 
عش�رات الهوات�ف الذكية بواس�طة ش�ريط 
الصق وآخر باس�تيكي، بحسب الصور التي 

نشرتها وسائل اإلعام.
وقد أطلقت إش�ارة صوتي�ة قوية جدا عندما 

حاول اجتياز الحاجز األمني.

اسنان يف وجبات 
مكدونالدز!

الدراسة
تزيد الوزن

املوسيقى متنع اخلرف

امريكي يدعي انه املسيح

فوائد
بذور العنب

مهرب حييط جسمه 
بـ »94« ايفون
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�ل�سرطان
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�لعقرب

�جلدي

حوت 
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�ال�سد

�مليز�ن

�لقو�س

�لدلو

مهني�اً: أنت على بعد خطوة واحدة 
من تحقيق مش�روع أحامك فكن 
عل�ى اس�تعداد له.عاطفياً: تش�عر 
بأن�ه م�ن الصع�ب التش�اور م�ع 
الحبي�ب من دون وقوع خاف حاد 
بينكما.اجتماعي������اً: تضايق�ك 
كثي�راً متطلب�ات العائل�ة الت�ي ال 

تتوقف عند حّد وتثير أعصابك.

مهنياً: يكسبك إحداث بعض التغيير 
ف�ي محي�ط عمل�ك حماس�ة أكبر 
تتجنب  إلنج�از مهماتك.عاطفي�اً: 
مناقش�ة بعض األمور الحساس�ة 
مع الحبيب ما يشعره بغضب كبير.

اجتماعياً: يعاتبك أصدقاؤك بسبب 
انشغالك الدائم وابتعادك عنهم في 

الفترة األخيرة.

مهنياً: تحقق إنجازاً مهماً يكون له أثر 
كبير في مس�تقبلك ويدفعك خطوات 
إلى األم�ام .عاطفي��اً: تش�عل غيرة 
الحبيب بسبب تصرفاتك مع أشخاص 
من الجنس اآلخر أمامه.اجتماعياً: ال 
تأبه بما يقول�ه الغير عنك طالما أنت 

مدرك بأنك تفعل الصواب.

م������ع  كبي�رة  المنافس�ة  مهني�اً: 
الزم�اء، ك�ن واعياً فقد يلج�ؤون إلى 
حياكة المؤامرات ضدك.عاطفياً: تشعر 
بأنك تخس�ر الحبيب بس�بب تصرفاتك 
والمتس�رعة.اجتماعياً:  الناضجة  غير 
تلجأ إلى تغيير في بيتك لتكسر الروتين 

الذي تعيش فيه منذ فترة.

م�ن كل  مهني�اً: تخ�رج منتص�راً 
التحديات والصعوبات التي تواجهك 
ف�ي العمل.عاطفياً: تش�عر بخيبة 
أمل بس�بب ع�دم تج�اوب الحبيب 
لمش�اعرك وتجنبه لك.اجتماعي��اً: 
ابتعد عن االنفعاالت حتى ال تنفس 

غضبك على األشخاص الخطأ.

مهنياً: تنجز مش�اريع مهمة تحقق 
ل�ك أرباحاً جيدة ما يحّس�ن وضعك 
المالي.عاطفياً: أنت على قناعة بأن 
الحب هو حجر األساس لبناء عاقة 
متين�ة وناجحة.اجتماعي�اً: تش�عر 
باإلحب�اط ولك�ن زي�ارة م�ن أح�د 

األصدق�اء تغّي�ر مزاجك وتريحك.

مهني�اً: تت�اح أمام�ك ف�رص عمل 
كثي�رة م�ن ش�أنها أن تجعلك على 

الطريق الصحيح للتقدم.
عاطفي�اً: تع�رف جيداً كي�ف تنال 
إعج�اب الحبيب وتثي�ره بجاذبيتك 

وشخصيتك الممتعة.
مهني�اً: تح�دث تغييراً ف�ي طريقة 

مهني�اً: ال تضّي�ع وقت�ك عل�ى األمور 
المه�ام  إلنج�از  واس�تغله  التافه�ة 
الموكل�ة إليك.عاطفياً: ال يدعك خجلك 
وت�رددك الدائ�م تتق�رب م�ن الحبيب 
وتتع�رف علي�ه أكثر.اجتماعياً: ال تدع 
المش�اكل العائلية تش�غل بالك، قريباً 
تنفرج األمور وتجد الحلول المناسبة.

