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      المستقبل العراقي/ خاص
 

اعلن�ت مصادر نيابي�ة، امس، ان تحال�ف الق�وى العراقية اطلقت 
الع�د التنازلي الش�عال فتي�ل الخالفات السياس�ية م�ع اعالنه رفض 
»الموازنة« ومطالبته باجراء تعديالت جوهرية عليها لتصبح موازية 
تماما لما يحصل عليه اإلقليم، ومضاعفة حصص المحافظات السنية 

والمختلطة ايضا مثل كركوك وديالى وصالح الدين.
وقالت المصادر، ان »التناغم الهش والسطحي بين الرئاسات الثالثة 
الذي اش�عر المواطن العراقي في االونة االخيرة باالمان النس�بي، لن 
يدوم مع وجود تفكير سياس�ي انتهازي يس�عى الى اس�تنفاذ موارد 
العراق بش�كل غي�ر عادل وغير منص�ف ومجحف بح�ق المحافظات 
المنتجة«.وبّين�ت المص�ادر ان »البرلمان العراقي لعب اس�وء دور له 
ف�ي تاريخ االزم�ات العراقية السياس�ية من خالل تصريح�ات نوابه 
الذين نس�وا انهم يمثلون الش�عب وانجرفوا وراء مصالحهم الحزبية 
وال�والءات السياس�ية الضيقة«.ولفتت المصادر ال�ى ان »تصريحات 
تحالف الق�وى العراقية مؤخراً، هي ذاتها الت�ي دفعت رئيس الوزراء 
الس�ابق نوري المالكي، الى التمس�ك برأيه وقي�ادة البالد بدفة واحدة 
فق�ط«، مضيف�ة الى ان »رئي�س الوزراء حي�در العب�ادي، قد يضطر 
للتعامل بذات المنهج، ان اس�تمرت تلك الكتل، باعاقة الوحدة الوطنية 
ووضع العصي في عجلة العملية السياسية العراقية، بالرغم مما تمر 

به البالد من ازمات وكوارث وتحديات«. 
                                                                               تفاصيل موسعة ص3

في عيونكم.. العراق أجمل وأبهى

     المستقبل العراقي / نهاد فالح

لم تجد بغداد غير الخطاب الدبلوماسي, للتعليق عن زيارة وفد 
محافظة االنبار الذي توجه, أمس الس�بت, إلى الواليات المتحدة 
األمريكية لطلب الدعم والتس�ليح األمريك�ي لمواجهة ما يعرف 

بتنظيم “داعش” اإلرهابي.
وينظر لهذا التحرك على انه توجه للتسلح خارج أطار الحكومة 
المركزية, وهذا ما فتح باب المخاوف والتوجس على مصراعيها 

على ان واشنطن تقود مشروع لتغذية الصراع الداخلي.
وكان وف�دا مماث�ال م�ن محافظة نين�وى بقي�ادة محافظها 
اثيل النجيفي, قد ذهب بذات االتجاه في وقت س�ابق, لكن بغداد 
ش�جبت هذا التحرك ,واعتبرتها خرقا للس�يادة الوطنية من قبل 
واش�نطن.وقال رئيس مجلس محافظ�ة األنبار صباح كرحوت, 
وهو احد أعضاء الوفد االنباري, إن “الوفد سيطلب من واشنطن 
الدع�م والتس�ليح والتدريب لمقاتلي العش�ائر والق�وات األمنية 
لمواجه�ة داع�ش وتحري�ر المحافظة م�ن التنظيم”.وبحس�ب 
كرحوت, فان “الوفد ضم محافظ األنبار صهيب الراوي، وش�يخ 
عش�يرة البوريشة أحمد أبو ريش�ة، ومعاون المحافظ للشؤون 
القانوني�ة مهدي صال�ح النوم�ان العبيدي، وقائممق�ام قضاء 
الفلوجة فيصل العيساوي، وقائممقام قضاء حديثة عبد الحكيم 
الجغيفي,وش�يخ عش�يرة البوفه�د, والعض�و الس�ابق بمجلس 

المحافظة مزهر المال خضر الفهداوي.
                                                                            التفاصيل ص3

لوجود شبهات فساد.. توصية برملانية بايقاف 14 مرشوعًا يف كربالء املقدسة
     المستقبل العراقي/ علي ابراهيم

 
اوصت كتلة كربالء النيابية، امس، عبر 
كتاب عاجل صدر عنه�ا، محافظة كربالء 
المقدس�ة بايقاف جميع المش�اريع التي 

تشوبها شبهات فساد وخروقات مالية.
محافظ�ة  مجل�س  عض�و  أن  يذك�ر 
كربالء محم�د الطالقاني، أكد أن المجلس 
م�اٍض في التصويت عل�ى إقالة الطريحي 

من  منصبه بس�بب تهم الفساد في قضايا 
تخ�ص عقود مش�اريع وخدم�ات وإدارة 

المحافظة.
وق�ال النائ�ب عقي�ل الزبي�دي، عضو 
الكتلة، )ح�زب الفضيل�ة( ل�«وكالة انباء 
المس�تقبل« ان »التوصية ج�اءت انطالقا 
من ال�دور الرقابي الذي يمارس�ه مجلس 
النيابي�ة، وبع�د  الن�واب وكتل�ة كرب�الء 
االس�تماع ال�ى التقرير المق�دم من عضو 

مجلس محافظة كربالء المقدس�ة محمد 
الطالقاني والذي تضمن الكشف عن جملة 
م�ن الخروقات المالية واالدارية الكثر من 

14 مشروعاً في المحافظة«.
وكان مجل�س محافظة كرب�الء، قرر 
اس�تجواب المحاف�ظ عقي�ل الطريح�ي، 
لالس�تفهام ع�ن قضاي�ا تخ�ص عق�ود 
المش�اريع والخدم�ات وإدارة المحافظة، 
إال أن المحافظ يرفض المثول أمام طلبات 

اس�تجوابه، بالرغم من إعالن النواب عدم 
وجود “شخصنة” فيها.

وبّي�ن ان »التقري�ر كش�ف ان هن�اك 
خروق�ات مالي�ة وادارية ف�ي احالة هذه 
المشاريع الى شركات غير معروفة وغير 
رصينة، لذا ق�ررت كتلة كرب�الء النيابية، 
بكت�اب  كرب�الء  محافظ�ة  تخاط�ب  ان 
عاج�ل، اوصت فيه بضرورة ايقاف جميع 
المش�اريع التي ش�ابتها خروق�ات ادارية 

ومالية«.
وعان�ت كربالء بوج�ود الطريحي في 
إدارته�ا خروق�اً أمنية عدي�دة، األمر الذي 
دعا أعضاء مجلس المحافظة إلى مساءلة 
الطريحي عن األخطاء التي أدت إلى وجود 

تلك الخروقات.
ولف�ت ال�ى ان »م�ن بين المش�اريع، 
مش�روع تش�ييد مبنى المحافظة، والذي 
احي�ل ال�ى ش�ركة غي�ر معروف�ة وغي�ر 

رصين�ة ع�ن طري�ق الدع�وة المباش�رة 
م�ن قبل محاف�ظ كربالء وبمبل�غ )260( 
مليار دينار، خالف�ا لصالحيات المحافظ، 
وللتعليمات التي ينص عليها قانون احالة 

العقود والمشاريع الحكومية«.
ون�ّوه ال�ى ان »الكتل�ة وجه�ت بعقد 
اجتم�اع عاج�ل م�ع مجل�س محافظ�ة 
كربالء، لالطالع عل�ى تفاصيل المواضيع 
الت�ي تضمنها تقرير الطالقاني، واس�باب 

عدم ممارس�ة مجل�س المحافظ�ة دوره 
المحاف�ظ ولج�ان  الرقاب�ي، ومحاس�بة 
المعني�ة«، مضيف�اً ان »هن�اك مش�اريع 
بس�يطة صرف�ت عليها مبال�غ طائلة، وال 

تمثل اولوية للمحافظة«.
وش�دد على ان »الكتلة طالبت بايقاف 
ال�ى  المش�اريع وتحوي�ل مبالغه�ا  تل�ك 
مش�اريع خدمي�ة اكث�ر فائ�دة للمواطن 

الكربالئي«.
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هل حان وقت التغيري؟
    التحليل السياسي /غانم عريبي

انفتح�ت الس�احة العراقية على 
اكب�ر موج�ة للتغيي�ر بع�د تش�كيل 
حكوم�ة العب�ادي ومارافقه�ا م�ن 
تداعيات كبيرة ومهمة في المش�هد 
العرب�ي والدول�ي وه�ي تنفتح على 
الحكوم�ة الجدي�دة باعتباره�ا اول 
حكومة تتمث�ل فيه�ا كل المكونات 
الديني�ة  المرجعي�ة  وتع�ول عليه�ا 
والمجتمع الدولي والش�عب العراقي 

برمته.
لكن الس�احة العراقي�ة لم تنفتح 
على التحول االعمق بعد وما اقصده 
طبق�ة  ظه�ور  االعم�ق  بالتح�ول 
سياس�ية وس�طى تم�ارس دوره�ا 
والمجتمع�ي  والفك�ري  السياس�ي 
عل�ى اس�اس ابتداع اس�اليب جديدة 
ف�ي نظ�ام الخدمة الوطني�ة ينهض 
التاريخية  والمسؤوليات  بالتحديات 
الدول�ة  ويبن�ي  الفس�اد  ويمن�ع 
باالعتم�اد على مقول�ة الحاجة الى 
تكري�س  ب�دل  االداري�ة  الحكوم�ة 
الطبقة الحالية للحكومة السياس�ية 
او الحكوم�ة الت�ي تعتمد ف�ي ادارة 
الدولة على مجموعة من السياسيين 
الذي�ن يأت�ون من احزابه�م يعبرون 
عن مصالحها ف�ي الدولة ويقاتلون 

من اجلها في النظام الجديد .
ان التغيير االعمق هو اجراء تحول 
ف�ي البرنام�ج السياس�ي والرم�وز 
القيادية التي أمضت س�نوات طويلة 
في احزابها وتنظيماتها السياس�ية 
واالهم من ذل�ك النمط الفكري الذي 
يتس�رب الى الناس واللغ�ة المتبعة 
في ارش�اد االتباع وتحقيق االهداف 
العلي�ا الت�ي نش�أت تل�ك االه�داف 

الوطنية واالسالمية على اساسها.
ل�الن ولحين اكتش�اف تلك الخلة 
ف�ي الحي�اة السياس�ية العراقية لم 
تظه�ر تل�ك الطبق�ة السياس�ية الى 
العل�ن ول�م ي�ر العراقي�ون قي�ادات 

تمارس  وس�طية  سياسية 
فع�ال سياس�يا فعلي�ا على 
الس�احة العراقي�ة وجل ما 
نراه تصعيد سياسي يقابله 
مماث�ل  سياس�ي  تصعي�د 
تس�تخدم  ديك�ة  وص�راع 
الروحية  االف�كار  في�ه كل 
والوطني�ة  والسياس�ية 
من اج�ل اس�تدرار الدموع 
والعواطف لغايات واهداف 
اقترب�ت  كلم�ا  انتخابي�ة 
المحلي�ة م�ن  االنتخاب�ات 
االنتخاب�ات  او  مواعيده�ا 
تس�تقتل  التي  التش�ريعية 
السياس�ية  الطبق�ة  فيه�ا 
الحالي�ة ح�د االقت�راب من 

التكفير!.
ان التحول االعمق الذي 
نراه مؤش�را حقيقيا على 
اهمية مكسب وجود نظام 
ديمقراطي ف�ي البلد يتمثل 

ف�ي نكران ال�ذات والمل�ذات وهوى 
النفس والتخلص من االنا المتضخمة 
الذي�ن  السياس�يين  الق�ادة  لبع�ض 
يعتقد البعض منهم ان السماء بعثته 
رحم�ة مزجاة للش�عب العراقي وان 
العراقيين س�يموتون من دونه وهو 
الذي اخرجهم من الظلمات الى النور 
وه�و الذي اخرج الق�وات االمريكية 
من العراق والبلد من الفصل الس�ابع 
وهو الذي اعاد االمن واالستقرار الى 
العراق م�ع ان حقيقة االمر ليس�ت 

كذلك!.
الن  بع�د  يج�ر  ل�م  التح�ول  ان 
الذهنية السياس�ية التي تق�ود البلد 
ل�م تنضج بع�د ومن يتح�دث خالف 
ذل�ك فليراق�ب مس�توى اداء الدولة 
الثم�ان  الس�نوات  خ�الل  العراقي�ة 
الماضية وما ش�ابها م�ن تناقضات 
جوهري�ة عل�ى كاف�ة المس�تويات 
والمرحلة الحالي�ة تقتضي االرتفاع 
التاريخي�ة  المس�ؤولية  لمس�توى 

التواف�ق والتعاقد واالنس�جام  ف�ي 
والتفاهم على العقد السياس�ي قبل 
الذهاب الى ورقة االصالح السياسي 
او تنفيذ مطالب كتلة سياسية معينة 
ف�ي الحكومة العراقي�ة الحالية واذا 
ل�م يجر ه�ذا التعاقد السياس�ي بين 
قادة المكونات ف�ان العقدة لن تحل 
واالزم�ة في طريقه�ا ال�ى التعقيد 

الكبير.
ان الطبقة الوس�طى ل�ن تنتجها 
المرجعي�ات السياس�ية الحالي�ة بل 
ينتجها الطالعون الجدد من المثقفين 
واالتب�اع  والصحفيي�ن  والكت�اب 
الب�ررة من ابناء الحركة االس�المية 

والوطني�ة ممن يقاتل�ون اليوم في 
جبهات الحرب ممن دفعوا ويدفعون 
الثم�ن غالي�ا عل�ى س�واتر الصراع 
التكفي�ر  مش�روع  ض�د  التاريخ�ي 
والتطرف والزندقة.. مشروع داعش 

البغدادي والقاعدة الظواهري.
ان ه�ؤالء مدع�وون جميع�ا الى 
لعناوي�ن  الموضوع�ي  التأس�يس 
احزابه�م السياس�ية وان ال يعول�وا 
كثي�را عل�ى االماني واالح�الم التي 
يتح�دث به�ا قادته�م عل�ى مناب�ر 
االح�زاب  واالرش�اد وكل  التوجي�ه 
السياس�ية المخلص�ة الت�ي كان لها 
ش�رف المس�اهمة ف�ي بن�اء أعظم 

العالم  الديمقراطي�ة ف�ي  التج�ارب 
التأس�يس وبناء االحزاب  استلهمت 
الوطنية العتيدة من مراحل المخاض 
العسيرة في الحياة الداخلية لالحزاب 
والخارجية على المس�توى الوطني 

العام .
لس�ت يائس�ا م�ن ظه�ور ه�ذه 
الطبق�ة السياس�ية المجاهدة وهي 
موجودة في كل االحزاب السياس�ية 
من اقص�ى اليس�ار الماركس�ي الى 
اقصى اليسار في االسالم وقد عشت 
جانبا مهما من ارهاصات هذا الجيل 
وه�و يتطلع الى التعبي�ر عن التغيير 
المنش�ود ف�ي االس�س والمناه�ج 

واسماء  الخطاب  واسلوب 
القي�ادات التي تتصدى وما 
ينبغي ان يتكرس ويتعزز .

العراقي�ة  التجرب�ة  ان 
ف�ي مج�ال التغيي�ر كبيرة 
ومهمة وقد عشنا في زمن 
التي  الس�ابقة  المعارض�ة 
بدأت فعليا ف�ي الثمانينات 
من الق�رن الماضي ونحن 
اش�د قوة ورغبة اكيدة في 
التصحيح وفي التعبير عن 
العراقي  طموحات ش�عبنا 
والخ�الص  الحري�ة  ف�ي 
االجتماعي�ة  والعدال�ة 
نظ�ام  م�ن  والتخل�ص 
السياس�ي لكن  االس�تبداد 
ظ�روف الهج�رة وعالق�ة 
ع�دد كبي�ر م�ن االح�زاب 
السياسية بالدول المضيفة 
الصراع  مصلح�ة  وتغليبنا 
السياس�ي  النظ�ام  ض�د 
الس�ابق ض�د اي مصلحة سياس�ية 

اخرى حال دون اجراء هذا التغيير .
ان التغيير س�نة كوني�ة وحركة 
اجتماعي�ة والش�عب العراق�ي جزء 
جوه�ري ومن ه�ذه الحرك�ة ومن 
منظومة التطلعات االنسانية الكبرى 
ومن واجبنا نح�ن الطليعة المؤمنة 
بخيارات الش�عب العراقي ان نجري 
ه�ذا التغيي�ر كم�ا صنع ن�وح النبي 
عليه الس�الم الفلك واج�رى التغيير 

وحدث التحول .
نحن جزء من الحركة الرس�ولية 
الرس�الية  الحرك�ة  م�ن  وج�زء 
المرتبطة بقواعد المش�روع النبوي 
ول�ذا كان التغيي�ر حج�ة الزمنا الله 
ف�ي  باجراءه�ا  وتعال�ى  س�بحانه 
مجتمعاتنا العربية واالسالمية ومن 
ال يعم�ل وف�ق هذه الس�نة ف�ان له 
معيشة ضنكا سواء في اطار حركته 
المجتمعية او في العاقبة الشخصية 
يوم القيامة .السيستاني حجة علينا 

وق�د افتى االم�ام قبل مئ�ة يوم من 
االن بضرورة التغيير وان يكون هذا 
العن�وان س�يد الموقف في الس�احة 
العراقي�ة الن البل�د ف�ي رأي االم�ام 
كان ذهب ال�ى المجهول وتردى في 
سحيق الهاوية وداعش على االبواب 
البي�وت والهزيمة  والفس�اد داخ�ل 

تطرق االبواب!.
من هنا تحرك�ت الفتوى وتحرك 
فع�ل المرجع وح�دث التحول االكبر 
في حي�اة المجتم�ع العراق�ي حيث 
االنتخاب�ات  االم�ام ملحم�ة  اكم�ل 
العراقي�ة بتصحيح مس�ار تش�كيل 

الحكومة العراقية الحالية .
االخ  عل�ى  االختي�ار  وق�ع  لق�د 
الدكت�ور حيدر العبادي بوصفه وليد 
العراقية  الديمقراطية  ظاهرتين في 
وفت�وى  االنتخاب�ات   .. المعاص�رة 
المرجعي�ة الديني�ة وله�ذا كان ال بد 
م�ن احت�رام ارادة المرجعية الدينية 
العراق�ي  المجتم�ع  ارادة  واحت�رام 
ال�ذي ايد خط�وة االمام ف�ي التغيير 
لك�ن البع�ض يح�اول ان يش�ذ ع�ن 
القاع�دة عب�ر التش�كيك بمصداقية 

التغيير وصحة صدور التحول!.
اود ان اقول في النهاية ان التغيير 
قد حص�ل وحكومة الرئيس العبادي 
ه�ي التعبي�ر االكب�ر لمضم�ون هذا 
التحول وآن لنا ان نؤمن ان المس�ألة 
حسمت الى النهاية وال مجال النكار 
م�ا جرى قب�ل ثالثة اش�هر من االن 
في اطار دس�توري وقانوني وحالة 
اقرها القضاء العراقي عبر تفسيره 
الدس�تور  76 م�ن  الش�هير للم�ادة 
جميع�ا  من�ا  .المطل�وب  العراق�ي 
خصوص�ا المنتمي�ن ال�ى االح�زاب 
عل�ى  العم�ل  العراقي�ة  السياس�ية 
التغيي�ر عبر االطاحة باصنام فكرية 
واخرى سياسية وبشرية تحاول ان 
تقلد صدام حس�ين ف�ي دكتاتوريته 
وابدية السلطة الن التغيير انطلق وال 

مجال اليقاف قاطرة التغيير.

التحول لم يجر بعد الن الذهنية السياسية
التي تقود البلد لم تنضج

وزير الداخلية
  يصل طهران

 يف زيارة رسمية
      بغداد / المستقبل العراقي

اإليراني�ة،  الداخلي�ة  وزارة  أعلن�ت 
أمس السبت، أن وزير الداخلية العراقي 
محمد سالم الغبان سیصل، اليوم األحد، 
إلی طه�ران في زي�ارة رس�مية لبحث 

العالقات الثنائية بين البلدين.
اإليراني�ة  األنب�اء  وكال�ة  ونقل�ت 
الرسمية »إرنا« عن رئیس مرکز اإلعالم 
والعالقات الدولیة بوزارة الداخلیة بابک 
دین برست، إن »وزیر الداخلیة العراقي 
محمد س�الم الغبان سیصل إلی طهران 
عل�ی رأس وف�د رفیع المس�توی تلبیة 
لدع�وة من نظیره اإلیران�ي عبد الرضا 

رحماني فضلي«. 
وأض�اف دی�ن برس�ت، أن »الغب�ان 
س�یلتقي خالل فترة تواج�ده بطهران 
وزي�ر الداخلي�ة اإليران�ي والعدی�د من 
المس�ؤولین«، معتبراً أن »ه�ذه زیارة 
تأتي في إطار العالقات الثنائیة وبهدف 
إعداد إطار مناس�ب للنهوض بالتعاون 

بین البلدین«.
وتابع دین برس�ت، أن »الجمهوریة 
اإلس�المیة اإلیرانی�ة ترتب�ط بعالق�ات 
متینة ومتنامیة مع البل�د الجار العراق 
وت�م تبادل العدید من الزیارات بین کبار 

الوفود اإلیرانیة والعراقیة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ادان رئيس مجل�س الوزراء حيدر 
العبادي، أمس الس�بت، االساءة لنبي 
االسالم محمد من قبل احدى الصحف 
الفرنس�ية، فيم�ا دعا ال�ى الكف عن 
اثارة الخ�الف والعداء بين الش�عوب 

جراء تلك الممارسات.
وق�ال العب�ادي ف�ي بي�ان تلق�ت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
ان »هذه االس�اءة ال تم�ت بصلة الى 

حرية التعبير الن هذه الحرية ال تعني 
االس�اءة الى االخرين ومعتقداتهم«، 
مضيف�اً ان »الكلم�ة المس�يئة اليوم 
ت�ؤدي ال�ى س�فك الدم�اء واالعتداء 
على الحرمات وه�ي تلتقي بالنتيجة 
م�ع االرهاب في خلق جو من الخوف 

والرعب«.
وق�ال ايض�اً »انن�ا ندي�ن بش�دة 
االبري�اء  عل�ى  واالعت�داء  االره�اب 
خاص�ة كما اس�تنكرناه في فرنس�ا 
ان  اذ  من�ه  عان�ى  م�ن  اكث�ر  انن�ا 

العراق يخ�وض حربا ض�د عصابات 
ارهابي�ة ال تمت لالس�الم باي ش�كل 
ان  العب�ادي  االش�كال«.وتابع  م�ن 
»االره�اب الذي حذرنا من انتش�اره 
واف�كاره المنحرف�ة هو نفس�ه في 
العراق وفرنس�ا والدول االخرى اذ ان 
هؤالء يريدون تشويه صورة االسالم 
الحنيف وهو ما ندينه كما ندين باشد 
العبارات ونرفض االس�اءة الى النبي 
االكرم محم�د )ص(«.ودعا »الجميع 
الى الكف عن هذه الممارس�ات التي 

س�تخلق اجواء م�ن الفرقة والخالف 
والعداء بين الش�عوب وان يتم نبذها 

ورفضها واستنكارها«.
ونش�رت صحيف�ة ش�ارلي إب�دو 
الفرنس�ية ف�ي عدده�ا الص�ادر يوم 
االربعاء الماضي رس�ما كاريكاتيريا 
مس�يئا لنبي االس�الم على صفحتها 
الرئيس�ة ف�ي أول عدد تص�دره بعد 
الهجوم الذي تعرضت له قبل ايام من 
قبل ارهابيين وأس�فر ع�ن مقتل 12 

شخصا.

      بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزي�ر التربي�ة محم�د اقبال 
الس�بت حاج�ة الع�راق الماس�ة الى 
الش�راكة م�ع المؤسس�ات الدولي�ة 
الرصين�ة لبن�اء اس�تراتيجية عم�ل 
النظ�ام  وطبيع�ة  تت�واءم  مهني�ة 
االقتص�ادي فيه وتراع�ي التحوالت 
التي مرت  السياس�ية واالجتماعي�ة 
اط�الق  احتفالي�ة  خ�الل  به.وق�ال 
لتطوي�ر  الوطني�ة  االس�تراتيجية 
التعلي�م والتدري�ب المهن�ي والتقني 
في الع�راق »نجتم�ع الي�وم يحدونا 
بالمس�ؤولية لنضع  احس�اس ع�ال 

لبنة مهمة ف�ي بناء الع�راق الجديد، 
الن التعلي�م التقن�ي والمهن�ي بارقة 
البن�ى  وترس�يخ  للنه�وص  ام�ل 
التحتية لبلدنا ال�ذي انهكته الحروب 

والسياسات الهوجاء«.
واضاف، بحسب بيان للوزارة، ان 
»تعزي�ز المهارات المهني�ة والتقنية 
ف�ي جمي�ع المؤسس�ات الحكومية 
يتأت�ى من خالل انتهاج اس�تراتيجية 
مهنية تس�تند الى معطي�ات تحديث 
برام�ج التعلي�م والتدري�ب المهن�ي 
والتقني«.وأش�ار ال�ى ان�ه »في هذا 
المج�ال يب�رز دور التش�كيالت التي 
توفر المهارات في مؤسسات الدولة 

متمثل�ة ف�ي التعليم المهن�ي بوزارة 
التربية وهيئة المعاهد الفنية ودائرة 

التدريب في وزارة العمل«.
وتاب�ع الوزير »اننا اذ نس�عى الى 
بل�ورة اس�تراتيجية التعلي�م المهني 
والتقن�ي في الع�راق يحدون�ا االمل 
بتوفير الدعم المادي والمعنوي الذي 
يع�زز ميادي�ن الحياة كافة ويرس�خ 
طموحنا في بن�اء بلد متعاف يكتفي 

بقدراته«.
»خط�ط  ان  ال�ى  اقب�ال  ولف�ت 
االص�الح التنظيم�ي ف�ي الم�دارس 
والمراك�ز  والكلي�ات  والمعاه�د 
التدريبي�ة ستس�هل مهم�ة تحقي�ق 

التغييرات وتتبنى استراتيجية التعليم 
المهني والتقني في العراق«.

واوض�ح ان »العراق بلد ال تعوزه 
االمكاني�ات بعيداً عما يم�ر به اليوم 
وتبقى الحاجة االساسية هي تدريب 
الم�وارد وتهيئ�ة الخب�رات ومواكبة 
التقني�ات الختص�ار الزم�ن وتقليل 

الجهد وصوالً لإلبداع«.
واش�ار الى ان النظام االقتصادي 
في الع�راق بحاجة الى تطوير واولى 
ركائ�ز هذا التطوير ه�و االنتقال الى 
االقتص�اد المفت�وح وقي�م الس�وق 
ورفد س�وق العمل بالقدرات المهنية 

المطلوب.

العبادي يدين اساءة »شاريل أيبدو« للرسول »ص« ويقارهنا باالرهاب 

وزير الرتبية: العراق بحاجة اىل الرشاكة مع مؤسسات »رصينة«

ميرتو: 200 اعتداء عىل صحافيي كردستان خالل 2014
      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مرك�ز ميت�رو للدف�اع عن 
حق�وق الصحافيي�ن، أمس الس�بت، 
عل�ى  االعت�داء  ح�االت  انخف�اض 
الصحافيين في إقليم كردستان خالل 
الع�ام الماض�ي 2014، وفيم�ا أك�د 
تس�جيل أكث�ر من 200 حال�ة اعتداء 
فق�ط، أك�د أن ثقاف�ة »العن�ف ض�د 
الصحافيين« لم تتغير على مس�توى 
المجتم�ع واغلب المعتدين »ال تصل« 
إليهم يد العدالة.وقال المتحدث باسم 
المرك�ز رحمن غريب خالل احتفالية 
نظمها المركز في مدينة السليمانية 
وحضرته زوجة رئي�س الجمهورية 
الس�ابق ج�الل الطالبان�ي ورئي�س 
برلم�ان اإلقلي�م يوس�ف محم�د، أن 
»الخروقات المسجلة ضد الصحافيين 
خالل العام الماضي 2014 انخفضت 
مقارنة بعام 2013«.وأضاف غريب، 
أن »االعت�داءات الت�ي ت�م تس�جيلها 
له�ذا العام كان�ت 210 حال�ة اعتداء 
تضمن�ت 46 حال�ة ض�رب وحالت�ي 
إط�الق ن�ار وحالة قتل واح�دة و12 
حالة اعتقال«، الفت�ًا الى أن »حاالت 
االعت�داء ش�ملت أيضاً تس�ع حاالت 

تهديد و80 حالة منع للصحافيين من 
ممارس�ة عملهم و29 حالة مصادرة 
أجهزة ومعدات، إضافة إلى 16 حالة 
لكس�ر وتحطي�م أدوات صحافيي�ن 

وس�ت حاالت اس�تهزاء واستخفاف 
غري�ب  الصحافيين«.وأش�ار  بعم�ل 
إل�ى، أن »المركز س�جل أيض�اً حالة 
هج�وم واح�دة عل�ى بي�ت صحافي 

وس�ت ح�االت تميي�ز بي�ن القنوات 
والمؤسس�ات الصحافي�ة«، مؤك�داً 
انه »بالرغم من أن نس�بة االعتداءات 
ضد الصحافيين قد سجلت انخفاضاً 

ثقاف�ة  أن  إال   2013 بع�ام  مقارن�ة 
العنف ضد الصحافيين لم تتغير على 
مس�توى المجتمع وأغل�ب المعتدين 

لم تصل إليهم يد العدالة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

افاد مصدر نيابي، أمس الس�بت، بأن رئيس البرلمان سليم 
الجب�وري س�يتوجه اليوم االح�د الى العاصم�ة التركية انقرة 
لبح�ث العالق�ات الثنائية بين البلدين، مش�يراً ال�ى ان الزيارة 
تس�تغرق خمسة ايام. وقال المصدر إن »رئيس مجلس النواب 
سليم الجبوري ونائبه آرام شيخ محمد سيتوجهان االحد على 
راس وف�د نيابي ال�ى العاصمة التركية انق�رة لبحث العالقات 
الثانية وس�بل تعزيزها بين البلدين«، مش�يراً ال�ى ان »الزيارة 
تستغرق خمسة ايام«.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه ان »رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو سيستقبل 
الوف�د العراقي فور وصول�ه الى المطار التركي«، مش�يرا الى 
ان »الوف�د س�يلتقي بعد ذلك برئيس�ي الجمهوري�ة والبرلمان 
التركيي�ن وبعدها باللجنة االمن البرلمانية التركية«. وتابع ان 
»الوفد س�يتوجه يوم الثالثاء الى مدينة اس�طنبول للمشاركة 
في مؤتمر البرلمان االس�المي«. وكشف رئيس البرلمان سليم 
الجب�وري، االح�د، عن زيارة س�يجريها الى العاصم�ة التركيا 
انق�رة لبحث العالق�ات الثنائية والتع�اون بمختلف المجاالت.

يذك�ر ان رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي زار، العاصمة التركية 
انقرة في زيارة رس�مية اس�تغرقت يومين لبحث التعاون بين 
البلدي�ن في المجالين االمني والسياس�ي، فيم�ا التقى برئيس 
مجل�س االم�ة التركي جميل جيج�ك ورئيس ال�وزراء التركي 

احمد داود اوغلو، ورئيس تركيا رجب طيب اردوغان.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف المجلس المحلي لناحية ق�ره تبه بمحافظة ديالى، 
أمس الس�بت، ع�ن عودة 70 بالمئة من االس�ر التي نزحت من 
الناحي�ة خالل االش�هر الماضية بس�بب االضطراب�ات االمنية 
وتمدد تنظي�م ارهابيي »داع�ش« في بع�ض مناطقها، داعية 
ال�ى خطط عاجلة العادة اعمار وتاهيل المؤسس�ات الخدمية 
والحكومية.وق�ال رئي�س مجلس قره تبه رحي�م الكيجي، ان 
نحو 3500 عائلة عادت الى مناطق سكناها بعد استتباب االمن 
وانه�اء وج�ود ارهابيي »داع�ش«  من قبل الق�وات االتحادية 
والپيش�مرگة، مؤك�دا ان الوض�ع االم�ن تحت الس�يطرة وال 
وج�ود لالرهابيين على اي بقعة ف�ي الناحية. وطالب الكيجي 
الس�لطات الحكومي�ة بخط�ط عاجل�ة وفاعلة الع�ادة اعمار 
المؤسسات والدوائر الخدمية التي دمرتها العمليات االرهابية 
واع�داد برامج لتعوي�ض المتضررين من العملي�ات االرهابية 
والعس�كرية، مش�يرا ال�ى ان 70 بالمئ�ة م�ن س�كان الناحية 
يعان�ون تردي�ا معيش�يا بمس�تويات دون خ�ط الفقر.وبي�ن 
الكيجي ان س�يطرة ارهابيي »داع�ش« على  اكثر من 15 قرية 
ف�ي اطراف قره تبه س�بب نزوح تام لس�كان القرى الزراعية 
وانهيار القط�اع الزراعي الذي يعد المصدر المعيش�ي الوحيد 
الغلب س�كان الناحية، معربا عن تفاؤله باعادة انعاش الواقع 
الزراعي بعد اطالق الخطط الزراعية للناحية مؤخرا.وتعرضت  
ناحية قره تبه اواخر تش�رين اول الماضي الى هجوم ارهابي 
من عدة محاور، ما دفع اكثر من 5000 اس�رة الى النزوح نحو 
خانقين واقضية اخرى اال ان قوات االمن والپيشمرگة تصدت 

للهجوم وتمكنت من قتل العشرات منهم.

دياىل: عودة 70 باملئة من النازحني
 الـى قــره تــبــه

رئيس الربملان يف تركيا خلمسة أيام

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر عش�ائري في محافظة االنبار غرب�ي البالد، أمس 
الس�بت، إن تنظي�م »داعش« االرهابي ب�دا بتعويض النق�ص الكبير 
ف�ي مقاتليه االجانب بالمدنيي�ن من اهالي قضاء هيت، مش�يرا الى 
ان التنظي�م اص�در تعليم�ات وعقوب�ات خاص�ة بعملي�ة االنضمام 

لصفوفه.
وقال المصدر إن »تنظيم داعش االرهابي افتى باالبقاء على رجل 
واحد من كل عائلة في قضاء هيت، واوجب انضمام باقي الرجال في 

كل عائلة الى مقاتليه وحملهم السالح لقتال القوات االمنية«.
واض�اف المصدر ان »العائل�ة التي تضم 3 رج�ال اوجب التنظيم 
االبق�اء على رج�ل واحد برفقة العائلة واش�راك االخري�ن بالقتال«، 
مش�يرا الى ان »الرافض لتعليمات التنظيم يقتل على الفور«.واش�ار 
المص�در الى ان »تنظيم داعش زج بالمدنيين من اهالي القضاء ممن 
اجب�روا على االنضمام ال�ى صفوفه بالقتال ف�ي الخطوط االمامية 

بينما ابقى على مقاتليه من االجانب في الخطوط الخلفية«.

