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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

دعوات إلعادة النظر باالتفاقات مع اربيل

      المستقبل العراقي/ خاص
 

وصف مصدر نيابي, أمس االثنين, بعض االتفاقات السياسية 
التـي أبرمتهـا الحكومـة السـابقة والحاليـة بـ”الصفقات غير 
المنصفـة”, وفيما دعـا رئيس الوزراء حيدر العبـادي إلى إعادة 
النظـر بتلك االتفاقات ومن بينها االتفاق النفطي مع اربيل, حذر 
من ردة فعل شـعبية غاضبة جراء سياسة التمييز بين المكونات 
العراقية. وقال المصدر النيابي, الذي رفض الكشـف عن هويته, 
لـ”المستقبل العراقي”, أن “الصفقات السياسية التي أبرمت في 
زمن الحكومة الماضية, والتي مضى عليها العبادي, على األغلب 
هي اتفاقيات غير منصفة وميزت بين فئات ومكونات المجتمع 
العراقـي, وهي تقـود بالمحصلة إلى مشـاكل وأزمات تعبر عن 
ردود فعل الشـارع العراقي”. ودعا المصدر العبادي إلى إنصاف 
المكونات العراقية عبـر تعديل وإلغاء اغلب تلك االتفاقيات ومن 
بينهـا االتفاقـات مـع أربيل السـيما تلـك التي أبرمـت في زمن 
الحكومة السـابقة. في سـياق متصل, طالب المصدر “العبادي 
بتافـي المناقـات في المناصب لحاشـية سـلفه, ألنهـا باتت 
تشـكل منعطف خيبة أمل لدى العراقيين”, مشـيرا إلى أن اغلب 
التغييـرات التي قـام رئيس الوزراء مؤخرا هـي بمثابة مناقات 
فـي المناصب جاءت لترضية جهات سياسـية بما يتماشـى مع 
مصالحهـا الحزبيـة والفئويـة”. وبعد اتفاق بغـداد واربيل على 
تسـليم األخيرة 150 الف برميل نفط الى صنـدوق دعم العراق ، 
يرجح برلمانيون انهياره سريعاً، على حد وصف نواب من داخل 
التحالف الكوردسـتاني، فيما يرى نوابا عن التحالف الوطني ان 
المسـاومات على نفط كركوك امر مفروض، خاصة وان االنباء 
تحدثـت عن اتفاق وزير النفط االتحادي عادل عبد المهدي، على 

حقول كركوك النفطية وليس نفط اإلقليم.

صفقات احلكومة تنذر بـ »انتفاضة شعبية« ضد هدر الثروة

البصرة الفيحاء  تصوير / صفاء ذياب

ص3مستشفيات املوصل بال دواء.. و »داعش« يفضل جرحاه عىل »املصالوه«

املـقـاومـة تـزف ابـطـالـهـا.. اسـرائـيـل تـتـورط بـدم »جـهـاد«
طهران تعلن استشهاد قيادي في الحرس الثوري

     بغداد/ المستقبل العراقي
 

شـيع حـزب اللـه، »بإيمـان 
واحتساب وفخر واعتزاز«، كما 
جـاء فـي بيـان نعيه للشـهداء، 
عمـاد  جهـاد  الشـهيد  أمـس، 
مغنية الذي استشـهد إثر قصف 
بصاروخيـن أطلقتهما مروحية 

للعدو على سـيارات كانت تقله، 
وشـهداء آخريـن، علـى طريـق 

داخل منطقة القنيطرة.
وقـد بـدأت مراسـم تشـييع 
جهاد عمـاد مغنية في الضاحية 
الجنوبيـة من قاعـة »الحوراء« 
في منطقة الغبيري، حيث صلى 
علـى جثمانـه رئيـس المكتـب 

السياسـي في حزب الله السـيد 
إبراهيم أمين السيد.

وقد شـارك في التشييع، إلى 
جانب المعزين من السياسـيين، 
مسـيرة شـعبية ضخمة رافقت 
الجثمـان إلى روضة الشـهيدين 
حيـث ووري فـي الثـرى قـرب 

والده الشهيد عماد مغنية.

خرقـت  االغتيـال،  بهـذا 
إسـرائيل كّل الخطـوط الحمراء 
التي تّم إرسـاؤها خال العامين 
علـى  بإقدامهـا  األخيريـن، 
اسـتهداف مجموعة مـن كوادر 
المقاومة في الجنوب السوري. 
القنيطـرة  ميـدان  واختيـار 
تحديـداً، أبعـد من »االسـتطاع 

بالنيـران« الذي أجرته إسـرائيل 
أمـس الختبار مدى جدّية محور 
المقاومـة بالرّد على االعتداءات 

الصهيونية في سوريا ولبنان.
إذ يأتي االعتداء بعد أيام على 
مقابلة األمين العـام لحزب الله 
الّسيد حسـن نصرالله، وحديثه 
الجـوالن  فـي  المقاومـة  عـن 

وقـدرة المقاومة علـى الدخول 
إلـى الجليـل، والتعـاون العلني 
النصرة«.  بين إسرائيل و»جبهة 
وإذا كان اغتيال الشـهيد حسـن 
حيـدر عبر تفجيـر جهاز تنّصت 
عدلـون  بلـدة  فـي  إسـرائيلي 
األول  تشـرين  فـي  الجنوبيـة 
الماضي، استدعى رّداً مباشراً من 

المقاومة في مزارع شـبعا، فا 
شّك بأن إسرائيل لديها يقين بأن 
المقاومة سـترّد علـى االعتداء، 
رّداً موجعاً.إلى ذلك، أعلنت إيران 
عن استشهاد القائد في الحرس 
الثـوري اإليراني محمد علي الله 
دادي، فـي العدوان اإلسـرائيلي 

على القنيطرة.

     بغدد /  المستقبل العراقي  

اعتـدت قوات النظـام البحريني ضمن قمعها وبطشـها 
بمنطقـة “البـاد القديـم” بالعاصمة المنامة على مسـجد 
“العمار” بالمنطقة، ضمن العقاب الجماعي والقمع الوحشي 
البربري الذي مارسته القوات ضد المنطقة مع أعمال القمع 
ضـد التظاهرات السـلمية المطالبـة باإلفـراج الفوري عن 
األمين العام لجمعية “الوفاق الوطني اإلسـامية” الشـيخ 
علي سـلمان والتأكيد علـى المضي في المطالب الشـعبية. 
يذكـر أن جمعية “الوفاق الوطني اإلسـامية” تعد من أكبر 
جماعات المعارضة البحرينية “الشـيعية”، وأنها تأسسـت 

رسميا عام 2001، بعد إصدار ملك البحرين، حمد بن عيسى 
آل خليفـة، عفـواً عامـاً أعقبه عـودة قياديـي الجمعية من 
المنفـى بلندن، وتحول الوفاق إلى “أكبر” جمعية سياسـية 

من حيث عدد األعضاء في المملكة.
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حماكم ميسان تالحق مروجي »احلبوب«.. والقتل »الثأري« أبرز اجلرائم

القانونية الربملانية ترشك »املجتمع املدين« و«أساتذة اجلامعات« بترشيع قانون األحزاب

الــبــغــدادي  يـفــر مــن الــعـراق إلـى ســوريــا بـعـــد إصـابـتــه

العامري يعد بعدم اخلروج من دياىل إال بعد حتريرها.. ورئيس اجلمهورية يثني عىل مواقفه

العشائر السنية املقاتلة لـ »داعش«: 
النجيفـي واحلزب االسالمي شقـوا 

الــصـف الـوطـنـي
ص4

الفلوجة ترفع العلم 
العراقي لرتعـب »داعـش« 

الـمــضـطـرب

حتقيق املوصل
تدعو اىل رفدها بمعلومات 

سقوط املدينـة

كــردســتـان تــهـدد
بـ »رد عـنـيـف« عىل تـشـكـيـل 

»جملس إيزيديي سنجار«
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4 أوامر سعودية بقتل عابري احلدود من العراق

يف تقلـيـل اإلنفاق علـى التـسـلـيـح
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الـسـلـطــات البحــريـنـيــة تـقـتــدي بـ »داعــش« وتعـتـدي عـلـى مـسـجـد شـيــعـي

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


�سيا�سية2
www.almustakbalpaper.net

العدد )888(  الثالثاء 20  كانون الثاني  2015   

يف تقليل اإلنفاق عىل التسليح
    التحليل السياسي /غانم عريبي

م�ن غرائ�ب التصريحات التي 
قرأتها االس�بوع الماضي موجة 
من التاكيدات على ترشيد االنفاق 
عل�ى التس�ليح وض�رورة الغ�اء 
عق�ود عس�كرية م�ع دول كانت 
الحكوم�ة العراقي�ة ابرمتها في 
وق�ت س�ابق وه�و كالم يض�ع 
المراقب في دوامة من الالمعقول 
ولي�س في لجة كت�اب »الدوامة« 

الليتش لينين!.
ان  الرواي�ة  صح�ت  ول�و 
الموازن�ة ليس في وارد االهتمام 
بالتس�ليح واالنفت�اح على الدول 
تس�ديد  او  للس�الح  المصنع�ة 
فاتورة االسلحة التي تم شراؤها 
من مناش�يء روس�ية وامريكية 
المنطق�ي  ان  اال  واوكراني�ة 
ه�و ع�دم التصريح بذل�ك وعدم 
التنوي�ه حت�ى بالمس�اءل الت�ي 
تتعلق بالس�الح الن تلك المسألة 
من اس�رار الدولة والدول القوية 
خصوصا الدول التي تعيش حالة 
حرب التش�تغل بالتصريحات مع 
العدو ال�ذي يتربص به�ا الدوائر 
انم�ا تحيط برامجها التس�ليحية 

بالف سور من االسرار.
لماذا ينعدم » السر« في العراق 
باس�م الديموقراطية والشفافية 
النزاه�ة  وكأن  والنزاه�ة 
والش�فافية والديموقراطية ضد 

السر والسرية في الدولة؟!.
يبدو ان البعض يشتغل سياسة 
والبع�ض  وطن�ي  ح�رص  دون 
االخ�ر يش�تغل عليه�ا م�ن باب 
التوتير الطائفي وآخرون من اجل 
المغان�م وليس هنال�ك في االفق 
مطال�ب وطنية س�وى اقتس�ام 
الكعك�ة واقتط�اع »نات�ج الحق 

االنتخاب�ي« وليج�ري مايج�ري 
على العراق والشعب العراقي من 

ويالت ونكبات وهزائم!.
م�ن هن�ا كان البع�ض يتاجر 
والمق�درات  والبل�د  بالسياس�ة 
ويخضع كل تلك القضايا الوطنية 
اللفظي�ة  للمزاي�دات  الملح�ة 
وربما  الالمحس�وبة  والسياسية 
مض�ى البعض به�ذه اللغ�ة الى 
مداه�ا الخطي�ر عل�ى المقدرات 
والمصالح الوطنية وان كلف ذلك 

الوطن وخسارة البلد باكمله.
كي�ف يمك�ن ان اتوق�ف ع�ن 
العراق�ي وبقية  الجيش  تس�ليح 
صنوف الحش�د الش�عبي بس�بب 

وعجزها  المنخفض�ة  الموازن�ة 
المتورم؟!.