مهنياً: تسير في االتجاه الصحيح نحو 
هدفك من دون أن تواجه أي مصاعب.

عاطفي�اً: تتفهم ما يطرحه الش�ريك 
عليك وتبذل مجهوداً كبيراً لتحقيق ما 
يطلبه.اجتماعياً: زيارة مفاج��أة من 
صدي�ق لم تره منذ فترة تفرحك كثيراً 

وتعي����د إليك الذك��ريات.

أدائك لمهامك وتنفيذ اس�تثماراتك 
وتكون نتائجها مهمة.

عاطفي�اً: متطلبات�ك كثي�رة، فهي 
تض�ع الش�ريك تحت ضغ�ط كبير 
وتجعل�ه متوتراً.اجتماعياً: تحاول 
تغيي�ر تصرفات�ك م�ع األصح�اب 

ولكنك بهذه الطريقة تبتعد عنهم.

مهنياً:علي�ك ان تهت�م بأعمالك 
عل�ى  تعتم�د  ال  أن  و  بنفس�ك 

االخرين
عاطفياً:تشعر أنك مسؤول عن 
الحبي�ب و هذا يش�عره باألمان 

أكثر

معلوم�ات  مهنياً:تس�رب 
لمنافسيك مما يشعرك بالغضب 

اليوم كن أكثر تحفظا
ال  الحبي�ب  أن  عاطفياً:تش�عر 
يبادل�ك نف�س المش�اعر الت�ى 

تكنها له.

ت
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الطبيع�ة الت�ى خلقه�ا الل�ه تعالى عـ

لن�ا مليئ�ة بالفوائ�د الجم�ة ، التى 
تنبه�ر لها العقول حين اكتش�افها ، 
ومن النباتات الطبيعي�ة التى اثبتت 
االبح�اث فوائ�د كثير له�ا هى بذور 

العنب:
-1 ب�ذور العن�ب هي م�ادة مضادة 
ب�ذور  مس�تخلصات  و  للس�رطان 
العن�ب قد يمنع نمو س�رطان الثدي 

والمع�دة والقول�ون والبروس�تاته 
.وب�ذور العنب قد تس�اعد أيضا في 
منع تلف خايا الكبد البش�رية التي 
تس�ببها أدوي�ة الع�اج الكيميائي. 
-2 بذور العنب قد تس�اعد على منع 
ارتفاع ضغط الدم  ، المواد المضادة 
لاكسدة الموجودة  في بذور العنب 
تس�اعد في حماية األوعية الدموية 
م�ن التل�ف -3  مزي�ج م�ن ب�ذور 

العنب والكروم تس�اعد  في خفض 
اكتش�ف   4- الكل�ي  الكولس�ترول 
فري�ق بحث طبي أس�ترالي أن بذور 
العن�ب تحتوى عل�ى مكونات هامة 
في مكافحة م�رض الزهايمر وأنها 
البروتيني�ات  تراك�م  دون  تح�ول 
المض�رة بالدماغ. -5 تس�اعد بذور 
العنب على تحس�ين الس�يطرة على 
نس�بة الس�كر ف�ي ال�دم . -6 تفيد 

ب�ذور العن�ب كثي�را ف�ى تحس�ين 
الرؤية خصوصا للعيون التى تصاب 
باإلجه�اد من ط�ول المك�وث أمام 
الكمبيوتر . -7 تس�اهم بذور العنب 
فى حماية الكوالجين واإلياس�تين 
ف�ي الجلد ولذلك فه�و يؤخر ظهور 
أعراض الش�يخوخة على الجلد . -8 
أثبت�ت التج�ارب العلمية ع�ن فائدة 
بذور العنب فى عاج البواسير حتى 

أن كثي�ر م�ن الوصف�ات الطبيعي�ة 
لع�اج البواس�ير تتكون م�ن بذور 
العنب . -9 تحمى بذور العنب الجسم 
م�ن الس�موم الناتج�ة ع�ن بع�ض 
األحماض أو الخايا البكتيرية. -10 
تس�اهم ب�ذور العنب ف�ى التخلص 
النات�ج  االنتف�اخ  أو  الت�ورم   م�ن 
عن العملي�ات الجراحي�ة خصوصا 

عمليات استئصال األورام.