»داعش« يفرض التجنيد اإللزامي يف هيت: من يرفض ُيقتل
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فق�د قامت الش�رطة ف�ي كل م�ن المانيا 
وبلجي�كا وفرنس�ا ي�وم الجمع�ة باعتق�ال 
واستجواب عش�رات من المش�تبه بهم فيما 
ظل�ت بقي�ة العواص�م االوربي�ة ف�ي اقصى 
حاالت اإلنذار والتاهب بعد هجمات األسبوع 
الماضي في فرنس�ا والمداهمات التي شنتها 
الش�رطة البلجيكية وقتلت فيه�ا اثنين قالت 
انهما كانا يخطط�ان لتنفيذ هجمات إرهابية 

في العاصمة بروكسل.
وكانت الش�رطة الفرنس�ية قد قامت قبل 
يومي�ن بتحري�ر مجموعة م�ن المدنيين قام 
رج�ل مس�لح باحتجازهم رهائ�ن في احدى 
دوائر البريد في العاصمة الفرنس�ية باريس. 
فيم�ا قامت الش�رطة البلجيكية باس�تجواب 
13 ش�خصا واثني�ن اخرين ت�م اعتقالهم في 
العاصمة الفرنس�ية بناء على طلب الش�رطة 
البلجيكية بعد مقتل اثنين من المس�لحين في 
غارة ش�نتها في فليرفيرس غ�رب البالد ضد 
مجموع�ة إرهابي�ة تقول انه�ا كانت تخطط 
لخطف وذبح احد ضباط الشرطة البلجيكية. 
وقال�ت الش�رطة انه�ا وجدت اثن�اء مداهمة 
الشقة التي تتخذها المجموعة مقرا لها عددا 
من رشاشات الكالشنكوف والمواد المتفجرة 
ف�ي المن�زل الذي قت�ل فيه المس�لحان.وفي 
المانيا قامت الش�رطة باعتقال شخصين بعد 
مداهمات شنتها على 12 منزال ومسجد قالت 
انه�م جزء م�ن خلي�ة إرهابية تق�وم بتجنيد 

اإلرهابيين وارسالهم الى العراق وسوريا.
 وع�ن خلفي�ة ه�ذه االحداث يق�ول كاي 
ف�ان فلي�ردن الباحث البلجيك�ي المتخصص 
بش�ؤون اإلره�اب ان ع�دد البلجيكيين الذين 
كان�وا توجه�وا للقتال ف�ي العراق وس�وريا 
يبلغ حوال�ي 450 إرهابيا ما يجعل نس�بتهم 

عالية جدا قياس�ا ال�ى بقية ال�دول االوربية. 
وان اح�دى الخاليا البلجيكي�ة كانت قد لعبت 
الدور الرئيس�ي في تفجي�ر محطة القطارات 
اح�دى  ان  كم�ا   ،2004 س�نة  االس�بانية 
البلجيكي�ات المول�د والتي اعتنفت اإلس�الم 
فيم�ا بع�د وتدعى موري�ل ديجوك ق�د قامت 

بتفجير نفسها في العراق سنة 2005.
واذا كانت الشرطة قد نفت ارتباط اعتقال 
الخاليا البلجيكية باالعتداءات على فرنسا فان 
السؤال يطرح عن توقيت هذه المداهمات في 
البل�دان االوربية في ه�ذا الوقت بالذات. فمن 
الواضح ان الشرطة لديها تفاصيل وافية عن 
الخلفيات اإلرهابية له�ذه الخاليا النائمة في 
أوروب�ا كما اتض�ح ذلك م�ن المعلومات التي 
سربتها الشرطة لوسائل االعالم فيما يخص 
االخوي�ن س�عيد وش�ريف كواش�ي واميدي 
كوليبالي منفذي هجمات فرنس�ا التي تظهر 
ارتباطهم بتنظي�م القاعدة وذهابهم للتدريب 
والقت�ال ف�ي صفوف�ه ف�ي اليمن وس�وريا 
والع�راق، فلم�اذا لم يت�م اعتقاله�م قبل هذا 
الوق�ت؟ وه�ل يوجد ف�رق بين اإلره�اب اذا 
كان موجها للخارج عنه اذا كان موجها نحو 

المواطنين االوربيين؟
ان نجاح الحملة ضد اإلرهاب التي تش�نها 
الدول األوروبية وامريكا رهين أوال بتصحيح 
المقارب�ة الت�ي تتبناه�ا هذه ال�دول لحقيقة 
اإلره�اب وربط�ه بالعوام�ل الخارجية دون 
محاول�ة تبي�ان نصي�ب ه�ذه الدول نفس�ها 
والسياس�ات الت�ي تتبناها ف�ي المنطقة في 
تغذية اإلرهاب وتوس�يع نطاقه. فهذه الدول 
االس�ترتيجية  باالخط�اء  تعت�رف  ان  يج�ب 
لسياس�اتها ف�ي المنطق�ة وبالخصوص في 
تبنيه�ا للمقارب�ات الخليجي�ة لالح�داث في 

المنطق�ة بع�د ث�ورات الربي�ع العرب�ي عام 
2011 وبش�كل اخ�ص فيما يتعل�ق بالوضع 
ف�ي س�وريا. فاالصرار عل�ى دعم وتس�ليح 
المعارض�ة الس�ورية وفت�ح األب�واب ام�ام 
المقاتلي�ن م�ن ال�دول االوربية للذه�اب الى 
ميادين القتال بعد انكش�اف التوجه الطائفي 
ال�ذي انزلق�ت اليه االزم�ة ضد نظام األس�د 
هو العامل األساس�ي الذي يق�ف وراء إعادة 
الروح ال�ى التنظيمات اإلرهابي�ة بعد ان كاد 
يقض�ى عليها في الع�راق قبل الع�ام 2011.
كما ان الصحوة االوربي�ة المتاخرة لمحاربة 
اإلره�اب بع�د ان ب�دات تكتوي بن�اره ينبغي 
ان ال يقتص�ر على تتب�ع العائدين من جبهات 
القت�ال في العراق وس�وريا وال عل�ى الطرق 

واالمدادات اللوجس�تية والتقنيات اإلعالمية 
للتنظيم�ات اإلرهابي�ة، ب�ل يج�ب ان يمت�د 
ال�ى تجفي�ف المنابع الفكري�ة لالرهاب التي 
تتمثل في تبني ونش�ر العقيدة الوهابية التي 
تنتم�ي اليها جميع التنظيمات اإلرهابية التي 
تدعى إس�المية في العالم. ان التحجج بحرية 
المعتقدات والممارس�ات الديني�ة يجب ان ال 
يكون غطاء لنش�ر األفكار المعادية لإلنسان 
مهما كان لونه وانتماؤه وثقافته. واذا كانت 
الدول الغربية تجرم وتحرم معاداة الس�امية 
النها موجهة ضد فئة من البش�ر من معتنقي 
الديان�ة اليهودي�ة ف�ان تجريمه�ا للتكفيرية 
الوهابي�ة يج�ب ان يك�ون ل�ه األولوي�ة النه 
موجه ض�د جميع بني البش�ر عل�ى اختالف 

اجناس�هم ومعتقداته�م وخاص�ة منهم من 
يرفضون معتقداتها وممارس�اتها التكفيرية 
واالرهابية.واالمر المهم االخر الذي سيكون 
له األثر الفعال في هزيمة اإلرهاب في العالم 
هو دعم العراق عس�كريا ولوجس�تيا وماليا 
بوصف�ه خ�ط المواجهة االول م�ع اإلرهاب 
العالم�ي باقس�ى اش�كاله المتمث�ل بتظي�م 
داع�ش اإلرهابي. فهذا التنظي�م يتبنى اجندة 
عالمي�ة لها انصار وداعمون يقومون بتجنيد 
المقاتلي�ن للقتال ف�ي صفوفها من كل انحاء 
العالم. وأصبحت س�احات القتال في س�وريا 
والعراق مدارس لإلرهابيي�ن تتولي اعدادهم 
وتدريبه�م وامداده�م بالخب�رات واألس�لحة 
واألم�وال لتنفي�ذ اجنداته�م اإلرهابي�ة ضد 

ال�دول التي جاء منها ه�ؤالء اإلرهابيون. ان 
هزيمة هذا التنظيم في العراق وكسر شوكته 
المقدم�ة  ه�و  المعنوي�ة  روح�ه  وتحطي�م 
الصحيح�ة لتصحيح مس�ار حرك�ة االحداث 
في المنطقة بعد االنحراف الذي أصاب ثورات 
الربي�ع العرب�ي ع�ام 2011  وب�ث الروح من 
جديد في الشعارات التي رفعتها هذه الثورات 
لتغيير النظم السياسية االستبدادية والمطالبة 
بالحقوق السياسية والمشاركة الشعبية في 
القرارات السياسية التي هي الضمانة االكيدة 
لس�حب البس�اط من تحت الق�وى الظالمية 
والتكفيرية التي ال تحيا وتنتعش اال في بيئات 
االس�تبداد والجه�ل والحرم�ان االقتص�ادي 

والسياسي واالجتماعي.

   المستقبل العراقي/ رحيم شامخ

بلجيكا بعد فرنسا: اإلرهاب خيرج من االعشاش يف اوربا
بعد اقل من أسبوع واحد على االعتداء 

اإلرهابي الذي طال فرنسا تحولت أوروبا 
بأجمعها الى ساحة معركة مفتوحة 

ضد اإلرهابيين العائدين من ساحات 
المعارك في العراق وسوريا

    بغداد/ المستقبل العراقي

حذر رئيس الوزراء الياباني ش�ينزو 
آب�ي، م�ن أن العالم س�يتكبد »خس�ائر 
اإلره�اب ف�ي  انتش�ر  إذا  له�ا«  ال ح�د 
منطقة الشرق األوس�ط، وتعّهد بتقديم 
مس�اعدات غير عس�كرية بقيم�ة 200 
مليون دوالر لدول المنطقة التي تحارب 

تنظيم  )داعش(.
وأصبح خطر التش�دد اإلسالمي في 
دائ�رة الضوء خارج الش�رق األوس�ط، 
بعدم�ا قت�ل مس�لحون 17 ش�خصاً في 
هجم�ات عل�ى م�دى ثالث�ة أي�ام ف�ي 
باري�س، ب�دءاً من هج�وم في الس�ابع 
م�ن كان�ون الثاني الج�اري، عل�ى مقّر 

صحيف�ة »ش�ارلي إيبدو« التي نش�رت 
رس�وماً مس�يئة للنبي محمد.وقال آبي، 
في القاهرة، في مس�تهل جولة اقليمية 
يقوم بها: »إذا تركنا اإلرهاب أو أس�لحة 
الدمار الش�امل تنتشر في هذه المنطقة 
فسيتكبد المجتمع الدولي خسائر ال حّد 

لها«.
وتأكي�داً عل�ى قلق�ه، ق�ال آب�ي في 
المص�ري  األعم�ال  لمجل�س  اجتم�اع 
اليابان�ي، إن اليابان س�تقّدم دعماً مالياً 
الت�ي تح�ارب تنظي�م »الدول�ة  لل�دول 

اإلسالمية«.
وأضاف آبي: »س�أتعهد بمس�اعدات 
بقيم�ة إجمالي�ة تص�ل إل�ى نح�و 200 
ملي�ون دوالر أمريكي لهذه ال�دول التي 

تحارب الدولة اإلس�المية للمساعدة في 
بناء قدراتها البشرية وبنيتها األساسية 

وما إلى ذلك«.
وتابع أن الحكومة اليابانية س�تقدم 
مس�اعدات غير عس�كرية أخرى بقيمة 
2.5 بلي�ون دوالر للش�رق األوس�ط في 
المس�اعدات اإلنس�انية  مج�االت مث�ل 
والبنية األساس�ية.وكانت اليابان قّدمت 
للمنطقة مس�اعدات بقيم�ة 2.2 بليون 

دوالر قبل عامين.
المتش�دد عل�ى  التنظي�م  ويس�يطر 
مناط�ق واس�عة م�ن العراق وس�وريا، 
وأعلن قيام »دولة الخالفة«، ويريد إعادة 
رس�م خريطة المنطقة التي تمّثل أهمية 

الحتياجات اليابان من الطاقة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

رفض�ت لجن�ة السياس�ات التابع�ة 
ام�س،  السويس�ري،  الن�واب  لمجل�س 
طلب�اً تقدم ب�ه رئي�س حزب “الش�عب 
السويس�ري” )يمين متش�دد( لس�حب 
ف�ي  تورطه�م  ثب�ت  مم�ن  الجنس�ية 
المشاركة في عمليات “جهادية” خارج 

البالد إذا كانوا من مزدوجي الجنسية.
وقال�ت اللجن�ة، ف�ي بي�ان، إن قرار 
رفض سحب الجنس�ية جاء بأغلبية 13 

صوت�اً مقابل 11 صوتاً مؤيداً لس�حبها 
وامتناع نائب واحد عن التصويت.

لة م�ن ن�واب  ورأت اللجن�ة، المش�كَّ
برلمانيين من مختلف األحزاب السياسية 
الممثل�ة في مجل�س الن�واب، أن قانون 
العقوبات والحق�وق المدنية يتضمن ما 

يكفي من أدوات الردع والعقاب.
أعضائه�ا  “إدراك  إل�ى  وأش�ارت 
لخطورة ظاهرة الجهاديين، لكن خطوة 
س�حب الجنس�ية منهم قد تكون رمزية 
وليس�ت مؤثرة ولن تثن�ي أياً من هؤالء 

عن الضلوع في ارتكاب تلك الجرائم”.
في الوقت ذاته، رأت اللجنة أن سحب 
الجنس�ية من مرتكب�ي الجرائ�م خارج 
حدود الوطن سيحول دون تسليمهم إلى 
سويس�را ومن ثم س�يمنع مثولهم أمام 

القضاء.
وأش�ارت إلى أن عدد من يش�تبه في 
تورطه�م في أعم�ال “جهادي�ة” خارج 
الح�دود من حاملي جنس�يتين إحداهما 
سويس�رية هم في ح�دود أربع�ة أفراد 

فقط.

اليابان: 200 مليون دوالر دعاًم للدول التي حتارب »داعش«

سويرسا لن تسحب اجلنسية من االرهابيني األجانب!

   بغداد/ المستقبل العراقي

اعت�رف وزير الخارجي�ة التركي 
مول�ود ش�اوش أوغلو ب�أن تهريب 
»المقاتلي�ن« من تركيا إلى س�ورية 
تحول الى تجارة رابحة وعمل تديره 
ش�بكات أش�به ب� »المافيا« وأن كل 
الحكوم�ة  اتخذته�ا  الت�ي  التدابي�ر 
على رغم تش�ددها، قد ال تس�تطيع 
بالمطل�ق من�ع م�رور ه�ؤالء ال�ى 

سورية.
بالالئمة  الترك�ي  الوزي�ر  وألقى 
على االتح�اد األوروبي الذي قال إنه 
لم يتعاون أمنياً مع بالده في ش�كل 
جيد. وقال »لو أن الفرنسيين نبهونا 
عن حياة بومدين لتم إيقافها عندما 
دخلت إس�طنبول قبل ثالثة أيام من 
اعتداءات باريس، لكننا ال نس�تطيع 
أن ُنخم�ن من م�ن بي�ن آالف الزوار 
األوروبيي�ن الذي�ن يدخل�ون تركي�ا 

ينوي االنضمام الى داعش؟«.
ويب�دو تصري�ح ش�اوش أوغلو 
إل�ى الصحاف�ة حلق�ة جدي�دة ف�ي 
سلس�لة االتهام�ات المتبادل�ة بي�ن 
س�وء  ش�أن  ف�ي  وأوروب�ا  تركي�ا 
التنسيق والمس�ؤولية عن استمرار 
تدف�ق المتطرفي�ن م�ن أوروب�ا الى 
س�ورية وبالعكس في ما بات يمكن 
تسميته »لعبة األوراق المكشوفة«. 
وأعترف الوزير للمرة األولى بوجود 
700 ترك�ي يقاتل�ون ف�ي صف�وف 

»داع�ش«. وتق�ول مص�ادر تركي�ة 
أخرى أن الرق�م أكبر من ذلك بكثير. 
ولم يب�ّرر الوزير إص�رار بالده على 
فت�ح بواباتها الحدودي�ة الثالث مع 
س�ورية أم�ام األجان�ب عل�ى رغ�م 
ع�دم وج�ود مخاطب رس�مي على 
الط�رف اآلخر م�ن الح�دود. وحياة 
بومدي�ن لم تك�ن مضطرة للتس�لل 
الى س�ورية لوال أنها تحسبت من أن 
يبلّ�غ الفرنس�وين األت�راك عنها في 
آخ�ر لحظ�ة، وكان بإمكانها العبور 
الى س�ورية والمناطق التي تسيطر 
عليه�ا »داعش« م�ن خ�الل البوابة 
الحدودي�ة ف�ي كيليس وفي ش�كل 
رس�مي، تمام�اً كم�ا فعل�ت مرتين 
سابقاً مع شريكها أحمدي كوليبالي 
ال�ذي قتل في باريس بع�د اختطافه 
عدداً من الرهائن في محل بيع أغذية 

لليهود.
ال�ذي ال تري�د  الس�ؤال  ويبق�ى 
الس�لطات التركية اإلجابة عنه هو: 
»كم هدف�اً أو غرضاً، غي�ر االلتحاق 
بداعش أو النص�رة، يمكن أن يحمله 
أي عرب�ي أو أوروب�ي يري�د العب�ور 
الى س�ورية عبر البوابات الحدودية 
وه�ذه  الوق�ت  ه�ذا  ف�ي  التركي�ة 

الظروف؟«.
المتاب�ع  الصحاف�ي  يق�ول 
لموض�وع الح�رب الس�ورية فهي�م 
ال�ى  األم�ر تح�ول  »إن  طاش�تكين 
لعب�ة األوراق المكش�وفة بين أنقرة 

واالتحاد األوروبي، تركيا تقول انها 
مستعدة للتعاون اذا شاركها االتحاد 
األوروبي معلوماته االس�تخباراتية 
لم�ن يغ�ادرون أوروب�ا ال�ى تركيا، 
لكنه�ا ال تحصل اال على أس�ماء من 
هم في سورية حالياً وال تريد أوروبا 
عودتهم، وهذا تعتبره أنقرة سياسة 
غي�ر نزيه�ة ألن أوروب�ا ال يهمه�ا 
أن يغادره�ا المتطرف�ون الى تركيا 
وس�ورية ويهمها فق�ط اال يعودوا 
اليه�ا، وهو أمر يس�قط ام�ن تركيا 
من حس�اباته«.وخالل ثالث سنوات 
تحولت عمليات التس�لل الى سورية 
الى حرفة تديرها ش�بكات احترافية 
للتهريب، ناهيك عن أساليب »داعش« 
الخاصة، حيث يحتف�ظ التنظيم بما 
يس�مى »بيوتاً آمن�ة« ألنصاره على 
الطرف التركي من الحدود في عنتاب 
وأورفه وهاطاي، من أجل اس�تقبال 

المقاتلين وتنسيق تهريبهم.
ويقول فهي�م »ال يكل�ف تهريب 
الش�خص ال�ى س�ورية الي�وم أكثر 
من خمس�ين دوالراً فقط« ويضيف 
»الحكوم�ة التركي�ة اتخ�ذت أخي�راً 
تدابي�ر لمنع تس�لل المقاتلين لكنها 
ج�اءت متأخرة ج�داً، والي�وم هناك 
مافيا تهري�ب كبيرة وأم�وال كبيرة 
تجنيها من تهريب البشر والمخدرات 
والسالح عبر حدود يصل طولها الى 
900 كيلومتر وه�ي الحدود التي لم 
تستطع تركيا ضبطها في التسعينات 

لمنع تس�لل مس�لحي ح�زب العمال 
الكردستاني من سورية حينها«.

التهري�ب  عصاب�ات  وكان�ت 
اختطفت األسبوع الماضي عسكرياً 
تركياً على الحدود بعد محاولته منع 
عملية تهريب 70 شخصاً الى سورية 
واس�تطاعت االس�تخبارات التركية 
استعادة العسكري بعملية »نوعية« 
بع�د ثالث�ة أيام، ف�ي إش�ارة الى أن 
تركيا بات�ت تواجه مافيا تهريب الى 

جانب مسلحي »داعش«.
ع�ن  الترك�ي  اإلع�الم  وكش�ف 
تهريب آالف الس�يارات الفارهة من 
تركيا بعد سرقتها على يد محترفين 
وبيعه�ا ف�ي أس�واق »داع�ش« في 
الرقه بأس�عار بخس�ة، فيما تحدث 
أح�د المهربي�ن إلى اإلع�الم التركي 
متخفي�اً وق�ال: »إن داع�ش يس�لّم 
المافيا التركية طلباته من السيارات 
ويطل�ب المزي�د من س�يارات الدفع 
الرباعي باس�تمرار، فيما يتم تمرير 
الس�يارات إلى س�ورية عبر الحدود 
الرسمية بعد تزوير أوراقها«. ورفض 
المهرب اإلجابة عن سؤال الصحافي 
حول عدم ارتياب مسؤولي الجمارك 
والح�دود التركية من عبور س�يارة 
تص�ل قيمته�ا ال�ى 200 أل�ف دوالر 
الى س�ورية ف�ي هذه الظ�روف وال 
يسألون من يفترض أنه صاحبها أو 
س�ائقها أو ماذا ستفعل السيارة في 

أرض الخالفة؟«.

»لعبة األوراق املكشوفة« لتهريب املتطرفني إىل سورية عرب تركيا

ه�ذه ليس�ت معادل�ة رياضي�ة خاطئ�ة 
وضعها الح�كام الع�رب، الذين ال يحس�نون 
قواعد العمليات الحس�ابية التقليدية )الجمع 
والط�رح والقس�مة والض�رب( إال في حدود 
نزعاته�م التقس�يمية ف�ي تش�تيت رعيتهم، 
وضرب مصالحهم ومن ثم عزلهم وتجميعهم 

في مخيمات بائسة.
فالمعادل�ة الت�ي ترونه�ا خاطئ�ة يراها 
بدالل�ة   ،100% صحيح�ة  الع�رب  الزعم�اء 
اعترافهم بها مؤخراً أمام كل الشعوب واألمم، 
عندم�ا هرع�وا عن بك�رة أبيهم إل�ى باريس 
والوق�وف  الفرنس�ية،  الحكوم�ة  لمواس�اة 
حزناً وحداداً على أرواح )12( فرنسياً، كانوا 

يعملون في صحيفة )شارلي أبدو(.
تصدر بعضهم الصفوف األمامية، وساروا 
في مواك�ب العزاء جنبا لجنب مع مايس�ترو 
اإلره�اب العالم�ي )بنيامي�ن نتنياه�و(. ل�م 
يس�تطع العاهل األردني أن يتحكم بعواطفه 
المتعاطفة مع أسر الضحايا، فأنفجر بالعويل 
وأجه�ش بالبكاء، ث�م انهم�رت دموعه على 
وجنتيه أمام عدس�ات الكاميرات المندهش�ة 

من هذا النفاق السياسي الفاضح.
ترى ما الذي س�تقوله أس�ر الضحايا في 
الوط�ن العرب�ي عندم�ا يش�اهدون وق�وف 
زعمائه�م مع أس�ر الضحايا ال�� )12( ؟. هل 
ش�اهدوا زعيماً عربياً واحداً تجشم الصعاب، 

ووق�ف وقفة وطنية صادقة مع أبناء جلدته، 
الذين استش�هدوا باأللوف على يد العصابات 
اإلرهابية ؟. هل فكر زعيم عربي واحد بزيارة 
أس�ر الضحايا ف�ي الع�راق وس�وريا ولبنان 
واليمن ومصر والسودان ونيجيريا ؟. ثم متى 
يس�أل الزعماء العرب أنفس�هم عن س�ر هذا 
التجاه�ل العالمي لضحايا اإلرهاب في ديارنا 
الخاوية على عروشها ؟. آخذين بنظر االعتبار 
أن الجريمة التي وقعت في فرنس�ا تتكرر في 
مدننا المنكوبة صباح مس�اء، ويس�قط فيها 
عش�رات األلوف م�ن األبري�اء، م�ن دون أن 
يتباكى علين�ا الحكام الع�رب، حتى ولو مرة 
واحدة ومن باب المجاملة اإلعالمية ؟.الجواب 

ه�و أن الحكام الع�رب يرون أن الفرنس�يين 
الذين سقطوا في فرنسا )وعددهم 12 فقط( 
أكبر بكثير من )1200( مواطناً س�ورياً بريئاً 
راح�وا ضحي�ة أعمال العنف ف�ي عين العرب 
)كوبان�ي( قبيل نهاية الع�ام الماضي، وأكبر 
بكثير من )1200( مواطناً يمنياً راحوا ضحية 
أعمال العن�ف في الجوف وم�أرب في صيف 
الع�ام الماض�ي، وأكب�ر من )1200( ش�هيداً 
لبناني�اً راح�وا ضحية الهجم�ات الصهيونية 
المتك�ررة على جنوب لبن�ان منذ عام 2006. 
وأكبر بكثير من )1200( ش�هيداً في نيجيريا 
ماتوا ف�ي الع�ام الماضي بعب�وات عصابات 
)بوك�و حرام(، وأكب�ر من )17000( ش�هيد 

من ضحايا معس�كر )س�بايكر( بالعراق على 
ي�د العصابات الظالمي�ة المجرمة، وأكبر من 
تسعة ماليين نازحاً سورياً هربوا من جحيم 
الغارات اإلرهابية، ويعيشون اآلن تحت وطأة 
العواصف الثلجية القاتلة، وأكبر من 120000 
نازحاً آش�ورياً وكلدانياً وس�ريانياً هربوا من 
بطش الخاليا الظالمية التي أحكمت قبضتها 
عل�ى الموصل، ويعيش�ون اآلن في مخيمات 
بدائي�ة وف�ي الكه�وف والودي�ان، وأكبر من 
120000 عربي�اً كويتي�اً يعيش�ون اآلن تحت 
مس�مى )الب�دون(، ويرزح�ون تح�ت وطأة 
األح�كام العنصري�ة الت�ي حرمته�م من حق 
التمتع بحق�وق المواطنة، وأكب�ر من 1200 

عربياً يعيش�ون في )قطر( م�ن دون حقوق 
تحت مسمى )البدون(، وأكبر من )167000( 
فلس�طينياً شردتهم إسرائيل من منازلهم في 
قطاع غزة وجرى إيوائهم في )83( مدرسة، 

من ضمنهم )5000( امرأة حامل.
هذه هي المعادلة الحس�ابية المريبة التي 
آمن بها الحكام الع�رب، وهذه هي قواعدهم 
األخالقية الصريحة التي س�اروا على نهجها، 
فنح�ن ال قيم�ة لن�ا ف�ي حس�ابات ه�ؤالء 
األغبي�اء الذي�ن يحكمونن�ا اآلن، ويتحكمون 
بنا وبمصيرن�ا المجهول. وهذه هي الحقيقة 

المرة التي ينبغي االعتراف بها.
ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين

فــي دفــاتــر الــزعــمــاء الــعــرب
12 أكـبـر مـن 1200

كاظم فنجان الحمامي



5www.almustakbalpaper.net

العدد )886(  االحد  18  كانون الثاني  2015 اعالنات

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كربالء

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد: 789/ج/2014

التاريخ  2014/11/9 
اعالن

اىل/ املحك�وم  اله�ارب  / )حس�ن جب�ارة  عل�وان 
الشبالوي  (

اوال: حكمت عليك هذه املحكمة بالس�جن ملدة سبع 
س�نوات وف�ق اح�كام امل�ادة 444/ اوال ورابعا من 

قانون العقوبات   )وذلك عن التهمة االوىل(
ثاني�ا: حكمت عليك�م هذه املحكمة بالس�جن ملدة  
س�بع س�نوات  وفق احكام املادة 444/اوال  ورابعا 

من قانون العقوبات )وذلك عن التهمة الثانية(.
  ثالث�ا: حكمت عليكم هذه املحكمة بالس�جن ملدة  
س�بع س�نوات  وفق احكام املادة 444/اوال  ورابعا 

من قانون العقوبات )وذلك عن التهمة الثالثة(.
رابعا: تنف�ذ العقوبات اعاله بحقه يف الفقرات )اوال 
وثانيا وثالثا( بالتعاقب فيما بينهما استنادا الحكام 

املادة 143 عقوبات. 
 وملجهولي�ة محل اقامتك  تقرر تبليغك   بصحيفتني 
محليت�ني لتس�ليم  نفس�ك  اىل هذه املحكم�ة او اىل 

اقرب مركز رشطة.
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

اعــالن
تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليج�ار يف مديري�ة بلدي�ة كرب�الء املقدس�ة عن 
ايجار)القواطع( املدرجة اوصافه  ادناه  وذلك بعد مرور )30( يوما تبدأ 
م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف اح�دى الصحف  اليومية  فعىل الراغبني 
باالش�راك باملزايدة  الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة 
صباحا  مس�تصحبني معهم وصل التامين�ات   القانونية البالغة )%30 
م�ن القيمة املقدرة لكامل فرة االيجار( .. ونس�خة م�ن هوية األحوال 
املدنية وبطاقة الس�كن ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور اللجنة 
واملس�اندين لها ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية ستجري 
املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة وال يجوز الدخول يف املزايدة اال صاحب 

وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء
العدد: 864/ج/2014

التاريخ: 2014/10/29
اعالن

اىل / املحك�وم الهارب  :) حس�ن عبد حس�ن 
املفرجي(

اوال: حكم�ت علي�ك هذه املحكمة  بالس�جن 
مل�دة خمس�ة ع�رش س�نة اس�تنادا الح�كام 
امل�ادة 289 عقوب�ات وبداللة مواد االش�راك 

47و48و49 منه.
ثاني�ا: تنف�ذ العقوب�ة اع�اله بالتعاق�ب مع 
/865 املرقم�ة   القضي�ة  يف  محكوميت�ه 

ج/2014 يف 2014/10/30 و 866/ج/2014 
يف 2014/10/26 

تبليغ�ك  تق�رر  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة   
بصحيفتني محليتني لتس�ليم نفسك اىل هذه 

املحكمة او اىل اقرب مركز رشطة. 
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد: 928/ج/2014
التاريخ: 2014/11/9
اعالن

اىل / املحك�وم اله�ارب  :) عالء ابو الليل 
سعدون(

حكم�ت عليك ه�ذه املحكم�ة  باالعدام 
ش�نقا حتى امل�وت وف�ق اح�كام املادة 
الرابعة/1 من قان�ون مكافحة االرهاب 
امل�ادة  رق�م 13 لس�نة 2005 وبدالل�ة 

الثانية/8 منه.
 وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك 
بصحيفتني محليتني لتس�ليم نفسك اىل 

هذه املحكمة اواىل اقرب مركز رشطة. 
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد: 897/ج/2014

التاريخ: 2014/10/28
اعالن

اىل / املحكومني الهاربني  :) برشى نعمه 
عب�د الرضا م�وىس ومحمد عب�د االمري 

عذاب عباس(
حكمت عليكما هذه املحكمة  بالس�جن 
ملدة  سبع سنوات استنادا الحكام القرار 
م�ن  والص�ادر   1994 لس�نة  1/36و2 

مجلس قيادة الثورة املنحل.
  وملجهولي�ة محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني لتس�ليم نفسك اىل 

هذه املحكمة اواىل اقرب مركز رشطة.
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كربالء

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد: 577/ج/2014

التاريخ  2014/11/17 
اعالن

اىل/ املحكوم  الهارب  / )صفاء محمد سامي مهدي 
الربيعي  (

اوال: حكم�ت علي�ك ه�ذه املحكم�ة بالس�جن ملدة 
خمس�ة عرش س�نة  اس�تنادا الح�كام امل�ادة 289 

عقوبات ذلك عن )التهمة االوىل( 
ثاني�ا: حكمت علي�ك هذه املحكمة بالس�جن اربعة 
امل�ادة 289/298  اس�تنادا الح�كام  ع�رش س�نة  

عقوبات ذلك عن )التهمة االوىل( 
ثالث�ا: كون الجريمتني مرتبط�ة ببعضها ارتباطا ال 
يقبل للتجزئة ولجمع بينهما وحدة الغرض لذا تنفذ 
بحقه العقوبة االش�د الواردة يف الفقرة )اوال( اعاله 

استنادا الحكام املادة 142 عقوبات.
 وملجهولي�ة محل اقامتك  تقرر تبليغك   بصحيفتني 
محليت�ني لتس�ليم  نفس�ك  اىل هذه املحكم�ة او اىل 

اقرب مركز رشطة.
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف كربالء

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد: 742/ج/2014

التاريخ  2014/9/25 
اعالن

اىل/ املحك�وم  اله�ارب  / )جبار عب�د الواحد عبد 
الكريم العقابي/اسم والدته بطحة مجبل  (

اوال: حكم�ت عليك ه�ذه املحكمة بالس�جن ملدة 
خمس�ة عرش س�نة  اس�تنادا الحكام املادة 289 
عقوبات وبداللة مواد االش�راك 47و48و49 منه 

و ذلك عن )التهمة االوىل( 
ثانيا: حكم�ت عليك هذه املحكمة بالس�جن ملدة 
اربعة عرش سنة  استنادا الحكام املادة 289/298 

عقوبات ذلك عن )التهمة االوىل( 
ثالث�ا: كون الجريمتني مرتبط�ة ببعضها ارتباطا 
ال يقب�ل للتجزئة ولجمع بينهما وحدة الغرض لذا 
تنفذ بحقه العقوبة االشد الواردة يف الفقرة )اوال( 

اعاله استنادا الحكام املادة 142 عقوبات.
 وملجهولية محل اقامتك  تقرر تبليغك   بصحيفتني 
محليتني لتس�ليم  نفس�ك  اىل هذه املحكمة او اىل 

اقرب مركز رشطة.
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كربالء 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد: 743/ج/2014
التاريخ: 2014/9/25

اعالن
اىل/ املحكوم الهارب:) محمد موىس 

عبود الطائي(
املحكم�ة   ه�ذه  علي�ك  حكم�ت    
بالس�جن خمسة عرش سنة استنادا 

الحكام املادة 315 عقوبات  
تق�رر  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة   
تبليغك بصحيفتني محليتني لتسليم 
نفس�ك اىل هذه املحكمة او اىل اقرب 

مركز رشطة. 
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء
العدد: 773/ج/2014

التاريخ: 2014/10/23
اعالن

اىل / املحكوم�ني الهارب�ني  :) االء حس�ني هوي�دي 
الحم�ود وف�راس حس�ني هوي�دي الحمود واس�ماء 

عطية كاظم الجالبي وكرار حيدر جواد الحينيابي(
اوال: حكم�ت عليكم ه�ذه املحكمة  بالس�جن املؤبد   
اس�تنادا الحكام املادة 443/ثالثا/خامس�ا عقوبات 
وبدالل�ة الق�رار 1631 لس�نة 1980 واالم�ر رق�م 7 

القسم 3 لسنة 2003 ذلك عن )التهمة االوىل( 
  ثانيا: حكمت عليكم هذه املحكمة  بالس�جن املؤبد   
اس�تنادا الحكام املادة 443/ثالثا/خامس�ا عقوبات 
وبدالل�ة الق�رار 1631 لس�نة 1980 واالم�ر رق�م 7 

القسم 3 لسنة 2003 ذلك عن )التهمة الثانية(
ثالثا: حكم�ت عليكم هذه املحكمة  بالس�جن املؤبد   
اس�تنادا الحكام املادة 443/ثالثا/خامس�ا عقوبات 
وبدالل�ة الق�رار 1631 لس�نة 1980 واالم�ر رق�م 7 

القسم 3 لسنة 2003 ذلك عن )التهمة الثالثة(
رابع�ا: تنفذ العقوبات الواردة يف الفقرات )اوال وثانيا 
وثالث�ا( بحقه�م جميع�ا بالتعاقب اس�تنادا الحكام 

املادة 142 عقوبات.
  وملجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم بصحيفتني 
محليت�ني لتس�ليم انفس�كم اىل هذه املحكم�ة او اىل 

اقرب مركز رشطة.
 القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

محكمة االحوال الشخصية يف كركوك
العدد 5194/ش2014/3

اىل /املدعى عليه/ احمد محمد سعيد
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم اعاله 
يف 2014/12/1 ويق�ي بالزام�ك بتأدي�ة 
نفقة ماضية لزوجتك املدعية) ازهار حسني 
احم�د( قدره�ا )مائ�ة الف دينار( ش�هريا 
واعتب�ار م�ن تاريخ تركه�ا يف 2014/1/7 
ولغاية 2014/10/19 ونفقة  مستمرة لها 
قدره�ا )مائة وعرشون الف دينار(ش�هريا 
اعتب�ارا من تاري�خ 2014/10/20  ونفقة 
مستمرة لالطفال بواقع )خمسة وتسعون 
الف دينار( شهريا للطفل محمد  و)تسعون 
الف دينار( شهريا للطفلة مريم من  تاريخ 
االدعاء يف 2014/10/20 وتحميلك الرسوم 
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة  واملصاري�ف 
تقرر تبليغ�ك اعالنا  بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني ول�ك حق االعراض والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية .
القايض 
عبد الرزاق مجبل عبد الرزاق

مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تسجيل لقب

بناء عىل الدع�وة املقامة من قبل 
املدع�ي )عب�اس كاظ�م ش�ر ( 
الذي يطلب تسجيل  لقبه وجعله 
)الزام�يل (  فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا س�بعة اي�ام وبعكس�ه 
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف 
الدعوى وفق احكام املادة14 من 
قان�ون االح�وال املدني�ة رقم  65  

لسنة 1972 املعدل.
املقدم
عامر هادي عبد
مدير شؤون احوال واسط

فقدان
فقدت من�ي  هوية 
)صالح  الطال���ب 
قاس���م  حم��دي 
املالك�ي( الص�ادرة 
م�ن املعه�د التقني 
الب�رة  الطب�ي 
قس�م الصيدلة عىل 
عليه�ا  يعث�ر  م�ن 
تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار.

فقدان
من���ي  فق�دت  
الط�الب   هوي��ة 
)قاس�م ج���واد 
الصادرة  س�الم( 
من املعهد التقني 
قس���م  االداري 
ادارة امل�واد ع�ىل 
م�ن يعث�ر عليها 
تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فقدت مني  هوية 
م���ن  الص�ادرة 
املهندس�ني  نقابة 
الع������راقي�ني 
بغ�داد  ف�����رع 
باسم)رمزي سالم 
عيل(عىل من يعثر 
عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فقدت  مني هوية 
الص�ادرة م����ن 
املهندس�ني  نقابة 
ف�رع الب����رة 
اختص�اص وق�ود 
للطاقة باسم)رعد 
محسن درش ( عىل 
م�ن يعث�ر عليه�ا 
تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

تنوية
ن�رشت يف جري�دة 
املس�تقبل العراقي 
ف�����ي  ع/872 
 2 0 1 4 /1 2 /2 5
اعالن كلية الربية 
في�ه  ورد  للبن�ات 
الوحدة  )مراجع�ة 
خط�أ  املس�ائية( 
والصحيح مراجعة 
الوحدة الحسابية.

فقدان

فق����دت من���ي  

الصادرة  الهوي��ة  

املع����هد  م����ن 

التقن��ي  ب�ص��رة  

باسم)مح�����مد 

مصطف��ى عب���د 

الحسني(   عل�ى من 

يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
من����ي   فق�دت 
هوي����ة غرف�ة 
الب�رة  تج�ارة 
باس�م ) زه���ري 
فنج�ان(  محم�د 
يعث�ر  م�ن  ع�ىل 
عليه�ا تس�ليمها 
اىل جهة االصدار .