المنطقي ان يك�ون من اطلق 
التصريح مخلص�ا وحريصا على 
شعبه وان بدت صورة الصفقات 
السابقة للس�الح العراقي فاسدة 
وش�ابها الكثي�ر من ال�كالم لكن 

اليج�وز باي ح�ال م�ن االحوال 
او  النفق�ات  بتقتي�ر  التصري�ح 
الن  الس�الح  صفق�ات  ايق�اف 
الس�ادة ف�ي ح�رب  ايه�ا  البل�د 
وتصريح مثل هذا سيضع الوعي 
المجتمع�ي والن�اس ف�ي العراق 
عل�ى ش�فا حف�رة م�ن الهزيمة 

النفس�ية والقول ان هذا البلد بال 
قيادة او بال رجال حريصين على 

امنه واستقراره.
لم�اذا تكش�فون ظهورنا الى 
الع�دو وتتعم�دون التصريح�ات 
وتتصرف�ون  ال�وزن  خفيف�ة 
وكانك�م لم تمض�وا 11 عاما في 

الس�لطة ومواقع الدولة العراقية 
ف�ي الحكوم�ة او ف�ي المجل�س 

النيابي؟!.
لم اس�مع مس�ؤوال في الدنيا 
يمي�ل ال�ى تقلي�ل االنف�اق على 
السالح بسبب قلة الموارد المالية 
ف�ي موازن�ة الدولة.. لقد عش�ت 
فترة مهمة من حي�اة المعارضة 
العراقية في س�وريا زمن النظام 
الس�ابق وكانت س�وريا كما هو 
معروف ويعرفه اغلب المعارضين 
العراقيين الذين كانوا في سوريا 
تنفق اغلب الم�وارد المالية على 
الس�الح مع ان س�وريا الشقيقة 
قليلة الموارد ولم تتعد ميزانيتها 

ع�دة ملي�ارات لكن والم�رة من 
المرات صودف ان تحدث الرئيس 
االس�د الراحل او من ج�اء بعده 
او نائ�ب او وزير ف�ي الدولة بما 
فيهم وزير المالي�ة ان العجز في 
الموازن�ة قد يضطرن�ا الى تقليل 
التعاقد على السالح فكيف بالغاء 
العقود المبرم�ة والبلد في حرب 
بينما كانت س�وريا قد انتهت من 
الحرب مع اسرائيل من 1973؟!.

لي�س هنالك جملة في النزاهة 
الوطنية تبي�ح الي وزير او نائب 
او مس�ؤول ف�ي الدول�ة الحديث 
ف�ي المحرم�ات القومي�ة للبل�د 
والسالح من المحرمات القومية 
نخضعه�ا  ان  الينبغ�ي  الت�ي 
للج�دل والمجام�الت االعالمي�ة 
او السياس�ية واذا اس�تمر مث�ل 
ه�ذا النق�اش فان افض�ل عنوان 
يمكن ان نصف ب�ه المروجين له 

بالسذج!.
ان النزاه�ة تقتض�ي المض�ي 
الصفق�ات  م�ن  المزي�د  باب�رام 
العس�كرية م�ع ال�دول االجنبية 
واذا كانت العقود السابقة شابها 
ماش�ابها فعلى االخوة في االمن 
الدف�اع  النيابي�ة وال�وزراء ف�ي 
والداخلية المض�ي بابرام العقود 
م�ع حماية الم�ال الع�ام والدقة 
ف�ي اختي�ار الس�الح الجي�د واال 
هل النزاهة تمنع ش�راء الس�الح 
الداعش�ي اس�تولى في  والع�دو 
العملية التي خسرنا فيها الموصل 
على افضل االسلحة لكن البد من 
القول ان اي تنظيم س�ري يقاتل 
بالغنائ�م ف�ان المس�تقبل لي�س 
ل�ه خالف االح�زاب والمقاومات 
الوطني�ة الت�ي تش�تغل مقاومة 
م�ن موقع وجود بنية تس�ليحية 

رصينة مثل حزب الله في لبنان.

البعض يتاجر بالسياسة والبلد والمقدرات ويخضع القضايا 
الوطنية للمزايدات

البغدادي
 يفر من العراق إىل سوريا 

بعد إصابته
      بغداد / المستقبل العراقي

ترددت أنباء ع�ن هروب زعيم تنظيم 
»داعش« أبو بكر البغ�دادي من الموصل 
الخب�ري  المرك�ز  ونق�ل  س�وريا.  إل�ى 
لشبكة اإلعالم العراقي عن رئيس حركة 
الضب�اط األح�رار ف�ي مدين�ة الموصل 
العميد المتقاعد عبد الله حمدان الشمري 
إن »هناك معلومات ش�به مؤكدة تش�ير 
إلى هروب أبو بكر البغدادي من الموصل 
إلى س�وريا ومع�ه أكثر م�ن 190 قياديا 
ان  الش�مري  وأض�اف  التنظي�م«.  ف�ي 
»المعلومات التي حصلنا عليها تشير الى 
أن اب�ا بك�ر البغدادي هرب م�ن الموصل 
متوجه�ا إل�ى س�وريا وترك مس�ؤولية 
القيادة بيد مس�اعده المكن�ى أبو عبيدة 
التونسي الذي قدم إلى العراق في حزيران 
الماضي من س�وريا«.تجدر االشارة إلى 
انه ف�ي 15 كانون االول الحالي، كش�ف 
مصدر طبي فى محافظة نينوى أن هناك 
معلوم�ات تفي�د بإصاب�ة زعي�م تنظيم 
»داعش« أبو بكر البغدادي في غارة جوية 
لطائ�رات التحال�ف الدول�ى. فيم�ا قالت 
مصادر محلي�ة في الموص�ل بمحافظة 
نينوى ش�مال غربى الع�راق انه »تم نقل 
البغدادي إلى إحدى المستشفيات بمدينة 

دير الزور السورية«. 

      بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت قي�ادة عملي�ات الرافدين، أم�س االثنين، 
وجود أية أس�واق لبيع األسلحة ضمن قاطعها في 
محافظات ذي قار وميسان والمثنى وواسط، وفيما 
أكدت أن السالح »محصور بيد الدولة« وال مخاوف 
من تس�ربه إلى األس�واق، ح�ذرت من »المس�اس 

بالحشد الشعبي واإلساءة له بأية صورة«.
وقال قائد عمليات الرافدين الفريق الركن مزهر 
ش�اهر الع�زاوي، على هام�ش حض�وره مؤتمراً 
أمني�اً ف�ي محافظة واس�ط، إنه »ليس�ت هناك أية 
أسواق لبيع األسلحة مهما كان نوعها ضمن قاطع 
عملي�ات الرافدي�ن ال�ذي يضم محافظ�ات ذي قار 

وميسان والمثنى وواسط«.
وأضاف العزاوي أن »الذين يتحدثون عن وجود 

مثل تلك األسواق واهمون فال وجود لها  سواء كانت 
في السر أم العلن«، مؤكداً أن »السالح محصور بيد 

الدولة ومن المستحيل تسربه إلى السوق«.
وأش�ار الع�زاوي إلى أن »الوض�ع األمني ضمن 
قاطع عمليات الرافدين مستقر تماماً، حيث حصلنا 
وللمرة العاش�رة على التوال�ي على التصنيف األول 
بي�ن القي�ادات األخرى من خالل لجن�ة متخصصة 
م�ن وزارة الدفاع مهمتها التقيي�م الفصلي لجميع 
القيادات«، مبين�اً أن »األجهزة األمنية ضمن قاطع 
الرافدي�ن تمكن�ت خالل العام الماض�ي من اعتقال 
أكث�ر م�ن 12 أل�ف مخالف للقان�ون بش�تى أنواع 
المخالف�ات وجميعه�م أحيلوا إل�ى القضاء إضافة 
إلى اعتقال أكثر من 300 عنصر من المصنفين على 

الئحة اإلرهاب«.
وتابع العزاوي، أن »الع�دد األكبر منهم اعتقلوا 

ف�ي مناطق عدة بمحافظة واس�ط كونها متاخمة 
لبعض المناطق غير المس�تقرة أمنياً«، مش�يراً إلى 
أن »م�ا يمّيز قيادتنا أنها س�جلت حض�وراً متميزاً 
في القتال ضد داعش سواء من خالل قوات الجيش 
أم الش�رطة أم رجال الحشد الش�عبي، الموجودين 
حالي�اً في محافظات ديالى وصالح الدين وكركوك 
والموص�ل واألنب�ار وباب�ل وأج�زاء م�ن أط�راف 

بغداد«.
وحذر العزاوي، من »المساس بالحشد الشعبي 
واإلساءة له بأية وسيلة كانت خاصة من قبل بعض 
العصابات التي ترتدي اللباس المدني أو العس�كري 
وتحمل الس�الح«، الفتاً إلى أن »القوات األمنية في 
المحافظات المذك�ورة لديها تعليمات بالضرب بيد 
من حدي�د ضد كل من يحمل الس�الح خ�ارج إطار 

المؤسسة العسكرية واألمنية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

النيابية،  القانوني�ة  اللجن�ة  قالت 
اش�راك  تق�رر  إن�ه  االثني�ن،  أم�س 
منظم�ات المجتمع المدني وأس�اتذة 
االختص�اص  ذوي  م�ن  الجامع�ات 
باالضافة الى رؤساء الكتل السياسية 
بمناقشات ومقترحات تشريع قانون 

االحزاب السياسية.