1 – مخ�رع الطائ�رة – مملك�ة يف 
الهند الصينية –

 2 – دولة عربية – عكس�ها طوائف 
–

 3 – أشرع – أناس محتشدين –
 – م�ري  كومي�دي  ممث�ل   –  4  

رشيان يف العنق –
 5��� من الطيور –

 6 – معظم – عكسها يف الفم –
 7 – يشّيد – عكسها يزرع –

 8 – أسم علم مؤنث – تابع –
 9 – عاصمة أوروبية

1 – دولة عربية –
 2 عملة عربية – صحاري –

 3 حرف جر – أمرية أوروبية راحلة 
–

 4 – يصرب – يعرب –

 5 – لقب رئيس الدين يف باد التيبت 
–

 6 – مطربة عربية راحلة –
 7 – متيَّم – من األبجدية –

 8 – كلمت�ان : لقب�ه الحكي�م + يف 

الثمرة –
 9 عرب – عكسها عكس العرس .

المكونات
معكرون�ة س�باغيتي نودل�ز، مس�لوقة - 

بحسب الرغبة
لتحضير كرات اللحم:

فتات الخبز أو يمكنك استبداله بالشوفان - 
ثاثة أرباع كوب

لبن زبادي - ربع كوب
لحم خروف أو بقر مفروم - 450 غرام

بيض مخفوق - 1
جبن بارميزان مبش�ور - ملعقتان كبيرتان 

+المزيد للتقديم
حبق مجفف - ملعقة صغيرة

أوريغانو - نصف ملعقة صغيرة
بصل أبيض، صغير الحجم، مفروم - 1

ثوم مفروم - فّصان
لتحضير الصلصة:

زيت زيتون - ملعقتان كبيرتان
طماطم معلّبة، مهروسة - علبة

طماطم معلّبة، مفرومة - علبة
معجون طماطم - ملعقة كبيرة

سكر - نصف ملعقة صغيرة
إكليل الجبل طازج - ملعقة كبيرة

ملح - بحسب الرغبة
فلفل - بحسب الرغبة

طريقة العمل
1 - لتحضير ك�رات اللحم: في وعاء، ضعي 

فتات الخبز واللبن واخلطي.
2 - أضيف�ي جبن البارمي�زان واألوريغانو 

والبصل والثوم والحبق.
3 - أخلطي المكونات جيداً.

4 - ضعي اللحم المفروم والبيضة المخفوقة 
واخلطي حتى تتماسك المكونات.

5 - كّوري خليط اللحم إلى كرات متوسطة 
الحجم واتركيها جانباً.

6 - حّم�ي الف�رن عل�ى ح�رارة 175 درجة 
مئوية.

7 - عل�ى صينية فرن مغلّفة بورقة قصدير 
ومدهونة بالزيت، صّفي كرات اللحم.

8 - أدخل�ي الصيني�ة إل�ى الفرن لم�ّدة 20 
دقيقة أو حتى يختفي اللون الزهرّي منها.

9 - لتحضي�ر الصلص�ة: ف�ي ق�در على نار 
متوسطة، حّمي زيت الزيتون.

المهروس�ة  الطماط�م  أضيف�ي   -  10
والمفرومة ثّم معجون الطماطم والس�كر 

وإكليل الجبل.
11 - نّكهي بالملح والفلفل بحسب الرغبة.

12 - أتركي الصلصة تغلي ثّم خففي حرارة 
النار.

13 - ضع�ي ك�رات اللح�م ف�ي الصلص�ة 
واتركيه�ا ل��20 دقيقة م�ع التحريك برفق 

وخفة من وقت آلخر.
14 - في طب�ق التقديم، ضعي الس�باغيتي 
ثّم فوقها الصلصة مع كرات اللحم ورّش�ي 

القليل من جبن البارميزان المبشور.

أظه�رت وثائ�ق قضائي�ة، الثاث�اء، 
أن ن�ادال بوالي�ة أوهاي�و يعتق�د أنه 
خطط لتسميم رئيس مجلس النواب 
األمريك�ي، ج�ون بين�ر، ووجهت له 
مس�ؤول  باغتي�ال  التهدي�د  تهم�ة 
أمريك�ي، يف ح�ن زع�م املته�م أن�ه 
»املس�يح« خال تحقيق�ات الرشطة 

معه.
وذك�رت الوثائق القضائية أن الرجل، 
ويدع�ى ماي�كل هوي�ت، خ�دم بينر 

لف�رة طويلة يف ن�اد بأوهاي�و، وأنه 
أودع مصحة نفسية بعدما استجوبته 
الرشطة، مضيفا أن املحكمة وجهت 