اعالن
بناء عىل الطل�ب املقدم من 
محم�د  ابراهي�م  الس�يد) 
ع�يل  ( ال�ذي يطل�ب في�ه 
تس�جيل اللقب  م�ن) فراغ 
)اىل )الكنع�ان(  فم�ن لديه 
ه�ذه  مراجع�ة  اع�راض 
املديرية خالل مدة اقصاها 
ايام وبعكسه سوف  سبعة 
تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احكام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل
اللواء 
تحسني عبد الرزاق فليح 
مدير الجنسية العامة / وكالة

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل 
االربع���اء  العراق�����ي 
2015/1/14 العدد )884( 
اعالن دائ�رة الكاتب العدل 
اع�الن  الخصي�ب  اب�ي  يف 
معم�ل  مكائ�ن  تس�جيل 
انور فاض�ل جعفر ورد يف 
عنوان املعم�ل يف صناعية 
ابي الخصيب البدوية وبلد 
.. والصحيح  الس�يد خطأ 
يف صناعية اب�ي الخصيب 

الردية  وبلد السيد .
لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرة 

االتحادية
محكمة بداءة ابي الخصيب

العدد 16/ب/2015
التاريخ2015/1/15
اعالن

اقام املدع�ي) نصار مطرود بحلوك 
/16 املرقم�ة  البدائي�ة  (الدع�وى 

ب/2015 امام هذه املحكمة بحق 
املدعى عليهم  نصار مطرود بحلوك 
والس�يد رئي�س الوق�ف الس�ني/ 
يطل�ب  والت�ي  لوظيفت�ه  اضاف�ة 
فيها الحك�م بتصفية الوقف الذري 
للعق�ار املرق�م 176 مقاطع�ة 30 
مناوي لجم  فمن له عالقة بالوقف 
املذكور مراجع�ة املحكمة يف موعد 

املرافعة املوافق 2015/2/5م
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة االس�تئناف الب�رة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرة

العدد/14/بحث/2015
التاريخ/2015/1/15
اعالن

اىل املدعى عليه / نصري مجيد حبيب
عب�د  فاض�ل  )نهل�ة  املدعي�ة  اقام�ت 
/14 املرقم�ة  الدع�وى   الحس�ني( 

بحث/2015 ضدك تطل�ب فيها الحكم 
بالتفري�ق للهجر وق�د لوحظ من رشح 
الوارد م�ن مجلس البل�دي ملنطقة حي 
الجامعة ان�ك  مرتحل اىل جهة مجهولة 
وغري معلومة علي�ه تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
ام�ام مكت�ب البح�ث االجتماع�ي يوم 
2015/2/4 وعن�د ع�دم حض�ورك او 
من يمثلك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض
غازي داود سلمان

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واسط 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الصويرة
العدد: 13 / ش / 2015 

اعالن
اقام�ت املدعية زهراء عب�د الجبار 
طارش الدعوى امام هذه املحكمة 
والت�ي  13/ش/2015  واملرقم�ة 
تطلب فيها التفريق للهجر ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ لذا تق�رر تبليغك 
يف صحيفت�ني محليت�ني يف موع�د 
املرافعة املواف�ق 2015/1/25 ويف 
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول
القايض

االح�وال  محكم�ة 
الشخصية يف ابي غريب

العدد 275

التاريخ 2015/1/14

اعالن فقدان

املواط�ن  ق�دم 
محمود  رض�وان 

بطيخ طلبا املتضمن نصبه قيما 
عىل ش�قيقه / كنع�ان محمود 
بطيخ املفق�ود حاليا وامللصقة 
صورته اعاله تقرر نرش فقدانه 
يف صحيفتني محليتني يوميتني 
و  اع�راض  لدي�ه  م�ن  وع�ىل 
معلومات ع�ن املفقود مراجعة 
هذه املحكمة خالل مدة س�بعة 
ايام من تاريخ النرش
القايض
احمد مطر خليفة

مدة االيجارالقيمة المقدرة/ سنوياالمساحةرقم العقار وموقعهت

1
قاطع مخرضات علوة 

فريحة/رقم/12 جزء من 
40/10/4/1فريحة  

سنة واحدة279,36175,000,000م2  

2
قاطع مخرضات علوة 

فريحة/رقم/11 جزء من 
40/10/4/1فريحة

سنة واحدة279,36110,000,000م2  

3
قاطع مخرضات علوة 

فريحة/رقم/13 جزء من 
40/10/4/1فريحة

سنة واحدة279,36110,000,000م2  

4
قاطع مخرضات علوة 

فريحة/رقم/14 جزء من 
40/10/4/1فريحة

سنة واحدة279,36110,000,000م2  

5
قاطع مخرضات علوة 

فريحة/رقم/15 جزء من 
40/10/4/1فريحة

سنة واحدة279,36110,000,000م2  

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلدية كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

العدد /709
التاريخ/ 1/12 /2015

العدد /ب/5
التاريخ/ 1/11 /2015

م.ر.مهندسني
ضياء محادي جاسم الزبيدي
مدير بلدية كربالء املقدسة

املهندس 
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

اعــالن
تعلن  مديرية  بلديات كربالء املقدسة/ لجنة البيع وااليجار عن تاجري العقارات املدرجة  
يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الحسينية يف املزايدة العلنية   فعىل الراغبني باالشراك  
الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف  الساعة العارشة صباحا  بعد مرور  )30( ثالثون يوم 
تب�دأ م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم وصل التامين�ات القانونية البالغة %30 
من القيمة التقديرية ونس�خة من هوية األحوال املدنية  ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور النرش واالعالن واملصاريف االخر.

المساحةرقم العقارالتفاصيلت
مدة 

االيجار
القيمة التقديرية رقما

حانوت/عطيشي1
63جزء من القطعة 

51/863/26جعيفنية
15م2

ثالث 
سنوات

)2500000(مليونان وخمسمائة الف 
دينار سنويا

حانوت/عطيشي2
65جزء من القطعة 

51/863/26جعيفنية
15م2

ثالث 
سنوات

)2500000(مليونان وخمسمائة الف 
دينار سنويا

حانوت/عطيشي3
69جزء من القطعة 

51/863/26جعيفنية
15م2

ثالث 
سنوات

)2500000(مليونان وخمسمائة الف 
دينار سنويا

حانوت/عطيشي4
71جزء من القطعة 

51/863/26جعيفنية
15م2

ثالث 
سنوات

)2750000(مليونان وسبعمائةوخمسون 
الف دينار سنويا

حانوت/عطيشي5
72جزء من القطعة 

51/863/26جعيفنية
15م2

ثالث 
سنوات

)2750000(مليونان وسبعمائة 
وخمسون الف دينار سنويا

حانوت/عطيشي6
74جزء من القطعة 

51/238/26جعيفنية
19م2

ثالث 
سنوات

)2750000(مليونان وسبعمائة 
وخمسون الف دينار سنويا

حانوت/عطيشي7
75جزء من القطعة 

51/238/26جعيفنية
15م2

ثالث 
سنوات

)2750000(مليونان وسبعمائة 
وخمسون الف دينار سنويا

حانوت/عطيشي8
76جزء من القطعة 

51/238/26جعيفنية
12م2

ثالث 
سنوات

)2250000(مليونان ومائتان وخمسون 
الف دينار سنويا

حانوت/عطيشي9
77جزء من القطعة 

51/238/26جعيفنية
20م2

ثالث 
سنوات

)2500000(مليونان وخمسمائة  الف 
دينار سنويا

حانوت/عطيشي10
78جزء من القطعة 

51/238/26جعيفنية
7م2

ثالث 
سنوات

)2000000(مليونا    دينار سنويا

حانوت/عطيشي11
79جزء من القطعة 

51/238/26جعيفنية
22م2

ثالث 
سنوات

)2500000(مليونان وخمسمائة  الف 
دينار سنويا

حانوت/عطيشي12
70جزء من القطعة 

51/863/26جعيفنية
15م2

ثالث 
سنوات

)2500000(مليونان وخمسمائة  الف 
دينار سنويا

قاعة وادارة/عطيشي13
 جزء من القطعة 

51/238/26جعيفنية
205م2

ثالث 
سنوات

)3000000(ثالثة ماليني     دينار سنويا
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النفط توافق عىل زيادة حصة كركوك من املشتقات النفطية 
      بغداد/المستقبل العراقي

اتفقت محافظة بغداد مع غرفة التجارة، لتسهيل آلية دخول 
الشركات األجنبية إلى العاصمة لغرض االستثمار .

وقال رئيس هيئة المستشارين في المحافظة كامل السعدي, 
إن “ المحافظة س�تختار خب�راء اقتصاديين لوضع آلية محددة 

لدخول الشركات االجنبية الرصينة فقط لغرض االستثمار”.
وأضاف السعدي أن “ المحافظة ال يمكنها في موازنة العام 
الحالي، تنفيذ جميع المشاريع لعدم توفر التخصيصات الكافية 
“. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اكد إن تعطيل االستثمار 
يش�به تنفيذ عملية ارهابية ، داعيا ال�وزارات والمحافظات إلى 

فتح باب االستثمار وتقليل المعوقات الروتينية.

      بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراع�ة عن اس�تمرارها باس�تالم محصول 
الذرة الصفراء للموسم ألزارعي -2014 2015 وتجهيز المربين 
بحبوب ال�ذرة الصفراء العلفية .وقال هارون رش�يد الحجامي 
مدير اعالم الوزارة في بيان صحفي, ان “شركة مابين النهرين 
العامة للبذور قامت باس�تالم محصول الذرة الصفراء للموسم 
الزراعي 2015-2014 من الفالحين والمزارعين وبالتنسيق مع 
مديري�ات الزراعة .وأوضح الحجامي, ان “الكميات المس�تلمة 
بلغ�ت أكثر م�ن 155 أل�ف طن م�ن عراني�ص ال�ذرة الصفراء 
“,مضيف�ا ان�ه” قامت الش�ركة وبالتنس�يق مع دائ�رة الثروة 
الحيواني�ة بتجهي�ز مربي االثروة الحيواني�ة  ب� 7939 طن من 

حبوب الذرة الصفراء العلفية المدعومة .

      بغداد/المستقبل العراقي

ش�كلت وزارة البلديات لجاناً متخصصة إلنجاز المش�اريع 
المتلكئة والمش�اريع التي مازالت في طور االنجاز.وقال وزير 
البلدي�ات عبد الكريم االنص�اري ، إن “ الوزارة وضعت برنامجاً 
يقتض�ي توكي�ل الدوائ�ر المعنية، إلحص�اء جميع المش�اريع 
المتلكئة والمش�اريع التي مازالت في ط�ور اإلنجاز في جميع 
المحافظات، وإنجازها بأسرع وقت ممكن”. وأوضح االنصاري 
أن “الوزارة س�تتجه إلى استثمار المشاريع ذات الدفع باآلجل ، 

لمعالجة عقبات الخطة التقشفية الموضوعة”.

بغداد تتفق مع غرفة التجارة 
لتشجيع دخول الرشكات األجنبية

الزراعة تعلن  استالم أكثر من 155 
ألف طن من »الذرة الصفراء«

البلديات تشكل جلان إلنجاز 
املشاريع املتلكئة

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التجارة، عن وضعها حلوال لالنتهاء 
م�ن مش�كلة  تأخر مف�ردات البطاق�ة التموينية إلى 
الوكالء ,كاش�فة ع�ن تأمينها الس�كر والزيت والرز 
والطحي�ن لع�دة أش�هر ضم�ن المف�ردات التموينية 
للع�ام الحالي، وبينت أنها أوصل�ت تلك المفردات الى 
مناطق بعض المحافظات بالطائرات. وقال مستشار 

وزارة التج�ارة محم�د ط�ه 
الهدل�وش, ان حلول الوزارة 
لتالفي تاخي�ر وصول مواد 
ال�ى  التمويني�ة  البطاق�ة 
ال�وكالء والمواطنين تمثلت 
بالتعاق�د على تلك المفردات 
من مناش�ئ عالمية بش�كل 
ال�ى  اللج�وء  دون  مباش�ر 
وسيط , الفتا الى إن الوزارة 
البطاق�ة  م�واد  أمن�ت  ق�د 
التموينية لهذا العام للس�كر 
والزي�ت لثالثة أش�هر والرز 
ألربعة أشهر والطحين لستة 
أشهر”، مشيرا الى أن “هناك 

مفاوض�ات لتوفير م�ادة حليب األطف�ال”. وأضاف 
الهدل�وش أن “الدول�ة ج�ادة ف�ي إيص�ال المفردات 
التموينية لهم بالوس�ائل المتاح�ة ومنها إيصال تلك 
المفردات بالطائرات إلى تلك المناطق”، مؤكداً وجود 
“مناطق يصعب إليها إيصال البطاقة التموينية بسبب 
الظروف األمنية ولكن بإشراف دائرة الرقابة والدائرة 
المعنية ومكت�ب المفتش العام وصل�ت الى الرمادي 
وديالى والموصل وقسم من كركوك وصالح الدين”.

وبي�ن الهدلوش أن “الوزارة 
ج�ادة بتحدي�ث أي معلومة 
الم�ادة  بوص�ول  تس�اهم 
الغذائية الى المواطن بشكل 
اإلعالميي�ن  داعي�اً  جي�د”، 
ال�ى أن “يكون�وا ج�زءاً من 
لمراقبة  المجتمعية  الرقابة 
الم�واد  مف�ردات  إيص�ال 
المواط�ن  ال�ى  التمويني�ة 
وإخبار الوزارة بأمانة وعن 
المعروفة  القن�وات  طري�ق 
عن أي حال�ة تالعب او عدم 
وصوله�ا بعيداً ع�ن حاالت 

التشهير باإلعالم”.

التجارة تضع خطة إلهناء تأخر وصول 
مفردات »التموينية«

     ديالى/المستقبل العراقي

أك�د محاف�ظ ديال�ى عام�ر 
المجمعي، امس الس�بت، حاجة 
المحافظ�ة الى اكثر من 75 الف 
وح�دة س�كنية لمعالج�ة ازمة 
السكن الخانقة داخل المحافظة، 
داعياً الى زيادة سقف القروض 
لبن�اء  للمواطني�ن  المالي�ة 
المجمع�ي,  المس�اكن.وقال 
إن “ديال�ى تعان�ي من�ذ عقدين 
م�ن أزم�ة س�كن خانق�ة بدأت 
تداعياتها الس�لبية تبرز بش�كل 
الفت في مراكز المدن الرئيسية 
التج�اوزات  كث�رة  خ�الل  م�ن 
وتش�ويه خرائط المن�ازل عبر 
عملي�ات الف�رز المس�تمرة من 
اجل اس�تيعاب الزيادة الحاصلة 
الس�كان”.واضاف  أع�داد  ف�ي 
ان “ديالى بحاجة ماس�ة الكثر 
س�كنية  وح�دة  ال�ف   75 م�ن 
جدي�دة لمعالج�ة ازمة الس�كن 

تداعياته�ا  وتقلي�ل  الخانق�ة 
عل�ى مراك�ز الم�دن الرئيس�ية 
الس�يما بعقوبة”، الفت�ًا الى ان 
“تجربة بناء مجمعات س�كنية 
من قب�ل الحكومة لم تنجح في 
اداء االه�داف المرج�وة لكونها 
مشاريع متاخرة وتعاني الكثير 
من المش�اكل”.ودعا المجمعي 
الحكوم�ة االتحادية الى “زيادة 
س�قف الق�روض المالي�ة لبناء 
المواطنين  المس�اكن من قب�ل 

واعطاء الشرائح الفقيرة اولوية 
من اج�ل تامين بناء منازل تليق 
الى  العراقي”.يش�ار  بالمواطن 
ان العراق يعاني من أزمة سكن 
خانقة نظراً لتزايد عدد س�كان 
المجمعات  العراق قياس�ا بعدد 
عج�ز  إل�ى  إضاف�ة  الس�كنية، 
المواط�ن ذي الدخ�ل المح�دود 
عن بن�اء وحدة س�كنية خاصة 
به بسبب غالء األراضي والمواد 

اإلنشائية.

دياىل تؤكد حاجتها ألكثر من 75 ألف 
وحدة سكنية ملعاجلة أزمة السكن

    بغداد/المستقبل العراقي
 

طالب محافظ كرك�وك نجم الدين 
كري�م، وزارة النف�ط بزي�ادة حص�ة 
المحافظة م�ن المش�تقات النفطية، 
وأك�د أن المحافظة تعان�ي نقصاً في 
المنتج�ات النفطية بعد اس�تقبال 72 
أل�ف عائل�ة نازح�ة وتوق�ف مصفاة 
بيجي، وفيما أب�دى وزير النفط عادل 
عب�د المه�دي “اس�تجابته” لمطالب 
إدارة كركوك، أكد أن الوزارة تعمل على 
تحقيق ما يس�هم في تذليل المعوقات 
التي تواج�ه المحافظة.وقال المكتب 
اإلعالمي لمحافظ كركوك نجم الدين 
كريم ف�ي بيان صحف�ي,إن المحافظ 
التقى خ�الل زيارت�ه للعاصمة بغداد، 
النف�ط  وزي�ر   ، الماض�ي  الخمي�س 
وج�رى خ�الل اللق�اء ت�دارس واقع 
القطاع النفطي في كركوك والجهود 
الت�ي تبذله�ا إدارة كرك�وك ف�ي ظل 
التحديات األمنية واالقتصادية بتوفير 
احتياجات أهال�ي المحافظة.وأضاف 
أن “محاف�ظ كرك�وك طال�ب خ�الل 
اللقاء بزيادة حص�ص المحافظة من 
مادة البنزين والكاز والنفط األبيض”، 
مبين�اً أن “المحافظ�ة تعان�ي نقص�اً 
ف�ي المش�تقات النفطي�ة خاصة بعد 
أن اس�تقبلت أكث�ر م�ن 72 ألف عائلة 
نازح�ة، وتوقف اإلنتاج ف�ي مصفاة 
بيج�ي عقب س�يطرة إرهابيي داعش 
عل�ى عدد م�ن المدن”.وأش�ار إلى أن 

المحافظ أكد على ضرورة زيادة حصة 
أصح�اب المولدات من ال�كاز المجهز 
نتيج�ة زي�ادة س�اعات قط�ع التي�ار 
الكهربائ�ي بس�بب الضغوط�ات التي 
تواج�ه كركوك جراء أزم�ة النازحين 

المكت�ب اإلعالمي،  اإلنس�انية”.وأكد 
أن “اللقاء تناول أيضاً تدارس إمكانية 
وحص�ة  النفطي�ة  القط�اع  تطوي�ر 
المحافظ�ة م�ن البت�رودوالر وزيادة 
اإلنتاج بما يص�ب في خدمة الموازنة 

االتحادي�ة، ويعود بالخي�ر واالزدهار 
ألهالي كركوك وجميع العراقيين”.

 من جانبه أبدى وزير النفط عادل 
عبد المهدي “تفهماً كبيراً واس�تجابة 
لمطال�ب إدارة كرك�وك”، مؤك�داً أن، 

ال�وزارة “تعم�ل عل�ى تحقيقه�ا بما 
يس�هم ف�ي تذلي�ل المعوق�ات الت�ي 
تق�وم  وه�ي  المحافظ�ة  تواجهه�ا 
بتقديم أفض�ل خدمات رغم التحديات 

التي تواجه البالد وخاصة كركوك”.

      بابل/المستقبل العراقي

أعلنت هيأة اس�تثمار بابل، عن س�حب 
سبع رخص استثمارية لقطاع السكن في 
باب�ل من أصل تس�ع، وفيما عزت الس�بب 
إلى عدم “كفاءة المس�تثمرين” في تنفيذ 
المش�اريع، أكدت مفاتحة الهيئة الوطنية 
لالستثمار باتخاذ قرار مشترك مع مجلس 
ال�وزراء بإمكانية إع�ادة إعالنها كفرصة 
استثمارية.وقال رئيس هيأة استثمار بابل 

وكالة باس�م الجناب�ي ، إن “الهيأة منحت 
تس�ع رخص اس�تثمارية لقطاع الس�كن 
من�ذ تأسيس�ها ع�ام 2008 وغالبيتها لم 
يت�م العم�ل بها وتم س�حب س�بع رخص 
اس�تثمارية موزعة عل�ى أقضية ونواحي 
المحافظة بس�ب عدم كفاءة المستثمرين 

في تنفيذ المشاريع االستثمارية.
“الفرص�ة  أن  الجناب�ي  وأض�اف 
االس�تثمارية الوحيدة التي يج�ري العمل 
فيها هي مجمع الكوثر في ناحية أبو غرق 

)15 كم جنوبي غرب الحلة( وعدد الوحدات 
الس�كنية فيه 1050 وحدة سكنية”، مبيناً 
أن “بقي�ة المش�اريع تم س�حب رخصها 
وم�ن ضمنها مش�روع ارض بابل وس�ط  
الحلة وهو من أهم الرخص االس�تثمارية 
أن  الجناب�ي  بابل”.وأوض�ح  ف�ي مدين�ة 
“هي�أة االس�تثمار إذا م�ا قام�ت بتصفية 
باب�ل فس�وف  أرض  لمش�روع  قضائي�ة 
تحت�اج إلى س�نوات عدة ما يس�بب ضرراً 
كبيراً عل�ى أبن�اء المحافظ�ة والمصلحة 

العام�ة”، مش�يراً إل�ى أن “مفاتحة الهيأة 
الوطنية الس�تثمار م�ن اجل اتخ�اذ قرار 
مش�ترك م�ع مجل�س ال�وزراء بإمكانية 
إعادة إعالنها كفرصة استثمارية وتصفية 
حقوق المس�تثمر الس�ابق مع المستثمر 
الجديد”.وأش�ار الجنابي إلى أن “ضرورة 
وج�ود آلي�ة اقتصادية تس�مح باقتراض 
المستثمرين من البنوك الحكومية وتفعيل 
دورها لتأخذ دور كبير في تحسين المناخ 
االس�تثماري م�ن خ�الل فتح الحس�ابات 

للمستثمرين األجانب والعراقيين وبالعملة 
األجنبية والعملة المحلية ومنح القروض 
وتس�ليف  إق�رار  وأيض�اً  له�م  الميس�رة 
بالش�راء وح�دات  الراغبي�ن  المواطني�ن 
سكنية من مشاريع الس�كن االستثمارية 
أو بضم�ان الوحدات الس�كنية إضافة إلى 
رواتب موظف�ي الدولة، من أجل أن تكون 
ويك�ون  للرأس�مال  كامل�ة  دورة  هن�اك 
الالعب الرئيس هو المص�ارف الحكومية 

واألهلية”.

     واسط/المستقبل العراقي

أعلنت محافظة واسط، أمس السبت، عن 
توقي�ع مذكرة تفاه�م مع إحدى الش�ركات 
الصينية إلعداد الدراسات والتصاميم والتنفيذ 
للمشاريع المستقبلية في المحافظة، وفيما 
أكدت أنها وجهت دعوة رسمية لتلك الشركة 

لزيارة المحافظة.
واس�ط  لمحاف�ظ  األول  النائ�ب  وق�ال 
ع�ادل حمزة غري�ب ، إن “وف�داً من حكومة 
واس�ط المحلية برئاس�ته وعضوية عدد من 
المسؤولين أنهى زيارة رسمية الى جمهورية 
الصين الشعبية زار خاللها شركة جونغ جي 
الصيني�ة المتخصصة في مجال اإلنش�اءات 
واالس�تثمار والتج�ارة الدولي�ة ووقع معها 

مذكرة تفاهم مهمة”.
وأض�اف غري�ب أن “الوف�د المحلي أطلع 
عل�ى مصانع الش�ركة الموج�ودة في مدينة 
جيني�ن الصيني�ة وكذل�ك عل�ى مش�اريعها 
المنف�ذة في م�دن صينية ع�دة وتعرف على 
المختلف�ة  المش�اريع  لتل�ك  التنفي�ذ  آلي�ات 
والتقنيات المس�تخدمة فيها”، مشيراً إلى أن 

“الزي�ارة أس�فرت عن توقيع مذك�رة تفاهم 
مش�تركة بيننا وبين مدير الشركة السيد يبن 
ين تتعل�ق بفتح آفاق التعاون معها ودعوتها 
لزي�ارة المحافظ�ة للتع�رف عل�ى مختل�ف 
الجوانب فيها الس�يما المشاريع المستقبلية 
المختلفة”.وتابع غري�ب أن “المذكرة نصت 
عل�ى توجيه الدع�وة للش�ركة لإلطالع على 
المش�اريع الموج�ودة في محافظة واس�ط 
والتصامي�م  الدراس�ات  تقدي�م  وإمكاني�ة 
والتنفي�ذ لتل�ك المش�اريع وفق�اً للقواني�ن 
العدي�د م�ن  أن  العراقية.”يذك�ر  واألنظم�ة 
الش�ركات األجنبية تعمل حالياً في محافظة 
واس�ط بضمنها ثالث من كبريات الش�ركات 
الصيني�ة وه�ي ش�ركة الواحدة الت�ي تقوم 
باس�تثمار حق�ل االح�دب النفط�ي )30 كم 
غرب الكوت( وش�ركة ش�نغهاي التي تقوم 
بتنفيذ مشروع كهرباء واسط الحرارية )60 
ك�م ش�مال الكوت( إضافة الى ش�ركة س�ي 
جي س�ي الصينية التي تقوم بتنفيذ مجاري 
قضائي الصويرة والحي إضافة الى عدد آخر 
من الش�ركات الصينية الثانوني�ة التي تعمل 

بمعية الشركات الثالث المذكورة.

     ذي قار/المستقبل العراقي

كشفت دائرة عمل ذي قار، امس السبت، 
ع�ن وجود نحو ثالث�ة االف عامل اجنبي في 
المحافظ�ة يعمل�ون ب�دون حصوله�م على 
رخ�ص رس�مية، مبدي�اً اس�تغرابه من دفع 
بع�ض المؤسس�ات الحكومية لما اس�ماها 
بالعمالة غير الماهرة اجورا تفوق ما تدفعه 

تلك المؤسسات للعمالة العراقية.
وقال مدير الدائرة طاهر مسلم البكاء, إن 
“الدائرة وبالتنس�يق مع مجل�س المحافظة 
الش�ركات  م�ع  اتص�ال  قن�وات  فتح�ت 
االستثمارية المحلية واالجنبية العاملة داخل 
المحافظ�ة الص�دار اجازات عم�ل للعاملين 
االجتماع�ي  الوض�ع  عل�ى  حفاظ�ا  لديه�ا 

واالمني”.
واكد البكاء “وجود نحو ألفي عامل اجنبي 
يعملون لدى الش�ركات االس�تثمارية ونحو 
أل�ف عامل يعملون ف�ي المح�الت التجارية 
والمنازل وبعض المؤسسات الحكومية دون 
حصولهم على رخص رس�مية”، مشيرا الى 
ان “ذلك س�يؤثر على فرص العمل للعاطلين 
العراقيين في المحافظة والبالغ عددهم نحو 

200 الف عاطل”.
وابدى مدير دائرة عمل ذي قار استغرابه 
م�ن “دفع بعض المؤسس�ات الحكومية لما 
اسماها بالعمالة غير الماهرة اجورا تفوق ما 

تدفعه تلك المؤسسات للعمالة العراقية”.
واكد وزير العمل والش�ؤون االجتماعية 
محمد شياع السوداني، امس االول الخميس 
)15 كان�ون الثان�ي 2015(، تخصي�ص 28 
لجنة تفتيش�ية في العاصمة بغداد لمالحقة 
غي�ر  بص�ورة  الواف�دة  االجنبي�ة  العمال�ة 

شرعية.

ثالثة أالف عامل أجنبي 
يعملون يف ذي قار بدون 

رخص رسمية

استثامر بابل تسحب سبع رخص ملشاريع متلكئة

واسط توقع مذكرة تفاهم مع رشكة صينية 
     بغداد/المستقبل العراقيوتدعوها إىل زيارة املحافظة

الم�وارد  وزي�ر  دع�ا 
المائي�ة محس�ن الش�مري، 
مجل�س القض�اء األعلى إلى 
تفعيل قان�ون الري المعطل 
للتخلص من المش�اكل التي 

تواجه الري .
 ج�اء ذل�ك عل�ى هامش 
مجل�س  بعض�و  لقائ�ه 

الفت�الوي  الن�واب حس�ون 
ف�ي  ل�ه  المراف�ق  والوف�د 
بيان  بالوزارة.وذكر  مكتب�ه 
ق�دم  “الوف�د  ان  لل�وزارة, 
ش�رح مفصل عن المش�اكل 
تواج�ه  الت�ي  والمعوق�ات 
الواقع االروائي في االقضية 
الواقع�ة في كل  والنواح�ي 
من محافظتي بابل وواسط، 
وقدموا المقترحات والحلول 

التي تناسب الواقع االروائي 
للمنطقتين”.

ان  ال�ى  البي�ان  واش�ار 
“الوزير أك�د على ان الوزارة 
وضعت خط�ة فعالة وقيمة 
بالواق�ع  النه�وض  لغ�رض 
االروائ�ي والزراع�ي ألنهما 
جانب�ان ال يفترق�ان اب�دأ”، 
مبينا ان “ الوزير دعا مجلس 
لتفعي�ل  االعل�ى  القض�اء 

قان�ون الري المعط�ل وذلك 
التج�اوزات  م�ن  للتخل�ص 
والمش�اكل الت�ي تواجه هذا 
الى مش�كلة  القطاع أضافة 
التل�وث التي تواج�ه االنهار 
ف�ي عم�وم الب�الد”. وبي�ن 
ان�ه” كما  دعا الش�مري الى 
عدم انشاء بحيرات االسماك 
لم�ا له�ا م�ن تأثير مباش�ر 
على حص�ة المياه بالنس�بة 
لالراض�ي الزراعي�ة وع�دم 
أيصال الحص�ص الى ذنائب 
االنه�ر”. واوض�ح البيان ان 
النائب  “الوزي�ر بح�ث م�ع 
الواق�ع  الفت�الوي  حس�ون 
امكاني�ة  وم�دى  االروائ�ي 
الوزارة من تقديم المساعدة 
لجميع المزراعين والفالحين 
والعمل على ايصال الحصص 
المائي�ة لالراض�ي الزراعية 
المس�تفيدة منها، واالسراع 
الى اق�رار الموازنة من اجل 
تطوير وتقدي�م األفضل من 
الموس�ومة  الخط�ة  خ�الل 

للوزارة”.

وزير املوارد املائية يدعو لتفعيل قانون الري املعطل 

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، أمس الس�بت, 
عن م إطفاء محط�ة الجادرية التحويلية 
ف�ي جان�ب الرصافة م�ن العاصمة بغداد 
إلغراض الصيانة.وقال المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في 
بيان صحفي, انه “تم انجاز أعمال الصيانة 
االضطراري�ة لمحطة الجادرية التحويلية 

)132 ك.ف(، بع�د إطفاءه�ا , أمس األول 
الجمعة, ، من الس�اعة السادس�ة صباحا 

ولغاية الساعة السادسة مساًء.
واض�اف” ان�ه تم�ت الصيان�ات ف�ي 
غرفة  )الباز بار رقم 2( لخط نقل الطاقة 
الكهربائي�ة )دورة حراري�ة � جادري�ة( 
رق�م )1(، وقد تأثرت ف�ي عملية اإلطفاء 
ارخيتة, والجادرية, والعراصات,  مناطق 

وكرادة مريم”.

اطفاء حمطة اجلادرية التحويلية
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هل يع�رف الق�ارئ أن مدينة برمنغه�ام، ثانية 
م�دن بريطاني�ا حجماً، ه�ي مدينة للمس�لمني 
فق�ط وُيمن�ع عىل غري املس�لمني دخوله�ا، وأن 
رشط�ة ديني�ة إس�امية تج�وب أحي�اء يف لندن 
وتعاق�ب بالَجلد الذي�ن يخالفون تعالي�م الدين 
ته�دد  اإلس�امية  »البلطج�ة«  وأن  اإلس�امي، 
باجتياح أوروبا؟طل�ع بهذه املعلومات الخطرية 
ستيفن إيمرسون يف مقابلة عىل تلفزيون فوكس 
يف الوالي�ات املتح�دة. ه�و يوَص�ف بأن�ه »خبري 
يف اإلره�اب«، ف�إذا كان كذلك فأن�ا عالم فيزياء 

نووية يبحث عني املوساد الغتيايل.
برمنغه�ام تض�م أكث�ر م�ن ملي�ون مواط�ن، 
واملس�لمون بينهم 234.411 ش�خصاً، أي حواىل 

الربع، وهي حتماً مفتوح�ة لجميع الناس. وقد 
وصف رئيس الوزراء ديفيد كامريون إيمرس�ون 
بأن�ه »أحم�ق بالكام�ل«، وإن�ه غ�ّص بطعامه 
وهو يسمعه. واعتذر إيمرس�ون بعد ذلك ملدينة 

»برمنغهام الجميلة«.
مقدم�ة الربنام�ج جينني بريو علّق�ت عىل كام 
إيمرس�ون بالق�ول: هل تع�رف م�اذا يعني هذا 
ال�كام يل؟ إن�ه يبدو كخاف�ة. وال ت�زال مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي تهاجمه�ا وضيفها حتى 
اليوم.إيمرس�ون ق�د يك�ون أحم�َق، وب�ريو قد 
تك�ون أحمق منه ألنها صدقته، غري أن الربنامج 
والخب�ري لهما ماي�ني املش�اهدين، والحمق هو 
صفة غالبة يف الب�ر، فا بد أن هناك َمْن صّدق 

كام األحم�ق والحمقاء لندفع نح�ن الثمن مرة 
أخرى.أق�ول ألمثالهم�ا: فين�ا ما يكفين�ا، وهم 
ال يحتاج�ون إىل اخرتاع الته�م، فنحن أول أعداء 
ألنفس�نا، وما عىل املتطرف، األحمق مرة أخرى، 
أو الليك�ودي ال�ذي يؤيد قتل األطفال، س�وى أن 
يجّد ويجتهد ويبحث وسيجد أن فينا من العيوب 
الحقيقية، حكاماً ومحكومني، ما ال يحتاج معه 

إىل اخرتاع.أع�رتف بأنن�ي رسرت كث�رياً بحمل�ة 
الصحاف�ة الربيطانية والناس عىل برنامج بريو، 
وفوكس نيوز كلها، فالش�بكة عىل يمني اليمني، 
وأتهمه�ا بأنه�ا عدو للع�رب واملس�لمني. وكان 
مالك فوكس نيوز، األس�رتايل األص�ل )وأقول با 
أصل(، روبرت مريدوخ كتب تغريدة يطالب فيها 
جميع املسلمني حول العالم باالعتذار عن إرهاب 

باريس.
ما يقول هذا املسّن، األحمق بدوره، هو إن جميع 
املس�لمني رشكاء إرهابي�ني ثاث�ة لم يس�معوا 
به�م إطاقاً قبل ما ارتكب�وا من إرهاب.مريدوخ 
مس�يحي، وأعتق�د أنه يع�رف ما يف الت�وراة من 
إبادة جنس ومومس�ات، وهو م�ا ليس موجوداً 
يف الق�رآن الكريم إطاقاً. أتحداه إىل مناظرة عىل 
تلفزيون فوكس ليعرف املشاهدون َمْن هو دين 
الجريم�ة وَمْن هو دين الس�ام.أبقى مع امليديا، 
ولك�ن أنتقل اىل جريدة »لوموند«، وهي يف كتابي 
الشخيص رصينة موضوعية محرتمة، والخطأ ال 
يلغي رأيي فيها.بعد ما تعرضت له مجلة »شاريل 
إيب�دو« من إره�اب صدرت »لومون�د« وعنوانها 

الرئييس »11 أيلول )سبتمرب( فرنيس«.
إره�اب 2001/9/11 أدى إىل م�وت ثاث�ة آالف 
أمريكي واإلرهاب يف فرنسا قِتل فيه 17 شخصاً، 
ول�م تص�دم طائ�رات مدني�ة برَج�نْي يعانقان 
الغيوم وتدمرهما. ثم إن إرهاب فرنس�ا كانت له 
نتيجة إيجابية جداً فق�د تذّكر الرئيس األمريكي 
أن فرنس�ا أقدم حلي�ف للواليات املتح�دة، ولعل 
األمريكيني يط�وون صفحة »بطاطا )بطاطس( 
الحرية« و«خبز محمص الحرية« وغري ذلك مما 
س�معنا ألن فرنس�ا الحرية واملساواة واألخاء لم 
تؤيد ح�روب بوش االبن التي كان�ت بربرية عىل 
نط�اق دول، ولي�س عىل نط�اق إرهابي�ني أفراد 

ندينهم إدانة كاملة.

جهاد �خلازن

»إرهاب« فوكس نيوز

 ،Culture of Poverty مصطلح ثقافة الفق�ر

ينس�ب إىل عالم إنثربولوجيا األمريكي أوسكار 

لوي�س Oscar Lewis يف دراس�ته ع�ىل بعض 

األحي�اء املتخلفة يف مدينة مكسيكوس�يتي يف 

املكسيك، وعىل بعض أبناء جالية »بورتريكو« 

املهاجرين للعيش يف مدينة نيويورك األمريكية 

يف أواخر خمسينات القرن املايض.

وبالتأكيد، فارٌق كب�ري بني عاج الفقر وعاج 

ثقافة الفقر، فاألوىل أسهل بكثري، فقط ُيعطى 

الفق�ري ما يكفيه م�ن أم�وال ومعونات حتى 

يخ�رج م�ن دائرة الفق�ر، ولكن ع�اج ثقافة 

الفقر أمر ال يمكن التعامل معه بسهولة؛ فهو 

يحتاج إىل زمن طويل، وتغيري نمط حياة الفرد 

أو األرسة الت�ي تعيش تلك الثقافة؛ لتنتقل من 

ثقاف�ة الفقر إىل ثقافة الغن�ى أو الكفاية عىل 

األقل.