وقال نائب رئيس اللجنة محس�ن 
القانوني�ة  »اللجن�ة  إن  الس�عدون 
ستتس�لم مقترح�ات م�ن منظم�ات 
المجتم�ع المدني اضافة الى أس�اتذة 
الجامع�ات وس�تعمل بالتنس�يق مع 
رؤس�اء الكتل السياسية على صياغة 
تل�ك المقترح�ات وتضمنه�ا بقانون 
أن  الس�عدون  االحزاب«.واض�اف 
مناقش�ات  حالي�ا  تج�ري  »اللجن�ة 

بخص�وص مس�ودة القان�ون وابرز 
الفقرات التي تتعلق بتمويل االحزاب، 
والجهة المس�ؤولة ع�ن منح رخصة 

تشكيل احزاب سياسية«. 
وبين ان »المناقش�ات ستمتد الى 
منتصف الشهر المقبل حيث سيعرض 

القانون للقراءة الثانية«. 
السياس�ي  االتفاق  ونصت وثيقة 
بين الكتل المشاركة في الحكومة على 

التزام الحكومة والكتل السياس�ية - 
وضمن السقوف المحددة - بترسيخ 
دعائ�م الوح�دة الوطنية وب�ث روح 
الس�لم األهلي للمضي قدماً بمشروع 
واس�تكمال  الوطني�ة،  المصالح�ة 
متطلباتها بإصدار قانون للعفو العام، 
وإحال�ة قان�ون المس�اءلة والعدال�ة 
إلى القضاء، فض�ال عن قانون النفط 

والغاز وقانون األحزاب.

عمليات الرافدين تنفي وجود أسواق »بيع أسلحة« وحتذر من »املساس« باحلشد 

القانونية الربملانية ترشك »املجتمع املدين« و«أساتذة اجلامعات« بترشيع قانون األحزاب

العامري يعد بعدم اخلروج من دياىل إال بعد حتريرها.. ورئيس اجلمهورية يثني عىل مواقفه
      بغداد / المستقبل العراقي

اثن�ى رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد 
معص�وم على الجه�ود الت�ي يبذلها 
األمي�ن الع�ام لمنظم�ة ب�در ه�ادي 
العام�ري في قت�ال داعش بمحافظة 
ديال�ى، فيم�ا أك�د العام�ري على ان 
ق�وات الحش�د الش�عبي ل�ن تخ�رج 
م�ن ديالى إال بع�د تحريرها بالكامل 
وفت�ح المياه باتج�اه قضاء بلدروز 

والمناطق المجاورة لها.
وق�ال مكتب رئي�س الجمهورية، 
في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »رئي�س الجمهورية 
األمي�ن  اس�تقبل  معص�وم  ف�ؤاد 
الع�ام لمنظم�ة بدر والمش�رف على 
العمليات العسكرية في ديالى هادي 

العامري«.
واض�اف المكت�ب ان »الطرفي�ن 
بحثا آخر المستجدات للعمليات التي 
تجري ض�د تنظيم داع�ش االرهابي 
الس�يما تلك التي تجري في محافظة 

ديالى«.
واثن�ى معصوم، بحس�ب البيان، 
على »الجه�ود التي يبذله�ا العامري 
في تلك المناط�ق، واالنتصارات التي 

يتواص�ل تحقيقه�ا عل�ى التنظيم«، 
مش�ددا على ض�رورة »الحفاظ على 
تل�ك االنج�ازات على طري�ق تحقيق 
المناط�ق  وتحري�ر  الكام�ل  النص�ر 

االخرى«.
واكد عل�ى اهمي�ة »الحفاظ على 
مكون�ات  بي�ن  الس�لمي  التعاي�ش 
اع�ادة  عل�ى  والعم�ل  المحافظ�ة 
س�كناهم  مناط�ق  إل�ى  النازحي�ن 
واالهتم�ام به�م وتقدي�م الخدم�ات 
الممكن�ة لتس�هيل الحي�اة اليومي�ة 

واعادة اعمار ما تضرر من مدن«.

وعلى صعيد متصل، اكد العامري 
ان قوات الحش�د الش�عبي لن تخرج 
م�ن ديالى إال بع�د تحريرها بالكامل 
وفت�ح المياه باتج�اه قضاء بلدروز 

والمناطق المجاورة لها.
وجاء ذلك خالل اجتماع أمني في 
المحافظة حضره إلى جانب التميمي 
محافظ�ة  مجل�س  رئي�س  م�ن  كل 
ديالى مثنى التميم�ي وقائد عمليات 
دجل�ة الفري�ق الرك�ن عب�د االمي�ر 
الزي�دي وقائد ش�رطة ديالى الفريق 
الركن جميل الش�مري وقائد الفرقة 

الخامس�ة اللواء عل�ي فاضل عمران 
وعدد من قيادات الحشد الشعبي.

ف�ي معس�كر  االجتم�اع  وعق�د 
العراق الجديد بحس�ب بي�ان لرئيس 

مجلس المحافظة.
وناق�ش المجتمع�ون المواضيع 
العملية العس�كرية  االمني�ة ومنه�ا 
من أج�ل تحرير الص�دور والمناطق 

المجاورة لها واالسراع بها.
وبحس�ب البيان فإن العامري أكد 
ان قوات الحش�د الش�عبي لن تخرج 
م�ن ديالى إال بع�د تحريرها بالكامل 

وفت�ح المياه باتج�اه قضاء بلدروز 
والمناطق المجاورة لها.

واك�د رئيس مجل�س ديالى مثنى 
التميمي والقيادي في منظمة بدر ان 
»العملية العسكرية ستكون بأشراف 
مباش�ر من الحاج العامري وس�وف 
تش�ارك بها جمي�ع الق�وات االمنية 

وبمساندة الحشد الشعبي«.
وتابع »س�وف نزف البش�رى الى 
جميع اهل ديالى عن غريب وس�وف 
يكون االنتصار أشبه باالنتصار الذي 

تحقق في ناحية الضلوعية«.
من جهته بين قائد عمليات دجلة 
الفري�ق الرك�ن عب�د االمي�ر الزيدي 
ان »القطع�ات االمني�ة جاه�زًة بكل 
قواه�ا وعجالته�ا ومدرعاته�ا م�ن 
اج�ل تحري�ر المناطق الت�ي تحت يد 
داعش االجرام�ي وخصوصاً منطقة 

الصدور«.
وتتاه�ب الق�وات االمني�ة لش�ن 
عملي�ات عس�كرية واس�عة لتحرير 
مناطق ش�مالي المقدادية وش�رقي 
تنظي�م  س�يطرة  م�ن  المنصوري�ة 
داعش واس�تعادة السيطرة على عدد 
م�ن المنظوم�ات االروائي�ة ش�مال 

شرق ديالى.

      بغداد / المستقبل العراقي

ج�دد مبع�وث الرئي�س الروس�ي فالديمير بوتين للش�رق 
األوس�ط ميخائيل بوغدانوف، أمس االثنين، دعم بالده للعراق 

في مواجهة تنظيم »داعش«.
ووص�ل بوغدان�وف أمس الى بغ�داد والتقى ف�ور وصوله 

بوزير الخارجية ابراهيم الجعفري.
وذك�ر بيان لمكتب الجعف�ري تلقت »المس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، أن الجانبين بحثا »ُمجَمل القضايا التي تهمُّ العراق 
وروس�يا، والتحدِّيات اإلرهابّية التي تشهدها عموم المنطقة، 

والعالم«.
وتس�لم الجعف�ري رس�الة من نظيره الروس�يِّ س�يرغي 
ن�ت دع�وة رس�مّية لزي�ارة موس�كو، وتأكيداً  الف�روف تضمَّ
روسّياً على »ُمواَصلة دعم وحدة، وسالمة، واستقرار العراق، 

وُمواَجهة التحدِّي الُمشتَرك الُمتمث�ِّل باإلرهاب«.
وقدم الجعفري، بحس�ب البيان، »شكره لروسيا لمواقفها 
الس�اندة للعراق في حربه ضدَّ التنظيم�ات اإلرهابّية«، وأعرب 

عن أّنه سُيلبِّي الدعوة لزيارة موسكو في أقرب وقت.
وأش�ار الى أنَّ »دح�ر تنظيم داع�ش اإلرهابيِّ ف�ي العراق 
هو انتصار لكلِّ إرادات ش�عوب العال�م؛ ألنَّ العراق هو الخندق 
األول ف�ي الُمواَجهة م�ع الجماعات اإلرهابّية التي تس�تهدف 
اإلنس�انّية كل�َّها«.ودع�ا الجعفري إلى »ض�رورة زيادة حجم 
، واالس�تثمار في الع�راق، وفتح آفاق التعاون  التبادل التجاريِّ
الُمش�تَرك في المجاالت السياسّية، واألمنّية، واالقتصادّية بما 

يخدم مصلحة الشعبين الصديقين«.
َّه يمرُّ بظروف  وبي�ن ان »الع�راق بلد غنيٌّ بالث�روات، إال أن�
َّب  اس�تثنائّية تحاول هدر ثرواته، وسلب إمكانّياته؛ مّما يتطل�
ُمس�ان�َدته م�ن ال�دول الصديق�ة؛ للقض�اء عل�ى المجامي�ع 

اإلرهابّية، وإعادة إعمار الُبنى التحتّية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئي�س اللجن�ة التحقيقية بس�قوط مدين�ة الموصل 
النائب حاكم الزاملي، أمس االثنين، المواطنين من المدنيين او 
العس�كريين برفد اللجنة باي معلومات بشأن سقوط المدينة 
بيد تنظيم »داعش«، مبينا ان ابواب اللجنة مفتوحة اضافة الى 

وجود االيميل الخاص بها.
وقال الزامل�ي إن »اللجنة التحقيقية في س�قوط الموصل 
توجه من خالل وسائل االعالم، جميع المواطنين من المدنيين 
او العسكريين والجنود او المس�ؤولين، الى االدالء بشهادتهم 

او اي معلومات يمتلكونها حول اسباب سقوط المدينة«.
واض�اف الزامل�ي أن »اللجن�ة ج�ادة ف�ي ان تس�تلم كل 
المعلوم�ات والبيان�ات والتصاريح من اي مواط�ن«، مبينا ان 
»ابواب اللجنة مفتوحة لهم، باالضافة الى اس�تالم المعلومات 
عبر ايميل اللجنة التي سوف تنشر عبر وسائل االعالم االسبوع 

المقبل«.
وتاب�ع ان »المعلومات المواطنين هي التي تس�اعد اللجنة 
في الس�رعة بانجاز التحقيق والوصول الى الحقائق وعرضها 
امام الرأي العام«، موضحا ان »س�قوط الموصل قضية كبيرة 
وانهيار المدينة وسقوطها بيد االرهابيين تسببت في انهيارات 

امنية كثيرة، منها احداث قاعدة سبياكر، والصقالوية«.
وانتخبت لجنة التحقيق الخاصة بسقوط الموصل، في )12 
كانون الثاني 2015( رئيس لجنة االمن والدفاع النيابية حاكم 
الزاملي رئيساً لها، فيما انتخبت احمد الجبوري وشاخوان عبد 
الله نائبين للزاملي، وجاء ذلك بعدما صوت مجلس النواب، في 

)8 كانون الثاني 2015(، على تشكيل اللجنة.