إليه االتهام يف السابع من يناير.
وق�ال مايكل س�تيل املتحدث باس�م 
الجمه�وري بين�ر يف بي�ان: »رئي�س 
املجل�س بين�ر ع�ى دراي�ة باملوق�ف 
ويش�كر بامتنان مكت�ب التحقيقات 
الكونغ�رس  ورشط�ة  االتح�ادي 
والس�لطات املحلي�ة يف أوهاي�و ع�ى 

ضب�ط  أم�ر  جهودهم«.وكش�ف 
قدمته الرشط�ة إىل محكمة اتحادية 
يف الس�ادس م�ن نوفم�رب تفاصي�ل 
املخط�ط املزعوم من جان�ب هويت، 
وورد نبأ املخطط ألول مرة يف محطة 
تلفزيوني�ة يف سينس�يناتي الثاث�اء.
وأظه�رت وثائ�ق املحكم�ة أن املتهم 
أبل�غ أح�د ضب�اط الرشط�ة أنه هو 
املسيح وأنه كان يعتزم قتل بينر ألنه 

يعتقد أنه مسؤوال عن وباء إيبوال.

أن  إىل  الباحث�ن  م�ن  فري�ق  توص�ل 
ع�زف  يف  انتظم�وا  الذي�ن  األش�خاص 
املوس�يقى تراج�ع بينهم بمع�دل الثلث 
خطر تطور اإلصابة بخرف الشيخوخة، 
ع�ى  أجري�ت  دراس�ة  ع�ى  اعتم�اداً 
مجموعة من التوائم.وكانت الدراسة قد 
أجريت عى أكثر من 157 توأماً، تمكنوا 
م�ن تحقي�ق أكث�ر ق�وة الرواب�ط ب�ن 
املوسيقى والخرف، ألن التوائم املتماثلة 
تش�رك يف نح�و 100% م�ن الركيب�ة 
الجينية، والتوائم غري املتشابهة تشرك 
يف املتوس�ط بنح�و 50% م�ن الركيب�ة 
الجينية.وقد أج�رى الباحثون أبحاثهم، 

ال�رشق  أنب�اء  حس�بما نقل�ت وكال�ة 
األوس�ط، عى توأم عانى أحدهما فقط 
م�ن أع�راض خ�رف الش�يخوخة، مما 
مكنهم من تعقب عوامل الخطر الفريدة 
م�ن نوعها للم�رض بن الت�وأم، فضاً 
ع�ن العوامل الوقائي�ة الحرية للتوأم 
بصح�ة جيدة.وبع�د األخ�ذ يف االعتب�ار 
والنش�اط  والتعلي�م  الجن�س  عوام�ل 
البدن�ي، عزف التوأم عى آلة موس�يقية 
حتى بلوغهم س�ن السادس�ة والثاثن 
عام�اً ليصبح�وا أق�ل عرض�ة لتط�ور 
خرف الش�يخوخة وضغط اإلدراك.وأكد 
الباحث�ون يف جامع�ة »كاليفورني�ا« يف 

مع�رض أبحاثهم التي ن�رشت يف املجلة 
الدولية مل�رض الزهايمر، أنه عى الرغم 
من تقاسم العديد من النزاعات الوراثية 
والتعرض للعوامل البيئية خال السنوات 
التكويني�ة التنموية، ارتب�ط اختاف يف 
مشاركة املوسيقى مع وجود اختافات 
يف ح�دوث الخ�رف ضم�ن أزواج التوأم.

ويعمل عزف اآللة املوسيقية عى تعزيز 
ما يس�مى باالحتياط الحرك�ي، وقدرة 
املخ عى الصمود يف وجه الهجوم، فضاً 
ع�ن تأخري ظه�ور خرف الش�يخوخة، 
حي�ث تنط�وي معالجة املوس�يقى عى 

عدد كبري من مناطق يف املخ.

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

بدون تعليق

معكرونة بكرات اللحم
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قصة حمتملة!!
دغدغ���ات

حسن العاني

طالعة من بيت أبوها
مس���احة لل���رأي

األغنية عراقية بامتياز كما تعودنا االس�تماع اليها لكن 
اللح�ن يعتمد عىل موس�يقى ليه�ودي رويس وهو األصعب 
كما يقال يف املوس�يقى واس�مه رحمانين�وف واألغنية من 
الزم�ة الكونرستو الثالث لهذا املوس�يقار اليهودي العظيم، 
ربما ق�ام بتوظيفها يف هذه األغني�ة العراقية بامتياز أحد 
املوس�يقيني العراقيني من الديانة اليهودية ايضاً حيث كان 
له�م الحضور الواضح يف املوس�يقى العراقية، ومرادي هنا 
ه�و الالزمة التي تقول طالعة من بيت ابوها ورايحه البيت 
الج�ران فقد ذكرتني بها  انتقالة اللحن من فنان رويس إىل 
فنان عراق�ي جمعتهما جرة من نوع ديني، ومن اس�باب 
تذكري س�خرية األقدار وتالعبها بالحدود العراقية فداعش 
هي األخرى “طالعة من بيت ابوها وجايه البيت الجران”.