اقتصادياً، تقوم السياسات املوجهة عادة عىل 

ع�اج الفقر، أو الفقر املدق�ع، وهو انخفاض 

دخ�ل الش�خص اليومي عن مق�دار معني من 

امل�ال )دوالر أمريكي عادة ويف بعض املؤرشات 

الحديثة رفع خط الفقر لدوالر ونصف الدوالر 

أو دوالرين(، وال تتطرق أبداً هذه السياس�ات 

-بحسب علمي- إىل عاج ثقافة الفقر.

وأس�هل الطرق املستخدمة لعاج الفقر حالياً 

 Head هي ما يس�مى بطريق�ة عد ال�رؤوس

الفق�راء  بتع�داد  وتك�ون   ،– Count Index

ونس�بتهم للعدد اإلجمايل للسكان؛ ليعرف كم 

تش�كل نس�بة الفقراء يف البلد، ومن ثم توجه 

األم�وال واملعون�ات املادية له�م، ويعيب هذه 

الطريقة أنها ال تفرق بني الفقري واألكثر فقراً، 

وم�ن ثم هي غري ناجع�ة يف عاج الفقر؛ ألنها 

تفرتض تساوي الجميع يف الفقر.

الطريقة األخرى األكثر اس�تخداماً، تقوم عىل 

توجي�ه اإلعانة والدعم لألكثر فق�راً، ثم األقل 

فقراً عىل الرتتيب، وه�ي طريقة قياس فجوة 

الفق�ر Poverty Gap Index؛ للحص�ول ع�ىل 

معلوم�ات ع�ن بعد الفق�ري أو موقع�ه تحت 

خط الفقر، ومن ثم إعطاء كل فقري، بحس�ب 

موقعه ما يكفي لتجاوز خط الفقر.

كم�ا أن هن�اك طرقاً أخ�رى ملعالج�ة الفقر، 

ولكنه�ا تقترص عىل الفقر امل�ادي القائم عىل 

حس�ابات معدل الدخل، ونسبة اإلعالة، ومدى 

توافر أساسيات الحياة.

ع�ىل اليد األخ�رى، يحتاج ع�اج ثقافة الفقر 

إىل النَف�س الطويل، فصف�ات من يعيش هذه 

الثقاف�ة أنه ش�خص محبط، قلي�ل التفاؤل، 

قلي�ل التعلي�م، ليس لدي�ه الرغب�ة وال الحافز 

لتغيري نمط حياته.

كما أن أبناء تلك الثقافة ال يشاركون يف الحياة 

العام�ة، وال يثقون يف اآلخرين، وتجدهم دائماً 

يتذمرون م�ن ظلم املجتمع لهم، ويش�عرون 

يفرِّط�ون  يجعله�م  م�ا  وه�و  بالتهمي�ش، 

يف الف�رص الت�ي ق�د ت�ؤدي إىل تغيري مس�ار 

حياتهم.

واألخط�ر -بحس�ب الدراس�ات- ه�و انتقال 

الثقافة من جيل إىل جيل، ومن اآلباء إىل األوالد، 

ومن ث�م األحفاد، وهو ما يجع�ل تلك الثقافة 

تتأصل يف النفوس وليست مجرد ثقافة يمكن 

تغيريها ونزعها ببعض الجهود والتدخات.

إن الفئ�ة املذكورة ليس لديها كل تلك الصفات 

السيئة، وإذا أخذنا يف الحسبان الجانب الديني 

والرع�ي الذي يحارب تل�ك الصفات، ويدعو 

إىل التف�اؤل وحس�ن الظن فإن ثقاف�ة الفقر 

ال يمك�ن ماحظته�ا بوض�وح يف مجتمع�ات 

الخليجي�ة، مثلما هي واضح�ة يف املجتمعات 

الغربية.

ولك�ن ه�ذا ال ينف�ى وجود تل�ك الثقاف�ة، أو 

بع�ض أجزائه�ا ع�ىل األق�ل، وهو م�ا يوجب 

عىل الحكومة ومؤسس�ات املجتمع التعليمية 

والثقافي�ة والدعوي�ة محاربته�ا، ومحاول�ة 

حرصها يف حدها األدنى.

وخاص�ة القول أنه إن كان الفقر يولد الفقر، 

ويزي�د معدل األمية والبطالة وما يتبعهما من 

تزايد الجريم�ة والرسقة والعنف، إال أنه يف كل 

حاالت�ه أقل أث�راً من ثقافة الفق�ر؛ ألن الفقر 

يمك�ن عاج�ه والقض�اء عليه مت�ى توافرت 

العزيمة والنية الصادق�ة، ولكن حينما يكون 

الفق�ر ثقاف�ة متأصل�ة فإن العاج س�يكون 

بالتأكي�د أصع�ب وأكث�ر أمل�اً ووقت�اً، وهو ما 

يوج�ب رسع�ة ع�اج األوىل حت�ى ال تتأص�ل 

الثانية يف النفوس. وكف�ى الله الجميع الفقر 

وثقافته.

عبد�هلل بن ربيعان

عالج الفقر
 أم ثقافة الفقر؟

تطوي عملية انسحاب القوات األمريكية األخرية من 
أفغانستان، صفحة االنتشار الكبري للقوات الغربية 
يف الخارج للمش�اركة يف حروب غري تقليدية. وبدأت 
العملي�ة ه�ذه يف الع�راق ع�ام 2011، ولك�ن بروز 
»داعش« العنيف جر القوات الغربية إىل حرب جوية 
تس�تنزف التنظيم ه�ذا. ويش�ارك يف ائتاف الحرب 
ه�ذه يف العراق وس�ورية أصحاب م�آرب متباينة. 
والتهميش السيايس للسّنة منذ أربعة عقود يف سورية 
ومنذ س�قوط صدام حس�ني يف الع�راق هو من أبرز 
أسباب النزاع الذي تعود جذوره إىل الثورة الخمينية 
واملواجهة بني السّنة والشيعة. والتنافس الشيعي – 
الس�ّني يؤجج نريانه بروز تيارات إسامية معادية 
للغرب، و«داعش« هو أعنفها. وتوسل العنف إىل زرع 
الخوف يف النفوس هو وس�يلة تقليدية من وس�ائل 
الحرب. ولكن العنف ينفلت من كل عقال، وينحرف 
عن الهدف املرجو منه فينجم عنه خاف املرتجى ما 

لم يكن عنفاً شاماً. وذبح السّنة يف محافظة األنبار 
لرفضهم االعرتاف بمروعية الخافة يف غري محله. 
فاالغتياالت املش�هدية تساهم يف زيادة أعداد األعداء 
وتق�وض مروعي�ة املذاب�ح يف أوس�اط املعس�كر 
الداعيش.والتدخل الجوي للحلفاء قلص حرية تنقل 
»داع�ش«. وصار هذا التنظيم يتفادى ش�ن حمات 
كب�رية. وهو تراجع يف معارك س�نجار حيث أفلحت 
قوات البيشمركة الكردية، عىل وقع مساعدة ساح 
الجو األمريكي، يف استعادة مواقع سبق أن خرستها. 
وأك�راد س�ورية مح�ارصون يف س�هل الجزيرة بني 
مطرقة »داعش« وسندان األساك الشائكة الرتكية. 
ويجني نظام بشار األسد ثمار العداوة املبارشة بني 

»داعش« وواش�نطن وحلفائها. والحاكم الجديد يف 
بغداد صادق عىل اتفاق وقتي مع أكراد العراق وبادر 
إىل هج�وم مضاد عىل »داع�ش«. ولكن هذا الهجوم 
يتعثر بمعوقات التحرك يف وس�ط س�ّني.وال شك يف 
أن العقي�دة الجهادي�ة مصريه�ا اإلخف�اق. ولكنها 
تس�تقطب ش�باباً مضطرب�اً يمر يف أزم�ة هوية أو 
يرغب يف املغامرة. ويف عالم الجهاديني ال وازع يحول 
دون االغتص�اب والعنف والجرائم والرسقة. وحرية 

االنتهاك تفتن الشباب املضطرب وتستقطبه.
وال مف�ر من انتقال تداعي�ات تجاوزات »داعش« يف 
العراق وسورية إىل فرنسا وبريطانيا. وحري بوسائل 
اإلعام، والتلفزيونية منها خصوصاً، أن ُتمسك عن 

النف�خ يف األفع�ال املخيفة وعرضها م�راراً وتكراراً. 
وتجارة إثارة القلق هي ما تسعى إليه هذه الحركات 
العنيفة. وال يستخف بدور دول إقليمية يف احتضان 
التطرف اإلساموي. وكانت طالبان – باكستان، إىل 
وقت قريب، أداة يف يد الجيش الباكستاني يف كشمري 
وغريها. ولكنها اليوم انقلبت عىل أسيادها وصارت 
عدواً داخلياً. والحركة الجهادية أمام طريق مسدود. 
فهي تفتقر إىل مروع اقتصادي واجتماعي. وهي 
تنشغل اليوم يف إدارة العادات وطقوسها ومطابقتها 
املعايري الرعية املتطرفة فحس�ب. وهي تثري كثرياً 
من جلب�ة ال ترتج�ى منها فائدة. فه�ي عىل خاف 
نه�ج النمو الصب�ور الصيني، أو النه�ج اإلصاحي 
للرئيس الهندي نارندرا مودي، أو الرضبة القاس�ية 
الت�ي وجهته�ا واش�نطن إىل روس�يا فادمري بوتني 
يف املس�ألة األوكراني�ة وإىل الجمهوري�ة اإلس�امية 

اإليرانية لحملها عىل التفاوض يف امللف النووي.

أص�اب الذه�ول الفرنس�يني إث�ر ك�ر س�بحة العنف 
العم�دي، وه�و أودى بحياة 12 ش�خصاً وجرح كثر، 
ورمى إىل برت عضو م�ن أعضاء الصحافة وكم صوته 
م�ن طري�ق التصفي�ة املنهجي�ة ألرسة التحرير كلها 
وبث الخوف ورسيانه يف أوصال الحرية. ومات أعضاء 
أرسة التحرير ألنهم صحافيون وأحرار وقتلوا بس�بب 
مهنته�م وما يمثلون�ه. وقوات األمن تكبدت خس�ائر 
كبرية يف س�عيها إىل حماية املواطنني. وفرنس�ا رصت 
الصف�وف يف جب�ه الهجم�ات اإلرهابي�ة األعنف منذ 
قرنني، وتعمها تظاهرات تضامن عفوية. وال يستهان 
بخط�ر االن�زالق يف مثل ه�ذه األج�واء إىل إعان حال 
الط�وارئ وقوان�ني عرفية، يف وقت مش�اعر االنفعال 
عىل غاربها.وفرنسا تنزلق ببطء إىل جو الحرب. وهي 
حرب غريبة ال وجه لها وال اس�م. فه�ي تبدد الحدود 
بني الخارج والداخل. وتهجم عىل األفكار صور الحرب 
األهلية ومنطقها الداخيل. ووجه اإلرهاب تغري. وتربع 
محل ش�بكات زارعي القنابل إرهابيون مفردون مثل 
الثعال�ب املف�ردة، الذين يعب�دون الطري�ق أمام نهج 
عنف�ي جديد: فرق كومن�دوس تلتزم أس�اليب املافيا 
وتتس�لح بعت�اد عس�كري وترمي إىل إطاح�ة أهداف 

ترم�ز إىل الديموقراطي�ة والحري�ة. ولم تعم فرنس�ا 
فوىض اإلرهاب بل خوف ممنهج ومنظم.

ويف الخ�ارج، ن�رى، ش�هراً بعد ش�هر، ارتس�ام خط 
جبهات كابويس لحرب بني الحضارات واإلسام، وهي 
حرب، ع�ىل وجه التحديد، مع نس�ختها اإلس�اموية 
املش�وهة والوحش�ية. وانتهج التدخل الغربي نظاماً 
بدا، يف وقت أول، أن قوامه عمليات مس�تقلة ال جامع 
بينها وال مرتتبات عليها. ولكن ما نجم عنها هو بروز 
ع�دو جهادي ال ُيطال وانهيار دول ومجتمعات مدنية 
يف الرق األوس�ط. وتل�وح بوادر عملي�ات جديدة يف 
ليبيا. وأثر الحمل�ة عليها يف 2011 ماثل: فهي صارت 
قاطب�ة اإلره�اب يف الصح�راء األفريقي�ة والس�احل 
األفريقي، وخصوصاً يف نيجرييا عىل حدود الكامريون 
والتش�اد حيث تمددت »بوكو حرام«. وهذه الحروب 
تولِّ�د حروب�اً جديدة أوس�ع وتذليلها عس�ري ومحال. 
وه�ي تغذي اإلرهاب إذ تزعم مكافحته واس�تئصاله. 

والقضاء ع�ىل الجهادي�ة هن�اك )يف أفريقيا والرق 
األوس�ط( وعىل اإلرهاب هن�ا )فرنس�ا والغرب( غري 
ممكن م�ا لم تذلل أزمات العالم اإلس�امي، وهي من 
بن�ات نزاعات مركبة حدودية واجتماعية وسياس�ية 
ال  إذ  التبس�يط  إىل  املراقب�ون  وينزل�ق  واقتصادي�ة. 

يحتسبون غري العرض اإلساموي من األزمات.
وروحية الحرب هي فخ شائك يقودنا إىل حرب منفلتة 
من عقال الس�يطرة. وواجبنا أن نقاوم هذه الروحية 
ونرف�ع لواء القيم الديموقراطية. وينترص الغاة حني 
يحملوننا عىل توسل القوة وطريقها املسدود... وعلينا 
جبه ثاثة خصوم: أولهم اإلرهابيون الذين يعيش�ون 
بني ظهرانينا ودعاة الكراهية. ويجب التوسل بوسائل 
دول�ة القان�ون يف س�وقهم إىل العدال�ة وتفعي�ل آلية 
اس�تباق اإلرهاب من طريق املراقب�ة وحماية األمكنة 
الحساسة والحؤول دون النفخ يف التطرف يف السجون 
وغريه�ا. وال تقوم قائم�ة ملكافحة عدو با حدود من 

غ�ري تعاون بولي�يس وقضائ�ي عىل مس�توى أوروبا 
وال�دول املعنية. وتم�س الحاج�ة إىل تجفيف مصادر 
تمويل املتطرفني اإلس�امويني يف فرنس�ا، وخصوصاً 
أولئك القادمني من الرق األوسط. ولذا، اقرتحت يوم 
كن�ت وزيراً للداخلية إصاح نظ�ام تمويل بناء أمكنة 
العبادة اإلس�امية وتقليص التمويل األجنبي من أجل 
رف�ع القيود ع�ن ازدهار اإلس�ام يف فرنس�ا. والعدو 
الثاني هو الخوف: الش�عور بوش�ك وقوع عنف خبط 
عش�واء غري متوقع قد يث�ري رغبة ال قاع لها يف األمن. 
والهجمات اإلرهابية ترج�ح كفة التخفيف من القيم 
الديموقراطية. فيحملن�ا هاجس األمن عىل التضحية 
بحري�ة اآلخري�ن، يف بلدن�ا أو الخارج. وه�ذه دوامة 
انس�اقت إليه�ا الوالي�ات املتح�دة حني س�نت قانون 
باتري�وت ورشع�ت بالتعذي�ب واالعتقال التعس�في. 
والع�دو الثال�ث هو النب�ذ واللفظ: فالتوت�ر يرسي يف 
عروق فرنسا يوماً بعد يوماً. والنخب تتجه إىل خطاب 
تقس�يمي وإقصائ�ي. وحري بالفرنس�يني التمس�ك 
بالنم�وذج الديموقراطي والرد عىل العنف بواس�طته. 
ولنتمس�ك بما نح�ن عليه جمهوري�ني نؤمن بالحوار 

وقوة الثقافة والتعليم والسام.

جري�ر �شاليان

دومينيك دو فيلبان

»داعش« أمام طريق مسدود

الديمقراطية يف مواجهة اإلرهاب

فوؤ�د ح�شون



وافقت على المشاركة في فيلم »الجزيرة 2« من 
دون أن تقرأ السيناريو أو تعرف دورها، وكانت 
لديها أسبابها، وخاضت تحديات كثيرة في هذا 
العمل، وجاءته�ا ردود أفعال تؤكد نجاحها في 
تلك التحدي�ات. الفنانة أروى جودة تتحدث عن 
مشاعر الرعب واإلحباط واالستفزاز بسبب تلك 
التجربة، والجملة التي ال تنساها ألحمد السقا، 
وعالقته�ا  بهن�د صب�ري. وتعت�رف بارتكابها 
أخطاء في the Voice، وتفسر رفضها للحديث 
ع�ن حقيق�ة اعتذارها عن مسلس�ل »اإلخوة«. 
وبعيداً عن الفن، تتكلم عن الزواج والموسيقى 
والقراءة والرقص، وأس�رار الرشاقة وعالقتها 

بالمطبخ والرياضة.
- ش�اركت ف�ي بطولة الج�زء الثان�ي من فيلم 

»الجزيرة« فكيف تقّومين هذه التجربة؟
ال�دور ال�ذي قدمت�ه في فيل�م »الجزي�رة« هو 
نقط�ة تحول في مش�واري الفني ب�ال مبالغة، 
فمش�اركتي ف�ي ه�ذا الج�زء نقلة كبي�رة في 
حيات�ي، وتجرب�ة ال يمك�ن أن أنس�اها، ألنني 
تعلم�ت منه�ا وألن كواليس�ها كان�ت أكثر من 
رائع�ة. وعندم�ا تلقي�ت عرض�اً م�ن الش�ركة 
الُمنتجة للمش�اركة في الجزء الثاني لم أتمكن 
من اس�تيعاب األمر، ولم أصدق أنني ُمرش�حة 
بالفع�ل للمش�اركة ف�ي البطول�ة، وبصراحة 
وافقت قب�ل قراءة الس�يناريو ومعرفة دوري، 
ألن العمل مع المخرج شريف عرفة حلم يراود 
جمي�ع الفنانين، وكن�ت واثق�ة أن العمل معه 
 ، وم�ع ه�ذه النخبة م�ن النجوم س�يضيف إليَّ
لكن في الحقيقة حماستي زادت لهذه التجربة 
بعدم�ا قرأت الس�يناريو، فأنا كان�ت لديَّ رغبة 
ُمس�بقة في تجسيد شخصية الفتاة الصعيدية، 
وال أنكر أنني قبل التصوير كنت أش�عر بالرعب 
من الوق�وف أمام كامي�را ش�ريف عرفة، ألنه 
مخ�رج قدي�ر والعمل مع�ه يحتاج إل�ى تركيز 
ش�ديد، كما أن النجاح الذي حققه الجزء األول 
ووج�ود هذه النخب�ة من الفناني�ن وضع على 

. عاتقي مسؤولية كبيرة لتقديم أفضل ما لديَّ
- لكن ما حقيقة حذف بعض مش�اهدك في 

الفيلم؟
ه�ذا صحي�ح، لكن�ي ل�م أفاج�أ بحذف 

المش�اهد، فأنا كنت أعل�م أن المخرج 
ش�ريف عرفة س�يحذف مش�اهد 

ل�ي ولمعظ�م األبطال بس�بب 
طول م�دة الفيل�م، وبالتالي 
كان ال بد من حذف مش�اهد 
ب�دون أن تؤثر على الس�ياق 
الدرامي لألح�داث، ولذلك لم 

أتضايق أبداً.
- م�ا تعليقك على تس�ريب 

المواق�ع  عل�ى  الفيل�م 
اإللكتروني�ة بعد أيام قليلة من 

عرضه؟
ش�عرت باإلحباط عندما علمت 

بهذا األمر، خاص�ًة أننا بذلنا 
في�ه،  كبي�راً  جه�داً 

وبالتالي تسريبه 
بعد أيام قليلة 

م�ن عرضه 
ء  ش�ي

 ، مستفز
وأتمنى 

م�ن 

الجمه�ور ع�دم التفاعل مع المواقع الُمس�رب 
عليه�ا الفيل�م ومش�اهدته ف�ي دور الع�رض 
السينمائية، حيث س�تكون المشاهدة  مختلفة 

وممتعة.
أصع�ب  م�ا  التي -  المش�اهد 

جهت�ك  ا ء و ثن�ا أ

التصوير؟
كل مش�هد قدمته بالفيلم كان بمثابة تحٍد كبير 
لي، واحتاج مني مجهوداً خاصاً، لكن ال أنس�ى 
المش�اهد الطبية التي قمت من خاللها بإجراء 
جراح�ة البن منص�ور، وأيض�اً المش�هد الذي 
قمت من خالله بتوليد شقيقتي، هذه المشاهد 
أرهقتني، كما أن المش�هد الذي أنزع من خالله 
قن�اع القوة وأعت�رف بحبي الش�ديد لمنصور، 
وأطل�ب من�ه التخلي عن قن�اع الكبري�اء الذي 
يرتدي�ه باس�تمرار، كان من أصعب المش�اهد 

التي واجهتني.
- لك�ن م�ا الموقف ال�ذي تمنيت وض�ع قناع 

فيه؟
ف�ي بعض األحي�ان أتمنى وضع قن�اع يخفي 

حزني وغضبي من بعض األشخاص.
- هل وجدت تشابهاً بينك وبين الشخصية التي 

قدمتها في الفيلم؟
العناد من أبرز الصفات المش�تركة بيني وبين 
صفية، فأنا شخصية عنيدة ولديَّ رغبة دائمة 

في تنفيذ قراراتي.
- ه�ل تقبلي�ن ال�زواج من رجل يح�ب امرأة 
أخ�رى كم�ا فعلت »صفي�ة« ووافق�ت على 

الزواج من »منصور« في الفيلم؟
بالطب�ع ال، لك�ن يج�ب أن أوض�ح ش�يئاً أن 
منص�ور الحفني اُعجب بصفي�ة رغم أن قلبه 
ُمتعل�ق بكريمة التي لعبت دورها هند صبري، 
كم�ا أن صفية وافقت على الزواج منه انتقاماً 
م�ن كريمة، الت�ي كانت تظن أنها الس�بب في 
مقتل والدها، فزواج صفية ومنصور الحفني 

كانت تسيطر عليه المصالح أيضاً.
- دائم�اً م�ا تالح�ق األف�الم الت�ي تنتمي إلى 
البط�والت الجماعية ش�ائعات ح�ول وجود 
خالف�ات بين أبطالها وهذا م�ا حدث بالفعل 
فيل�م  م�ن  الثان�ي  الج�زء  تصوي�ر  خ�الل 

»الجزيرة« فما ردك؟
لم تحدث أي خالفات، وكواليس العمل كانت 
أكثر من ممتعة، وعندما انتهيت من تصوير 
جميع مش�اهدي، شعرت بحزن وكنت أريد 

البق�اء م�ع فريق الفيل�م وعدم مغ�ادرة مكان 
التصوي�ر، بل وقلت لهم م�ن الممكن أن أتحول 

لمساعدة مخرج من أجل البقاء فقط.
- م�ا النصيحة التي قالها لك أحمد الس�قا أثناء 

التصوير؟
تعلمت من أحمد السقا الكثير، فهو فنان مجتهد 
وناج�ح، وكن�ا نتح�دث دائم�اً ف�ي الكواليس، 
وهن�اك جمل�ة كان يقوله�ا لي باس�تمرار وال 
يمكن أن أنس�اها، وه�ي أن الروح الجميلة هي 
التي تظهر على الشاشة، وأن الكاميرا ال تصور 

الشكل لكنها تصور الروح أيضاً.
- كيف كان شكل عالقتك بالفنانة هند صبري؟

هناك عالقة صداقة تجمعن�ي بهند صبري منذ 
عشر سنوات، وأنا أكنُّ لهذه الفنانة كل االحترام 
والتقدي�ر، وأش�عر أنها مث�ل أعل�ى يحتذي به 
الكثير م�ن الفتيات والنس�اء، ألنها نجحت في 
الحف�اظ عل�ى حياته�ا الخاص�ة كزوج�ة وأّم 
وتحقي�ق منج�زات فنية أيضاً، وقدم�ت أفالماً 
ومسلس�الت ناجحة ناقشت من خاللها قضايا 

ومواضيع مهمة.
- تخوضي�ن س�باق الدراما الرمضان�ي الُمقبل 
من خالل مسلس�ل »العهد« فم�اذا عن تفاصيل 

دورك فيه؟
بصراح�ة ش�ديدة ال أحب التح�دث عن أي عمل 
إال بعد عرضه، ألنني أش�عر بالتشاؤم إذا فعلت 
ذل�ك، وكل م�ا يمكن�ي قول�ه إنن�ي أق�دم دوراً 
مختلفاً، والس�يناريو متميز للغاية، والمسلسل 
ينتم�ي إلى نوعية أعم�ال البطول�ة الجماعية، 
حي�ث أش�ارك غ�ادة عادل وهنا ش�يحا وآس�ر 
ياس�ين وصبري فواز وباسل الخياط البطولة، 
والعم�ل من إخراج خالد مرع�ي وتأليف محمد 

أمين راضي وإنتاج طارق الجنايني.
- ما حقيقة اعتذارك عن المش�اركة في بطولة 

مسلسل »اإلخوة«؟
ال أري�د التعليق على هذا الس�ؤال، ألنني ال أحب 
أن أعل�ن عن األعمال التي أعت�ذر عنها احتراماً 
لخصوصية العمل، فما الفائدة من انتشار خبر 
ع�ن اعتذاري ع�ن أي عمل ُيعرض عليَّ س�وى 
التس�بب في إحراج للشركة المنتجة أو الممثلة 
الُمرش�حة ب�دالً من�ي، لذل�ك ل�ن أرد عل�ى هذا 

السؤال سواء بالنفي أو التأكيد.
- ما أقرب أدوارك إليك؟

ل�ديَّ أح�الم وطموح�ات فنية كثي�رة، إال أنني 
راضي�ة عما قدمته خ�الل الس�نوات الماضية، 
وم�ن أقرب أعمالي إل�ى قلبي أف�الم »الجزيرة 
2« و»زي النه�اردة« و»عل�ى جنب يا أس�طى« 
و»المواط�ن  حم�راء«  »خط�وط  ومسلس�ال 

إكس«.
- لك�ن م�ا حقيق�ة ندمك عل�ى تجرب�ة تقديم 

برنامج the Voice؟
بالعك�س، the Voice م�ن التج�ارب المهم�ة 
الت�ي خضُته�ا، فالبرنامج خط�وة مختلفة في 
مشواري الفني، وتعلمت منه شجاعة الوقوف 
على خش�بة المس�رح والتفاعل م�ع الجمهور 
بدون ارتباك، وال أنكر أنني لم أس�تعد جيداً قبل 
عرض الحلق�ات األولى، وم�دة التحضيرات لم 
تتج�اوز 48 س�اعة فقط، لذلك ارتكب�ت العديد 
من األخط�اء واعت�ذرت لجمه�وري من خالل 
صفحت�ي على موقع فيس�بوك وقته�ا، لكنهم 
تمكن�وا م�ن اس�تيعاب الموق�ف وأدرك�وا أن 
ما ح�دث كان خارج�اً عن إرادت�ي، ورغم هذه 

األخطاء إال أنني سعيدة بهذه التجربة.

الفاظ رانيا يوسف اجلريئة
 تعطل "رجياتا"

 

القاهرة: اعترض رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية عبد الستار فتحي على 3 جمل حوارية 
مرتبطة بمش�اهد موجودة في الفيلم الس�ينمائي الجديد "ريجاتا" من بينها جملتين ترد على لسان 

الفنانة رانيا يوسف بطلة الفيلم.
ويش�ارك في بطولة الفيلم رانيا يوس�ف، عمرو س�عد، الهام ش�اهين، محمود حميدة، وينتجه محمد 
السبكي، فيما شن رئيس الرقابة هجوماً حاداً على أسرة الفيلم خالل مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة 
مس�اًء" مع اإلعالمي وائل اإلبراش�ي أمس مؤكداً على أن اإلعالن الترويجي الموجود على االنترنت يضم 

مشاهد غير موجودة في الفيلم.
وأضاف فتحي أنه تمس�ك بحذف 3 لقطات مرتبطة بجمل حوارية خادش�ة للحي�اء العام قبل الموافقة على 
ع�رض الفيلم ومن دون ذلك لن يس�تطيع منتجه الحص�ول على موافقة بالعرض، موضح�اً أن المنتج صور 

مشاهد اإلعالن الترويجي دون أن يكون لها وجود بالفيلم.
لكن مخرج الفيلم محمد س�امي نفى وجود مش�اهد خادشة للحياء بالفيلم مؤكداً على أن االلفاظ التي ترد في 
الفيلم أمر نس�بي ودور الجهات الرقابية تحديد الفئة التي يمكن أن تش�اهد العمل س�واء كان س�يعرض للكبار 

فقط أم لجميع المراحل العمرية.
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شهدت السنوات األربع األخيرة 

ابتعاد النجم محمود حميدة عن 
السينما منذ أن قدم آخر أفالمه وهو 
“تلك األيام”، إاّل أن محمود حميدة 

قرر العودة وبقوة إلى السينما من 
خالل مشاركته في أربعة أفالم دفعة 

واحدة، وهي على التوالي: “قط 
وفار”، و”ريجاتا”، و”من ظهر 
راجل”، وفيلم “نوارة” والمقرر 

البدء في تصويره خالل أيام.

بيروت- قالت الممثلة اللبنانية مادلين طبر، في حوارها مع برنامج “أنت حر”، الذي يقدمه الكاتب مدحت 
العدل عبر فضائية CBC2، إن الهجوم على الصحيفة الفرنسية “شارلي أبيدو”، مؤامرة لتشويه صورة 

العرب في العالم، موضحة أن إسرائيل هي اإلبنة المدللة ألمريكا التي تضمن بها سيطرتها على الشرق 
األوسط.وأوضحت أنهم فشلوا في خطة “الشرق األوسط الجديد”، بفضل مصر، ما جعلهم يذهبون 

إلى “اإلسالموفوبيا”، قائلة :”المهزلة الكبرى أن يذهب ملك العنف إلى مسيرة رفض اإلرهاب، ويجب 
أن نستفيد مما حدث، ألن فرنسا هي الوحيدة التي اعترفت بكون فلسطين دولة، ويجب أن نقوم بعمل 

تجمعات ونعلن دعمنا لشارلي وللحرية”.وتابعت :” يجب أن نكون حضاريين وال يجوز أن نفرح لموت أحد، 
يجب أن نكون أكثر وعيًا، ألنهم ينتقدون المس���يحيين واليهود أيضا، وهذه المجالت الصفراء موجودة في 

كل المجتمعات”.على النطاق الفني قالت مادلين طبر إن ثقافتها كانت من أهم أسباب قلة أعمالها الفنية، 
وذلك بسبب تخوف المخرجين من ثقافتها، مشيرة إلى أنها عملت في بداية حياتها كمذيعة، ونالت 

شهرة كبيرة، وكانت تحب التمثيل بشدة حينها.

القاهرة- تسّببت الفنانة المصرية نادية الجندي بإحالة إعالمية ومذيعة 
كويتية إلى النيابة العامة، بتهمة الخروج عن اآلداب العامة وإيقاف 

 mbc برنامجها لمدة شهر.نادية الجندي التي أطلت مؤخرًا على شاشة
عبر برنامج “الحكم” مع وفاء الكيالني ، وأطلقت تصريحات جريئة عن 

مشاهد الجنس التي قدمتها في مشوارها الفني ، إستفزت اإلعالمية 
الكويتية مي العيدان مذيعة”نأسف لعدم االزعاج”على شاشة قناة 
“سكوب”، إذ قامت بالتعليق على تصريحات نادية الجندي بإسلوب 
ساخر تعليق العيدان لم يلق قبواًل لدى الكثير من المشاهدين في 

الكويت والخليج ، فهاجموا العيدان عبر صفحاتها الشخصية في مواقع 
التواصل االجتماعي ، ووصل األمر إلى مطالبة عدد من النواب السابقين 

لوزارة االعالم بتطبيق القانون عليها.

غادة عادل تصّور "العهد" وتعود للتعاون مع زوجها
القاهرة: بدأت الفنانة غادة عادل تصوير مسلس�لها الدرامي "العهد" المقرر عرضه خالل شهر 
رمض�ان المقبل والذي ُتش�ارك في بطولته مع هنا ش�يحة وكنده علوش ف�ي أول تعاون بينها 

وبين السيناريست محمد أمين راضي والمخرج خالد مرعي.
وقررت "عادل" التفرغ للمسلسل خالل الشهور المقبلة من أجل االنتهاء من تصويره في الوقت 
المناسب، وهو ما دفعها التخاذ القرار باإلعتذار عن أية أعمال أخرى ُرِشَحت لها، بسبب رهانها 

على تمّيز الدور واإلختالف الموجود فيه.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

الفن براء من الكفر واالحلاد
ذات يوم وم�ن خالل متابعتي للقن�وات الفضائية توقفت 
عن�د تقليع�ة جديدة.. ولك�ن تل�ك التقليعة كان�ت )تكفر 
بالنعم�ة الفضيلة( وامام العالم اجمع.. حيث ظهرا احدى 
الراقص�ات حافي�ة القدمين وهي ترقص داخ�ل قالب من 
)الكيك( وامام مرأى ومس�مع الوس�ائل االع�الم المرئية 

والمسموعة.. وتلك الراقصة كانت هي: )ماريا( !!

والغري�ب في االمر ايض�ا.. ان تلك الراقص�ة قد وصل بها 
الض�الل والكف�ر وااللحاد ان تس�تحم بالحلي�ب.. وتقوم 
بالتدخي�ن في س�احة مدرس�ة.. وذلك من خ�الل نتاجات 
فني�ة ظهرت على ش�كل اغاني للفيدي�و كليب حتى وصل 
بها الح�ال الى ان تهين النعمة الفضيل�ة باقدامها العارية 
وس�ط قال�ب كبير م�ن الكي�ك.. وترقص داخله ووس�ط 

مجموعة من اصدقائها وهم يصفقون لها مش�اركين لها 
في )الحادها( والتمادي بالكفر!!

والذي وددت قوله:
ه�ل باتت الش�هرة والنجومية ال تم�ر اال من خالل كل تلك 
النتاج�ات البعيدة كل البعد عن القيم والمبادئ والش�رائع 

السماوية؟

ثم.. هل بات ثمن الش�هرة باهضا الى الحد الذي يجعل من 
الم�رء ان يك�ون )ملحدا( وناك�را للنعم�ة الفضيلة وامام 

مرأى ومسمع من الناس؟!!
واذا كان مث�ل ذلك التمادي بااللحاد يودي للش�هرة فلماذا 
تك�ون النعم�ة الفضيل�ة تك�ون الفمية حينم�ا تذهب كل 
تل�ك االق�دام العارية الى مثل ذل�ك )الُعهر( ال�ذي يندى له 

الجبين؟!!
والتساؤل المشروع:

هل تلك الظاهرة عالمة من عالمات الساعة؟!
ام ان مث�ل تل�ك الظاوهر الالمس�ؤولية تودي بالس�قوط 
في ق�اع الرذيلة والكفر بعيدا عن مبادئ االيمان والتقوى 

وصدق القائل: )اذا لم تستح فأفعل ما شئت(!!

أروى جودة: هذا رس أمحد السقا وهذه وصفة رشاقتي!