حتقيق املوصل تدعو اىل رفدها 
بمعلومات سقوط املدينة

مبعوث بوتني جيدد دعم روسيا للعراق
ويدعو اجلعفري إىل موسكو
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وطبع�ت األحداث األمني�ة وحركة القوى 
المرحل�ة،  ه�ذه  ش�كل  مؤخ�راً  السياس�ية 
خصوص�اً بع�د التغيي�ر الحكوم�ي الصي�ف 
الماض�ي، وما تبعه من خط�وات كان رئيس 
الوزراء الجديد حيدر العبادي قد تعهد بالقيام 
به�ا عقب تس�لمه منصبه، ال س�يما مس�ألة 
اس�تحداث آليات جديدة من أج�ل »مواجهة« 
تنظي�م »داعش« في المناط�ق التي نجح في 
الس�يطرة عليها بس�هولة، مثل إع�ادة إحياء 
»الصح�وات«، والعمل على تش�كيل منظومة 
»تعزي�ز  م�وازاة  ف�ي  الوطن�ي«،  »الح�رس 
األقاليم«، وإعادة بعض القوى السياسية إلى 

واجهة العمل السياسي.
ول�م تعد طبيعة التقس�يمات الطاغية في 
هذا اإلطار خافية على أحد، حيث كثر الحديث 
في اآلونة األخيرة عن الربط بين دور العشائر 
»الس�ّنية« في قتال »داعش«، وإعادة عدد من 
الش�خصيات أو األحزاب )السّنية( إلى الحياة 
السياس�ية، وه�و ما أب�دى العب�ادي انفتاحاً 
تجاه�ه في أكثر م�ن مناس�بة، خصوصاً أنه 

يأتي بطلب أميركي مكّرر وملّح.
وبالرغ�م م�ن توال�ي المؤتم�رات الت�ي 
حاول�ت جم�ع مختل�ف الق�وى العش�ائرية 
واألحزاب السياسية التي تقدم نفسها كممثل 
للطائفة السنية في العراق، وخصوصاً مؤتمر 
العشائر األخير في أربيل، إال أّن توّجهات عّدة، 
وخالفات جّدية بين هذه القوى ال تزال تطغى 

على إمكانية الخروج بموقف موحد.
وضم�ن إط�ار التباين�ات الظاه�رة، اتهم 
»رئي�س هيئ�ة إفتاء أه�ل الس�نة والجماعة 
ف�ي العراق« الش�يخ مه�دي الصميدعي، في 
برنام�ج تلفزيوني، نائب رئي�س الجمهورية 
أس�امة النجيفي بتأس�يس ما أسماه »داعش 
البرلمان«، واصفاً إّياه بأنه »مخّرب العراق«.

كما كش�ف الصميدعي ع�ن قيام »الحزب 
اإلس�المي« ورئاس�ة دي�وان الوقف الس�ني 
ب�� »إنف�اق 350 ملي�ار دينار على س�احات 
االعتص�ام«، معتب�راً أن »الحزب هو الس�بب 
الرئي�س ف�ي الكارث�ة الت�ي يم�ر به�ا س�نة 
أح�د  تح�ّدث  الس�ياق،  ه�ذا  العراق«.وف�ي 

وجهاء عش�ائر األنبار الش�يخ رعد سليمان، 
محّمالً الكتل السياس�ية »السّنية« مسؤولية 
الخالف�ات الحاصل�ة، موّجه�اً اتهام�ه لكتلة 
»متحدون«، وهي كتلة نائب الرئيس العراقي 
أس�امة النجيفي، بالس�عي »إلى خل�ق الفتنة 
من أجل مكاس�ب انتخابية«.وقال س�ليمان، 
وهو إحدى ش�خصيات »مؤتمر عمان األول« 
الس�ني   - الس�ني  »الخ�الف  إن  المع�ارض، 
زرعت�ه الكت�ل السياس�ية الس�نية نفس�ها، 
وتحديداً كتلة »متحدون« كونهم يس�يطرون 
على الشارع السني انتخابيا، وهم وّظفوا هذا 
الخ�الف وعملوا على ش�ق الصفوف من أجل 
الكسب االنتخابي على حساب دماء اآلخرين، 
وزرعوا الفتنة ما بين السنة أنفسهم، وقاموا 
بالتروي�ج للفتنة ولجو الع�داء تجاه التحالف 
الوطن�ي، وح�زب الدع�وة والتي�ار الصدري 
»الح�زب  اته�م  كم�ا  األعل�ى«،  والمجل�س 
االس�المي« و »المتطرفين من أبناء الس�نة« 

بتأجيج هذه الخالفات.
ونفى س�ليمان وج�ود موالي�ن من »أهل 
الس�نة« لتنظي�م »داع�ش« بالفك�ر، معتب�راً 
أن هن�اك أناس�ا حمل�وا الس�الح للمطالب�ة 
انته�اك كرامته�م، وزج  بحقوقه�م بس�بب 
أبنائه�م في الس�جون، ولكنهم ُحس�بوا على 

التنظيم المتشدد.
ويتواص�ل الجدل بي�ن العش�ائر العراقية 
بش�أن مصادر التمويل والتسليح الذي تتلقاه 
من أج�ل مواجهة »داعش« ف�ي المحافظات 
الت�ي تحتفظ فيها بأرضية واس�عة، وأوضح 
سليمان أن هناك »تفككا في التوجهات السنية 
ف�ي الحصول على أس�اليب الدعم، فتوجهات 
الح�زب االس�المي تتجه نحو قط�ر، وبعض 
العروبيي�ن يطمحون للدعم من الس�عودية«، 
الفتا إلى أن »السعودية تعمل لتطبيق أجندات 

خارجية أميركية في العراق«.
وتح�دث س�ليمان ع�ن الموق�ف التركي 
معرب�اً ع�ن اعتق�اده أن »أنقرة تدعم الس�ّنة 
ألن لديه�ا أجن�دة ش�بيهة بأجن�دة الح�زب 
االس�المي«، مش�يرا إلى أن تركيا »سبق وأن 
قام�ت بغ�زو الع�راق، وتطمح للدخ�ول إليه 

من جدي�د، لذلك هي تروج لفكرة أن داعش ال 
تخرج إال بمساعدة من تركيا«.

وعّبر س�ليمان عن توجهاته السياس�ية، 
داعيا »أهل الس�نة« إلى اعتماد عمان كمرجع 
سياس�ي له�م بس�بب التأثي�رات الكبيرة من 
الحكوم�ة األردنية على رجال الدين وش�يوخ 
العش�ائر، وق�ال إن »الس�نة ال ينصاعون إلى 
أمر ف�ردي، ولكن إذا التزمتن�ا دولة كاألردن 
فمن الممكن أن نجتمع تحت سقف واحد إلى 

جانب الحكومة«.
وكان رئي�س الحكوم�ة العراق�ي حي�در 
الفعالي�ات  التق�ى ع�ددا م�ن  ق�د  العب�ادي 
العش�ائرية خالل زيارته األخيرة إلى األردن، 
وبّي�ن س�ليمان أن اللقاء »لم يش�مل فصائل 
المعارضة، بل ش�يوخ عشائر ليس لهم تأثير 
عل�ى األرض«، معرباً عن اعتقاده أن »الس�نة 
ال يمتلكون قرارا سياس�يا موحدا، ألن القرار 
السياس�ي بيد األحزاب المتطرف�ة، لهذا يبرز 
الخالف بين رجال الدين وشيوخ العشائر مع 

العشائر  السياسيين«.وانتقد سليمان مؤتمر 
األخير في أربيل معتبراً أنه »مؤتمر سياس�ي 
صوري ال يمثل أهل الس�نة وال يمثل العشائر 
الس�نية، وهو عبارة عن استعراض، ورسالة 
إلى الحكومة الجديدة وإلى األميركيين إلثبات 
الوجود فقط، ولكنه لم يحقق ش�يئا للس�نة 

على أرض الواقع«.
وبرز خ�الل زي�ارة الس�يناتور األميركي 
الجمه�وري ج�ون مكاي�ن موق�ف الفت من 
بع�ض الفعالي�ات العش�ائرية الت�ي التقاها 
ف�ي بغداد، حي�ث أكد عدد م�ن الحاضرين أن 
العشائر العراقية فتحت »قنوات« مع طهران 

التي أبدت استعدادها لتسليحهم.
ويقول رئيس مجلس إنقاذ األنبار الش�يخ 
حميد الهايس أن الصراع »الس�ني - الس�ني« 
هو صراع بين أبناء العراق وتنظيم »داعش«، 
وه�و »يتضمن الصراع مع الذين تبنوا داعش 
من بع�ض المعممين ف�ي األنب�ار والبعثيين 
ومن س�اندوهم وقاتلوا معه�م«، وأضاف أن 

»مصير هؤالء سيكون القتل والقوات األمنية 
سوف ال تنفك عن مالحقتهم«.