وقد أُش�يع عنا بأننا أهل كرم ويبدو اننا قد تراخينا بشد 
حبال الكرم وضمان استمراريته األمر الذي اضطر ضيوفنا 
بتذكرنا بهذا الكرم ولو بالقوة فكانت هذه الرايات السود 
والش�عور املرس�لة هي طالئع داعش وم�ا أدراك ما داعش 
وكيف تس�ود الفواحش، أو دولة العراق والش�ام اإلسالمية 
الت�ي تفضل كما يب�دو بيوت الجران وأقص�د كان األجدى 
لداع�ش ان تقي�م دولته�ا اوالً يف ب�الد العرب الت�ي إنطلق 
منه�ا اإلس�الم الحنيف فه�ي أوىل ان تكون مث�االً للجران 
أي بمعن�ى آخر إبدأ بنفس�ك فمن الخط�أ الواضح ان ترتك 
بيت�ك لتحل ضيفاً عىل الج�ران خصوصاً وأن ما تحمل من 
معدات ومفاهيم يرض بمبادىء الجرة كما يسيئ إىل القيم 

اإلسالمية.
هن�اك م�ن يق�ول أو يتش�دق بأن داع�ش ال صل�ة لها 
باإلس�الم وه�ذا غ�ر صحي�ح ويج�ايف املنط�ق والوقائع، 
فداع�ش خرجت من مفقس القاع�دة واملراقب يتذكر حني 
تحققت لداعش والنرصة مكتس�بات عسكرية عىل األرض 
الس�ورية خرج الظواهري ليعلن وحدتهما أي عودتهما إىل 
الحاضن�ة األصلية “القاعدة” لكن مجموعة من التكتيكات 
حال�ت دون ذل�ك ومنه�ا رضورة هيمنة الجان�ب الوحيش 
ع�ىل داعش خصوصاً بعد ان توضح للقاعدة بأن الس�احة 
العراقية عطىش له�ذا النوع من الوحش�ية املذهبية والذي 
س�يقود إىل ردات فعل ما عىل املراق�ب إال النظر برتكيز عىل 
دي�اىل وما يحص�ل فيها من كر وفر بني داعش ومليش�يات 
وج�دت طريقها للوجود املرشعن بحج�ة الدفاع عن الناس 
وحمايته�م من وحش�ية داع�ش التي ت�رى يف كل مختلف 
م�رشوع تكفر وقتل حامله حالل إىل يوم القيامة وبما اننا 
جران داعش فعلينا ان نتوقع املزيد من داعش الطالعة من 

بيت ابوها وجايه البيت الجران.