نلق�ي الضوء عل�ى المس�يرة الفني�ة الحافلة 
للفنانة مديحة كامل في ذكرى وفاتها الثامنة 
عش�ر، وتش�ير إل�ى أب�رز أعماله�ا وتوض�ح 
عالقتها بابنتها وسبب اعتزالها المفاجئ للفن 

وارتداء الحجاب
   القاه�رة: قب�ل 18 عاماً من اليوم، اس�تيقظ 
الوس�ط الفن�ي المص�ري على فاجع�ة رحيل 
الفنان�ة القديرة مديحة كامل ع�ن عمٍر يناهز 
49 عاماً بعد عدة س�نوات م�ن اعتزالها الحياة 
الفني�ة وارتدائه�ا الحج�اب، لتنه�ي مش�وار 
واح�دة م�ن أكث�ر نجم�ات الف�ن موهب�ًة في 
التمثي�ل، واإلكث�ر إث�ارًة للجدل أيض�ا خاصة 
وأنه�ا اش�تهرت ب�اإلدوار الجريئ�ة الصادمة 
أحيانا قبل ارتدائها الحجاب بشكٍل مفاجئ في 

بداية التسعينات.
ول�دت "كام�ل" ف�ي 3 أغس�طس)آب( 1948 
بمدين�ة اإلس�كندرية وس�اهم انتقاله�ا م�ع 
عائلتها إلي القاهرة ودراس�تها بمدارسها في 
إتاح�ة الفرصة لها للتعرف عن عالم الس�ينما 
عن قرب خاص�ًة وأنها عملت خالل دراس�تها 
الثانوية كعارضة أزياء بسبب جمالها الالفت، 
وهو الباب الذي طرقت عبره عشرات الفنانات 
بواب�ة التمثيل في تلك الفترة. والتقط المخرج 
أحمد ضياء الدين موهبتها الفنية وعرض عليها 
المشاركة في أحد أعماله الجديدة لكن أسرتها 
رفض�ت رغ�م موافقتها وإصراره�ا. وقبل أن 
تنهي دراس�تها الثانوية كانت قد تزوجت رجل 
األعم�ال محم�ود الريس ال�ذي وافق�ت عليه 
بعدما سمح لها بالعمل في المجال الفني، حيث 
بدأت خطواتها الس�ينمائية من خالل دور جيد 
مع الفنان رش�دي اباظة ف�ي أحد أعماله وهو 
العمل الذي كان سبباً في انفصالها عن زوجها 
الحقاً بس�بب غيرته الش�ديدة عليها وما تردد 
عن قصة الحب الت�ي تجمع بينها وبين الفنان 
رش�دي أباظة، وكانت "كام�ل" في تلك الفترة 

تقوم بدراسة اآلداب في جامعة القاهرة.
"الصعود إلى الهاوية" نقطة التحّول:

ب�دأت مس�يرتها ف�ي التمثي�ل بالتركي�ز ف�ي 
التليفزيون في العام 1964 حين تقدمت للعمل 
كممثلة في التليفزي�ون باالختبارات التي كان 
ُيعلَ�ن عنه�ا بين الحي�ن واالخر، وه�ي الفترة 
الت�ي قدمت فيها مسلس�ل "الحائ�رة"، وفيلم 

"دالل المصرية" وغيره�ا من األدوار الثانوية 
ومنه�ا الدور ال�ذي قدمته في فيل�م "30 يوم 
في الس�جن" مع فريد ش�وقي وعرفت الناس 
من خالله بش�خصيتها. أنجبت ابنتها الوحيدة 
ميره�ان الت�ي كان�ت الس�بب الرئيس�ي ف�ي 
تحملها ظروف الحياة الصعبة مع زوجها قبل 
أن تقرر اإلنفصال عنه وتصطحب ابنتها معها 
بسبب اعتراضه على عملها الفني وطلبه منها 
أن تكتف�ي بالدراس�ة وعائلته�ا واالبتعاد عن 
التمثيل بسبب غيرته عليها من الشائعات التي 

بدأت تالحقها مع تزايد نجوميتها.
تزوج�ت مرتي�ن بع�د وال�د ابنته�ا األولى من 
المخ�رج ش�ريف حموده ولم تس�تمر س�وى 
عدة أش�هر والثالثة م�ن المحامي جالل الديب 
ال�ذي ارتب�ط بابنته�ا ميرهان رغ�م انفصاله 
بعد عدة س�نوات ع�ن والدتها. وف�ي منتصف 
الس�بيعنات كانت نقط�ة التح�ّول الكبرى في 
حياته�ا حيث وافقت على قب�ول دور البطولة 
في فيل�م "الصعود إل�ي الهاوية" بع�د اعتذار 
كافة النجمات في تل�ك الفترة عن الفيلم نظراً 
لجرأت�ه، لتب�دأ مرحل�ة جدي�دة في مس�يرتها 

الفني�ة تمي�زت فيه�ا بتقدي�م أدوار اإلثارة 

والج�رأة باإلضافة ألدوار عّبرت فيها عن تميز 
موهبتها الفنية فقدمت نحو 75فيلم سينمائي 

في غضون 12 عاماً فقط.
أرشيف الصحافة:

ويق�ول المل�ف الصحاف�ي الخاص بس�يرتها 
الفنية والموجود بمكتب�ة المركز الكاثوليكي 
التي نش�رت عنها ف�ي أواخر الس�بيعنات أنها 
اتهمت بتهري�ب المخدرات خ�الل عودتها من 
العاصم�ة اللبناني�ة بي�روت لك�ن ت�م االفراج 
عنها س�ريعاً وتس�وية القضية. وبين األوراق 
هن�اك معلوماٍت تؤكد أن "كامل" لم تكن تحب 
الصحافة ف�ي تلك الفترة فكان�ت تصريحاتها 
قليل�ة ومح�دودة على عك�س فنان�ات جيلها 

رغم محدودية المطبوعات الفنية في 
زمانه�ا، فضالً ع�ن حرصها 

إبعاد ابنتها عن 
األض�واء 

م  ع�د و

ظهورهما معاً في وسائل اإلعالم. والالفت في 
تصريحاتها القليلة عنه�ا أنها وصلت لمرحلة 
ش�اركت فيها بثماني أفالم سينمائية في عاٍم 
واح�د، وهو م�ا جعلها تقول أنها لم تس�تطع 
النوم إال إال لس�اعات قليلة، بينما كانت تفضل 
الس�ينما على العمل المس�رحي والمسلسالت 
الدرامية. وهي ُتعتَبر أكث�ر الفنانات المصرية 
التي قدمت بطوالت س�ينمائية نسائية مطلقة 
على الشاش�ة، نذك�ر منها على س�بيل المثال 
ال الحص�ر "ش�وادر، الصع�ود إل�ى الهاوية"، 
"بواب�ة إبلي�س"، "مل�ف ف�ي األداب"، "فتاة 
ش�اذة"وغيرها من األعمال التي خلدت اسمها 

في تاريخ السينما المصرية.
ابنتها سبب ارتدائها الحجاب:

والجدي�ر بالذكر هو أنها عل�ى الرغم من حياة 
الحري�ة الت�ي كان�ت تعيش�ها قب�ل ارتدائه�ا 
الحج�اب اال انها تمس�كت ب�ه ورفضت خلعه 
بع�د ارتدائ�ه مما س�بب مش�اكل بينه�ا وبين 
منتج آخر أعمالها الس�ينمائية "بوابة إبليس" 
فبعدما صورت جزءاً كبيراً من مش�اهدها في 
الفيل�م أوقف المنت�ج الفيلم واس�تعان ببطله 
الفنان محمود حميدة لتصوير فيلم آخر وكان 
يتبقى لها عدداً محدوداً من المش�اهد، إال أنها 
خالل فترة التوقف كانت قد اتخذت قرار ارتداء 
الحجاب ورفضت اس�تكمال مش�اهد اليومين 
المتبقي�ن في تصوي�ر الفيلم مم�ا دفع فريق 
العمل لالس�تعانة بدوبليرة من أجل استكماله 
وخروج�ه للنور حيث حق�ق نجاحاً كبيراً لدى 
عرضه بالص�االت الس�ينمائية. ويقال أن إبنة 
"كامل" التي عاش�ت مع خالتها باإلسكندرية 
لفت�رة وارت�دت الحجاب قب�ل أن تص�ل لعمر 
العش�رين كان�ت الس�بب الرئيس�ي ف�ي دفع 
والدته�ا الرت�داء الحجاب وإبعاده�ا عن حياة 
الخمر والس�هر لس�اعاٍت متأخ�رة من الليل 
عبر الكتب وال�دروس الدينية 

التي منحتها لوالدتها.

السيدة ذات الرداء األسود   
يف السينام العاملية

 
فيلم الرعب البريطاني األكثر نجاحا “الس�يدة ذات الرداء األس�ود”، يعرض الجزء 
الثان�ي منه حاليا ف�ي قاعات الس�ينما العالمية، وقد أخرجه ت�وم هاربر بعنوان 
“الس�يدة ذات الرداء األس�ود: مالئك�ة الرحمة”.الفيلم يأخذ المش�اهد في رحلة 
مرعبة، تضط�ر فيها مجموعة من األطفال اليتامى إل�ى االنتقال للعيش في أحد 
المنازل المس�كونة باألش�باح في الريف البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية، 
رفقة المسؤولة عنهم “إيف”، التي أّدت دورها الممثلة البريطانية فويب فوكس، 
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القاهرة: في آخر ظهور للممثلة التركية "نور فتاح 
أوغلو" الشهيرة بالسلطانة "ناهد دوران" عن دورها 

في المسلسل التركي "حريم السلطان" إلتقطها 
كاميرات الصحافة أثناء تجولها مع صديقتها الممثلة 

"سينام أوزتورك". وعندما سألها الصحافي حول 
توقف مسلسلها الجديد "طريق الحياة" الذي بدأ 

قبل أسابيع قليلة، أجابت: أنا لم أعش خيبة أمل حيال 
ذلك، ألنني ال أنظر إلى الخلف بل دائمًا إلى األمام، 

وأضافت: قررت أن أعطي نفسي إجازة، وذلك حسبما 
ذكر موقع Gecce التركي.

دبي وصفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الفن بالفرح، والفنان 
بصانع الفرح للمشاهد والمستمع، حتى لو كان في أقصى 
درجات حزنه، وأوضحت خالل لقائها مع اإلعالمية وفاء 

الكيالني في برنامج »الحكم« أنها إنسانة عفوية، لكنها ترى 
بأن الفنان يجب أن يكون مثقفًا وجاهزًا لإلجابة على أي سؤال 
ُيطرح عليه، وأن يكون مهيًأ ألي موقف يمر به، وذلك بحكم 

عمله في المجال الفني، شرط أاّل تكون العفوية مؤذية له 
ولنجوميته.

وأكدت أن عالقاتها جيدة بجميع الفنانين، لكنها تشّدد 
على أن أيًا من تلك العالقات ال يصل إلى درجة الصداقة، بل 

مجّرد عالقات رسمية ضمن حدود العمل المهنية.

القاهرة- تسّببت الفنانة المصرية نادية الجندي بإحالة إعالمية ومذيعة 
كويتية إلى النيابة العامة، بتهمة الخروج عن اآلداب العامة وإيقاف 

 mbc برنامجها لمدة شهر.نادية الجندي التي أطلت مؤخرًا على شاشة
عبر برنامج “الحكم” مع وفاء الكيالني ، وأطلقت تصريحات جريئة عن 

مشاهد الجنس التي قدمتها في مشوارها الفني ، إستفزت اإلعالمية 
الكويتية مي العيدان مذيعة”نأسف لعدم االزعاج”على شاشة قناة 
“سكوب”، إذ قامت بالتعليق على تصريحات نادية الجندي بإسلوب 
ساخر تعليق العيدان لم يلق قبواًل لدى الكثير من المشاهدين في 

الكويت والخليج ، فهاجموا العيدان عبر صفحاتها الشخصية في مواقع 
التواصل االجتماعي ، ووصل األمر إلى مطالبة عدد من النواب السابقين 

لوزارة االعالم بتطبيق القانون عليها.

رمحة رياض يف أّول Lyric Video مصّور
 

بي�روت: أطلّت الفنانة العراقية رحمة رياض الحاصلة عل�ى جائزة الMurex D’Or لعام 2014 
عن فئة أفضل نجمة عربية صاعدة، بفكرة مبتكرة وصورة حصرّية في تصميٍم خاص ألغنيتها 
"عن�ودي"، لما بات يعرف ب�الLyric Video؛ أي اإلعتماد على كلمات األغنية كعنصر أساس�ي 

للصورة التسويقية المطروحة.
أشرف على هذا العمل المخرج جاد شويري تمهيداً لتصويره لألغنية على طريقة الفيديو كليب 

وعرضها على الشاشات التلفزيونية. 

الفن براء من الكفر واالحلاد
ذات يوم وم�ن خالل متابعتي للقن�وات الفضائية توقفت 
عن�د تقليع�ة جديدة.. ولك�ن تل�ك التقليعة كان�ت )تكفر 
بالنعم�ة الفضيلة( وامام العالم اجمع.. حيث ظهرا احدى 
الراقص�ات حافي�ة القدمين وهي ترقص داخ�ل قالب من 
)الكيك( وامام مرأى ومس�مع الوس�ائل االع�الم المرئية 

والمسموعة.. وتلك الراقصة كانت هي: )ماريا( !!

والغري�ب في االمر ايض�ا.. ان تلك الراقص�ة قد وصل بها 
الض�الل والكف�ر وااللحاد ان تس�تحم بالحلي�ب.. وتقوم 
بالتدخي�ن في س�احة مدرس�ة.. وذلك من خ�الل نتاجات 
فني�ة ظهرت على ش�كل اغاني للفيدي�و كليب حتى وصل 
بها الح�ال الى ان تهين النعمة الفضيل�ة باقدامها العارية 
وس�ط قال�ب كبير م�ن الكي�ك.. وترقص داخله ووس�ط 

مجموعة من اصدقائها وهم يصفقون لها مش�اركين لها 
في )الحادها( والتمادي بالكفر!!

والذي وددت قوله:
ه�ل باتت الش�هرة والنجومية ال تم�ر اال من خالل كل تلك 
النتاج�ات البعيدة كل البعد عن القيم والمبادئ والش�رائع 

السماوية؟

ثم.. هل بات ثمن الش�هرة باهضا الى الحد الذي يجعل من 
الم�رء ان يك�ون )ملحدا( وناك�را للنعم�ة الفضيلة وامام 

مرأى ومسمع من الناس؟!!
واذا كان مث�ل ذلك التمادي بااللحاد يودي للش�هرة فلماذا 
تك�ون النعم�ة الفضيل�ة تك�ون الفمية حينم�ا تذهب كل 
تل�ك االق�دام العارية الى مثل ذل�ك )الُعهر( ال�ذي يندى له 

الجبين؟!!
والتساؤل المشروع:

هل تلك الظاهرة عالمة من عالمات الساعة؟!
ام ان مث�ل تل�ك الظاوهر الالمس�ؤولية تودي بالس�قوط 
في ق�اع الرذيلة والكفر بعيدا عن مبادئ االيمان والتقوى 

وصدق القائل: )اذا لم تستح فأفعل ما شئت(!!

الذكرى 18 لـ"مدحية كامل": نجمة اإلثارة متسكت باحلجاب

سهري رمزي: خصالت شعري تظهر "غصبًا عني"
 

القاهرة: قالت الفنانة س�هير رمزي أنها تس�تعد إلس�تئناف تصوير مسلس�لها الجديد 
"ج�داول" ال�ذي تقوم ببطولته بعد توق�ف دام نحو عامين مؤكدة عل�ى أن التوقف كان 

ألسباب انتاجية لدى شركة صوت القاهرة المنتجة للعمل والتي وعدتها بحل المشكلة في 
غضون أسابيع قليلة حتى يلحق المسلسل بالعرض الرمضاني.وأضافت رمزي في تصريح 

صحفي خاص أنها تش�عر بس�عادة كبيرة لقرب عودة اس�تئناف تصوير العمل مش�يرة إلى 
قصة  "جداول" عن كفاح س�يدة مصرية من أجل تربية بناتها رغم أن 

الصعوب�ات الت�ي واجهتها بداية من وال�د بناتها المهمل في 
تربيتهم والغير مسؤول عنهم، مروراً بالمشاكل اليومية التي 

تم�ر بها الفتي�ات في مرحلة المراهق�ة خاصة قصص الحب 
ومح�اوالت الش�باب اإليق�اع بهن.وأكدت عل�ى أن إعجابها 

بالمسلس�ل جعلها متمس�كة به على مدار أكثر من 6 سنوات 
حي�ث كان يفترض أن ي�رى النور ع�ام 2009 لكن الظروف 

اإلنتاجي�ة حال�ت دون ذلك مش�يرة إلى أن العم�ل يتبقى فيه 
تصوي�ر نحو %30 فق�ط من أحداثه وهي المش�اهد التي ال 
تس�تغرق وقتاً طويالً.وح�ول اإلنتقادات الت�ي تتعرض لها 
إلظهارها خصالً من ش�عرها وهي ترت�دي الحجاب، قالت 
رم�زي أنها حرصت من�ذ اتخاذها ق�رار الحجاب أن يكون 
ش�كله "مودرن" وم�ن ثم في بعض االحي�ان تظهر منها 
خصالت شعرها دون قصد قائلة "غصب عني" مؤكدة على 
أنها ال تتعمد ذلك خاصة وأنها تعتبر نفس�ها محتش�مة وليس�ت 
محجبة.وش�ددت على تمسكها بإرتداء الحجاب بإعتباره القرار األكثر صواباً الذي اتخذته 
ولن تتراجع عنه مشيرة إلى انه ال يعقوها عن التمثيل ولكن ما يحرمها من الوقوف أمام الكاميرا 
عدم وجود نصوص درامية وس�ينمائية مناس�بة لها س�واء من حيث الجودة أو المرحلة العمرية 
التي جعلت السينما مقتصرة على الشباب.وأضافت أنها ترفض ارتداء الباروكة في التمثيل مطلقاً 

لعدم قناعتها بها، ومن ثم تفضل دوماً أن يكون هناك مبرراً للحجاب من خالل وجود أش�خاص في 
المشاهد التي تظهر بها فال يمكنها كسيدة محجبة أن تتخلى عن الحجاب أمامهم.

 

ديمة اجلندي خّطابة احلارة
بيروت- بدأت الفنانة الس�ورية ديمة الجندي، مؤّخراً، بتصوير مش�اهدها في مسلس�ل “بنت الشهبندر”، 

حيث تلعب دور “شلبية”، خّطابة الحارة وحاملة أسرار البيوت وحكاياتها.
وبنت الشهبندر” مسلسل سوري لبناني ُمشترك ِمن النوع الرومانسي الدرامي التاريخي، تدور أحداثه في 
بالد الشام تحديداً في بيروت، ويتناول المسلسل قصة ُحّب اإلخوة راغب )قصي خولي( وزيد )قيس الشيخ 

نجيب( أوالد زعيم الحارة الذان ُيغرمان ِبفتاة واحدة وهي بنت الشهبندر ناريمان )سالفة معمار(.
العمل من إخراج س�يف الدين س�بيعي، وكتابة هوزان عكو، وبطولة نخبة من نجوم س�وريا ولبنان ُهم: 
قصي خولي، وسالفة معمار، وديمة الجندي، وأحمد الزين، وقيس الشيخ نجيب، ورفيق السبيعي، ومنى 

واصف، وسميرة بارودي، وجيسي عبده، وديامان بوعّبود، وطوني مهّنا، وليلى قمري.



�صالح جبار خلفاوي 
**

يقف�ز نحو االرجوح�ة .. وحده الصبي في الحديقة .. األش�جار تحتمي 
تحت فاكهة ش�مس الشتاء .. االش�نات والطحالب تتحرك مع ماء النهر 
القريب .. الهواء يتنفس برودة تبعث على القش�عريرة .. رسائل الجوال 
تحم�ل عالمات مبهم�ة .. صوتِك يأتي من بعيد .. حش�رجة توقظ طير 

متشبث باألغصان .. 
**

يّمر عبر بوابة ش�به مفتوحة .. يَّرف بحركة تنفض الس�كون .. تختلط 
الت�رددات .. ربم�ا الب�رد الجاث�م يحرك مفاصل األش�ياء المنكمش�ة .. 
باالقت�راب م�ن المدفأة بلهبه�ا الُمصفر .. م�ا زال ذهنه�ا يحمل صور 
السفر البعيد .. أستعداداً نحو آمال التجدد .. التلفاز يغطي عملية أحتجاز 
رهائ�ن .. تتقاطع االحتماالت .. مابي�ن رجفة التتوقف .. وفرصة نفاذ 

تحمل رتاج التمني ..
**

تنام تحت رذاذ االفكار طواحين الهواء .. برزخ يفصل مشاعر احتماالت 
تأوي مراسم حضور .. الساعة تدق .. الموعد يحين .. زعيق بوق سيارة 
يفض س�كون المساء .. تبقى عينيه مسمرتين نحو الشاشة يتطلع في 
الصورة .. مالمحها تشبه حكمة بوذية .. يستغرق النظر الى افق ارحب 

.. ربما يعيد الوقت عقاربه .. حتى تكون االلوان أزهى مما يعتقد 
**

ترك في الضفة االخرى ش�معة تذوي .. مزدانة شوارع االلفة .. محبتها 
نمط أشتعال اليخبو .. هناك حيث القباب الذهبية .. تتمرى لواعجه على 
التذل�ل بخضوع .. يربط قطع�ة قماش خضراء على الش�باك الفضي .. 
يح�رص ان التش�عر بتمائمه .. تعي جي�داً أنه اليف�رط بمحبتها .. لكن 

بصيص الضوء الذابل يكشف عريُه وتشظيه من كثرة الَوله.
**

تس�بح في آت�ون الن�ار .. تغلي مق�الة اللح�م .. تتراكم عند عي�ن النار 

أتق�ادات الروح .. أب�داً التنكفى 
مواقدن�ا مهم�ا أش�تد الب�رد .. 
وال حت�ى حين يحاصر س�عف 
النخلة صقيع الليل .. س�اهرة 
عيني .. الضباب أجراس ندية 
البعي�دة  االرض  مف�ازة   ..
تحويك كما شباك الصيادين 
.. نداءات الس�فن الغاطسة 
تش�عرنا  الملوح�ة  ف�ي 
برعش�ة التجن�ي .. عل�ى 
ش�واطىء مكتظة .. أنها 
لحظة انب�الج تتكرر في 
ويك�ون   .. صب�اح  كل 
الص�وت البعي�د رج�ع 
لمواكب الحنين .. هناك 
في االفق على الجرف 
التنطفىء  نيران  ثمة 

النها تحاصر الجفاء
**

انهي�ار  ُتحملن�ي 
الرابطة  المنظومة 
بيننا .. حينما يمتد 
قط�ار العم�ر الى 
محطات الوهن .. 
من  عالماً  يصير 
س�كون اليغري 
الغريزي  التدفق 

 .. متماه�ل  أنس�ياب   ..
شجرة باس�قة التهتم لحرائق العشاق .. النهم 

دائماً يضعون اسمائهم على الجذع بنصل مؤذي .. يرسمون قلب 
الحب بّمودة .. لكنهم اليشعرون أنهم يثقبون وريدي 

**
تمر به�دوء يختلس النظر .. تض�ع بصمتها وتمضي .. 
حض�رت خط�رات الظنون .. غائرة اف�كار البوح .. ربما 
الب�رد يفرض تجلياته .. التكتفي باالحتفال .. الن البقية 
ينتظرون .. تعالج قنوات التلفاز حين يبث موجات الفرح 

.. االلعاب النارية تؤشر حجم التمني 
**

تتكىء على منضدتها .. االش�ياء المرتبة تتناغم مع زجاج 
النوافذ .. يس�اهم الضوء المتس�رب في اكتشاف جمالها .. 
بينن�ا موعد مبه�م .. هواجس تطفو فوق معال�م البنايات .. 
التستقر مشاعرنا .. بين جذب وارتخاء .. تتعامل المهمات .. 

عبر الق اليخبو لكن اليطال .. اظنه مشوار لم يبدأ بعد
**

مس�مار الع�ام الجديد ُي�َدق في عظامن�ا .. أخرجن�ا رغباتنا .. 
سمحنا المنياتنا أن تتجاوز المكنون .. من يجالس البرد الجاثم 
عل�ى مفاصل االمكن�ة .. الوقت يعلن قدوم�ه الصريح .. واألتي 
الأح�د يحصي�ه .. ربم�ا نس�تعد لالحتف�ال أو األن�زواء في ركن 

الذكريات المتسربلة بغشاوة االنغالق
**

يمسح جبهته من العرق .. مازال الطريق طويال .. السرادق الممتدة 
.. االق�دام المس�اقة بال ت�ردد .. اعالم بال�وان مختلف�ة .. النداءات 
المس�تمرة والمتداخلة .. ترس�م مش�هداً متفاعالً .. تب�دو مالمحه 
ذات ع�زم .. توق�ف عن�د المنض�دة المركونة بصورة توح�ي للقادم 
ب�أن الطعام مت�اح للجميع .. مضغ لقمته .. تحس�س مفاصل قدميه 
.. رائح�ة العابرين مألت رئتي�ه .. لم يثنِه الوجع من المضي مندفعاً .. 

نحو سر داخلي يرتفع مع كل اذان

مقاطع االرجوحة 

حممد �صني�صل الربيعي
باش’ وخاجية, سيدتان , االولى من هور )ذيل العجل 
( الس�ومري , جاءت ال�ى بغداد بمعي�ة كل تفاصيل 
الهور من )الجاموس�ة ( التي اسمتها "وضحة " الى 
المش�حوف والطرادة واالزكة او الش�جوة والكلة او 
رأس الغن�د وادوات الطب�خ والمناص�ب م�ن الطابك 
والبادية والكاش�ية ) وع�اء االكل (وادوات التجميل 
م�ن المش�وفة الت�ي ت�رى به�ا وجهها وه�ي تضع 
السبداج الى الكحل الحجري بوعاء سومري ورائحة 
ام الس�ودان والِسِعد والمحلب والمس�ك والعنبر الى 
مس�ميات اوالده�ا الس�ومرية ,صلب�وخ , صكلوك, 
وصكبان ,وخصاف, وكان اصغرهم مرهدن وبناتها 
)ضن�وة وكاش�ية وِس�ِعد( الى مالبس�ها الت�ي تبدأ 
بالعصابة م�رورا بالطاكة البلبولي وانتهاء بالجرغد 
ال�ذي تربط�ه بقطع�ة م�ن الذه�ب تس�مى الجالب 
والدش�اديش ابتداء من لبك الخيزران وحزام القيسي 

والمخرم الى انواع الهاش�مي ,الذي كانت تفوح منه 
الروائ�ح الطيب�ة, وكان لديه�ا صندوق من الخش�ب 
السيس�م تجمع به كل مقتنياتها م�ن اللير الحميدي 
والقسطنطيني الذي يعود الى الحكم العثماني كانت 
تفكر في تحويل البيت الذي تس�كنه الى مستنقعات 
مائية لتنهي كابوس الكاش�ي والجدران الذي اصبح 
يخنقه�ا ) عل�ى ذم�ة آخ�ر تصريحاتها(وترغ�ب ان 
يتحول هذا البيت الى ) طرة ( وهو الفناء الواسع ثم 
ان )وضحة (على وش�ك ان ترزق) بشفج( والكاشي 
يعك�ر مزاجها النها التس�تطيع ان تمش�ي عليه قبل 
الوالدة , تساؤالت كثيرة اثارتها باشه وهي ما زالت 
تبحث عن مكان ) لِلِحْب (في زوايا فناء الدار وكيفية 
ثقب ) الورش�ن ( وهو الوعاء الذي تش�رب به الماء 
, ال اح�د يس�تطيع ان يج�د لها حال ف�ي ظل ظروف 
المدين�ة او ان يغيرمن عزيمتها والن اوالدها قطعوا 
عل�ى انفس�هم ان يأت�وا معهم ب�كل تل�ك المقتنيات 
لقب�ول هجرته�ا واال يعارضوه�ا , وال�ذي كان من 

ضمن شروط مجيء باشه الى بغداد .
مش�كلة عق�ل باش�ا ينطل�ق دائم�ا م�ن )اذا عزمت 
فتوكل ( ويكاد هذا القرار ان يحدث انقالبية على كل 
افكارها الالحقة والسابقة , استشفت هذا االمر من 
نظرات وبسبس�ة االخرين وكانت تنظ�ر الى ابنائها 
بريب�ة واضحة لعلهم ينقض�وا عهدهم فتكر راجعة, 
فكروا وبمس�اعدة اه�ل القطاع في مدين�ة الثورة ) 
الصدر اآلن (ان يبحثوا لها عن صديقة , وكانت فكرة 
صائب�ة عل�ى ان تكون من عمره�ا او اقرب ولها من 
خصائ�ص )باش�ة( الريفية ما هو جل�ي وواضح ... 

انها )خاجية( التي سبقتها بالمجيء الى بغداد .
) خاجي�ة ( تج�اوزت الس�بعين عام�ا , ج�اءت من 
اراض�ي البومحمد قبل اكثر من عش�رين عاما وذلك 
بع�د ان ج�ال زوجها اث�ر قتله الحد العبي�د الذي كان 
بام�رة الش�يخ , مم�ا جعلها تنص�اع لالم�ر الواقع 
وتت�رك ذكرياته�ا مرغمة , )وخاجية( نس�خة ثانية 
لكنها منقحة بتلك الس�نوات الت�ي قضتها تتنقل في 

المحافظ�ات والتي حط القدر به�ا مؤخرا في بغداد 
وفي مدينة الثورة بالذات) مدينة الصدراآلن(عرضوا 
عليها فكرة زيارة " باش�ة " بعد ان قصوا عليها نبذة 
عن حياة االخيرة والمقتنيات التي بحوزتها , مما زاد 

شوق) خاجية(لرؤيتها .
ال نعرف من اين بدأ توارد االفكار بين الش�خصيتين , 
وكيف ان روحيهما قد ائتلفتا وكأن " باشه " وجدت 

ما كان مفقودا بعد بحث لم يدم طويال 
دار ح�وار بينهم لم ينته , وكان للش�اي حضورا مع 
الدهن الحر والبيض والس�يياح والرصاع , الى جنب 
الجاموس�ة الت�ي تعطر الحديث برغائه�ا المتقطع , 
وف�ي نهاية الحديث ما كان من )خاجية( اال ودعت ) 

باشة( لزيارتها حيث قبلت االخيرة تلك الدعوة. 
هكذا وجدت)باشة (ذاتها الضائعة في مجتمع اصبح 
يتجذرهن�ا ويت�رك للتاريخ مفردات االب�اء واالجداد 
لي�ؤرخ من جديد عل�ى بوابة الحياة الت�ي ال تغلق اال 

بمشيئة ربي

نساء ال تتكرر
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حممد جعفر: احلركة الثقافية يف اجلزائر باهتة
حنان عقيل 

- محم�د جعفر روائي وش�اعر جزائ�ري، كتب 
في مج�ال الش�عر والقصة القصي�رة والرواية، 
إال أن�ه اس�تقر ف�ي نهاي�ة المطاف عل�ى كتابة 
الرواي�ة، ص�درت ل�ه مجموعة ش�عرية بعنوان 
“العب�ور على متن الحل�م”، ومجموعة قصصية 
بعنوان “طق�وس امرأة ال تن�ام”، أما في مجال 
الرواي�ة فصدرت روايته األول�ى بعنوان “ميدان 
الس�الح”، ومؤخًرا أتبعها برواي�ة ثانية صادرة 
عن منش�ورات االختالف الجزائرية ودار ضفاف 
اللبناني�ة بعن�وان “هذي�ان نواقي�س القيامة”، 
والت�ي تع�د أح�د أب�رز اإلص�دارات الروائية في 
الجزائر هذا العام، عن روايته الجديدة، وعوالمه 
الروائي�ة، ورؤيت�ه للحالة الثقافية ف�ي الجزائر 

كان لنا معه هذا الحوار.
هذيان نواقيس القيامة

في روايت�ه الجديدة “هذيان نواقي�س القيامة” 
يعتمد الكاتب الجزائري على الحبكة البوليس�ية 
ف�ي حياكة أح�داث الرواي�ة، حيث تب�دأ الرواية 
باكتش�اف الش�رطة لجثة فتاة في منزلها، ومن 
ثمة يب�دأ التحقيق مع األش�خاص الذين تعاملوا 
معه�ا، ويتحدث الكات�ب الجزائري ع�ن الحبكة 
البوليسية في روايته الجديدة قائاًل: “يحدث معي 
األمر على النحو التالي. أكتشف بطريقة ما فكرة 
رواية مناسبة. تختمر الفكرة ولفترة طويلة في 
ذهني. تتولد بعد ذلك شخصيات الرواية وأتعرف 
الحًق�ا عل�ى ظروفه�ا وهواجس�ها وأحالمها. 
ف�ي كل ذلك أكون مجرد متاب�ع. ونادرا ما أخط 
ش�يئا على الورق خش�ية أن يؤثر أو يحس�م هذا 
الفعل على أي س�لوك قد تنزع إليه الش�خصيات 
الحق�ا. أما الكتاب�ة الحقيقية عندي ف�ال تبدأ إال 
عندما أتمكن من القالب الذي سأس�رد به حكاية 

الرواية. حينها فقط أباشر عملية الكتابة”.
ويستطرد: “هذه الرواية بالذات أرهقتني وظلت 
حبيس�ة عقلي فترة تجاوزت المعقول، ثم فجأة 

وجدت الحل الذي اس�تعصى علّي، وهو الطريقة 
التي سأكتبها بها. وبرأيي أن هذه الرواية لم تكن 
لتكتب إال هكذا. على شكل الرواية البوليسية فإن 
كتب�ت بغير ذلك ظهرت الحكاية ش�احبة وأطلت 

منها الشخصيات باهتة مغتصبة الروح”.
عتبة النص

وع�ن الكيفي�ة التي يخت�ار بها عناوي�ن أعماله 
يق�ول جعف�ر: “العن�وان عتب�ة الن�ص ومدخل 
أساس�ي له، كذل�ك هو مفت�اح أساس�ي لقراءة 
النص واس�تيعابه، كما تؤكد الدراسات الحديثة 
قيمت�ه، وله�ذا ال يجوز استس�هاله أو العبث به، 
بع�ض األعم�ال تحضرن�ي عناوينه�ا مس�بًقا، 
وبعضها أظل أبحث لها عن عنوان مناس�ب دون 
أن أرض�ى عن واح�د، بعضها ال يقب�ل أن يصير 
آخ�ر وإن لم أكن راضيا عن�ه وبعضها يتغير في 

كل مرة”.
ويضي�ف قول�ه: “روايتي )ميدان الس�الح( مثاًل 
عن�وان ُولِد في آخ�ر لحظة، ثم اقتنع�ت به ألنه 
مرتبط بالرواية التي كانت رواية مكان بالدرجة 
األولى، )هذي�ان نواقيس القيامة( عنوان ُخلقت 
الرواي�ة من ضلعه وهكذا.. كذل�ك يجب أن أقول 
بق�در ما أحب أن يك�ون عنواني معبًرا عن نصي 
بق�در ما أحرص على أالّ يك�ون تجاريا أو أهدف 

من ورائه إلى تحقيق أغراض مشبوهة”.
التأريخ للمكان

وفيم�ا يخ�ص ارت�كاز عوالم�ه الروائي�ة حول 
عنص�ر المكان يق�ول جعفر: “أفه�م أن الرواية 
ال تتأس�س إال بعناص�ر ثالث�ة وه�ي )الزم�ان 
والم�كان والح�دث(، وال يمكنن�ي حي�ن أكت�ب 
إال أن أمن�ح ه�ذه العناص�ر األهمي�ة القصوى، 
وبرأي�ي المكان ليس حيز وق�وع األحداث فقط، 
بل يتع�دى ذلك إذ هو البيئ�ة الطبيعية التي منها 
جاءت الش�خصيات، ويلعب دورا إيحائيا للقارئ 
. والواقع أني مهموم  بأن األحداث حاصلة فع�الً
بالتأريخ للم�كان، وأراهن عليه حين أقوم بخلق 
ش�خصياتي الروائية، ولعل األم�ر راجع لتأثري 

بالكتاب الكالس�يكيين من أمثال دوستويفسكي 
ونجي�ب محف�وظ وحنا مينا وبفلس�فة المكان 

الخاص�ة به�م، أو لعل�ه راجع 
الرتباط�ي الش�خصي به، فأنا 
مخلوق يحن دوًما إلى األماكن 
التي عبر به�ا ومنها ويغريني 

أن أكتب عنها”.
كفر الكتابة

الجزائ�ري  الكات�ب  ويرف�ض 
التابوه�ات ف�ي الحدي�ث عن 
“إل�ى  قائ�اًل:  األدب�ي  العم�ل 
مت�ى ُنِصّر على فك�رة التابوه 
الحديث  أخذنا  والمحرم كلم�ا 
إلى تناول عمل إبداعي يتجاوز 
العادي والمألوف!.. وإلى متى 
يظل الكات�ب مرتهًن�ا للحدود 
الضيق�ة  األف�كار  وحبي�س 
والوصاي�ة!.. أعتقد أن الكتابة 
ُكْفٌر بيِّن، عصيان وشق لعصى 
الطاع�ة العمي�اء، وبالمطل�ق 
هي تم�رد ضد كل م�ا تعارفنا 
علي�ه ودرجنا على ال�والء له، 
أو ه�ذا ما أؤمن به ش�خصيا، 
ولهذا كسر الحدود وتجاوزها 
أول شيء يعنيني حين أكتب”.

ويس�تطرد: “أؤم�ن بالحري�ة 
ومش�غول بالص�دق وأرى أنه 
من المستحيل تحقيق اإلجماع 
ح�ول ن�ص واح�د. فالق�ارئ 
مزاجي وصاحب هوى وميول 
ويج�ب أال يخضع ل�ه المبدع. 
والروائ�ي ليس واعًظ�ا دينًيا، 
كم�ا ال تتحقق الرواية إال حين 

تصنع الدهشة، وقد يعتقد البعض أن مفتاح هذه 
الدهش�ة الجنس مثال. وأن�ا أدعمهم ما دام األمر 
يمث�ل قناعاته�م، وال أعتب�ر أبًدا بالحساس�يات 

الضيقة”.
الكتابة تمّرد على الوصاية 

ويش�دد جعف�ر عل�ى أن�ه لم يتخ�ّل ع�ن قضية 
المرأة التي كانت محوًرا رئيس�ًيا في مجموعته 
القصصي�ة “طقوس ام�رأة ال تن�ام” قائاًل: “ما 

زل�ت أكتب عل�ى نف�س الخ�ط، أبط�ال روايتي 
األخيرة كلهم ذك�ور، لكن القصة الحقيقية التي 
قمت بنسجها مرتبطة بهذه الذكورة 
وعالقتها بمري�م العربي األنثى التي 
وج�دت مقتول�ة ف�ي ش�قتها، إنها 
رواي�ة الم�رأة بامتي�از، فق�ط هناك 
بع�ض التحايل على القارئ والغرض 
منه كتابة نص مختلف وغير دارج”.