وأكد الهايس أن عمليات القتل التي نفذها 
تنظيم »داعش« بحق أبناء العشائر تركت أثرا 
انتقامي�ا كبي�راً، معتبراً أن »ه�ذا دم والدم ال 
يغسله إال الدم«، وهو أمر »جرى االتفاق عليه 
بين العشائر، وهو أن الداعشي من أي عشيرة 
كان�ت أو م�ن أي قبيلة فهو وم�ن دعمه ال بد 
أن ينال ج�زاءه، كون الصراع وصل إلى داخل 

العشيرة الواحدة«.
وأعاد الهايس التذكير بموجة االعتصامات 
التي ش�هدتها المحافظات العراقية في العام 
2012، مؤك�داً أن ه�ذه »االعتصام�ات كانت 
تدعمه�ا مؤسس�ات حكومي�ة، وموظف�ون 
رس�ميون، إضافة إلى الوقف السني والحزب 
االس�المي وحزب البعث«، وأض�اف أن »دوال 
إقليمي�ة دعم�ت هذه االعتصام�ات بوضوح، 
حي�ث كان ُيص�رف مبلغ ق�دره ملي�ارا دينار 
عراقي كل أسبوع«.ويتوجه الهايس قريبا إلى 

إيران للحصول على دعم طهران في مواجهة 
»داعش«، وأكد أن الدعوة وجهت إلى »الكثير 
من السياس�يين للذهاب إلى إيران بينهم نائب 
رئيس الحكومة صالح المطلك، ووزير الدفاع 
خال�د العبي�دي لكون إي�ران أق�رب دولة إلى 
الواق�ع العراق�ي، وهي الدول�ة الوحيدة التي 
وقف�ت م�ع الع�راق، وواجهت اإلره�اب أما 

الباقون فلم تتعّد مواقفهم الكالم«.
وشدد الهايس على أن إيران دعمت العراق 
بش�كل »فعلي وفاعل«، وق�ال إن »االيرانيين 
ه�م األكث�ر واقعي�ة ومصداقية ف�ي دعمهم 
وتس�ليحهم للعراقيي�ن، ولديه�م نية صادقة 
في المس�اعدة«، واس�تطرد قائال: »إن الذين 
كان يطلق�ون الصيحات ضد اي�ران، تراجعوا 
الي�وم عن ذل�ك، وأصبحوا يناش�دون القوات 
اإليرانية بالدعم، أم�ا الدعم الدولي األميركي 
فال يتع�دى حدود اإلع�الم«، مش�دداً على أن 
»الواليات المتحدة خذل�ت الجميع بمن فيهم 

الحكومة العراقية«.

   بغداد/ المستقبل العراقي 

العشائر الُسنية املقاتلة لـ »داعش«: النجيفي واحلزب االسالمي شقوا الصف الوطني
بدأ العراق خالل األشهر األخيرة مرحلة جديدة، 
بعد سلسلة المتغيرات األمنية والسياسية التي 

عصفت بالبالد عقب دخول تنظيم »داعش« 
على خط األزمات المتكررة، والتي نشبت في بالد 

الرافدين نتيجة لالحتالل األميركي في العام 
2003، وما تاله من تكريس لمعادالت تتناسب

مع ما يكفل المصالح االميركية

     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن المتحدث باس�م حرس الحدود 
السعودي اللواء محمد الغامدي أن هذه 
الق�وة )ح�رس الح�دود( تلق�ت أوامر 
بإط�الق النار ف�وراً عل�ى أي دخيل بعد 
هج�وم الخام�س م�ن الش�هر الحالي، 
ثالث�ة عس�كريين  في�ه  ُقت�ل  والض�ي 
س�عوديين بينه�م عمي�د عل�ى الحدود 

العراقية.
وق�ال الغام�دي: “لن نتف�اوض مع 
أحد.. س�نطلق عليهم الن�ار على الفور، 
ب�ال أي تحذير”، مش�يراً إل�ى أن ضباط 
األمن على الط�رف العراقي من الحدود 

اطلعوا على هذا القرار.
ب�أن  الري�اض  س�لطات  وأف�ادت 
المهاجمين األربعة، سعوديو الجنسية، 
وقد قتلوا أثناء محاولتهم دخول منطقة 
عرعر )ش�مال شرق(، عندما فجر اثنان 

منهم متفجرات كانت في حوزتهم.

أوامر سعودية بقتل 
عابري احلدود 

من العراق
   بغداد/ المستقبل العراقي

ح�ذر إقليم كردس�تان من خط�ورة إعالن 
تش�كيل »مجلس إيزيدي�ي س�نجار« واعتبره 
تمهيداً إلعالن إدارة مستقلة، وتوعد الساعين 
إل�ى ذلك ب�� »رد عنيف«، وس�ط دع�وات إلى 
عقد اجتماع عاجل وجلس�ة طارئ�ة للبرلمان 
الكردي للخروج بموقف موحد.وكانت حوالى 
200 ش�خصية إيزيدية أعلنت، بدعم من حزب 
»العمال الكردستاني« بزعامة عبدالله اوجالن 
تش�كيل مجلس موق�ت مؤلف م�ن 27 عضواً 
لتحوي�ل القض�اء إل�ى »مقاطع�ة« ذات إدارة 
مس�تقلة، ف�ي خط�وة اعتبرها أك�راد العراق 
تقس�يماً وتدخالً في ش�ؤونهم.وقالت رئاسة 
اإلقليم في بيان إن »هذه الخطوة غير قانونية، 
ونعلن أن هذا التصرف ضد تطلعات االيزيديين 
وشعب كردستان، فقضاء سنجار جزء ال يتجزأ 
من اإلقلي�م، وهو يتمت�ع بمؤسس�ات وإدارة 
رس�مية هي المعنية بهذه المهمة، ومس�اعدة 
سكانها وإعادة النازحين وتوفير الحماية يقع 
عل�ى عاتق هذه االدارة«.وأضاف: »ال يحق ألي 
طرف او ش�خص تش�كيل مقاطعة او نوع من 
االدارة خارج تطلعات سكان سنجار او يفرض 
نفس�ه على المنطقة، وإال سيتعرض لرد فعل 
عنيف، ونريد أن نطمئن سكان سنجار إلى أنها 

ستعود بشكل رسمي الى اإلقليم«.وكانت قوات 
»البيش�مركة« المكلفة حماية »سنجار« الذي 
تقطنه غالبية م�ن الطائفة االيزيدية، واجهت 

انتق�ادات إثر س�قوط القض�اء ف�ي آب العام 
الماضي بيد تنظيم »داعش«، ما أدى إلى نزوح 
عش�رات اآلالف وحوص�ر آخرون ف�ي الجبل، 

فيما قتل واختطف اآلالف بينهم نساء وأطفال، 
وما زالت »البيش�مركة« وقوات موالية لحزب 
»العمال« تخوض منذ اكثر من شهر مواجهات 

الس�تعادته.واعتبرت  محاول�ة  ف�ي  ضاري�ة 
حكومة اإلقليم إعالن تشكيل »مجلس ايزيديي 
س�نجار تدخ�اًل في ش�ؤون اإلقلي�م والعراق، 
ويتنافي مع الدستور«، ودعت حزب »العمال« 

إلى »الكف عن هذه التدخالت«.
وأضافت أن رئيس اإلقليم مسعود بارزاني 
خط�ط  عل�ى  ويش�رف  ش�خصياً  »يش�ارك 
وعملي�ات البيش�مركة ض�د ارهابي�ي داعش 
بس�بب الجرح الذي يعاني من�ه القضاء، وبذل 
المس�تطاع لنجدة اهالي المنطقة واسترجاع 

المختطفين«.
إل�ى »وح�دات حماي�ة  ووجه�ت الش�كر 
الش�عب )الس�ورية الموالية لح�زب العمال(، 
إلسنادها البيش�مركة في إنقاذ المحاصرين«، 
واس�تدركت »لكن على الح�زب وقف تدخالته 
وإبع�اد العمل السياس�ي ع�ن معاناة س�كان 
السياس�ية  الفوض�ى  لتجنيبه�ا  المنطق�ة، 
واإلدارية، واعتماد المؤسسات الدستورية في 
اإلقليم والعراق«، مش�يرة إلى أنها »تعمل على 
تحويل القضاء إلى محافظة بالطرق القانونية 
وبالتفاه�م م�ع الحكوم�ة المركزية ومجلس 

محافظة نينوى«.
يذكر أن ق���ضاء سنجار، جنوب محافظة 
نينوى، ضم�ن المناط�ق المتن�ازع عليها بين 

حكومتي أربيل وبغداد.

كردستان هتدد بـ »رد عنيف« عىل تشكيل »جملس إيزيديي سنجار«

فزع�ة بش�رية هائل�ة، ومش�اركة عربية 
منافقة، والفتات  احتجاجية حجبت بطوفانها 
المدوي واجهات الشوارع الباريسية، رافقتها 
تظاهرات ش�عبية عارمة ضاقت بها الساحات 
غي�ر  فزع�ة  كان�ت  والميادي�ن.  والش�وارع 
مس�بوقة، ولي�س لها مثي�ل منذ فوز فرنس�ا 

بكأس العالم عام 1998.
وقف ه�ؤالء كلهم وفي مقدمتهم بنيامين 
نتنياه�و، وم�ن خلفه الحكام الع�رب. زحفوا 
كله�م ف�ي موك�ب جنائ�زي لمواس�اة أس�ر 
العاملين في صحيفة )ش�ارلي عب�دو(، الذين 
رس�موا الرس�وم المس�يئة للرس�ول الكري�م 
ولإلس�الم والمس�لمين. قال�وا أنه�م هرع�وا 
لباري�س للوق�وف بوج�ه اإلره�اب المعادي 

لحري�ة الصحافة والمع�ادي لحري�ة التعبير، 
بص�رف النظر عن مدى اإلس�اءة التي يحملها 

لمشاعر الشعوب واألمم.
المثي�ر للغراب�ة أن ه�ذه التظاه�رة الت�ي 
ش�اركت فيها أكثر من خمس�ين دولة. شارك 
فيها قتل�ة األطفال، وقادة الخالي�ا الظالمية، 
ورفع�ت فيه�ا اإلع�الم الفلس�طينية. حملها 
مع�ه الرئي�س محم�ود عب�اس، متجاه�اًل ما 
فعلته إس�رائيل وعمالؤه�ا عندما أقدموا على 
قتل الرس�ام الفلس�طيني )ناج�ي العلي( ألن 
رس�وماته كان�ت ه�ي الرصاصة الت�ي أدمت 

قلوب الصهاينة. 
م�ن ف�ي الح�كام الع�رب يتذك�ر رس�ام 
الكاريكاتي�ر الفلس�طيني ناج�ي العلي، األب 

الروحي لشخصية الولد )حنظلة(، والذي يمثل 
في الذاكرة الجمعية الفلس�طينية الوقت الذي 
ال يمض�ي منذ النكب�ة وفقدان الوط�ن ؟. لقد 
تعرض ناج�ي العلي إلى الني�ران في لندن في 
ع�ام 1987، وتوفي متأثرا بجراح�ه. لم تعلن 
إسرائيل أبداً مس�ؤوليتها عن عملية االغتيال، 
وهناك فرضيات تقول أن اغتياله كان جزء من 
تصفية حس�ابات داخلية في منظمة التحرير. 
لك�ن الس�لطات البريطانية اعتقل�ت في حينه 
عدة مشبوهين، كان من بينهم عميال مزدوجا 
للموس�اد. وأدى ذل�ك االعتقال ف�ي حينه إلى 
طرد دبلوماسيين إسرائيليين تبين أنهم عمالء 
للموساد في لندن، وتم إغالق الملف بهدوء. ثم 

قتلوا العشرات من أمثاله.