يل يف ذم�ة الحكومة، مبلغ )ع�رشة( آالف دينار، وهو مبلغ زهيد 
ج�دا وال يس�اوي اكثر من )نفر كباب( يف اي مطعم ش�عبي، فكرت 
التخيل عنه النه ال يستحق املراجعة ودوخة الرأس، ولوال أنني تذكرت 
ان ميزاني�ة الدول�ة عامرة، وتع�ادل ميزانية خم�س دول، ومع ذلك 
قل�ت لنفيس )عيب يا رجل تخيل عقل�ك ويه عقل الحكومة عىل نفر 
كباب(، إال أن الشيطان وسوس يل بسؤال خبيث )لو كانت الحكومة 
تطلبك ألف دينار فقط، هل كانت س�تقول لك روح محلل ماهوب(، 
طبع�ا ما كان�ت لتتنازل عن دينها فلماذا اتن�ازل عن ديني؟! وهكذا 
حزم�ت أمري ودفعت )3 آالف( دينار أجرة طريق اىل الدائرة املعنية. 
وهن�اك قدمت طلبا )عريضة( بمبلغ )الف دين�ار( كما أرادوا ولكن 
موظفة الحس�ابات أخربتني بأدب جم، أنها غر قادرة عىل تسليمي 
املبلغ الذي يف ذمتهم، اال بعد االطالع عىل وثائق تثبت أنني الش�خص 
املعن�ي، وكانت محقة، وكان حس�ن الحظ إىل جانب�ي، فقدمت لها 
هوي�ة نقابة الصحفيني، ولكنها ابتس�مت وقال�ت يل )هذه الهوية 
يمكن ان يحصل عليها اي مواطن!(، فلم اعلق عىل مالحظتها الن يف 
محفظتي هوي�ة ثانية صادرة عن اتحاد األدباء، وهوية صادرة عن 
جمعية الرف�ق باملتقاعدين، اال انها اعرتضت كذلك، واالبتس�امة لم 
تغ�ادر وجهها، ألنها تريد االوراق الرس�مية، فمن دونها ال يمكن ان 
)تميش( اية معامل�ة!! فهمت املقصود وعدت أدراجي بعد ان دفعت 
)3( آالف دينار أجرة العودة، ويف اليوم الثاني أخذت معي )الجنسية 
وشهادة الجنسية والبطاقة التموينية( ومن باب االحتياط، لم اكتف 
بالنسخ األصلية، بل استنسختها كذلك، وقد كلفني االستنساخ )3( 
آالف دينار، ثم دفعت )3( أالف دينار اجرة الذهاب اىل الدائرة، وسلمت 
أوراق�ي الرس�مية إىل املوظفة، التي ش�كرتني وهي تعت�ذر لكونها 
أتعبتني عىل مدى يومني من املراجعات، وقالت يل )سأتس�اهل معك، 
الن بطاقة الس�كن غر موجودة(، ش�كرتها بدوري عىل مساعدتها 
وأخربتها انني اس�كن يف فندق، ولكنها يف الوقت نفسه ابدت اسفها 
الش�ديد وه�ي تطالبني برباءة ذمة م�ن دائرة الكهرب�اء، تؤيد فيها 
انني دفع�ت أجور الكهرباء، ولس�ت مدينا بفلس واح�د!! كان عيل 
االنس�حاب عند هذا الحد، لوال أن عن�اد العراقي ركب رأيس، وقررت 
اس�تيفاء حقي من الحكوم�ة حتى لو دفعت ملي�ون دينار، وهكذا 
قصدت الفندق، بعد ان دفعت )3( آالف دينار اجرة الطريق، وطلبت 
من املرشف عليه تزويدي بآخر ورقة كهرباء لكي أراجع بها واحصل 
عىل ب�راءة ذمة، غر انه اخربني، ان صاح�ب الفندق خارج العراق، 
وه�و لم يدفع األجور منذ س�نتني، فطلبت منه تزوي�دي بعنوانه يف 
الخ�ارج كي اتصل به، ألنني يف ورطة، وس�ألني املرشف عن طبيعة 
الورطة، فرشحت له املوضوع بالتفصيل... ضحك الرجل واخرج من 
جيبه عرشة آالف دينار وقال )اترك القضية ألنها ال تستوجب كل هذا 
التع�ب، لقد رصفت إىل اآلن ضعف املبلغ!( ش�عرت باالهانة، فنهرته 
بعن�ف وقلت له:)لن أتخىل عن حقي مهما كان الثمن ومهما كلفني 
من خس�ائر، وأنا ارفض الصدقة منك او م�ن غرك !! صمت الرجل 

مستغربا وقد ظن أنني إنسان مجنون... وما زلت أتابع القضية! فؤاد حسونكـاريكـاتـير

ينعى ش�يوخ ووجهاء وأبناء عش�ائر البودراج فقيدهم الش�يخ ) محمد غازي مطرش فيصل حسني الدراجي ( الذي وافته املنية اثر نوبة 
قلبية مفاجئة وبهذا املصاب الجلل أتقدم بأس�مي ومنتس�بي مؤسس�ة املس�تقبل العراقي للصحافة والنرش ) جريدة املستقبل العراقي 
ووكالة أنباء املس�تقبل ( بأحر التعازي واملواس�اة إىل أخ الفقيد ) عايد ( واىل أوالد الفقيد كل من ) غزوان و عباس و عيل ( واىل ش�يخ عام 
البودراج عيل ش�عالن  وأبناء عمومة الفقيد واىل أهله وذويه س�ائالً العيل القدير أن يس�كنه فسيح جناته و واسع رحمته وان يلهم أهله 

ومحبيه الصرب والسلوان 
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