زمن الرواية
ويش�ير جعف�ر، ال�ذي كتب الش�عر 
والقص�ة القصي�رة ثم اس�تقر على 
يؤم�ن  ال  أن�ه  إل�ى  الرواي�ة،  مرف�أ 
بمقول�ة )زم�ن الرواي�ة( حيث يرى 
أنها مقصودة من باب الدعاية فقط، 
كم�ا أن�ه ال يؤم�ن بالمفاضل�ة بين 
األجن�اس األدبي�ة، ويرى أن الش�عر 
ال ي�زال يعي�ش عظمت�ه، والصنوف 
األدبي�ة جميعها في س�لة واحدة، ما 

تعانيه هذه تعانيه تلك.
ويلف�ت إل�ى أن رهانه عل�ى الرواية 
يرجع إلى اعتق�اده أنها القادرة على 
استيعاب هّمه وما يشغله، حيث يجد 
فيه�ا ضالته وما ينش�ده، ويس�تمد 
منها االنس�جام والتوحد الذي يبحث 
عن�ه كل عاش�ق في عالق�ة غرامية، 
فضاًل عل�ى أنه لم يكت�ب القصة في 
بدايات�ه كم�ا هو دارج عن�د أكثر من 
كات�ب، ب�ل كان نص�ه األول قص�ة 
طويلة أو رواية قصيرة، فما يش�غله 
دوًما هو التفاصيل الدقيقة وحركية 
أبطاله فال يستطع أن يكبح جماحهم 
وش�غفه بهم لينتصر لهم في موقف 

واحد معين.
المسار اإلبداعي

وع�ن الكّت�اب الذي�ن أّثروا ف�ي تكوين�ه األدبي 
يق�ول جعف�ر: “ف�ي فترة س�ابقة كن�ت متأثرا 

بالكتاب الكالس�يكيين من أمثال دوستويفسكي 
وش�ولوخوف. أما سارتر، يونس�كو، كامي فقد 
تأثرت به�م الحقا. أدب أمي�ركا الالتينية ال غنى 
عنه: غارس�يا ماركيز، يوس�ا، جورج�ي أمادو. 
أم�ا حالًيا أهتم أكث�ر بالقراءة لمي�الن كونديرا، 
موراكامي، بول أستر. ومن الكتاب العرب أجد أن 
نجيب محفوظ ش�ّكل الركيزة األهم في مساري 
اإلبداعي، أهتم أيضا بتجربة جبرا إبراهيم جبرا، 
عبدالرحمن منيف، وحاليا أمير تاج السر وربيع 
جابر. ف�ي الجزائ�ر تعنيني أكثر كتابات رش�يد 
بوجدرة، واسيني األعرج والكاتب الشاب سمير 

قسيمي”.
شرنقة المثقف

ويلفت جعفر إلى أن الحركة الثقافية في الجزائر 
كان�ت وال ت�زال باهت�ة، وذلك راجع ف�ي الغالب 
إلى س�يطرة أش�باه المثقفين على المؤسس�ات 
المرتبط�ة بالفع�ل الثقاف�ي. أم�ا المهرجان�ات 
والندوات المناس�باتية والتي تعقد باسم الثقافة 
هن�ا وهن�اك ما ه�ي إال تجس�يد للب�ؤس بعينه. 
فالمثق�ف الحقيق�ي والجدير به�ذا اللقب برأيه 
س�كن ش�رنقته واحتوت�ه عزلته حينم�ا لم يعد 
يثق في أي حراك ثقافي. والمثقف السوبر ستار 
ال�ذي يقدمه اإلعالم اليوم هو غالبا إنس�ان غير 
مهموم ال تش�غله إال المنافع التي س�يجنيها من 

خالل تسّيده على المشهد الثقافي
وأعتق�د أن ف�ي الج�واب فضيحتنا الكب�رى، إذ 
يمكنن�ي الجزم أنن�ا ال نملك روائيي�ن حقيقيين 
وبمعنى الكلمة أو ما نملكه ال يتعدى عدد أصابع 
اليد الواحدة، وفيما يتعل�ق بعمله المقبل يقول: 
“رهاني ه�و الرواية، ولهذا فأي مش�روع جديد 
س�يكون في هذا الباب. أن�ا اآلن بصدد التحضير 
لعمل جديد ومختلف يرتك�ز أيضا على التجريب 
ويعالج قضية تهّم اإلنسان العربي. وهو يقترب 
من السياسة ويجّسد عالقة القائد بعموم الشعب 
والعكس بالعكس. أملي فقط أن أنتهي منه على 

الشكل الذي أرجوه”.

مانفيستو من اجل فلسطني
 “مانيفس�تو من أجل الفلس�طينيين” كتاب جديد لروني ب�راون رئيس “أطباء بال حدود” 
األس�بق والمحاضر بمعهد العلوم السياس�ية بباريس. يح�اول فيه، صحبة مجموعة من 
المهتمي�ن والخب�راء، تقديم مقترح�ات جديدة للخروج م�ن األزمة الراهن�ة، ليس عبر 
المفاوضات الثنائية برعاية أميركية، ألن النتيجة معروفة، فمس�ار الس�الم اإلسرائيلي 
الفلسطيني الذي انطلق في أوسلو منذ عشرين عاما صار رمزا لسياسة الكذب والعنف، 
وحّول حياة الفلس�طينيين إلى جحيم، بل عبر المجتم�ع الدولي، وفي مقدمته االتحاد 
األوروب�ي الذي ينبغ�ي أن ينظر إلى الضف�ة الغربية كأراٍض محتلة، وليس�ت أراضَي 
يحوم حولها الخصام.ويش�ّبه الوضع الفلس�طيني بوضع الس�ود في جنوب أفريقيا 
أي�ام المي�ز العنصري، ومن َثّمة يعتب�ر هو ومن معه أن الح�ل ال يمكن أن يكون في 
نهاي�ة المطاف س�وى عل�ى طريقة جن�وب أفريقي�ا، أي دولة واح�دة، يلتقي فيها 

الطرفان مع محافظة كل طرف على معالمه 

تعليم احلياة
جدي�د الفيلس�وف وعال�م االجتماع إدغار م�وران الذي ي�رأس جمعية 
تش�تغل على الفكر المعق�د كتاب صدر عن دار س�وي بباريس عنوانه 
“تعلي�م الحياة” بمعنى “كيف نعلّم الن�اس أن يقبلوا على الحياة”، مع 
عن�وان فرعي “مانيفس�تو لتغيي�ر التربية” يقترح في�ه إعادة وضع 
تصور ش�امل للتربي�ة كي تتركز ح�ول المهمة األساس�ية التي دعا 
إليها جان جاك روس�و في “إميل” و”إلوي�ز والحياة الحق”: ونعني 
بها تعلي�م الحياة. هذا التعليم غايته أن يمتلك كل فرد اس�تقالليته، 
ويحذر الخطأ والوهم، ويت�درب على فهم اآلخر، ويواجه القناعات 

المكرس�ة الت�ي يخيل إلى الم�رء أنها راس�خة ال تقبل الج�دل. بعبارة 
أخرى أن يهّي�ئ نفسه لمواجهة مشاكل الحياة. هذا الكتاب يكمل ويطور تأمالت موران في 

السياسة والتربية التي كان بدأها في كتبه السابقة.

حوار 
على �صواحل متعبة ..

رجب ال�صيخ 
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المحامي علي جابر

االبادة اجلامعية 
يف القانون الدويل

 وف�ق اتفاقي�ة منع االب�ادة الجماعي�ة  لعام 
1948 والت�ي عرف�ت االب�ادة الجماعية بانها 
القت�ل المنظ�م وه�ذه االتفاقية ت�م التوقيع 
عليه�ا ع�ام 1948 ونفذت ع�ام 1950 ووقع 
عليه�ا 133 دولة في العالم ومن االفعال التي 
تعد ابادة جماعية ووفق هذه االتفاقية القتل 
والحاق الضرر النفس�ي والجس�دي وخطف 
االطفال وهي ايضا اي هذه الجرائم هي التي  
تخالف االعالن العالمي لحقوق االنس�ان وقد 
نصت المادة 6 م�ن النظام الداخلي للمحكمة 
الجنائي�ة الدولية لع�ام 1998 بين�ت على ان 
االب�ادة الجماعي�ة ه�ي التي ترتك�ب بقصد 
التدمي�ر الكلي او الجزئ�ي لجماعة قومية او 
اثني�ة او عرقية او دينية ومن اش�هر عمليات 
االب�ادة الجماعي�ة مج�ازر االرم�ن وصب�را 
وش�اتيال وراون�دا ودارف�ور والجزائ�ر وما 
يحصل الي�وم من جرائم من قب�ل الجماعات 
االرهابية في العراق وانتهاك المدن هو ابادة 
جماعية وكذلك ما يحصل في غزة من  جرائم 
م نقبل الكي�ان الصهيوني هي ابادة جماعية 
وهنا تحتاج الى تجرك دولي لمحاكمة القادة 
ف�ي ال�دول الت�ي تدع�م االرهاب ف�ي العراق 
ويمكن احالة الدول الداعمة لالهاب في العراق 
وف�ق قرار مجل�س االم�ن 2170 الى مجلس 
االمن وم�ن ثم الى المحكمة الجنائية الدولية 
الن الع�راق لي�س موق�ع على اتفاقي�ة روما 
لع�ام 1998 والخاص�ة بالمحكم�ة الجنائية 
الدولية فان باالمكان ان يقوم العراق بتقديم 
طلب الى مجلس االم�ن وفق االدلة المتوفرة 
واحالة ال�دول الراعي�ة والداعم�ة والممولة 
لالره�اب ال�ى المحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة 
وخصوصا الش�خصيات التي تحرض وتفتي 
على االره�اب ومن المالح�ظ ان التحقيقات 
التي تقوم به�ا اللجان الدولية التي تش�كلها 
االم�م المتح�دة تك�ون طويل�ة االج�راءات 
وبعيدة االمد ومثال عل�ى  ذلك التحقيق الذي 
تم اج�راءه اث�ر مقتل رئي�س ال�وزراء لبنان 
الحريري حيث كان عدد الش�هود تجاوز 600 
ش�اهد ولهذا فان التحقيق ال تس�قط بمضي 
الم�دة وال بالتق�ادم ولهذا فان ه�ذه الجرائم 
حتى لو بعد س�نوات طويلة يمك�ن المطالبة 

بها ومحاكمة المجرمين الذين ارتكبوها. 

استشارات
س/ من االخت القانونية شيماء عبد االمير تقول متى تنتهي الوصاية ؟

ج � وف�ق الم�ادة 82 م�ن قانون االحوال الش�خصية رق�م 188 لس�نة 1959 تنتهي 

الوصاية بموت القاصر او بلوغه الثامنة عشر او عودة الوالية لالب او 

الجد او انتهاء العمل الذي اقيمت الوصاية من اجله او قبول استقالة 

الوصي او زوال اهليته او فقده او عزله

 

س/ من االخت االعالمية سهاد محمود تقول متى تبطل الوصية؟

ج � وفق المادة 72 من قانون االحوال الش�خصية رقم 188 لس�نة 1959 ف�ان الوصية تبطل برجوع الموصي 

عم�ا اوصى به او فقدان الموصي الهليته او بتص�رف الموصي بالموصى به تصرفا مخالفا للقانون او بهالك 

الموصى به او برد الموصى له الوصية بعد موت الموصي.

 الم�ادة 104 م�ن الدس�تور 

العراقي  الدائم

تس�مى  هيئ�ة  تؤس�س 

مؤسس�ة الش�هداء ترتب�ط 

وينظ�م  ال�وزراء  بمجل�س 

واختصاصاته�ا  عمله�ا 

بقانون 

مفاهيم 
قانونية 

حق التقايض وقانون املرافعات
        المحامي وليد الشبيبي

الدع�وى في قان�ون المرافعات العراق�ي رقم 83 
لسنة 1969 طلب شخص لحقه من اخر وان يكون 
هذا الطلب امام القضاء العراقي ويشترط في كال 
االطراف في الدعوى ان يكونوا متمتعين باالهلية 
الالزمة ف�ي الدعوى  الالزمة الس�تعمال الحقوق 
واالوج�ب ان ين�وب عنه من يق�وم مقامه قانونا 
وان يكون المدعي عليه خصما يترتب على اقراره 
حكم فائ�ض لمال القاص�ر والمحج�وز والغائب 
ويج�وز ان يكون احد الورثة خصم�ا في الدعوى 
التي تقام على المتوفي ويشترط في الدعوى التي 
تقام ممكن�ه ومتحققة ومع ذلك ف�ان المصلحة 
المحتمل�ة وق�وع الض�رر كم�ا ويج�وز االدع�اء 
بالحق�وق المؤجل�ة ويج�وز ان تك�ون الدع�وى 
لتالف�ي نزاع محتم�ل الحدوث ويج�وز الدفع من 
قب�ل المدعى عليه بدعوى مقابل�ة الدعوى الى رد 
دع�وى واذا كان موض�وع الدعوى حقا ش�خصيا 
كانت الدعوى ش�خصية او دع�وى دين وان كانت 
الدع�وى عينية كانت دعوى عينية وان كان المراد 
من ملكية واذا كانت ملكي�ة كانت الدعوى ملكية 
واذا كان�ت منها اثبات الحيازة كانت دعوى حيازة 
منع التع�رض  ووفق االعمال الجدي�دة وال يجوز 
للمدع�ي ان يجمع بين دعوى الحي�ازة والمطالبة 
بالملكية واال س�قط االدع�اء بالحيازة،  وعادة ما 
يتم التبليغ بواس�طة الش�رطى بالحيازة الغراض 
تبلي�غ المدع�ى عليه حي�ث يعتبر توقي�ع المدعى 
تبلي�غ المدع�ى او توقيع وكيله.. ويج�وز التبليغ  

بواس�طة البري�د وعل�ى ان يتم اعادتها بواس�طة 
البريد المسجل  المرجع ويتم تحرير ورقة التبليغ 
بنس�ختين تس�لم احدهما الى المراد تبليغه وتعاد 
الثانية الى التحفض في اضبارة الدعوى وتش�مل 
ورق�ة التبلي�غ رق�م الدعوى م�ع اليوم والش�هر 
والس�نة واس�م الطالب المحل وش�هرته ومهنته 
ووظيفت�ه وبي�ان المح�ل ال�ذي يخت�اره الطالب 
لغ�رض التبلي�غ واذا تبي�ن للمحكم�ة ان الم�راد 
تبليغه ليس مع�روف محل االقامة فتجري تبليغه 
بواس�طة صحيفتين محليتين تصدر في المنطقة 
المحكم�ة ويج�وز اذاع�ة التبلي�غ باالضاف�ة الى 
الصحف بواسطة وسائل االعالم االخرى واذا كان 
الم�راد تبليغه يعمل في احدى دوائر الدولة وتقام 
الدع�وى في محكمة محل العق�ار اذا تعلقت بحق 
عيني واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في 
مح�ل احدها ويج�ب ان تتضم�ن عريضة الدعوى 
امامه�ا وتاريخ عريض�ة الدعوى واس�م المدعى 
علي�ه ولقبه ومهنته ومح�ل اقامته وبيان المكان 
الذي يختاره المدعي لغرض التبليغ وبيان موضوع 
الدع�وى ووقائ�ع الدع�وى وتوقي�ع المدع�ي او 
وكيله وان يقوم المدعي بارفاق نسخ من عريضة 
الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم وتكون مطابقة 
لالصل في كل شيء ..  وذلك يؤثر على حسن سير 
المحكم�ة وال يجوز ان تتجاوز م�دة التاجيل اكثر 
من 20 يوم اال للضرورة وضبط الجلس�ة هي من 
قبل القاضي ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان 
تش�طب العبارات الجارحة والمخالفة لالداب من 

اي ورقة من اوراق المرافعات   

المحامي   محمد الياسري
 حكوم�ة تصريف االعمال ه�ي حكومة مؤقتة 
ناقص�ة الصالحي�ة وح�دت الغ�راض تصريف 
مرحلة انتقالية او مرحلة انتخابية او انتخابية 
او في مرحلة طارئه او نتيجة لظرف حال دون 
تاسيس الحكومة الجديدة او تاخرها في اي بلد 
من البل�دان حتى ان هذه الحكوم�ات وفق هذا 
التعري�ف ال يحق له�ا البت في االم�ور المهمة 
والمصيرية وانما تقتصر اعمالها على تمش�ية 
االمور العامة التي ته�م المواطنين وقد وردت 

عب�ارة تصري�ف االم�ور اليومية في الدس�تور 
العراقي لمرتين االولى ف�ي المادة 61 والثانية 
ف�ي الم�ادة 64 وف�ي حال�ة س�حب الثقة من 
الحكوم�ة وحالة حل البرلم�ان نالحظ ان مدة 
عمل حكومة تصريف االعمال في اغلب دساتير 
العالم تك�ون لمدة ال تتجاوز الش�هرين وحتى 
في الدستور العراقي كانت المدة 30 يوما وفق 
الم�ادة 61 لكن في بعض االحي�ان تكون حالة 
الضرورة وحالة العرف الذي يوجب ان تس�تمر 
هذه  الحكومة ف�ي عملية تصريف االعمال الى 

م�دة اطول ام�ام التحدي�ات الت�ي تواجهها او 
تستمد عملها من الس�وابق واالعراف السابقة 
وان حدود عمل هذه الحكومة حكومة تصريف 
االعمال يراد منه تس�يير عمل وش�ؤون الناس 
اليومية الن قضايا الناس ال يمكن ان تتوقف او 
تتاخر وهذه االعمال وفق الفقة الدس�توري ال 
تعرض الحكومة والوزارات الى نتائج سياسية 
النها اي الحكوم�ة انتهت الرقاب�ة المفروضة 
عليه�ا من البرلم�ان وانما هي تخض�ع لرقابة 
القضاء االداري حيث يمكن الطعن في قراراتها 

او اي اجراء يتخذ من السلطة التنفيذية ويسمى 
الطع�ن الضي�ق والمقصود به�ذه االعمال التي 
تقوم بها حكومة تصريف االعمال هي االعمال 
العادي�ة اليومي�ة وغير المصيري�ة الن المركز 
القانون�ي للدولة يك�ون غير مؤه�ل الن تعقد 
االتفاقي�ات او التعين�ات في البل�د وانما تكون 
مهمتها تسيير االعمال اليويمة التي من شانها 
ان ال ت�ؤدي ال�ى توق�ف الحي�اة والكثي�ر م�ن 
دس�اتير العال�م لم تح�دد المدة الت�ي تعمل بها 
حكومة تصريف االعمال لكن في الحقيقة هذه 

الم�دد مهم�ة الن الحكومات في ال�دول تحتاج 
الى ان تك�ون كاملة االهلي�ة والصالحية حتى 
ت�ؤدي عملها كامال وفق الدس�اتير وفي حدود 
المصلحة العامة اي ان تؤدي حكومات تصريف 
االعم�ال االعم�ال اليومي�ة العادي�ة الروتينية 
والت�ي ال يمك�ن تاجيله�ا او الت�ي اذا ل�م تنفذ 
الثبات   على واق�ع الحياة العامة وادت بالتالي 
الى ارباك في عمل المؤسس�ات الدولة العراقية 
والتي وجدت في االصل لخدمة الناس بالصورة 

المثالية والمالوفة  

معنى ترصيف االعامل دستوريًا

)أم خ�اون( ل�م يرزقها الل�ه بولدها 

الوحيد )خ�اون( أال بعد أن أصبح لها 

من البنات خمس�ة وهي تحب البنات 

وت�رى فيه�م صورته�ا الحل�وة أيام 

الشباب الذي بدأ في النضوب والزوال 

وابنه�ا خاون مدل�ل فكل م�ا يطلبه 

هو أمر وما يري�ده هو قانون واجب 

الطاع�ة وعلى الرغم م�ن أن زوجها 

قد توفي وترك لها بيت بسيط وراتب 

تقاع�دي أال أنها لم تي�أس وواصلت 

مشوارها حيث تعينت ابنتها الكبرى 

والتي تليها في التعليم وأصبح الحال 

أفض�ل مم�ا كان علي�ه في الس�ابق 

وهي ليس�ت من النوع الذي ال يشكر 

الله بل على العكس هي حادمة لربها 

وس�اجدة ف�ي صالته�ا وكأث�رة من 

الش�كر على النعم الت�ي أجاد بها الله 

عليه�ا وعلى ابنه�ا وبناته�ا .. وهي 

راضي�ة مرضية بقدره�ا التي خطته 

يد األقدار وبالتأكيد هي اعتادت على 

االعتم�اد عل�ى ال�ذات ولم تلج�أ الى 

أي من أقاربها الذي�ن عرفوا بالطمع 

واالس�تغالل والجش�ع وس�وء الظن 

وق�د تعرضوا له�ا ولبناته�ا وطلبوا 

منها أن تزوج بناتها لهم وان ال تترك 

الحبل عل�ى القارب وهددوها وألكثر 

من مرة أال أنها كانت صامدة وتحدت 

هذه المضايقات وشقت طريقها في 

الحياة مع بناتها باالعتماد على الذات 

بع�د االعتماد على الله .. وهي مدبرة 

وحريصة وتصنع من الالشيء شيء 

فق�د واجهت بع�د وف�اة زوجها أيام 

كالحة اس�تطاعت أن تتجاوزها وان 

تتعدى األزمة وان تكون على شاطئ 

الس�المة م�ع بناته�ا .. لك�ن ابنه�ا 

)خاون( الزال في العاشرة من العمر 

وال زال أمام�ه الكثير من الصعوبات 

والتحديات حتى يق�ف على قدميه .. 

وذات يوم جاءها ش�يخ العشيرة مع 

ابن�ه وقال لها بالح�رف الواحد )بانه 

يطلب يد ابنتها الكبيرة لتكون زوجة 

لولده البكر( وه�ي اعتادت على مثل 

هذه المواقف وتعرف كيفية الخروج 

منه�ا فقالت له انت تام�ر لكن فقط 

امهلن�ي حتى اناقس�ها واخ�ذ رأيها 

وايض�ا افك�ر ف�ي الموض�وع النها 

الزال�ت في الدراس�ة وارادت من هذا 

ال�رد الدبلوماس�ي ان تكس�ب وق�ت 

البع�اده وبعد نقاش م�ع بناتها كان 

ال�راي بالرف�ض بحجة انه�ا الزالت 

في الدراس�ة ومن الممكن مناقش�ة 

الموض�وع عن�د تخرجه�ا لك�ن مثل 

ه�ذا الرايل�م يرض�ي الط�رف االخر 

الذي عده جزء من التهرب وجزء من 

االهانة وجزء الذل النه يعتبر نفس�ه 

ه�و الراعي لهذه العائل�ة وبالتالي ال 

يح�ق لها ان تخرج ع�ن الطاعه وعن 

الخيمة التي يراهم تحتها لكن هو عد 

ه�ذا الرفض نوع م�ن االهانة التي ال 

تغتف�ر وقال في نفس�ه ان مصريكم 

تع�ودون طالبين الع�ون مني وفعال 

بعد اس�بوع واحد اختفى خاون وهو 

يع�ود م�ن مدرس�ته حيث اعت�اد ان 

يرج�ع ال�ى البيت في الظهي�رة لكنه 

غاب حتى الغروب وقامت الدنيا ولم 

تقعد بالنسبة المه  واخواته وفتشوا 

كل االماكن وتس�اءلوا م�ن الكل عن 

مصير صغيرهم وتم ابالغ الش�رطة 

ووجهت اصابع االتهام الى )الشيخ( 

ووالده الخاطب لكن عدم وجود دليل 

وعدم وجود سبب حال دون ان يكون 

االتهام مقنعا كما ان الشيخ اثبت انه 

كان م�ع كل اوالده ، في احدى المأتم 

منذ الصب�اح الذي وق�ع فيه )حادث 

اختفاء خ�اون( وحتى المس�اء كان 

ايضا باعدا لالش�تباه الذي طرحته ام 

خاون لكن احد اصحاب االكشاك قال 

ان�ه رأى س�ياره )بيك اب( يس�تقلها 

ملثمون تحمل صغيرا يصرح وعندما 

وصف الثياب والعم�ر كانت اوصاف 

خاون ولم تي�أس امه وال اخواته في 

البحث والتحري لكن دون جدوى فلو 

كان الخاطفون يريدون ماال التصلوا 

ولباع�ت ام�ه نفس�ها وافت�ده لك�ن 

الموضوع كان يراد منه حرق القلوب 

فمن الذي يريد ذلك ... من ؟.

قصـــة قانونيـــــة

الصغري املختطف والدوافع املجهولة



        المستقبل العراقي/متابعة
  

»أدعوا ألب�ي فقد دخل لت�ّوه غرفة العملي�ات«، »أنا 
اآلن في المطب�خ أعّد الغداء لزوج�ي«، »اقرأوا معنا 
الفاتح�ة، الي�وم خطوبة أخت�ي«، »تعرضت لحادث، 
إليك�م صور الس�يارة بعد الحادث«... إل�ى آخره من 
الجم�ل التي ل�ن نقرأه�ا إال على صفح�ات التواصل 
االجتماعي، ال سيما »فيس�بوك«، والتي تصف حالة 
فق�دان الخصوصي�ة الت�ي يعيش�ها مس�تخدموه. 
فبعدم�ا كان التطبي�ق ذو الشاش�ة الزرقاء وس�يلة 
الكتساب أصدقاء جدد أو الوصول إلى أصدقاء قدامى 
تفرق�وا في دنيا الحياة، فقد فيس�بوك ه�ذه الميزة، 
ليتح�ول إلى بواب�ة يخلع عندها معظم مس�تخدميه 
خصوصياتهم، بعدما انصرف�وا إلى تدوين التفصيل 
الصغير قبل الكبير عن حياتهم الشخصية والعملية. 
فلم�اذا نفق�د خصوصياتن�ا عل�ى فيس�بوك؟ وهل 
افتقدنا من نفضفض له فلجأنا إلى فيسبوك حتى لو 

جعل حياتنا الشخصية مشاعاً؟
مها محمد )٢٦ عاماً( محاس�بة ف�ي أحد المصارف 
الحكومي�ة، تق�ول: »هناك م�ن ينتق�د كتابة بعض 
األشخاص أدق تفاصيل حياتهم اليومية على وسائل 
التواص�ل االجتماعي، مم�ا يثير اس�تفزاز الكثيرين 
من مس�تخدمي هذه الوس�ائل، انطالق�اً من أن هذه 
التغري�دات أو ال�»status«، تجعل الحياة الش�خصية 
مشاعاً للجميع، وهذا ما يرفضه البعض. لكنني أرى 
أن لكل مس�تخدم صفحته الخاصة ب�ه، فمثلما كان 
من حقه أن يكتب عليه�ا ما يريد، فمن حق اآلخرين 
أيضاً أن يتابعوا ما يكتبه أو يرفضوا قراءته، كذلك ال�

features الجديدة التي اس�تحدثها مؤسس فيسبوك 
lfee »مارك زوكربرغ، مثل التي تعبر عن اإلحساس 

ing happy/ sad/ angry«، أو التي تحدد الكتب التي 
يقرأه�ا المس�تخدمون، أو األماك�ن الت�ي يترددون 
إليه�ا، أو نوعي�ة المأك�والت أو المش�روبات الت�ي 
يتناولونها، س�اعدت من يفتقد ملكة التعبير على أن 
يعّبر، ومن ال يس�تطيع الكتابة على أن يكتب. فأنا ال 
أعترض على فكرة أن يعبر كل ش�خص عن تفاصيل 
حياته عبر صفحته، انطالقاً من مبدئي بأن صفحتي 
ه�ي قاعدت�ي، »my page is my rule«. لكن أكثر ما 
يزعجني على صفحات فيسبوك انتقاد صديقة لي ما 
تكتبه الفتيات من مش�اعر س�لبية خاصة بتأخرهن 
في الزواج، أو انزعاجهن من نظرة المجتمع السلبية 
إليه�ن، أو انتقاد قي�ام صديقات أخريات بمش�اركة 
لمقوالت رومانس�ية إلحدى الكاتبات الش�هيرات... 
أنزع�ج كثيراً من هذه الصديقة لعدم احترامها حرية 
الصديق�ات األخريات، ونقدها الالذع الس�تخدامهن 
حقهن في حرية التعبير، وهذا أبس�ط حقوقهن في 

الحياة«.
طاقة سلبية

ترى رواء أحمد )٢٨ عاماً( التي تعمل في قسم اإلدارة 
إلحدى الشركات الخاصة، أن ما يكتب على فيسبوك 
أصبح مبالغ�اً فيه، خاصًة إذا كان األمر يتعلق بجمل 
مثل »أبي في المستش�فى أدعوا له بالش�فاء«، وأول 
ش�يء يتبادر إلى ذهنه�ا هو »لماذا تكت�ب ذلك على 
فيس�بوك؟ فمن ب�اب أَولى أن تك�رس وقتك لرعايته 
واالهتم�ام به«. وتق�ول: »عندما أفكر أج�د أن هذه 

حرية شخصية ومن حق كل فرد أن يفعل ما يريد«.
وتضيف: »أكثر ما يضايقني من مستخدمي فيسبوك، 
خاصًة الفتيات، أن تكتب الفتاة أدق تفاصيل يومها: 
ماذا تأكل، ماذا تش�رب وم�اذا تلبس، فهذا أجده أمراً 

مبالغاً فيه. وأكثر ما يغضبني بث المش�اعر السلبية 
والش�كوى في كل دقيقة من اليوم، ما يجعلني أكره 
نفس�ي، أو باألحرى أكره صديقاتي اللواتي يصّدرن 
ه�ذه الطاقة الس�لبية، وهذا كفيل ب�أن يجعلني أبدأ 
يومي بشكل سيِّئ. فإذا كنت تنزعج من شيء، عليك 
أن تحتف�ظ به لنفس�ك، وال يكون هذا هو األس�لوب 
المتب�ع ف�ي كل ال��status الت�ي تكتبها، ف�ال ينبغي 
أن نس�ّود اليوم عل�ى اآلخرين بكتابة: »اس�تيقظت 
م�ن النوم عل�ى صداع... هو يوم باي�ن من أوله«، أو 
»وصلت إلى العمل في س�اعتين وتبدأ شتم العاملين 
معها في الشركة«، وطوال اليوم على هذا الشكل من 

الشكوى والتذمر. هذا ما أحاول أن أتجنب قراءته«.
فراغ

يؤكد عامر القريش�ي )٣٠ عام�اً، مهندس معماري( 
أن هناك نوعية مفيدة من ال�status التي يتم تداولها 
عبر وس�ائل التواصل االجتماعي، ال سيما فيسبوك، 
مثل تلك الجمل التي تعلن عن الوفاة وينعى فيها أحد 
األش�خاص والده أو والدته، ويخب�ر الناس بمواعيد 
الجنازة والعزاء، فبذلك ينتش�ر الموضوع أسرع من 
ذي قب�ل، وتع�م الفائ�دة ويمكنه التغل�ب على عناء 
االتصال بكل فرد إلخباره بالوفاة، ومن ثم يتيح لمن 
يريد اللحاق بص�الة الجنازة ومعرفة م�كان العزاء. 
»وثمة حاالت أخرى تستفزني كثيراً وأجد أن ال نفع 
أو ج�دوى منها، مثل قي�ام أحد األش�خاص بكتابة: 
»تعرض�ت لحادث�ة بالس�يارة ونج�وت بأعجوبة«، 
ويرفق كالمه بصورة للسيارة وهي متهالكة من أثر 
الحادث. أرى أن من يفعل ذلك يكون غرضه التسلية، 
فحت�ى ه�ذه الح�وادث فق�دت تأثيرها ف�ي الناس، 
فف�ي الماضي كانت س�تنهال على صاح�ب الحادث 
المكالم�ات لإلطمئن�ان إل�ى صحت�ه، أم�ا لكثرة ما 
ُينش�ر على صفحات التواصل ففقد كل شيء معناه 
وقيمت�ه الحقيقي�ة. م�ا دام الش�خص بخير ووضع 
صورة السيارة بعد الحادث على فيسبوك، فأنا أعتبر 
أنه يعاني الفراغ، وقطعاً لن يتصل به أحد لالطمئنان 
إليه، فقط س�يعلقون له على صفحته. وأنا شخصياً 

لس�ت مضط�راً لمتابع�ة التفاصي�ل الدقيق�ة لحياة 
مستخدمي فيسبوك«.

مشاعر خاصة
»م�ا الفائدة ف�ي أن يكتب الناس: اس�تيقظت لتّوي، 
ومازل�ت على الس�رير، أو أنا في المطب�خ! ال أعرف 
لماذا يكتب�ون مثل ه�ذه العبارات!«. هكذا اس�تنكر 
ميش�ال رم�زي )٢٦ عام�اً، محاس�ب( م�ا يتداول�ه 
نشطاء فيسبوك من جمل تصف أدق تفاصيل حياتهم 
اليومي�ة، ويس�تطرد قائ�اًل: »أكثر م�ا يزعجني هو 
 ،status قيام الفتيات أو النس�اء المتزوج�ات بكتابة
مث�ل: »أنا ف�ي المطبخ وأعّد الطعام اآلن ألس�رتي«، 
ثم تنصرف في س�رد األصناف الت�ي تطهوها«. فما 
هذا؟ وم�ا النفع الذي س�يعود علينا م�ن معرفة ال�

menu الخاص بها على الغ�داء؟«. كذلك أرفض قيام 
أحد الشبان بعمل tag لكلمات خاصة جداً للفتاة التي 
يحبها، والتي ال يجوز تداولها على المأل، واألجدر به 
أن يتص�ل بها ويعبر لها عن مش�اعره، فلماذا تود أن 

تخبر الجميع بأنك تغازلها؟!«.
وحدة

أما ميس�ون النوري )٢٧ عاماً، طبيبة أسنان( فترى 
أن هناك الكثير من الناس ال يس�تطيعون التعبير عن 
أنفس�هم بالكالم، لذل�ك تأتي  طريقة ثاني�ة للتعبير 
وهي الكتابة، إضافة إلى أن هناك أش�خاصاً كثيرين 
يعيش�ون بمعزل عن اآلخرين، لذلك يلجأون إلى هذه 
الطريق�ة للتعبي�ر، لك�ن هناك م�ن يبالغ�ون في ما 
يكتب�ون: »أنا دخلت الحمام، أن�ا أكلت، أنا ذهبت إلى 
الكوافي�ر«. كل ه�ذا يخرج من منطل�ق أنهم يعانون 
الوحدة، والكتابة على فيس�بوك هي الس�بيل الوحيد 
للف�رار منه�ا، أما الن�اس م�ن نوعية م�ن يكتبون: 
»أُدع�وا ألبي فهو يرقد في المستش�فى وس�تجرى 
له عملية«، فهؤالء يش�عرون بألم دفين وفي الوقت 
نفس�ه ال يس�تطيعون التعبي�ر س�وى بالكتابة على 
فيس�بوك. وهن�اك قطاع آخر م�ن مدمن�ي التفاعل 
على وس�ائل التواصل االجتماعي، وهم مدمنو خانة 
»المالحظات« على فيس�بوك، فإحساس المستخدم 

بمدى تفاعل أصدقائه معه يش�عره بنش�وة عارمة، 
ويدفع�ه لكتاب�ة المزي�د م�ن ال��status، حت�ى أدق 
التفاصي�ل وأتفهه�ا، لينعم بعدد »مالحظ�ات« أكثر 

فيصبح انتشاؤه أكبر.
وجع وظلم

المدّرسه فاطمة محمد )٥٥ عاماً( أنشأت قبل أشهر 
قليلة حساباً على فيسبوك، تقول: »أحب أن أعبر عما 

قطعاً يج�ول في خاطري من خالل  فيسبوك. 
للناس، ال أرى أنني أجعل حياتي  مشاعاً 
حيات�ي  أنته�ك  الخاص�ة، لكن وأنن�ي 
الت�ي فق�ط أح�ب التعبير عن  الح�االت 
ط نّمر بها كبشر، من ظلم  حب�ا إ و

كتب�ت  فمث�اًل  ف�ي وعوائ�ق،  الي�وم 
فيس�بوك  على  م�ن صفحت�ي  آي�ة 

استوقفتني  الكريم  عن�د القرآن 
الق�راءة: »وال تحس�بنَّ الل�ه 

�ا يعم�ُل الظالموَن،  غاف�اًل عمَّ
َرُه�م لي�وٍم تْش�خُص  إنم�ا ُيؤخِّ

في�ه األبص�اُر«. كنت أش�عر بأنني 
موجوعة وبداخلي نار ممن ظلموني، 

ف�أردت أن أذكرهم وأذكر نفس�ي بأن 
لكل ظالم نهاية، لكن كل ش�يء بميعاد، 

وأردت أن أوجه رس�الة للن�اس وأحذرهم 
م�ن اقت�راف الظل�م عل�ى خل�ق الل�ه، ألن 
عقابهم س�يكون عس�يراً«.  وتابعت: »أود 
أن أقول إنني لس�ت بحاجة ألن أفضفض 

عل�ى فيس�بوك، أن�ا ل�دي م�ن 
الجرأة والش�جاعة م�ا يتيح 
لي أن أواجه الناس، لكن أود 
أن أبع�ث إلى الن�اس جميعاً 

رس�الة تذك�رة وصحوة في 
النفوس والضمائر«.