م�ن ف�ي الح�كام الع�رب يتذك�ر مش�هد 
الصواري�خ العدواني�ة، التي اس�تهدفت منزل 
الرسامة العراقية )ليلى العطار(، ألنها رسمت 
لوح�ة كاريكاتوري�ة لب�وش األب ووضعته�ا 
على أرضي�ة مدخل فندق الرش�يد، فكان على 
م�ن يريد دخول الفندق أن يدوس بأقدامه على 
صورة اإلرهابي المتهم بارتكاب جرائم الحرب 
والحصار. لم تحتمل أمريكا راعية حرية التعبير 
أن يمارس الرس�امين العراقيي�ن حق التعبير، 
فثارت ثائرتها عام 1993، واس�تنفرت قواتها 
األطلسية ومخابراتها الخليجية،  لتقصف بيت 
الرسامة وتمزق جسدها، وتقتل أفراد أسرتها 
كلهم بضربة غاش�مة واحدة تحول فيها بيتها 

إلى ركام من رماد وحجارة.

لك�ن الدني�ا قامت ول�م تقعد في فرنس�ا 
والنروي�ج  وألماني�ا  وأس�تراليا  وأمري�كا 
والدنم�ارك وإس�بانيا بم�وت العاملي�ن ف�ي 
باري�س. بينما يتزاحم ممثلو الكيانات العربية 
بالمناك�ب ليحتل�وا الصفوف األول�ى في هذه 
ويطبق�ون  المفزع�ة،  الباريس�ية  الفزع�ة 
ش�فاههم ويغمض�ون أعينهم بمجرد س�ماع 
دوي القاصفات األطلس�ية، وهي تقتل وتذبح 
وتدم�ر كيفما تش�اء وحيثما تش�اء. من دون 
أن يحتج عليها أح�د، ومن دون أن يبكي علينا 

أحد.
لم�اذا ال يتضامن�ون معن�ا وم�ع قضايانا 
العادل�ة ؟. ومت�ى يخج�ل الح�كام العرب من 
أنفس�هم ويقف�وا معنا وقفة مش�رفة واحدة 

؟. أال ت�رون كي�ف انضموا كله�م إلى جوقات 
المنافقين، وباعوا ضمائرهم، وكيف انسلخوا 
من دينه�م وقوميتهم، ليس�بغوا زيفاً إعالمياً 
عل�ى مواق�ف الطغ�اة والبغ�اة والحش�رات، 
متظاهري�ن بالدفاع ع�ن حري�ة التعبير. التي 
تسمح لهم بأن يشتمونا ويلعنونا ويستفزوننا 
من دون أن يس�محوا لن�ا بالرد على طريقتهم 
التي آمنوا بها، وسبقونا إلى تطبيقها. فحرية 
التعبي�ر مجرد يافط�ة مؤقت�ة. يرفعونها في 
نصدقه�ا  أن  يردونن�ا  االنتقائي�ة.  المواق�ف 
ونؤم�ن به�ا إذا كان�ت تصب ف�ي مصلحتهم. 
لكنهم يضعونها تح�ت أقدامهم عندما تتضرر 

مصالحهم. 
ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين

فزعة باريس لن متحي جرائمهم اهلمجية
كاظم فنجان الحمامي

     بغداد/ المستقبل العراقي

باق�ر  المهن�دس  اس�تقبل 
النق�ل هان�ز  الزبي�دي وزي�ر 
في�كاب مدي�ر ش�ركات ش�ل 
النفطي�ة الهولندية في العراق 
والوف�د المراف�ق ل�ه. وحضر 
اللقاء مدير عام شركة الموانئ 

العراقية.
وف�ي بداي�ة اللق�اء رح�ب 
السيد الوزير بالوفد متمنياً له 
دوام الموفقي�ة والنج�اح في 
عمل�ه مؤك�داً ح�رص الوزارة 
عل�ى التع�اون مع الش�ركات 
العالمي�ة وخصوص�اً ش�ركة 
مج�ال  ف�ي  النفطي�ة  ش�ل 

تطوي�ر قط�اع النف�ط والغاز 
العراقي مش�دداً عل�ى حرصه 
عل�ى التع�اون بي�ن الموان�ئ 
العراقي�ة والش�ركة من خالل 

للمشاريع  المش�ترك  التشغيل 
بين الجانبين.. وأش�ار الس�يد 
الوزير إلى أن الموانئ العراقية 
ستش�هد تطوراً ملموس�اً في 

للش�ركات  الخدم�ة  مج�ال 
رف�ع  خ�الل  م�ن  العالمي�ة 
الغوارق في شط العرب بعد ان 
تم االتفاق مع الجانب االيراني 
لرفعها والتي ستس�هم بشكل 
كبي�ر في تطوي�ر المالحة في 

شط العرب.
الوزي�ر  الس�يد  وتط�رق 
ال�ى موضوع المش�اريع التي 
وخصوصاً  الوزارة  س�تنفذها 
مشروع تكسي بغداد والبصرة 
وال�ذي سيس�هم ف�ي تقدي�م 
الخدمة للش�ركات وخصوصاً 
ش�ركة ش�ل لنق�ل العاملي�ن 
فيه�ا وفق نظام نق�ل متطور 

يستخدم التقنيات الحديثة.

وزير النقل يستقبل مدير رشكة »شل« النفطية يف العراق
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         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

أعلنت مصادر قيادي�ة يف حزب نداء تونس 
ب�أن الح�زب صاح�ب األغلبي�ة الربملاني�ة 
"اكتفى" ب� 10 حقائب وزارية يف تش�كيلة 
حكومة الحبي�ب الصيد من بني 25 حقيبة 
وت�رك لبقية األحزاب 15 حقيبة يف مس�عى 
جدي ملنع هيمنته من جهة وإرشاك أكثر ما 
يمكن من القوى الديمقراطية بما من شأنه 
أن يقود إىل تش�كيل "حكومة ديمقراطية" 
تحظى بالتوافق السيايس والتأييد الشعبي 
وتكون قادرة ع�ى مواجهة التحديات التي 

تواجهها البالد.
وقال�ت املصادر انه "بناء ع�ى توصية من 
الرئي�س املنتخ�ب الباج�ي قائ�د الس�بيس 
بالن�أي بالح�زب ع�ن الهيمن�ة واحت�كار 
الس�لطة من جهة وإرشاك أكث�ر ما يمكن 
والكف�اءات  الديمقراطي�ة  األح�زاب  م�ن 
الوطني�ة حت�ى تك�ون الحكوم�ة ممثل�ة 
تمثيال موس�عا للقوى الوطنية فقد اكتفى 
نداء تون�س بعرض 10 حقائب وزارية عى 

الحبيب الصيد".
ويس�عى نداء تونس إىل عدم نس�خ تجربة 
حكم الرتويكا خ�الل عامي 2012 و2013 
حي�ث احتك�رت حركة النهضة اإلس�المية 
وحليفاه�ا الحزب�ني الصغريي�ن "املؤتمر" 
بم�ا  الوزاري�ة  الحقائ�ب  كل  و"التكت�ل" 
فيها وزارات الس�يادة وهيمنت عى الحكم 
متجاهلة األحزاب الوطني�ة والديمقراطية 

ما جعل تلك الحكومة فاقدة ألية مصداقية 
سياسيا أو شعبيا.

وال يخف�ي "الندائيون" أن تمس�كهم بعدم 
تك�رار تجرب�ة حكوم�ة الرتوي�كا الهش�ة 

مرده "تش�كيل حكومة ائتالفية موس�عة 
تش�ارك فيها مختلف الق�وى الديمقراطية 

حت�ى تكون قادرة ع�ى النجاح يف مواجهة 
التحديات الكربى خالل املرحلة القادمة ويف 
مقدمتها مكافحة اإلرهاب وتوفري التنمية 
وتأم�ني س�المة املس�ار الديمقراطي ومن 
ثم�ة النأي بها عن الفش�ل ال�ذي منيت به 
حكوم�ة الرتويكا وقادت الب�الد إىل أزمة ال 
زالت تداعياتها تلق�ي بظاللها عى الوضع 

العام.
وأرجعت نفس املصادر "خيار" النداء برتك 
أغل�ب الحقائ�ب الوزاري�ة لبقي�ة األحزاب 
السياس�ية إىل أن "طبيعة امللفات التي هي 
ذات بع�د وطني وخطورتها تس�توجب من 
مختل�ف الق�وى الديمقراطي�ة أن تتحم�ل 
املسؤولية إىل جانب النداء يف حكومة ائتالف 
موس�ع تقود تنفيذ برنام�ج موحد وواحد 
كفي�ل بإنقاذ تونس من األزمة السياس�ية 

واالقتصادية واالجتماعية واألمنية.
ويج�ري الحبيب الصيد مش�اورات مكثفة 
ال تخ�ُل م�ن التعثر م�ع حزب ن�داء تونس 
واالئت�الف اليس�اري "الجبه�ة الش�عبية" 
الذي يتزعمه حمة الهمامي وحركة "آفاق 
تونس" التي يرأسها ياسني إبراهيم وحزب 
اإلتح�اد الوطن�ي الح�ر الذي يرأس�ه رجل 
األعمال سليم الرياحي إضافة إىل مشاورات 
املتخصص�ة  الكف�اءات  م�ن  ع�دد  م�ع 

املستقلة.
ويس�عى الصيد إىل التوص�ل إىل "توافقات" 
بش�أن تركيب�ة حكوم�ة تك�ون بعيدة عن 
املحاصص�ة الحزبي�ة م�ن خ�الل اعتم�اد 

مقايي�س إس�ناد الحقائ�ب الوزاري�ة عى 
عنرصي الكفاءة والخربة بقطع النظر عن 

االنتماء الحزبي.
وخالل املش�اورات حرص الصيد عى إقناع 
األح�زاب ب�ان يت�وىل عدد م�ن الكف�اءات 
غ�ري املتحزب�ة حقائ�ب وزارية تس�توجب 
التخصص مثل االقتصاد والصناعة والتنمية 

والتعاون الدويل واالستثمار الخارجي.
وقال املدي�ر التنفيذي لحزب نداء تونس إن 
"الن�داء منفتح عى كل األطراف من أحزاب 
ومس�تقلني" وش�دد ع�ى أن الن�داء يدعم 
جهود الصيد يف أن تش�مل تركيبة الحكومة 

كفاءات من املتحزبني وغري املتحزبني".
وبحس�ب ترسيبات سياس�ية ف�إن الصيد 
س�يعتمد الهيكل�ة الحالي�ة للحكوم�ة مع 
إضفاء تغيريات مدروس�ة ع�ى أال يتجاوز 

عددها 35 بني وزراء ووزراء معتمدين.
ولن تش�مل تركيب�ة حكومة الصي�د وزير 
الداخلي�ة الح�ايل لطف�ي بن جدو م�ا يبدو 
"ترضي�ة" للجبهة الش�عبية الت�ي تطالب 
برحيله عى خلفية قربه من حركة النهضة 
الصي�د  حكوم�ة  اإلسالمية.وس�تعتمد 
الربنام�ج التنموي والس�يايس لنداء تونس 
وه�و برنام�ج ينص ع�ى أن إع�ادة هيبة 
الدول�ة ومكافحة اإلره�اب وتوفري التنمية 
وإنعاش االقتصاد أولويات الحكومة خالل 
املرحلة القادمة.وينتظر أن يعرض الحبيب 
الصيد تركيب�ة الحكومة ع�ى الربملان قبل 

نهاية الشهر الحايل.