المالذ الوحيد
توفي�ق  عف�اف  ت�رى  بينم�ا 
الحي�اة  مش�اغل  أن  عام�اً(   ٤٨(

والضغ�وط اليومي�ة تجعله�ا تلج�أ إلى أي وس�يلة 
يمكنه�ا من خالله�ا أن تعبر عن مش�اعرها، تقول: 
»كل ي�وم أتعرض لضغوط، س�واء ف�ي العمل أو في 
المنزل، ل�م أعد أقابل أصدقائي منذ س�نوات، لم أجد 
أي شخص حولي يش�اركني همومي، لم يعد أمامي 
س�وى الفيس�بوك كمالذ ألخرج من أحزاني وأنفس 

ال  بداخل�ي.  �ا  أرى أنن�ي أجعل بذلك حياتي عمَّ
عل�ى  م�ن الخاص�ة  ومس�مع  م�رأى 
فق�ط  أمارس حقي الطبيعي الجمي�ع، 
رأيي بحرية«.ف�ي التعبي�ر ع�ن 

جوع اجتماعي
الناص�ري، ويعّق�ب الدكتور  ف�ؤاد 

ي  ر ستش�ا النفس�ية ا الصح�ة 
 : ئ�اًل م�ا قا هن�اك  »مبدئي�اً 

يسمى إدمان التواصل، 
أي حال�ة ج�وع اتصالي 
شديدة جداً، فنحن نعاني 
نوعي�ن من الج�وع: جوع 
اجتماعي،  وجوع  بيولوجي 
نع�ي  ونب�دأ  نكب�ر  وعندم�ا 
العال�م م�ن حولن�ا، ننتقل من 
الج�وع البيولوج�ي إل�ى الجوع 
إلى الجوع االنفعالي،  االجتماعي 
ما يحدث أن الشباب على اإلنترنت 
ألنه�م  التفاصي�ل  كل  يكتب�ون 
يصلون إلى مرحلة إدمان 
هي  التي  التفاصيل 
ج�زء م�ن إدم�ان 
وأول  اإلنترن�ت، 
عالم�ة ل�ه تمضية 
س�اعات طويلة على 
واس�تغناء  اإلنترن�ت، 
الش�خص عن الواقع 
عال�م  ف�ي  ليعي�ش 
وعندم�ا  االفت�راض، 

يفت�ح صفح�ات التواصل االجتماعي ي�ود أن يعرف 
من ذا الذي أرس�ل إليه رس�الة؟ ومن الذي علّق على 
ال�status الخاصة به؟ ومن الذي أعجبته البوس�تات 
التي شاركها؟ ومن الذي غازله؟ ومن الذي استفزه؟ 
وم�ن الذي ل�م ي�رد عل�ى كالم�ه؟ فيتح�ول العالم 
االفتراض�ي إلى عالم واقعي، وهذا ما يس�مى إدمان 
اإلنترنت«.وبس�ؤاله عن مدمني خانة »المالحظات« 
على فيس�بوك، أجاب الناصري: »هذا جزء من إدمان 
اإلنترنت، وتدخل فيه ميول اس�تعراضية ورغبة في 
استدرار كم إعجاب كبير، بحيث ال يكتفي هذا المدمن 
بشخص أو اثنين أو ثالثة، بل يطمح إلى كم أكبر من 
ذلك، ل�ذا يقوم بإضافة عدد أكب�ر من األصدقاء على 
فيس�بوك من الذي�ن يعرفهم أو ال يعرفه�م، ليتابعوا 
البوست الذي يكتبه أو يعلقوا على صورته الجديدة. 
وف�ي النهاية أود أن أق�ول إن المجلة األميركية لعلم 
النف�س االجتماعي والش�خصية، ذكرت ف�ي مقالة 
تج�اوزت الخمس�ين صفح�ة، أن اإلنترن�ت يس�بب 
حال�ة م�ن التناقض النفس�ي، بمعن�ى االتصال بكل 
أنحاء العالم، ف�ي مقابل االنفصال عن المحيط الذي 

نعيشه«.
مؤشر

تقول الدكتورة نادية رضوان، أستاذة علم االجتماع: 
»م�ا نقرأه عل�ى صفحات التواص�ل االجتماعي، من 
تغريدات أو Status، ما هو إال مؤشر إلى الفراغ الذي 
يعيش�ه الشباب. ال عمل، ال مسؤولية، حتى ال هواية 
م�ن الممك�ن ممارس�تها، فوقت الف�راغ ال يعني أن 
يكون ش�غل الشباب الشاغل هو استغالل هذا الوقت 
ف�ي التفاهة. هناك فن في تمضية الوقت بعد العمل، 
أي أنه يتعين على الش�باب تمضي�ة أوقاتهم بما هو 
مفي�د أو ُمجٍد. نحن قطعاً ال نمل�ك هذه الثقافة، فما 
من أس�رة تهت�م بغرس هواي�ة في نف�وس أوالدها 
باستثناء الرياضة، وبالكاد. كذلك التعليم له دور آخر، 
فنحن هنا ال نتحدث عن المناهج المدرسية، فالتعليم 
لم يعد يقدم كل ما يس�اعد على تربية الوجدان، مثل 
تعلم النوتة الموس�يقية على أي�دي محترفين، كذلك 
حص�ة األلع�اب فق�دت قيمته�ا وتأثيره�ا، إذ كانت 
المدارس تمتلئ بص�االت األلعاب واآلالت الرياضية، 
وكنا نتعلم اللياقة وُنخرج الطاقة السلبية، كذلك كنا 
نتعلم األشغال اليدوية كشكل من أشكال الفنون. كل 
هذه األش�ياء كانت ترتقي بالوج�دان، نحن اآلن مع 
األس�ف هبطنا بمس�توى التربي�ة الوجدانية وصقل 
ال�روح، وبالتالي أصبح الش�باب يعان�ون الخواء أو 

الفراغ وال يستطيعون مأله إال بالتفاهات«.
تكمل: »عندما اخترع مارك زوكربرغ فيس�بوك كان 
يه�دف إلى تعريف ط�الب الجامعة بأماك�ن العمداء 
واألس�اتذة والمطاع�م والمدين�ة الجامعي�ة، فكان 
وس�يلة إليص�ال المعلوم�ة إل�ى الطالب م�ن خالل 
س�ؤال يطرح على فيس�بوك وتتم اإلجابة عليه. لكن 
لألس�ف نح�ن ال نس�تخدم التكنولوجي�ا بالطريقة 
الصحيحة، ألن�ه قبل اس�تخدامنا التكنولوجيا يجب 
أن نك�ون متطورين حضارياً وأكث�ر وعياً، فما الذي 
س�يعود عليَّ بالفائدة اذا عرفت أن هذه الفتاة أو تلك 
ق�د أقامت حفالً لعيد ميالدها وارت�دت أبهى ثيابها؟ 
وماذا يفيدني إذا ذكرت إحدى الفتيات أنها س�افرت 
إل�ى الخارج إال إذا نش�رت ص�ورة جدي�دة للتعريف 
بمكان جديد؟! هناك أشياء ال معنى لها على اإلطالق. 
واذا أردت أن تثبت أنك موجود فعليك أن تفعل ش�يئاً 
مفي�داً، وال تلجأ إلى التفاهات به�ذه الطريقة الفجة 

والخاوية«.

ملاذا نخلع خصوصياتنا عىل أبواب فيسبوك؟
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     المستقبل العراقي - متابعة

 ح�ذرت دراس�ة جديدة األش�خاص الع�زاب من 
عواقب قرار عدم ال�زواج، وخاصة عند بلوغهم 
مرحل�ة منتص�ف العمر، مش�يرة إل�ى أن اآلثار 
اإليجابي�ة لل�زواج يمكن أن نجنيه�ا على المدى 
الطويل.وق�ال مكت�ب األبح�اث البريطان�ي إن 
رابطة الزواج التي ينظر إليها الكثيرون على أنها 
ليس�ت ضامنا رئيسيا للس�عادة، يمكن أن تكون 
ق�ارب النجاة من أزمة منتصف العمر، باإلضافة 
إل�ى أنه�ا تعزز الش�عور بالرضا ع�ن الحياة مع 
التقدم في الس�ن، عل�ى عكس الوح�دة التي قد 
تدمر الصحة النفس�ية والجس�دية لألش�خاص 
الذي�ن خيروا ع�دم االرتباط.وتوص�ل الخبيران 
االقتصاديان جون هيليويل في جامعة كولومبيا 
البريطاني�ة وش�ون غروف�ر م�ن وزارة المالية 
الكندية بعد تحليلهم�ا لثالثة بيانات كبرى حول 
مدى الرض�ا عن الحي�اة قبل وأثن�اء الزواج في 
صفوف شعوب أميركا الشمالية وأوروبا الغربية 
وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق 
آسيا وأس�تراليا، إلى أن فوائد الزواج ليست آنية 
كما أنها ال تقتصر عل�ى مجتمعات دون غيرها. 
وأوضح الباحثان أن أغلب األشخاص المتزوجين 

في العالم أدركوا قيمة وجود الشريك في حياتهم 
عند بلوغ مرحلة منتصف العمر.

كم�ا أظه�رت أبح�اث أخ�رى أن ال�زواج رغ�م 
مس�اوئه، يظ�ل أفضل م�ن البقاء دون ش�ريك، 
مبين�ة أن األش�خاص الوحيدي�ن ي�زداد خط�ر 
إصابته�م بالخرف ف�ي مرحلة منتص�ف العمر، 
مقارن�ة بنظرائه�م المتزوجي�ن أو الذين لديهم 

شركاء جنسيون.
باحث في عل�م النفس: ليس الزواج الذي يجعلك 
س�عيدا، ب�ل ال�زواج الس�عيد ه�و ال�ذي يجعلك 

سعيدا
يجع�ل  ال�زواج  أن  أميركي�ون  خب�راء  ورج�ح 
مقارن�ة  وبهج�ة  س�عادة  أكث�ر  األش�خاص 
باألش�خاص الع�زاب، مش�رين إل�ى أن أهمي�ة 
االرتب�اط تظهر عل�ى المدى البعي�د. وأوضحوا 
أنه رغم أن الزواج ليس له تأثير واضح في جعل 
الن�اس أكث�ر س�عادة مقارنة باألش�خاص غير 
المتزوجين، إال أنه�م توصلوا من خالل أبحاثهم 
إلى أنه يحمي األش�خاص من انخفاض وتدهور 
مستويات الفرح والس�عادة في مراحل حياتهم 

المتقدمة.
وجدي�ر بالذكر أنه�م حصلوا على ه�ذه النتائج 
انطالقا من تحليلهم لعدد من االس�تبيانات التي 

خضع له�ا آالف األش�خاص المتزوجين، وتبين 
له�م أن األش�خاص الذي�ن ل�م يتزوج�وا حدث 
له�م تده�ور تدريجي وواض�ح بمرور الس�نين 
ف�ي الش�عور بالس�عادة واالس�تمتاع بالحياة، 
بينم�ا حافظ األش�خاص المتزوجون على ثبات 
مس�توياتها مع مرور الزم�ن. ونصحوا العزاب 
بض�رورة الزواج واالندماج في الحياة األس�رية 

لحماية أنفسهم من هذه التغيرات المستقبلية.
عل�ى صعيد آخ�ر أظهرت دراس�ة ت�م إجراؤها 
ح�ول موض�وع تأثير ال�زواج عل�ى الصحة، أن 
المتزوجين يتمتعون بصحة نفس�ية وجس�دية 
أفض�ل بكثير من أقرانهم غي�ر المتزوجين، كما 
أنهم أقل عرضة للمعان�اة من األمراض المزمنة 

بالمقارنة بالمطلقين والعزاب.
ويرى العلماء أن مش�اركة أحد الشريكين لآلخر 
أثن�اء رحلة عالجه م�ن مرض مزم�ن يمكن أن 
ترف�ع معنوياته وتحد من توتره، مما يس�اعده 

بشكل كبير على الشفاء.
والذي�ن  المتزوجي�ن  المرض�ى  أن  وأوضح�وا 
يجدون دعما كبيرا من شركاء حياتهم، يكونون 
أكثر التزام�ا بالخطط العالجي�ة، وأكثر حفاظا 
الوف�اة  خط�ر  أن  صحتهم.ويعتق�دون  عل�ى 
المبكرة يداهم الش�خص الع�ازب، مرجحين أن 

األس�باب راجعة إلى عدم وجود شريك يعتني به 
أو يس�اعده في الحاالت الطارئ�ة وفي األوقات 
الحرجة.الزواج يحمي األش�خاص من انخفاض 
وتدهور مس�تويات الفرح والسعادة في مراحل 
حياتهم المتقدمةوأكدوا أن الزواج السعيد يمكن 
أن يطيل العمر بنس�بة تصل إلى ضعف س�نوات 

العم�ر تقريب�ا، مش�يرين إلى أن أزم�ة منتصف 
العمر مخلفاتها أقل بالنسبة للمتزوجين.

ولك�ّن باحثي�ن أميركيي�ن اش�ترطوا أن تك�ون 
الزيجات سعيدة حتى يضمن أصحابها االستقرار 
النفس�ي وحت�ى يكون�وا في منأى ع�ن أمراض 
القلب.وس�عى الباحث�ون م�ن خالل دراس�تهم 

التي مولت من قبل المعهد الوطني للش�يخوخة، 
ونشرت في مجلة الصحة والسلوك االجتماعي، 
إل�ى معرفة مدى ارتباط ج�ودة الحياة الزوجية 
بمخاط�ر اإلصاب�ة بأم�راض القل�ب، فضال عن 
تأثي�ر الجنس والعم�ر على العالقة بي�ن الزواج 
وصحة القلب.وجمع المش�رفون على الدراس�ة 
أس�تاذ علم االجتماع في جامعة والية ميشيغن 
األميركي�ة هي�و لي�و، وأس�تاذة عل�م االجتماع 
في جامع�ة ش�يكاغو والباحثة المش�اركة في 
الدراسة ليندا وايت، خمس سنوات من البيانات، 
من أكثر م�ن ألف رجل وامرأة متزوجين تتراوح 
أعماره�م بي�ن 57 و85 عاما.ووج�د الباحثون 
أن الزواج الس�يئ يس�بب المزيد من الضرر على 
صح�ة القلب، مقارنة بال�زواج الجيد الذي يوفر 
فوائ�د إيجابية لصحة القل�ب واألوعية الدموية. 
وهذه المخاطر تتضاعف كلما تقدم األش�خاص 
في الس�ن، فضال عن أن تأثيرها يكون أكبر على 
النس�اء.وعلق الباح�ث ف�ي علم النف�س دانيال 
غيلبرت عن ه�ذا األمر بقوله “ليس الزواج الذي 
يجعلك سعيدا، بل الزواج السعيد هو الذي يجعلك 
سعيدا”.وأكد أن األزواج التعساء عند انفصالهم 
يشهد مقدار االستقرار النفسي والصحي عندهم 

زيادة كبيرة.

 الزواج مركب النجاة من أزمة منتصف العمر
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 ،Hall of Mirrors ”في كتاب “قاعة المرايا
يقول باري إيتشينجرين ، أستاذ االقتصاد في 
جامعة كاليفورنيا في بيركلي، “إن معرفة ما 
حدث في الثالثينيات من القرن العشرين كان 
سلالحا ذا حدين بالنسبة إلى صناع السياسة 
اليلوم. سلمح إدراك السياسليين ومحافظي 
المصلارف المركزيلة المتأخر بتفلادي عديد 
من األخطاء التي ارتكبها أسلالفهم، مجنبين 
العالم أزمة أكثر مأساوية”. لكن إيتشينجرين 
يعتقد أيضا أن نجاح االستجابة األولية يعني 
أن جهلود اإلصلالح توقفلت فلي منتصلف 
الطريلق. وهلذا تلرك الغرب عرضلة لصدمة 

مالية جديدة.
بوصفله باحثلا رائلدا فلي فترة الكسلاد 
العظيم وواحدا ملن المعلقين الحاذقين على 
األزمة الحالية، يعتبر إيتشينجرين من أنسب 
الباحثيلن المؤهلين لمقارنلة حالتي الركود 
المذكورتيلن، وكتابه غنلي بالحكايات - بما 
في ذلك صور المختصين الماليين الذين عملوا 
مرتيلن على جعل النظام المصرفي األمريكي 
يجثو على ركبتيله – وهو ما يجعله من أكثر 

الكتب الممتعة.
وملع ذللك، تعد السياسلة هلي االهتمام 
الرئيسلي للمؤلف، التي، كملا يجادل هو عن 
حلق، حوللت أزملة الثالثينيلات ملن القرن 
الماضلي إللى كارثلة. كان حلكام المصارف 
المركزيلة عبر العاللم يبجلون صنما اسلمه 
معيلار الذهلب، وهو نظلام قابليلة التحويل 
الثابتلة ما بين العمالت والذهب الذي سليطر 
لعقود على النظلام النقدي الدولي. ومن أجل 
الحفلاظ على ملا كان ينظر إليله على نطاق 
واسلع على أنه مرسلاة لالسلتقرار، اختارت 
معظم السللطات النقدية رفع أسعار الفائدة 

خالل األزمة، وهو ما أدى إلى تفاقم الركود.
ملا كان ينبغلي أن تسلير األملور هكلذا. 
بتخليها عن االرتباط بالذهب في وقت مبكر، 
في عام 1931، عانلت المملكة المتحدة أزمة 
أكثلر اعتداال من كثير من اللدول األخرى. أما 
قرار اليابلان بأن تحذو حذوها، في ظل وزير 
الماليلة كوريكيو تاكاهاشلي، فقلد أدى إلى 
حصول انتعاش في غاية النشاط. في “قاعة 
المرايلا” ال يوجلد قلدر يذكر ملن الثناء على 
هيربرت هوفر، رئيس الواليات المتحدة آنئذ. 
يكتب إيتشينجرين في كتابه “يمكن أن يكون 
هوفلر قد فهم ما يلزم القيلام به، لكن هذا ال 
يعني أنله يريد ملن الحكومة القيلام بذلك”. 
وبمواجهتله ألزملة مصرفيلة، كان الرئيس 
األمريكي مترددا جدا في إشلراك االحتياطي 
الفيدراللي. بدال من ذلك سلعى إللى معالجة 
حالة الذعلر بالطلب من المصارف اإلسلهام 
طوعا بأموال يمكن اسلتخدامها حتى تحصل 
المصلارف المعتلة على فتلرة راحة. لكن بما 
أن المشلكلة كانت مشكلة انعدام مالءة بقدر 
ملا كانلت مشلكلة سليولة، أحجم علدد من 

المصرفيين عن التدخل. 
وقدمت “مؤسسة االئتمان الوطني” التي 
أنشأها هوفر فقط عشلرة ماليين دوالر من 
القروض في الفترة بين إنشلائها في تشرين 

األول )أكتوبر( 1931 حتى نهاية العام.

وبالنسلبة إليتشلينجرين جلاءت نقطلة 
التحول في فترة الكساد العظيم في الواليات 
المتحدة مع تنصيب فرانكلين ديالنو روزفلت 
فلي الرابع من آذار )ملارس( 1933. لكن هذا 
األستاذ من بيركلي يرفض الفكرة التي تقدم 
بهلا كثيلر ملن الكينزييلن، التلي مفادها أن 
الرئيس روزفلت أنقذ الواليات المتحدة بفضل 
التزامله بالتحفيلز فلي الماليلة العامة على 
نطاق واسع. ويكتب إيتشينجرين “كان هدف 
الرئيس هو تحقيق التوازن في الميزانية على 
الفور وبشكل كامل، وكذلك، إذا اقتضى األمر، 
الركوب عللى ظهور مؤيديله”. ويجادل بأن 
إجراءات روزفلت الحازملة إلنقاذ المصارف 
وقلراره بترك معيلار الذهب في علام 1933 
هما اللذان وضعا الواليات المتحدة على درب 
االنتعاش.ساعد الوعي باألخطاء التي حصلت 
فلي الثالثينيلات من القلرن الماضلي القادة 
على إنقاذ االقتصلاد العالمي من أزمة بحجم 
مشلابه لما حدث في عام 2008. فقد تقلص 
الناتلج فقط لمدة عام قبل أن ينتعش بشلكل 
حلاد. وعانت األسلواق المالية، لكن النسلبة 
المئوية للخسلائر بالنسبة لألسهم األمريكية 

كانت أصغر بكثير مما حدث في الثالثينيات.
بيلن  الفلرق  أن  إيتشلينجرين  ويًدعلي 
األزمتيلن ليلس لله عالقلة تذكر بالتنسليق 
الدوللي. وهلو باألحلرى متشلكك فلي قمة 
مجموعة العشلرين في لندن عام 2009، التي 
تلم التهليل لهلا كثيرا، عندملا أعلن جوردون 
براون، مضيف القمة ورئيس وزراء بريطانيا 
حينها، عن تحفيز مقداره تريليون دوالر من 
أجل إنعاش االقتصاد العالمي. ويجادل كتاب 
“قاعلة المرايلا” بشلكل مقنع، بلأن الزيادة 
فلي اإلنفاق كانت سليئة التنظيم، وأن بعض 
البلدان كان يمتلك القدرة على اإلنفاق بشلكل 
أكبر، مثل ألمانيا، لكنها سلاهمت بشلكل أقل 

مما يجب.
ويكملن التفسلير الحقيقلي في سللوك 
مسلؤولي المصلارف المركزيلة. عللى وجه 
الفيدراللي  االحتياطلي  كان  الخصلوص، 
األمريكلي، تحت إشلراف بلن برنانكي، وهو 
باحث مختص في الكسلاد العظيم، على أهبة 
االستعداد لتوفير السليولة للواليات المتحدة 
والنظم المالية العالمية. ويرى إيتشلينجرين 
أن االحتياطي الفيدراللي كان من الممكن أن 

يرفع برنامجه للتسلهيل الكمي بسرعة أكبر، 
اللذي كان ملن الممكلن أن يسلاعد الواليات 
المتحلدة عللى تأميلن انتعلاش أسلرع. لكن 
االحتياطي الفيدرالي التزم في النهاية بشراء 
األوراق الماليلة على نطاق غير محدود - عبر 
جولتله الثالثلة من التسلهيل الكملي. وعدم 
إقدام البنك المركزي األوروبي، الذي بدأ فقط 
أخيرا برنامجا لشلراء األصول على الرغم من 
التضخم المنخفض بحدة، يلقي ضوءا أفضل 
بكثيلر على االحتياطلي الفيدرالي في العصر 

الحديث.
الفوريلة  الفعلل  للردة  ذللك، كان  وملع 
للسياسلة فلي القلرن الحلادي والعشلرين 
عيوبها، وهذا ربما يعلد الدرس األكثر أهمية 
اللذي يمكلن أن يقدمه الكتلاب. فقد نتج عن 
حاللة الهبوط األكثر إيالملا خالل الثالثينيات 
إصالحات جذرية، مثال، في النظام المصرفي، 
بملا فلي ذللك قانون جلالس - سلتيجل عام 
1933 في الواليات المتحدة، الذي فرض على 
المصلارف الفصلل بين المصرفيلة التجارية 
والمصرفيلة االسلتثمارية األكثلر خطلورة. 
ويجلادل الكتلاب بشلكل صحيح، بلأن تراث 

بشلكل  أضعلف  الحاليلة  لألزملة  اإلصلالح 
كبيلر: ال تزال المصلارف الكبيرة تهيمن على 
السلاحة المالية، وليس بمقلدور قانون دود 
- فرانلك عام 2010 فلي الواليلات المتحدة، 
أو التوصيات اللواردة في تقرير ليكانين عام 
2012 فلي االتحاد األوروبلي، أن تضمن أمن 

وسالمة النظام المالي.
لكلن لكتاب “قاعة المرايلا” عيوبه. ففي 
حيلن إنله يتضمن ثالثلة فصول فلي النهاية 
تتحلدث عن أزمة الديون فلي منطقة اليورو، 
إال أن تركيلزه يظل إلى حد كبير على الواليات 
المتحلدة. هلذا يعلد علارا، عللى اعتبلار أن 
حماقات السياسلة االقتصاديلة والنقدية في 
أوروبا أسلوأ بكثيلر من تلك التلي كانت على 
الجانلب اآلخر من األطلسلي. ويصر المؤلف 
عللى أن إدخال اليورو كان خطلوة تزيد على 
الحلد الالزم، وأن التغييلرات الهيكلية التي تم 
تقديمها منذ وقوع األزمات، بما فيها االتحاد 
المصرفلي، كانت غيلر كافيلة. ويكتب أيضا 
“استمرت مهمة إنجاز البيت النقدي ألوروبا 
في أن تشلبه مشلروع ترميلم المنلزل الذي 
ال ينتهلي أبلدا”. لكن إيتشلينجرين ابتعد عن 

بحث المسلألة المهمة المتعلقلة بما إذا كان 
من األفضل ألوروبلا أن تنهي حلمها بالعملة 

الموحدة في ظل غياب إصالحات أعمق.
ويعطلي المؤللف تفاصيلل كافيلة حول 
العواقب طويلة األمد لالستجابة غير الكافية 
من منطقة اليورو - وإلى حد ما من الواليات 
المتحدة - لألزمة. وكما أشار أليكساندر فيلد، 
وهو مؤرخ اقتصادي في جامعة سانتا كالرا 
فلي كاليفورنيلا، واحدة من النعم الرئيسلية 
لبرناملج روزفللت لالسلتثمار العلام كانلت 
تعزيز نمو اإلنتاجية في الواليات المتحدة. إن 
فشلل المشلرِّعين في منطقة اليورو في بذل 
جهد مماثلل يعني أن اتحاد العملة يتخلى عن 
فرصة فريدة لجعل اقتصاده أكثر كفاءة على 

المدى الطويل.
على أي حال، تعتبلر تلك األخطاء طفيفة 
عند مقارنتها بالطموح والشمول لهذا العمل 
الرائلع. إن مصيلر “قاعة المرايلا” هو العمل 
على تغيير طريقة تفكيرنا في فترة الكسلاد 
العظيلم وفتلرة الركلود العظيم. سليناقش 
المعلقون والباحثون فرضيته هذه لسلنوات 

عديدة مقبلة.

أشياء ينبغي حتاشيها عند األزمة املالية
       فرديناندو جوليانو 

من��ذ اأن حل��ت دورة االأعمال التجارية حمل املوا�شم باعتبارها املحرك الرئي�شي لعجلة احلياة االقت�شادية، تعلم��ت الب�شرية التكيف مع حتمية حدوث حاالت الطفرة واالنهيار. لكن مثلما 
نا�ش��ل اأ�شالفن��ا الزراع ملواجهة الظواهر اجلوية بالغة ال�شدة، ا�شتعلت ب�ش��كل مفاجئ اأي�شا، اأزمات مالية وا�شعة النطاق مرارا وتكرارا يف كل م��ن املجتمعات ال�شناعية وغري ال�شناعية. 
وكان عل��ى �شن��اع ال�شيا�شة اأن ينقبوا عميق��ا يف املا�شي بحثا عن درو�س وعرب يف الوقت الذي كانوا ي�شعون فيه اإىل احتواء تدافع العم��الء ل�شحب االأر�شدة من امل�شارف وحماربة البطالة 
املت�شاع��دة. مل تكن مرحلة الركود العظيم فرتة ا�شتثنائية، وبع��د التقلبات االقت�شادية احلميدة اإىل حد كبري يف الت�شعينيات واأوائل القرن احلادي والع�شرين، فوجئ حمافظو امل�شارف 

املركزية باالأزمة املالية التي �شربت عام 2008/2007. وكان رد فعلهم الفوري هو النظر اإىل الوراء، اإىل 80 عاما م�شت، يف الفرتة التي �شهدت ا�شطرابات الك�شاد العظيم.

        توني باربر

عند إطالقه في األول ملن كانون الثاني 
1999، تصلور مبتكلرو اليورو دخلوالً في 
االتحلاد النقدي األوروبي ال رجعة فيه – أي 
أن يكون مثل فندق، بمجرد أن تدخله إحدى 
البلدان، ال تستطيع الخروج منه أبدا. لكن إذا 
كانت اليونان فستكون مقيماً دائماً، شخص 

ما عليه أن يدفع فاتورتها.
هل أخلذت إدارة الفندق تشلعر بالقلق؟ 
ملع اسلتعداد اليونلان النتخاباتهلا في 25 
كانون الثاني الجاري، يقوم صّناع السياسة 
في برلين وبروكسلل بإلقلاء تلميحات بأن 
منطقلة اليورو في وضع أفضلل مما كانت 
نها من  عليله في علام 2012 على نحلو يَمكِّ
البقلاء على قيد الحياة بعلد خروج اليونان، 

وأنها ربما تكون أقوى بدون اليونان.
سلواء كانلوا يؤمنلون بذللك، أو ملا إذا 
كانلوا سليحّولون المعتقلدات إللى أفعال، 
فهذه مسلألة أخلرى. قبل ثالثلة أعوام، في 
ذروة حلاالت الطوارئ للسلندات السليادية 
والقطلاع المصرفي، فكرت حكومتا ألمانيا 
وهولندا بجدية في إمكانية السماح بخروج 
اليونلان وقررتا عدم اإلقدام على ذلك. كانت 
كل حكومة منهما تخشلى إنشلاء سلابقة 
تترتب عليهلا عواقب مالية وجيوسياسلية 
ال يمكلن التنبلؤ بها. ما كان لذللك أن يكون 
حالة طرد رسمية لليونان، ألنه ال توجد آلية 
قانونيلة لطلرد أي بلد من منطقلة اليورو. 
بدالً ملن ذلك أصحلاب الفنلدق األوروبيون 
كانوا سيؤكدون أن الضيف اليوناني، بعد أن 

خسر نقوده في الكازينو، قرر المغادرة. في 
ظلل الظروف الراهنة، واليونان على وشلك 
الذهاب إللى صناديق االقتراع، يبلدو غريباً 
للوهلة األولى أن شلبح خروجها من اليورو 
أخذ يطل برأسه مرة أخرى. ال يوجد أي فائز 
محتمل في االنتخابلات يمكن أن يدعم ذلك، 
وكذلك لن يفعل معظم الناخبين اليونانيين. 
أملا بالنسلبة لشلركاء اليونان اللل 18 في 
منطقة اليورو، فبعضهلم يفهم جيداً خطر 

وجود سلابقة فلي األسلواق الماليلة ربما 
تعرضهم هم أنفسهم للخطر يوما ما.

التفسلير هو أن ألمانيا، وصّناع سياسة 
االتحلاد األوروبي في بروكسلل، يرسللون 
إشلارة إللى الناخبين اليونانييلن واألحزاب 
السياسية، خاصة حزب سليريزا، اليساري 
المتطلرف الذي يتصدر اسلتطالعات الرأي. 
رسلالتهم هلي أنله ال ينبغلي ألي حكوملة 
االعتملاد عللى تنلازالت بعيلدة المنلال من 

الدائنين األوروبيين عند استئناف المحادثات 
حول عمليلة اإلنقاذ الدولية لليونان، البالغة 
245 مليلار يورو. ويلوم الخميس أكد البنك 
المركزي األوروبي هذه الرسلالة. فقد أشار 
إلى أن الشلروط الخاصة التي تتمتع البنوك 
اليونانيلة بهلا للوصلول إللى أملوال البنك 
المركلزي األوروبلي قد تتوقف ملا لم تبرم 
اليونلان اتفاقلا جديلدا ملع مقرضيها في 
االتحاد األوروبلي وصندوق النقلد الدولي. 

هلذا الوصلول مهلم جلداً للنظلام الماللي 
اليونانلي بحيلث إن الحكوملة التاليلة فلي 
أثينا، شلريطة أن تكون راغبة في البقاء في 
منطقة اليورو، ستكون في وضع ال يسمح 

لها بتهديد دائنيها.
إذن، على النقيض من الحمالت االنتخابية 
المتتابعلة في أيار وحزيران 2012، القضية 
األساسلية اليوم ليسلت خروج اليونان، بل 
هي الطريقة التي سليتفاوض بها الشخص 

اللذي سليصبح رئيسلاً لللوزراء ملن أجلل 
تسلوية بشلأن المرحلة التالية من برنامج 
إنقاذ اليونان. إذا فاز أليكسلس تسليبراس، 
رئيس حزب سليريزا، فسيكون من الحكمة 
األوروبيلون،  الدائنلون  عليله  يعلرض  أن 
باعتباره زعيما يونانيلا انُتِخب ديمقراطياً، 
بعض المكافأة مقابل المساعدة من االتحاد 
األوروبلي وصنلدوق النقلد الدوللي. لكلن 
ينبغلي أن يوّضلح الدائنلون أن المسلاعدة 
الماليلة ال تلزال تعتمد على جهلود صادقة 
وقويلة لإلصالح. فلي المقابلل، ينبغي لهم 
جعلل مراقبتهلم لتللك الجهود أقلل تدخالً، 
وأن يعالجوا اسلتياء سلكان اليونلان الحاد 
نتيجلة شلعورهم بأنهلم خاضعلون لنوع 
ملن نظلام العقوبلات األجنبي منلذ خمس 
سلنوات تقريباً. بإمكانهم السماح بأهداف 
أقل للفائلض الرئيسلي في الماليلة العامة 
والسلماح لتسليبراس بزيلادة الحلد األدنى 
من األجور، ولو بنسلبة تقلل عن الل 50 في 
المائلة التلي يقترحها.األهلم من هلذا كله 
يحتاج الدائنون إللى النظر بجدية إلى دعوة 
حزب سليريزا إلعادة هيكللة الديون. ربما، 
نظراً للظروف السياسية في ألمانيا وغيرها 
من البلدان الدائنة، فإن الحديث عن تخفيض 
كبير للقيمة االسلمية لديون اليونان البالغة 
175 مليلار يلورو مقابلل التزاملات صلبة 
بإجراء إصالح اقتصادي من حكومة بقيادة 
حزب سليريزا يعلد أمرا ميئوسلا منه. لكن 
إذا تمكلن كل طلرف ملن تقديلم التنازالت 
الضروريلة، فمن يعرف الملدة التي بإمكان 

الجميع فيها اإلقامة في الفندق؟

اليونان.. نزيل ال يملك تكلفة اإلقامة الدائمة يف فندق اليورو
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يف ضوء استئزار جديد لوزير الشباب والرياضة واشتداد 
فعالي�ات نهائيات اس�يا بكرة الق�دم واملصاعب الجمة 
التي تعيشها الرياضة العراقية بصورة عامة نتيجة عدم 
اقرار امليزانية العراقية للهبوط يف اس�عار النفط الدولية 
كل هذا يدعونا اىل دراس�ة الواقع بامعان والتعامل معه 
بجدي�ة ووطني�ة وحيادي�ة فأمر اس�تئزار الس�يد عبد 
الحس�ن عبطان الذي ل�ه اهتمامات رياضي�ة وتفاعل 
معها قبل تس�نمه ملنصب�ه الجديد يعطينا م�ررا كافيا 
ب�رورة التعاون مع�ه وليس وضع العيص يف مس�رة 
عمله فهو ق�د جاء بوقت حرج يف كل ظروفه فباالظافة 
اىل الرتكة الكبرة التي تركتها الوزارة  واالخطاء والفساد 
امل�ايل باالظاف�ة اىل التقش�ف الق�ري ع�ى الرياض�ة 
بص�ورة عام�ة ومنها ال�وزارة ل�ذا يتطل�ب ان نتفاهم 
وبت�أزر ونتعاون من اجل انتش�ال الرياضة وكرة القدم 
خاصة من واقعها املرير ل�ذا اجد يف االختالف والتقاطع 
م�ع الوزي�ر والوزارة امر ي�ر بالجميع ام�ا فريقنا يف 
نهائيات اس�يا فأجده افضل ح�اال من كاس الخليج 22 
وحضوض�ه قائمة يف التأهل ل�دور الثمانية كما ان ادائه 
يف تصاعد مس�تمر وما خسارتنا بهدف من رضبة جزاء 
ضد الياب�ان اال االس�تعداد لتقديم االفض�ل يف املباريات 
القادمة لذا ندعوا اىل دعمه والصر عليه قليال.. واالنكى 
من هذا كله ظروف البل�د املالية فيجب ان نتعامل معها 
بحنكه كبرة ونش�د الحزم تعاقال مع الواقع  املفروض 

علينا جميعا.
واخ�را ولي�س اخرا نق�ول ان كل هذه االح�داث جاءت 
بحزم�ة واح�دة ويف وق�ت واح�د ل�ذا يتوج�ب ع�ى كل 
الرياضي�ن العراقي�ن ان يكون�وا اه�ال له�ذه املهمات 
وندعوا للتأزر وش�د الحزم من اجل تج�اوز هذه املحنة 
الكب�رة وندع�وا املتش�ددين م�ن زمالئي اىل ن�زع فتيل 
التعص�ب والتعامل م�ع الواق�ع بمنطق كبر يس�تلهم 

متطلبات الظرف الراهن.
والله وراء القصد

دعوة للتآزر
* محي دواي التميمي 

العدد ) 886 (  االحد  18  كانون الثاني  2015

ألفيس عىل أعتاب الدوري االنجليزي

ش�هدت قاع�ة املناس�بات يف مقر اتح�اد االدباء 
جلس�ة تذكارية مل�رور عرشة اع�وام عى رحيل 
الالعب واملدرب واالنس�ان عب�د كاظم، بحضور 
ممثل�ن ع�ن وزارة الش�باب والرياضة / قس�م 
االع�الم ورئيس اللجنة االوملبية الوطنية ومحبي 
ه�ذا الرم�ز العراقي م�ن كل االجي�ال يتقدمهم 
جي�ل عبد كاظم واجيال اخر تابعت ماقدمه هذا 
االنسان النبيل من مفردات تعامله االنساني الذي 
غطى حتى عى ماقدمه من خدمات جليلة للكرة 
القدم العراقيةتوس�عت دائرة النقاش الكثر من 
محور بعضهم اشاد بمستوى عبد كاظم الالعب 
الفدائ�ي واالخ�ر بعنفوان�ه التدريب�ي وبعضهم 
لعالقات�ه االنس�انية الفري�دة وايض�ا لس�لوكه 
الوطني ومحبت�ه لرتاب الوط�ن وامنياته لعراق 
امن ومس�تقر. كل هذه العناوي�ن كانت محور 
الجلسة التذكارية التي اشاعة جوا حزينا ملحبيه 

واغرقت دموع كثرة عى حافة االستذكار .

تكريم وليس تأبين
كثر اولئك الذين قدم�وا ماتجول به خواطرهم 
ع�ر ان�ن كلم�ات صادق�ة ونابعة م�ن قلوب 
محب�ة فكان�ت الجلس�ة التذكارية عب�ارة عن 
جلس�ة تكريم خاص�ة ومتميزة وه�ذا مانادى 
ب�ه املرب�ي الفاضل وصدي�ق العم�ر للمرحوم 
عبد كاظم االس�تاذ داود الع�زاوي الذي امتدت 
صداقته معه الكثر من خمس�ن عاما. واش�اد 
العزاوي باملقدرة املهاري�ة لهذا الالعب الخلوق 
ولتعامله االنس�اني وعطائه الفذ يف تش�كيالت 
املنتخبات الوطنية. كما اردف ش�قيق املرحوم 
السيد سامي كاظم الذي حر ممثال عن عائلة 
الفقي�د كلمات مؤثرة اىل حد لم يتمالك نفس�ه 
واجهش بالبكاء مما اثار جوا مش�حونا بااللم 
وفقدان هذا االنس�ان الراق�ي . فكانت كلماته 
عناوي�ن مهم�ة لالهتمام ليس فق�ط بالالعب 
عب�د كاظم وانم�ا ب�كل الذين قدم�وا خدمات 

جليلة للرياضة العراقية

كلمة لرفيق الدرب
واعت�ى منص�ة القاع�ة الس�يد رع�د حمودي 
رئي�س اللجن�ة االوملبي�ة الوطني�ة وبكلم�ات 
معرة ومؤثرة اس�تذكر ابا ط�الل جانبا مهما 
م�ن عالقته باملرح�وم عبد كاظ�م التي امتدت 
لس�نوات طويل�ة كان فيه�ا عبد كاظ�م مدربا 
لرعد حمودي، فاشاد بالروح الرياضية العالية 
لشخص ابي فراس وطريقته الخاصة واملحببة 
يف كس�ب الالعب�ن وتوجيهم باس�لوب متفرد 
لحب الكرة وايضا للتعامل الطيب مع االخرين.

شعر وكلمات مؤثرة
فاجأ الش�اعر فالح حس�ون الدراجي الحضور 
بقصيدة ش�عرية رائعه انش�د لها كل الحضور 
تاثره�ا، واس�تذكر  لجم�ال معانيه�ا ودق�ة 
الدراج�ي القيم االنس�انية للمرحوم عبد كاظم 
ووقوف�ه مع اصدقائه يف احلك الظروف، منوها 
اىل الظ�روف القاهرة التي واجهته عند س�فره 

اىل ام�ركا واملواق�ف الثرة التي قدمه�ا له عبد 
كاظم حينما كان موجودا قبله يف امركا.

مسك الختام
ويف خت�ام الجلس�ة االس�تذكارية الت�ي ادارها 
بنج�اح الصحف�ي ضياء حس�ن كان�ت كلمة 
للصحفي�ن الرياضي�ن القاها الزميل هش�ام 
الس�لمان ام�ن عام منت�دى االع�الم الريايض 
والثقايف، ش�خص به�ا مواقف كث�رة ومؤثرة 
للكابت�ن عب�د كاظم وايض�ا لبس�اطته. ونوه 
الزميل الس�لمان اىل امور مهمة استلهمها من 
كونه مؤرخا رياضيا وايضا من الذين تكلموا عن 
عبد كاظم، حيث اش�ار اىل اهمية تسمية احدى 
القاعات او املرافق الرياضية باسم الكابتن عبد 
كاظ�م وايضا رضورة اس�تذكار بقية الالعبن 
الذين قدموا خدم�ات جليلة للرياضة العراقية، 
وطال�ب بان ترتقي امنيات كل الذين تحدثوا اىل 
واق�ع فعيل بعيدا عن التعام�ل بتلوين الكلمات 

يف كل مناسبة .

المستقبل العراقي / غازي الشايع

حمبو عبد كاظم يستذكرون مسريته ويطالبون بتسمية احدى املرافق الرياضية باسمه
يف الذكرى العارشة لتكريم ملك التغطية عبد كاظم

حماربو اليابان روضوا اسود الرافدين واقرتبوا من التأهل
واصل املنتخ�ب الياباني بنجاح رحلة الدفاع 
عن لقبه يف بطولة كأس آسيا 2015 املقامة 
حاليا بأس�رتاليا وحقق الفريق فوزه الثاني 
ع�ى الت�وايل يف البطولة بتغلب�ه عى نظره 
العراقي 1/صفر الجمع�ة يف الجولة الثانية 
من مباريات املجموع�ة الرابعة بالدور األول 

للبطولة.
وانتهى الشوط األول بتقدم املنتخب الياباني 
)محاربو الس�اموراي( بهدف نظيف سجله 
النج�م الكب�ر كيس�وكي هون�دا من رضبة 

جزاء يف الدقيقة 23 .
ويف الش�وط الثان�ي ، تحس�ن أداء املنتخ�ب 
العراق�ي ولكنه لم يس�تطع تس�جيل هدف 
التعادل كما عان�د الحظ املنتخب الياباني يف 
أكثر من فرصة كانت كفيلة بتعزيز رصيده 
م�ن األهداف.ورفع املنتخ�ب الياباني حامل 
اللق�ب رصي�ده إىل س�ت نق�اط يف ص�دارة 
املجموع�ة ولكن�ه لم يضم�ن تأهل�ه للدور 
الثاني بعد الفوز الس�احق للمنتخب األردني 
1/5 يف مبارات�ه أم�ام املنتخب الفلس�طيني 
حيث يحتاج املنتخب الياباني لنقطة التعادل 
يف مبارات�ه أمام األردن ليحجز مكانه يف دور 
الثماني�ة بغض النظر ع�ن نتيجة اللقاء بن 
املنتخب�ن العراقي والفلس�طيني يف الجولة 

الثالثة من مباريات املجموعة.
وتجم�د رصيد املنتخ�ب العراق�ي عند ثالث 
نق�اط يف املرك�ز الثال�ث باملجموع�ة بفارق 
األهداف فقط خلف نظ�ره األردني ليصبح 
بحاج�ة إىل الفوز بأي نتيجة عى فلس�طن 
يف املب�اراة األخ�رة وع�دم ف�وز األردن ع�ى 

اليابان.
وبدأت املباراة بنش�اط هجومي ملحوظ من 
الفريق�ن وإن كان�ت الخط�ورة يف الدقائق 

األوىل لصالح املنتخب الياباني.
وس�نحت الفرص�ة للمنتخ�ب الياباني لهز 

الش�باك يف الدقيق�ة الثامن�ة اث�ر رضبة 

ركني�ة لعبها يوت�و ناجاتوم�و ولكن إيجي 
كاواشيما قابل الكرة بربة رأس إىل خارج 

املرمى تحت ضغط الدفاع العراقي
وتك�ررت الفرص�ة ملحاربي الس�اموراي يف 
الدقيقة 11 اثر هجمة خطرة وتمريرة بينية 
وصلت منها الكرة إىل ش�نجي كاجاوا داخل 
املنطقة حي�ث هيأ الكرة لنفس�ه دون عناء 

وسددها قوية زاحفة ولكن خارج القائم.
وح�اول املنتخ�ب العراق�ي الرد حي�ث لعب 
ع�يل عدنان رضبة ركنية وقابلها أحمد 
خل�ف بربة رأس قوي�ة تصدى لها 

الح�ارس الياباني يف أطل�ق الحكم صفارته 
لوجود خطأ عى خلف اثر دفع لالعبي ياباني 

قبل لعب الكرة برأسه.
وشهدت الدقيقة 17 أخطر فرصة منذ بداية 
املباراة عندما راوغ ناجاتومو الدفاع العراقي 
بمهارة ث�م لعب تمريرة عرضي�ة عالية من 
الناحي�ة الي�رى قابله�ا كيس�وكي هوندا 
املتحفز أم�ام حلق املرمى مب�ارشة بربة 
رأس قوي�ة ولكن الك�رة ارتدت م�ن القائم 
ليفلت أس�ود الرافدين من اعتزاز ش�باكهم 
مبكرا.وكثف املنتخب الياباني هجومه ولكن 

الح�ظ عانده يف أكثر من فرصة خطرة كما 
تألق الح�ارس العراق�ي وأنق�ذ فريقه أكثر 
من مرة وس�ط ارتب�اك غر م�رر يف الدفاع 
العراقي.وأس�فر الضغط اليابني عن رضبة 
ج�زاء حص�ل عليه�ا هون�دا يف الدقيقة 22 
اث�ر إعاق�ة من عيل عدن�ان داخ�ل املنطقة.

وس�دد هون�دا رضب�ة الج�زاء بنفس�ه عى 
يس�ار الحارس العراقي ليكون هدف التقدم 
يف الدقيق�ة 23.بع�د الهدف ، تخ�ى املنتخب 
العراقي عن انكماشه الدفاعي وبدأ يف التقدم 
للهجوم والضغط عى الدف�اع الياباني بحثا 

عن هدف التعادل حيث كان أس�ود الرافدين 
هم األكثر اس�تحواذا ع�ى الكرة واألفضل يف 

النصف الثاني من الشوط األول.
ولك�ن هجم�ات الفري�ق العراق�ي افتقدت 
للفاعلي�ة املطلوب�ة فل�م تش�كل خط�ورة 
حقيقية عى املرمى الياباني باستثناء فرصة 
واح�دة يف الدقيق�ة 43 عندم�ا انطلق أمجد 
كلف بالك�رة يف الناحية اليمن�ى حتى وصل 
بجانب منطق�ة الجزاء ولعب ك�رة عرضية 
حولها يونس محمود )الس�فاح( بتس�ديدة 
ضعيف�ة يف اتج�اه املرم�ى ولك�ن الحارس 
أمس�ك الكرة براعة لينتهي الش�وط بتقدم 

املنتخب الياباني 1/صفر.
وكث�ف املنتخ�ب العراق�ي هجوم�ه يف بداية 
الش�وط الثاني وشكل خطورة حقيقية عى 
املرم�ى الياباني ولكن الح�ظ عانده يف أكثر 

من كرة.
ودف�ع امل�درب رايض شنيش�ل املدي�ر الفني 
للمنتخ�ب العراق�ي بالعبه جاس�تن مرام 
يف الدقيق�ة 55 ب�دال من يون�س محمود بعد 
الجهد الكبر الذي بذله الس�فاح يف الش�وط 

األول.
وس�نحت فرص�ة خط�رة ألس�ود الرافدين 
يف الدقيق�ة 58 اث�ر رضب�ة ح�رة لعبها عيل 
عدن�ان م�ن الناحي�ة اليم�ن وح�اول يارس 
قاس�م تحويلها إىل داخل املرمى ولكن الكرة 
ارتطمت بأحد العبي اليابان وخرجت لركنية 

لم تستغل جيدا.
وعان�د الح�ظ املنتخ�ب اليابان�ي مج�ددا يف 
الدقيقة 65 اثر هجمة رسيعة مرر عى اثرها 
كاج�اوا الكرة عرضية م�ن الناحية اليرى 
وقابله�ا هون�دا املتحف�ز أمام حل�ق املرمى 
بتس�ديدة مبارشة ولكنه�ا ارتدت من القائم 
ليحافظ القائم عى آمال العراقين يف تحقيق 
التعادل.وس�ار األداء فيم�ا تبقى من املباراة 
عى نفس الوت�رة حيث الهجوم املتبادل من 
الفريقن ولكن دون هز الش�باك رغم وجود 

بعض الفرص الخطرة لكليهما.
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ب�ات دانيي�ل ألفي�س ظه�ر أيمن برش�لونة 
اإلس�باني ع�ى أعتاب الرحيل ع�ن الفريق 
صف�وف  إىل  واالنضم�ام  الكتالون�ي 

مانشس�رت يونايتد اإلنجليزي بنهاية عقده مع البارس�ا 
عقب نهاية املوسم الجاري.

وأك�دت صحيفة "مرتو" الريطانية أن أيام ألفيس داخل 
البارس�ا باتت مع�دودة، حي�ث استش�هدت بترصيحات 
جوس�يب ماريا بارتومي�و رئيس نادي برش�لونة إلذاعة 

"راديو كاتالونيا"، التي لم يحس�م خاللها بش�كل قاطع 
أمر التجديد لالعب الرازييل.

وقال بارتوميو: "م�ا يهمنا اآلن هو أداء الالعب وعطاؤه 
مع الفريق، أما بالنس�بة للمس�تقبل، ل�ن نتحدث عن أي 

تفاصي�ل بش�أن العق�ود الجديدة"وأش�ار 

رئي�س قلعة البارس�ا إىل أن�ه يف حالة تجدي�د عقد دانييل 
ألفيس، سيكون األمر بتحفظ شديد كما هو املعتاد داخل 
الن�ادي، مما اعترت�ه الصحيفة الريطاني�ة دفعة قوية 
ملانشس�رت يونايتد يف التعاقد م�ع املدافع املخرم خالل 

فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
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قالت نجمة التنس الروس�ية ماريا ش�ارابوفا 
املصنف�ة الثانية عاملي�ا إنها تفضل االس�تعانة 
بمدرب�ن كبار وهو اتجاه س�ار فيه الكثر من 
مشاهر التنس.فقد استعانت املصنفة السادسة 
عامليا البولندية أنيس�كا رادفانسكا باألمريكية 
املعتزل�ة مارتين�ا نافراتيلوفا الت�ي حصدت 18 
لقب�ا يف البط�والت األربع الك�رى يف حن عينت 

األمريكية الصاعدة ماديس�ون كي�ز مواطنتها 
لينزي دافنبورت الفائزة ثالث مرات يف البطوالت 
الكرى مدرب�ة لها.وعى مس�توى الرجال فان 
الس�ويري الش�هر روج�ر في�درر والرصبي 
نوف�اك ديوكوفيت�ش والريطاني أن�دي موراي 
يتعاون�ون م�ع مدربن كبار س�بق له�م الفوز 
أكث�ر من م�رة يف البطوالت الكرى.واس�تبدلت 
ش�ارابوفا أكث�ر من مدرب يف الس�نوات األخرة 
إال أنها استقرت عى الهولندي سفن جرونفيلد 

منذ أواخر ع�ام 2013 وهو م�درب ناجح رغم 
أن�ه لم يحقق انجازات كب�رة عندما كان العبا.
وقال�ت ش�ارابوفا للصحفين يف ملب�ورن بارك 
"أعتقد ان�ه وبعد خرة فان املدرب الذي س�بق 
له اللعب هو أفضل ش�خص يمكن أن يساعدك 
التحفيز."وأضاف�ت  مث�ل  معين�ة  مواق�ف  يف 
ش�ارابوفا قولها "تحول الالعبن الس�ابقن إىل 
العم�ل يف مج�ال التدريب أمر جمي�ل جدا.. ألنه 
من الجي�د نقل الخرة واألف�كار واملعلومات إىل 

الالعبن إذا رغب الش�خص يف ذلك أو أتيحت له 
فرصة لذلك."وتدخل شارابوفا بطولة اسرتاليا 
املفتوح�ة 2015 التي تنطل�ق يف ملبورن بارك 
االثنن املقبل بش�كل مختل�ف عما كانت عليه 
يف العام املايض.وتستعد شارابوفا لخوض أوىل 
البطوالت األربع الكرى للموس�م الحايل وهي 
يف أفضل ح�ال بعد فوزها ببطولة برزبن بعد 
انتصار كب�ر عى الرصبية آنا إيفانوفيتش يف 

املباراة النهائية.

شارابوفا تطمح إىل مزيد األلقاب

أف�ادت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة ن�ادي جنوى بالتعاقد مع عدنان يانوزاي 
العب مانشسرت يونايتد اإلنجليزي عى سبيل اإلعارة، خالل فرتة االنتقاالت الشتوية 
الحالية.موقع توتو ماركاتو اإليطايل أشار إىل أن نادي جنوى يسعى لالستفادة من 
خدمات الش�اب عدن�ان يانوزاي خالل الفرتة املقبلة، خاصة بعد اس�تبعاده من 
التش�كيلة األساس�ية لناديه تحت قيادة الهولندي لويس ف�ان جال. وقد تنبأ 
الجميع بمس�تقبل مرشق للش�اب صاحب ال� 19 عاماً، بعد مشاركته تحت 
قيادة ديفيد مويس املدير الفني الس�ابق لنادي مانشس�رت يونايتد املوس�م 
امل�ايض، ولكن عقب التعاقدات التي قام بها فان جال مؤخراً باتت فرصة 
مش�اركته أساس�ياً ضئيلة.ديفيد مويس املدير الفني الحايل لنادي ريال 
سوس�يداد والس�ابق لنادي مانشس�رت يونايتد أكد يف وقت سابق، عى 
أنه يرى ظالل األس�طورة الهولندية يوه�ان كرويف يف العب اليونايتد 
الشاب عدنان يانوزاي.يذكر أن عدنان يانوزاي قد شارك يف 11 مباراة 

مع نادي مانشسرت يونايتد، ضمن منافسات املوسم الحايل.

جنوى يقرتب من عدنان ياونزي
يقي�م االتح�اد العراقي لك�رة الق�دم يوم غد 
االثنن احتفالية مصغرة لوفد منتخب اشبال 
الع�راق الحائ�ز ع�ى املرك�ز األول يف بطول�ة 
امم آس�يا تحت س�ن 14 عام والتي أقيمت يف 

طهران بداية عام 2014.
وذكر املدير الفني ملنتخب أش�بال العراق سعد 
هاشم: اتحاد الكرة قرر تكريم العبي منتخب 
أش�بال الع�راق ي�وم االثن�ن اث�ر تحقيقهم 
االنجاز اآلس�يوي يف ايران يف حفل يقام بهذه 
املناس�بة يف مقر اتحاد الكرة بتواجد عدد من 
الش�خصيات الرياضية الت�ي دعيت لالحتفاء 

باألبطال الصغار.
وأضاف: التكريم سبق وان اقّر من قبل مجلس 

إدارة االتحاد يف وقت س�ابق , ولكن تأخره 
يف اكث�ر من مناس�بة جاء ألس�باب تتعلق 
باألمور املالية الت�ي عانى منها االتحاد يف 

الفرتة املاضية.
وتابع هاشم:  بال شك ان التكريم هو امر 
يف غاية األهمية بالنس�بة لالعبن والكادر 
التدريب�ي من اجل تحفيز الجميع لتقديم 
قص�ارى مجهوداته�م يف املحافل الدولية 

املقبلة.
ويف خت�ام حديث�ه اش�ار اىل: ان التكريم 
الالعب�ن وف�ق املعلومات الت�ي حصلنا 
عليها م�ن أعضاء اتحاد الك�رة بمليون 
دين�ار لكل الع�ب فيما س�يكون تكريم 
الكادر التدريبي ملي�ون ونصف املليون 

دينار.

احتاد الكرة يكرم بطل اشبال آسيا
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سـرحان : ــ من أسماء 
الذئب. 

جعفر : ــ إسم للنهر. 
الجميـل  ـــ   : طـال 

الطلعة. 
الحصـان  ـــ   : أدهـم 

األسود. 
ـ إسم فارسي  خورشيد :ـ 

يعني “ الشمس “. 
ـ نوع من الورد  نسرين :ـ 

الناصع البياض. 
الذبـاب  ـــ   : عنتـرة 

األزرق. 
خديجـة : ــ مـن الخدج 
قبـل  المولـودة  وهـي   ،

األوان.

هل تعلم؟

سـاهم هر في انقـاذ حياة طفـل رضيع ترك 
قرب سـلة مهمات في مبنى في موسكو من 
خال حمايته من البرد بحرارة جسمه على ما 
ذكرت محطة “زفيزدا” التلفزيونية الروسية.

وقـد تـرك صبـي رضيـع يـراوح عمـره بين 
الشهرين وثاثة اشهر في صندوق يستخدمه 
الهـر “ماشـا” كملجـأ مؤقـت فـي مبنى في 
اوبنينسـك في منطقة كالوغا على ما اوضح 
التلفزيون “الحيوان  المصدر نفسـه.واضاف 
ساهم في تدفئة الطفل الرضيع لساعات عدة 

بحرارة جسـمه”.وعندما بدأ الطفـل بالبكاء 
خرجـت احـدى قاطنـات المبنى من شـقتها 
فاكتشـفته الـى جانب الهر الـذي كان يلحس 
وجه الطفل ويديه.وقال التلفزيون ان “سكان 
المبنـى على ثقة انه لوال اعتناء الهر بالرضيع 
لـكان توفي”.واضافت المحطـة ان الهر الزم 
الطفل حتى بعد وصول فرق االغاثة من خال 
اللحاق باالطباء الذيـن نقلوه حتى صعودهم 
الى سـيارة االسـعاف.واكد االطبـاء ان حياة 

الطفل ليست بخطر وقد ادخل المستشفى.

أعلنت شركة جوجل عبر تدوينة نشرتها على 
موقع التواصل االجتماعي “غوغل بلس” عن 
انتهـاء المرحلة التجريبية لمشـروع تطوير 
 Google ”نّظارتهـا الذكيـة “غوغـل غـاس
Glass، وانتقال المشروع من المختبرات إلى 

قسم مستقل خاص به.
وبحسـب معلومـات نشـرها “ فإن القسـم 
الجديد الخاص بالمشـروع أصبح تحت إدارة 
“توني فاديل” وهو المدير التنفيذي لشـركة 
“نيسـت” Nest التي استحوذت عليها غوغل 
العـام الماضي، وقـد كان “فاديل” في وقت 

سـابق ُمدير تطوير جهاز “آيبود” أثناء عمله 
في شركة آبل.وأوضحت غوغل إنها ستوقف 
 Glass بيع نّظارتهـا وفق البرنامج التجريبي
Explorers بتاريخ 19 يناير. لكن هذا ينطبق 
على المسـتخدمين العادييـن فقط، في حين 
قـادرون  والمطـّورون  الشـركات  سـتبقى 
على الحصول عليها.وتسـتعد غوغل إلطاق 
النسـخة الثانيـة مـن نظارتها خـال الفترة 
القادمة، في حين تحدثت تقارير غير رسمية 
بأن إطاق النسـخة النهائية في األسواق قد 

يتم بحلول سبتمبر القادم.

 SamMobile موبايـل”  “سـام  موقـع  نشـر 
بشـركة  المتعلّقـة  بالتسـريبات  المتخصـص 
سامسونج، معلومات جديدة قال أنها منقولة عن 
مصادر عالية الوثوقية، تشير اعتماد سامسونج 
حّساًسـا للبصمـة يعمـل باللمـس فـي هاتفها 
القادم “جاالكسـي إس 6”.وعلى عكس حّساس 
البصمـة الموجود في هاتـف “إس 5” وعدد من 
أجهزة أندرويد األخيرة، والذي يعتمد على تمرير 
اإلصبـع فوقه من االعلى نحو األسـفل، سـيأتي 
حّساس البصمة الخاص بالهاتف الجديد “إس 6” 
داعًما للمس، مما يتيح فتح الجهاز بُمجرد وضع 
اإلصبع فوق الزر الرئيسي للهاتف لفترة قصيرة 

دون تحريكه.وكان حساس البصمة الذي طرحته 
سامسـونج في عدد من أجهزتها العام الماضي 
قد أثـار اسـتياء العديد من الُمسـتخدمين، حيث 
اشـتكى الكثيرون من عدم تّمكن الحّسـاس من 
التقاط وتسـجيل البصمة منـذ المحاولة األولى 
والحاجة إلى تكـرار ُمحاولة التمرير عّدة مّرات.

وذكـر التقرير بأن الزر الرئيسـي الضّيق نسـبًيا 
أجبر سامسـونج على اسـتخدام أسلوب التمرير 
في النسـخة األولى من حّساس البصمة الخاص 
بها، وبحسـب المعلومات الجديدة سيحمل “إس 
6” زًرا رئيسـًيا جديـًدا أكبـر حجًما ُيسـاعد في 

التقاط البصمة بُمجرد لمس الزر.

هـر
ينقذ رضيع

نظارة غوغل 
خارج التجربة

مشية العجائز!

عضالت برشية صناعية
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ال تسـتخف بقـدرات اآلخريـن ألن 
بعضهـم قد يفاجئـك بطريقته في 
مواجهتك بحزم.عاطفيـاً: ال تتأثر 
ألن  المبـّررة،  غيـر  باإلشـاعات 
معظمها قد يكون مفبركاً ولغايات 
شـعور  يازمـك  مبيتة.صحيـاً: 
بالكآبـة واإلحباط جـراء ضغوط 

عائلية تثقل عليك

قد تتلقى عروضاً بالجملة لتحسـين 
وضعـك المـادي، لكـن الشـروط قد 
تكـون صعبـة إنمـا غير مسـتحيلة.
عاطفياً: قد يفاجئك الشـريك ببعض 
االقتراحـات، لكـن الضغـوط عليـه 
باتت كبيرة.صحياً: تتبلور لديك فكرة 
خاقـة قـادرة على جعلـك تبتعد عن 

األجواء المتشنجة أكبر فترة ممكنة

العمل وتقرر أخذ إجازتك السـنوية 
للتخفيف من التعب

فتعيـش  مميـزة  طاقـة  تتـزّود 
انسجاماً وتناغماً وتواكب األحداث 
بانفتـاح، فأنت بطبعـك اجتماعي 

وترحب بالفرص على أنواعها.

أجواء العمل ال تساعدك اليوم على 
تنفيذ المهمات الملقاة على عاتقك 
في الموعد المحدد. عاطفياً: عليك 
الحبيـب  بأسـرار  أكثـر  تهتـم  أن 
وال تنشـرها لئـا تفسـد األجـواء 
صحيـاً:  بينكمـا.  الرومانسـية 
تسـتريح بعض الشـيء مـن عناء 

التعاطي مع الزمـاء بأدب ولياقة 
يكسـبك المزيـد مـن المصداقيـة 

وثقة الجميع با استثناء
عاطفياً: تنشأ عاقة رومنسية في 
هذا الوقـت، إالّ أنك تبدو مشـغوالً 
بشـيء آخر يشـتت أفكارك بعض 

الشيء.

نجاحات بالجملة والنتائج مفرحة 
جداً، لكن تمهمل قبل اتخاذ قرارات 

عشوائية غير مضمونة النتائج
عاطفياً: الشريك يصارحك برغبته 
في مسـاعدتك لتكون حاسـماً في 

قرارات مصيرية، هنيئاً لكما

صمتـاً  أو  صاخبـة  أجـواء  تعيـش 
مطبقاً، فتلتبس عليك األمور وتشعر 
بالضياع وعدم االستقرار، وقد يخيب 
أملـك أو تعيـش أوهامـاً فتصدمـك 
الحقائق الحقاً.عاطفياً: ال تغامر في 
مواجهاتك السـلبية وغيـر المجدية، 

فهي تضر بك أكثر مما تنفعك.

مهنياً: قد تفاجئك بعض التطورات، 
وتدفعك الى التريث وعدم التصرف 

بعشوائية.
عاطفيـاً: قد تكون االبتسـامة هي 
مفتـاح كل األمـور المسـتعصية، 

وهذا سيكون لمصلحتك حتماً

كثيـرة  تبدوالمغامـرات  مهنيـاً: 
ال  لكـن  ومتعبـة،  وضاغطـة 
تسـمح ألحد أن يخدعـك أو يغّر بك 
فتتصـرف بأسـلوب سـلبي يؤذي 
مصلحـة العاقة.عاطفيـاً: وقوف 
الحبيـب الـى جانبـك يسـهل عليك 
الكثيـر من األمـور ويدعمك.يعاود 

كن دقيقـاً في تعاطيـك مع زماء 
العمـل، ترتفـع معنوياتك بسـبب 

حصولك على نتائج مذهلة اليوم
عاطفياً: تشعر بالراحة في عاقتك 
الجديدة، لكن ال تكن أنانيا وشـارك 

الحبيب في كل شيء مفيد لكما

الصارم بعدم الوقوع في المشاكل 
والورطـات، أطرد األفكار السـود 
من رأسـك وحافظ على معنوياتك 

االيجابية
عاطفياً: ال تدع التراكمات القديمة 
تفـرض نفسـها، ومعالجتها كان 

يجب أن تقوم بها منذ زمن بعيد.

كوكب سـاتورن سـيره المباشـر، 
بأعمالـك  تتعلـق  امـور  فتتطـّور 
وتسـمع خبراً جيـًدا. القمر الجديد 
في السـرطان مـع اربعـة كواكب 
مجتمعـة يتحدث عن تغيير يحصل 

في حياتك المهنية
المطلـوب منك هـو اتخـاذ القرار 

ت
ـــا

وم
عـلـ

مـ
ـة

امـ
ــــ

ــــ
إستعماالته وفوائدهعـ

- يستعمل في صناعة االغذية كفاكهة 
لذيذة وكمادة تسـتعمل لتطرية اللحم 

القاسي.
 - يكافح الرشـح وعوارضه الحتوائه 
.C على الفيتامينات وخاصة فيتامين

 - يكسـر العطش والحر صيفاً ويمنع 
ضربات الشمس.

 - يمنـع تشـكل الرمـل والحصى في 

الكلى والمثانة والمجاري البولية.
 - يفيد األشخاص الذين يتبعون حمية 
لخلّوه من السـكريات بشكل عال. يدر 
البول ويقذف السـوائل الزائدة خارج 

الجسم.
 - يمنع تراكم الدهـون داخل األوعية 
الدمويـة، خاصـة الشـرايين، ويمنع 

تصلبها.
 - يّسهل هضم الطعام ويمنع انقباض 

المعدة.
ويكافـح  الكبـد  وظائـف  ينشـط   -

اليرقان.
 - يمنـع االورام وانتفـاخ االنسـجة 
التـي  االنزيمـات  عبـر  والتهابهـا 
يحويهـا. هنالـك ادوية كثيـرة تحوي 
هـذه االنزيمات تحت اسـماء تجارية 

لشركات أدوية كبيرة.
 - يكافح القروح والحروق.

 - يمنـع تسـوس األسـنان الحتوائه 
على مـادة الفلوريد ويفضل أن يعطى 
لألطفـال خال مرحلـة النمو لحماية 

اسنانهم واللثة.
 مـن الممكن تناول األناناس مشـوياً 
مع السـمك أو الدجاج المتبل أو شوي 
شـرائح األنانـاس وحدهـا وإضافـة 
عصيـر الليمـون والعسـل عليهـا ثم 
تغطيتهـا بطبقة خفيفة من القشـدة 

الطازجة.
 مضاّره وآثاره الجانبية

 إن أكل االناناس بكثرة يؤدي إلى:
 - اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل 

االسهال المعوي ، الغثيان، القيء.
 - طفوح جلدية.

 - بثور في اطراف الشفتين والفم.
 - انقباض في عضات الرحم وبالتالي 

االجهاض.

1 – بطلة فرنسـية سـميت قديسة 
حاربت لتحرير بادها –

 2 – معدي أو فتاك – لهيب النار –
 3 – قرع – موقعة لنابليون –

 4 – أقبل – يضجر –
 5 – عكسـها العـب كاراتيه عاملي 

راحل –
 6 – أول مـن وطأت قدماه سـطح 

القمر –
 7 – عكسها طبخ – ُمثل –

 8 – كرب وترعرع – متشابهة –
 9 – حيوان منقرض .

1 – والية أمريكية – نظري –
 2 – شاعر عبايس –

 3 – غري مطبـوخ – مطربة عربية 
راحلة –

 4 – سطل – منتصف –
 5 – سجنت -  نصف أصيل –

 6 – شـاهدت – إحسـان – حـرف 
عطف –

 7 – نسبة إىل دولة أسيوية – إجال 
وإحرتام –

 8 – دولة أوروبية –
 9 – أسم الحطيئة – سحاب .

المكونات
 - جاهـز  بسبوسـة  خليـط 

علبتان
زبدة مذوبة - نصف كوب

لبن زبادي - كوب
لتحضير القطر:

ماء - كوبان
سكر - كوب

عصير ليمون حامض - ملعقة 
صغيرة
نصائح

وجـه  تزييـن  يمكنـك   -
البسبوسـة باللـوز أو أي نوع 

تفضلينه من المكسرات.
- قّدمي البسبوسة إلى جانب القهوة 

طريقة العمل
-1 ضعي خليط البسبوسة الجاهز في 

وعاء كبير.
-2 أضيفـي الزبـدة المذوبـة وامزجي 

المكونات جّيداً.
-3 أضيفـي مـن بعدها اللبـن الزبادي 
واعجني المكونات معاً، يمكنك إضافة 

المزيد منه لتماسك العجينة.
-4 إدهني صينية فرن بالقليل 

من الطحينة.
فـي  العجينـة  وّزعـي   5-
الصينية المحّضرة ثّم اخبزيها 

في الفرن.
ذّوبـي  القطـر،  لتحضيـر   6-
السـكر في الماء في قدٍر على 

النار.
المكونـات جّيـداً  -7 حّركـي 
الليمون  ثـّم أضيفـي عصيـر 

الحامض.
-8 حّركي المكونات على النار 

حتى يثخن القطر.
-9 أتركي الشيرة تبرد جانباً.

علـى  البـارد  القطـر  أسـكبي   10-
البسبوسة الساخنة ثم قدميها.

نجـح باحثون من جامعـة ديوك األمريكية يف 
تحقيـق طفرة طبية بـارزة عرب ابتـكار أول 
عضـات برشيـة داخـل املعمـل، يمكنها أن 
تتقلص بشكل طبيعي كما العضات البرشية 
الطبيعية.ومـن شـأن العضـات الجديدة أن 
تسـاهم يف دراسـة بعض األمـراض وتجربة 
بعـض األدويـة والعقاقـري خـارج الجسـم 
البـرشي، وهـو ما أكـده فريـق البحث، عىل 
لسان بعض من أعضائه.ونجح فريق البحث 
يف ابتـكار هـذه العضـات القابلـة للتقلص 

 myogenic« مـن خال خايـا معينة تسـمى
precursor«، وهـي خايـا تجـاوزت املراحل 
األوىل للخايـا الجذعيـة، ولكنهـا لـم تنمـو 
لتتحول لنسيج عضيل كامل.وكان العلماء قد 
نجحوا من قبل يف إنتاج عضات حيوانية داخل 
املعمل، ولكن تطوير النسيج العضيل البرشي 
تطلـب العديد مـن التجارب التي اسـتغرقت 
عامـا تقريبا.وأجـرى الباحثـون األمريكيون 
مجموعـة مـن التجـارب تتعلق باسـتجابة 
العضـات االصطناعيـة الجديـدة للمحفزات 

الخارجيـة، وتحديـدا للموجـات الكهربيـة، 
حيث تمكنت العضلة من االسـتجابة بشـكل 
طبيعي تماما.كما قاموا بإجراء تجارب أيضا 
حول تأثري األدوية عىل العضات االصطناعية 
لألنسـجة  تحدثـه  بمـا  تأثريهـا  ومقارنـة 
العضلية للمـرىض، حيث أجرو اختبارات عىل 
أدوية مثل »سـتاتني«، الـذي يقوم بتخفيض 
الكولسـرتول ويسـاهم يف تعزيـز  مسـتوى 
األداء بالنسبة للرياضيني، وفقا للدراسة التي 

نرشتها الدورية العلمية »إي اليف«.

خلف املظهر األنيق للكعوب العالية، ال يقترص 
الثمن عىل اآلالم التي تعانيها املرأة يف الكاحل، 
بـل إنه يصل لحـد اإلصابة بالتهـاب املفاصل 
خال سـنوات قادمة، بحسـب دراسة حديثة 
وجدت أن الكعوب العالية تغري يف مشية املرأة 
مع الزمن حتى تجعلها تبدو كمشية العجائز.
وتلقي هذه النتائج اللوم عىل الكعب العايل يف 
شـيوع التهاب املفاصل Osteoarthritis - أو 
ما يطلق عليه األطباء اسم الفصال العظمي - 
بني النساء أكثر من الرجال، وهو املرض الذي 
يصيـب أكثر مـن 250 مليون شـخص حول 
العالم، أي 3.6% من سكان العالم، ويستهدف 
النساء بشـكل خاص بنسبة الضعف مقارنة 
بالرجال، ويتسـبب بإعاقات متفاوتة الشـدة 
عنـد 43 مليون شـخص، وتصنفـه الواليات 

املتحـدة عىل أنـه ثانـي أكثر األمـراض كلفًة 
بالنسـبة لربنامج الرعاية الصحية ورشكات 
التأمـني الخاصة.ويسـتهدف هـذا النوع من 
التهاب املفاصل مفصل الركبة بشـكل خاص 
مـع التقـدم يف العمـر، بحيـث إن التغـريات 
املفصلية تحدث عند حوايل 80% من األشخاص 
الذيـن يتجـاوزون الـ65 عامـاً، يعاني ثلثهم 
مـن األلـم وانتفـاخ املفصـل والطقطقـة يف 
الركبـة أحياناً، تنتج هـذه األعراض عن تلف 
غري قابل لإلصاح، يف األنسجة الغرضوفية يف 
املفصل، ورغـم ذلك فإن األطباء ما ينصحون 
املرىض عـادة بالحركة لتايف اإلعاقة الكاملة.

ودرس باحثو جامعة »ستانفورد« مشية 14 
امرأة اسـتخدمن أنواعاً مختلفة من األحذية، 
تتفـاوت بني املسـطحة وحتـى الكعوب ذات 

الــ12 سـنتيمرتا، ووجـدوا أنـه كلمـا ازداد 
طـول الكعـب تغـريت طريقـة املـي وازداد 
التأثـري الـذي يحدثه ذلك عىل مفصـل الركبة 
بشـكل أكرب، بشكل شـبيه ملا يحدث مع كبار 
 ،Osteoarthritis السـن نتيجة اإلصابة بالــ
خصوصـاً حينمـا يرتافـق الكعب العـايل مع 
البدانة، حسـب مـا نرشت الدوريـة املختصة 
Journal of Orthopaedic Research.وتشري 
إحصـاءات حديثة إىل أن ارتـداء الكعب العايل 
يتسـبب باأللـم يف القدم خـال زمن قصري ال 
يتجاوز الساعة، وأن النسـاء أكثر استخداماً 
لألحذيـة غري املريحـة واملؤذية بنسـبة ثاثة 
أضعاف مقارنة بالرجال، وأن 9 من كل عرش 
نساء يعانني نتيجة ذلك من أعراض مختلفة، 

كااللتواءات وانتفاخ األصابع وغريها.
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