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

أعلن ح�زب األم�ة القوم�ي املعارض يف 
الس�ودان مواصل�ة نش�اطه الس�يايس 
من "تح�ت األرض" يف ظ�ل التضييقات 
الت�ي تمارس�ها الس�لطات األمنية عى 
األح�زاب املعارضة، يف وق�ت تحدى فيه 
الرئيس السوداني عمر البشري املعارضة 
بخوض االنتخابات الرئاسية دون تغيري 

موعدها.
وطلب جهاز االمن م�ن مجلس األحزاب 
ح�ل وتجمي�د الح�زب االم�ة املع�ارض 
لتحالفه مع قوى الجبهة الثورية الرافعة 

للسالح ضد النظام.
وكان جه�از األمن الس�وداني برر طلب 
ح�ل الح�زب، لتوقي�ع رئيس�ه الصادق 
املهدي عى "نداء الس�ودان" مع الجبهة 
املتعددة  الس�ودانية بفصائله�ا  الثورية 
واملتمردة وبع�ض املجموعات املعارضة 
بأديس أبابا يف الثالث من كانون االول".

املكت�ب  أن  إعالمي�ة  مص�ادر  ونقل�ت 
اتخ�ذ ق�راره  األم�ة  الس�يايس لح�زب 
الح�زب  ألجه�زة  الطوع�ي  بالتجمي�د 
ونش�اطه العلني والدخ�ول تحت األرض 

نتيجة للظرف االستثنائي الذي يواجهه.
وقال البش�ري إن الحوار الوطني مستمر 
لح�ل كاف�ة القضايا ومط�روح للجميع 
االنتخاب�ات  أن  وأك�د  أب�ى"،  م�ن  "إال 
س�تقام يف موعده�ا، يف نيس�ان وع�ى 
األحزاب االس�تعداد لخوض هذا التحول 
الديمقراط�ي، موضح�ا أنه�ا س�تكون 

انتخابات نزيهة وحرة وشفافة.
وي�رى مراقب�ون ان البش�ري صع�د من 
لهج�ة التهدي�د وأعط�ى االوام�ر لزيادة 
التضييق�ات عى املعارض�ني مع اقرتاب 
يف  البق�اء  لضم�ان  االنتخاب�ي  املوع�د 
الكريس ثم الع�ودة اىل خطابات املداهنة 
وشعارات الرتحيب بالجميع عى طاولة 

الحوار السيايس.
ويواجه الحوار الوطني يف السودان الذي 
أطلقه الرئيس عمر حس�ن البش�ري عام 
2014 خطر الفش�ل يف ظل التفاف قوى 
املعارضة وتقاربه�ا وحالة التصدع التي 
الزمت مش�اورات أح�زاب آلي�ة الحوار، 
التعدي�الت  م�ن  التذم�ر  اىل  بااالضاف�ة 
الحاصلة يف الدس�تور لتعزيز صالحيات 
الوطن�ي  املجل�س  األمن.واق�ر  ق�وى 
س�ابق  وق�ت  يف  )الربمل�ان(  الس�وداني 

تعديالت عى الدس�تور عززت صالحيات 
جه�از االمن الوطن�ي واملخاب�رات الذي 
يرشف عى القتال مع مسلحني مناوئني 
للنظام يف مناطق عدة من السودان، كما 
اتاح�ت م�ن االن فصاع�دا للرئيس عمر 
البش�ري تعيني الوالة بدال م�ن انتخابهم.

وكان�ت أح�زاب تحالف ق�وى االجتماع 
الوطني املعارض قد أعلنت عن تضامنها 
مع ح�زب االمة وطالب�ت بإطالق رساح 
رئيس التحالف فاروق أبو عيىس املعتقل 
من�ذ أكثر من ش�هر اث�ر توقيع�ه لنداء 
الس�ودان.وطالب أبوعيىس أرسته، بعدم 
مطالب�ة اي طرف باإلف�راج عنه وأظهر 
تماس�كه وصم�وده يف معتقله بس�جن 
كوب�ر مطمئن�ا الجمي�ع ع�ى وضع�ه 
يف  األم�ن  س�لطات  الصحي.واقت�ادت 
الخرطوم كل من فاروق أبوعيىس، رئيس 
تحالف ق�وى إلجماع الوطن�ي املعارض 
وأمني مكي مدني رئيس تحالف منظمات 
املجتمع املدني يف ش�هر كانون األول، اثر 
عودتهم للخرطوم بعد التوقيع عى "نداء 
السودان" مع تحالف الحركات املتمردة، 
الجبهة الثورية السودانية، وحزب األمة 

القومي املعارض.
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قالت مس�ؤول باالتح�اد األوروب�ي، أم�س االثنني، إن 
االتحاد س�يطعن يف ق�رار محكمة أوروبية برفع اس�م 
حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( من قائمة االرهاب 
الخاص�ة باالتحاد.وأضاف�ت املتحدث�ة باس�م االتحاد 
سوزان كيفر عرب تويرت "قرر املجلس 'االتحاد األوروبي' 
الطع�ن يف الق�رار الخ�اص ببق�اء حماس ع�ى قائمة 
االره�اب التابع�ة لالتحاد".وكان�ت محكم�ة أوروبية 
ق�د قضت الش�هر املايض ب�رورة رفع اس�م حماس 
م�ن قائمة االرهاب وقالت إن ق�رار إدراجها يف القائمة 
اس�تند إىل تقارير إعالمي�ة ال إىل تحليل مدروس.وقالت 
املفوضية يف بيان إن هذا الش�طب "قرار قانوني وليس 
قرارا سياس�يا تتخ�ذه حكوم�ات االتح�اد األوروبي" 
الذي "سيتخذ يف الوقت املناسب الخطوات التصحيحية 
املناس�بة، بما يف ذلك احتم�ال الطعن ".وقالت املحكمة 
العامة باالتحاد األوروبي إن وضع حماس عى القائمة 
ل�م يعتمد ع�ى النظ�ر يف ترصفات حم�اس وإنما عى 
افرتاضات ترددت يف وس�ائل اإلع�الم واإلنرتنت.ولكنها 
أكدت أنها ستبقي عى اآلثار املرتتبة عى وضع حماس 
عى قائمة املنظمات اإلرهابية حتى تضمن أن يكون أي 
تجميد لألموال يف املستقبل فعاال.وطالب رئيس الوزراء 
اإلرسائي�ي بنيامني نتانياهو االتح�اد األوروبي بإعادة 
إدراج حرك�ة حماس الفلس�طينية "ف�ورا" عى الئحة 
املنظم�ات اإلرهابية.وقال نتانياه�و يف بيان صادر عن 

مكتبه "نحن لس�نا راضني بتوضي�ح االتحاد األوروبي 
أن إزالة حم�اس من الئحته للمنظم�ات اإلرهابية هي 
مس�ألة فني�ة. نتوق�ع من�ه إع�ادة إدراج حماس عى 
القائم�ة ف�ورا". وأض�اف "حم�اس منظم�ة إرهابية 
قاتل�ة تدع�و يف ميثاقه�ا إىل تدم�ري إرسائيل".ومايزال 
االتح�اد االوروب�ي "يعترب حم�اس منظم�ة ارهابية" 
وين�وي الطعن يف ق�رار ش�طبها من الئحته الس�وداء 
امام محكمة العدل.ودار نق�اش يف "صالون قانوني"، 
يف وقت س�ابق، بعن�وان "اآلثار القانونية والسياس�ية 
إلزالة حركة حماس م�ن قائمة اإلرهاب األوروبية"، يف 
مق�ر معهد "بيت الحكمة" بغزة، حول رضورة مؤازرة 
القانونيني املدافعني عن القضية الفلسطينية، بل ونقل 
"املعرك�ة القضائية" إىل القض�اء األمريكي أيضا، لرفع 
دعوى تطالب باعتبار إرسائيل "دولة إرهابية".ويشري 
رئيس مركز فلس�طني للدراسات القانونية والقضائية 
جمي�ل س�المة إىل أن محكم�ة الع�دل األوروبي�ة ه�ي 
"الذراع القضائي لالتحاد األوروبي"، الفتا إىل أنه حسب 
دس�تور االتحاد، يكون الق�رار برفع حماس من قائمة 
اإلرهاب األوروبية -حيث يصبح حكما قطعيا ونهائًي- 
ملزما ل�دول االتحاد، فيما يس�تدرك "القرار الذي نحن 
بص�دده اآلن ه�و ق�رار ابتدائ�ي ق�د ُيلغى".ويوضح، 
أن�ه خالل أربع س�نوات من املرافع�ات وتقديم البينات 
واألدلة، من قب�ل فريق قانوني يضم محامني أوروبيني 
وعرباً ومتعاطفني مع القضية الفلسطينية، صدر هذا 
القرار االبتدائ�ي من محكمة العدل األوروبية بش�طب 

اس�م حماس من قائمة اإلره�اب األوروبية، لكن "مع 
رسيان آثار إدراجها" عى هذه القائمة.وذلك يعني أنه 
حت�ى خالل فرتة االس�تئناف املحددة بثالثة ش�هور، ال 
ت�زال حماس بحكم القضاء األوروبي، مصنفة كحركة 

إرهابية.

حكومة »الصيد« التونسية متنح عرش حقائب لـ »النداء«

»محاس« القلقة عىل الئحة االرهاب االوربيةحزب األمة يعارض البشري من »حتت األرض«

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 2143 / ب / 2014 

التاريخ: 19 / 1 م 2015 
اعالن

اىل املدعى عليها/ منوه كاظم جباره
اقامت املدعية )فائزة حس�ن م�وىس( الدع�وى البدائية املرقمة 
2143 / ب / 2014 ض�دك تطل�ب فيه�ا الحك�م بانع�دام االث�ر 
القانون�ي للقرار الصادر من ه�ذه املحكمة يف الدعوى 229 / ب 
/ 2010 واملص�دق بقرار الهيئة العامة محكمة التمييز ذي العدد 
174 / هيئ�ة عام�ة / 2014 وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأييد املجلس البل�دي ملنطقة الرباضعية 
ق�ررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف 8 / 2 / 2015 ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا فسوف تجري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا.
القايض

فقدان هوية
من��ي   فق�دت 
الهوية الصادرة 
م�����ن وزارة 
بأسم/ التجارة 

ن��دى ادي���ب 
يحي��ى املرقمة 
  mc 0001856
فمن يعثر عليها 
تسليم�ها ال��ى 

جهة االصدار.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: 2014/1449

التاريخ 2015/1/19
اىل / املنفذ عليه )قاسم مهدي عبد 

الله(
لقد تحقق له�ذه املديرية من جهة 
ذات اختص�اص ان�ك مجهول محل 
االقام�ة ولي�س لك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار.. يمك�ن  اجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( 
من قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ 
الك�وت.. خالل خمس�ة عرش يوما 
تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون.
اوصاف املحرر:

وصل امانة
املنفذ العدل

رقم اإلخطار   209 / 2014
إعالن

الداخ�ي  م�ن / محكم�ة ق�وى األم�ن 
الخامسة بالبرصة

إىل / املتهم الهارب )الرشطي مالك ناظم 
محم�ود( املنس�وب إىل مديري�ة رشط�ة 

البرصة
ملا كن�ت متهما وفق امل�ادة/ 5 ق.ع.عن 
تهم�ة الغياب عن مق�ر عملك من تاريخ 
2009 ولح�د االن وبم�ا إن   / 11  / 25
محل اختفائ�ك مجهول اقت�ى تبليغك 
بهذا اإلعالن عى إن تحر أمام محكمة 
ق�وى األمن الداخي للمنطقة الخامس�ة 
بالب�رصة خ�الل م�دة ثالث�ون يوما من 
تاري�خ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك 
وتجيب عن التهم�ة املوجهة ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحج�ز أموالك املنقول�ة والغري 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني 
إلقاء القبض عليك أينما وجدت وتسليمك 
اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام األهليني 
الذي�ن يعلم�ون بمحل اختفائ�ك بإخبار 
الجه�ات املختصة اس�تنادا  للمادة 69 / 
أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول 
املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخي 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

فقدان

فقدت من�ي  شهادة 

تكيي���ل ص��ادرة 

م�ن رشك�ة توزيع 

النفطية  املنتج�ات 

للس�يارة  والعائ�دة 

املرقمة )149740/ 

واملس�جلة  انب�ار( 

بأسم )جاسم كامل 

ذياب( عى من يعثر 

اىل  عليها تس�ليمها 

جهة االصدار.

فقدان
فق�دت  من��ي 
هوي��ة غ�رفة 
تجارة البص�رة 
)حيدر  بأس�م 
عبد الباري عبد 
ع�ى  الق�ادر( 
من يعثر عليها 
تسليمها ال��ى 

جهة االصدار.

فقدان
فق����دت  من�ي 
الرخص�ة املرقمة 
 /  219  /  216(
 )228  /  220
م��ن  الص��ادرة 
الجنوبية  كم�رك 
)رشكة  بأس���م 
ب�رتو جاينا( عى 
م�ن يعث�ر عليها 
تسليمها اىل جهة 

االصدار.

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صالح 
الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 1416 

م / نرش فقدان
ق�دم الس�يد صبحي محم�ود عي 
طلب�ا اىل هذه املحكم�ة يروم حجر 
ول�ده عم�اد صبحي محم�ود عي 
الس�عدي ونصبه قيما عليه ولقرار 
ه�ذه املحكم�ة بن�رش الفق�دان يف 
الصح�ف املحلي�ة لغ�رض التعرف 
عى مص�ريه ومن لدي�ه معلومات 
عن�ه كونه فق�د اثناء املع�ارك مع 
تنظيم داع�ش االرهاب�ي يف قاعدة 
سبايكر الواقعة يف محافظة صالح 
الدين – قضاء تكريت بتاريخ 11 / 
6 / 2014 ومحل س�كنه محافظة 
صالح الدين – قضاء بلد – السعود 
فع�ى م�ن لدي�ه معلوم�ات عن�ه 

االتصال بذويه مع التقدير .
القايض
يعرب عي جاسم

فقدان

من��ي  فق��دت 

الوثيقة املدرسية 

املرقمة 005231 

/ الع���دد 373 

بأس��م / س�عد 

ح���ازم مجي�د 

فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة 

االصدار .

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1338 / ب / 2014 

التاريخ: 18 / 1 / 2015 
اعالن

املدعني/ ش�اكر وعماد وامل وايناس واس�ماء واالء ابناء محم�ود عي/ وكيلهم 
املحامي حسني العواد

املدعى عليهم/ 1- عي حرجان صالل
2- عبد الحسني وعادل وعالء وسناء وايمان ومجيد ابناء محمود عي

تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 176 / 4 الفريس مساحته 331.62 م 
يقع يف منطقة الفريس بالقرب من مستشفى ابن غزوان وعى شارع فرعي مبلط 
مش�يد عليه دار سكن مؤلفة من طابقني االريض يحوي حديقة وغرفة استقبال 
وه�ول وغرفة طع�ام وغرفة نوم ومطبخ وحمام ومرف�ق صحي وموزع وغرفة 
فوقانية ويوجد باب مس�تقل يؤدي اىل الطابق االول املشيد عليه مشتملني عدد/ 
2 االول يحوي صالة وغرفتني نوم وحمام ومرفق صحي واملش�تمل الثاني يحوي 
صال�ة وحمام ومرفق صحي ومطبخ وغرفتني نوم البناء من الطابوق ومس�قف 
بالش�يلمان مبلطة بالكايش درجة عمران الدار قديمة عى ركن شارعني فرعيني 
غري مبلطني الدار االوىل خالية من الشواغل تحوي ساحة فمن له الرغبة بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة ودفع التأمينات القانونية بنسبة 10 % من القيمة املقدرة 
والبالغة تس�عمائة وسبعة وثالثون مليون وخمس�ون الف دينار وبصك مصدق 
المر هذه املحكمة من مرصف حكومي وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش 

من ظهر اليوم الخامس عرش التايل للنرش واجور املناداة عى املشرتي.
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 1070 / ب / 2014 

التاريخ: 18 / 1 / 2015 
اعالن

املدعون/ رغدان واحمد وعدنان واسعد وعي اوالد زكي وطبان/ وكيلهم املحامي 
عمار عي خضري

املدعى عليهم/ 1- عقيل ابراهيم عيىس
2- سهام عبد الله امللك

3- زكية وحنان وحسان وجهان ابناء زكي وطبان
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلس�ل 94 / 4 الكزارة مس�احته 1857.80 
م2 يقع عى ش�ارع االس�تقالل مجاور لالعدادية املركزية يحوي س�احة متخذة 
كراج لوقوف الس�يارات بأسم كراج الزهور مع وجود غرفة لالدارة والجزء االخر 
مشيد عليه بناء مؤلف من طابقني االريض عبارة عن محال تجارية عددها تسعة 
مخصصة لبيع الديكور والسقوف الثانوية وخدمات الغوص الطابق الثاني عبارة 
عن صالة كبرية مس�تغلة صالة بليارد الس�طح مسقف بالجينكو متخذة مقهى 
ل�رشب الش�اي البناء من الطابوق ومس�قف بالكونكريت درج�ة عمرانه قديمة 
فمن له الرغبة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة ودفع التأمينات القانونية بنس�بة 
10 % من القيمة املقدرة البالغة ثالث مليارات وسبعمائة وستة وخمسون مليون 
وثالثمائة وخمس�ون الف دين�ار وبصك مصدق المر ه�ذه املحكمة من مرصف 
حكومي وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش من ظه�ر اليوم الخامس عرش 

التايل للنرش واجور املناداة عى املشرتي.
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد 16/ب/2015

التاريخ2015/1/15

اعالن
اقام املدعي) نصار مط�رود بحلوك (الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 16/ب/2015 ام�ام ه�ذه 
املحكمة بح�ق املدعى عليه�م  نصار مطرود 
بحلوك والس�يد رئيس الوقف السني/ اضافة 
لوظيفت�ه والتي يطلب فيه�ا الحكم بتصفية 
الوق�ف الذري للعقار املرقم 176 مقاطعة 30 
مناوي لج�م  فمن له عالق�ة بالوقف املذكور 
مراجع�ة املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املوافق 

2015/2/5م
القايض
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النزاهة تكشف عن تقديم  16 مرصفًا أهليًا فواتري مزورة للبنك املركزي 
      بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الهج�رة والمهجري�ن، عن المباش�رة بتوزيع 
خمس�ة ماليي�ن و500 ألف لتر م�ن النفط األبيض بين االس�ر 

النازحة في محافظة دهوك.
وقال مدير عمليات اغاثة النازحين في دهوك ثامر الحمداني 
، إن “الوزارة خصصت خمسة ماليين و)500( ألف لتر من مادة 
النفط لجميع االس�ر النازح�ة في محافظة ده�وك”، موضحاً 
أن “عملي�ة التوزيع انطلقت بتزوي�د )100( لتر من النفط لكل 

أسرة”.
وأضاف الحمداني أن “عملية التوزيع تمت بش�كل انسيابي 
ومنظم بين االس�ر النازحة”، مشيرا الى أن “آلية التوزيع جرت 

بالتنسيق مع المحافظة والوحدات اإلدارية التابعة لها”.
وش�هد الع�راق اكب�ر موجة ن�زوح ف�ي تاريخ�ه وذلك بعد 
س�يطرة عناصر تنظيم “داعش” على عدد من المدن واالقضية 

والنواحي في غرب وشمال العراق.

      ديالى/ المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ ديالى عام�ر المجمع�ي، ام�س االثنين، عن 

موافق�ة وزارة الم�وارد المائي�ة على تخصي�ص اكثر من 300 

مليار دينار لدعم مش�روع بناء س�دود مائية داخل المحافظة، 

مبين�اً ان الوزارة تعهد بدعم مطالب الحكومة المحلية الخاصة 

بتأمين حصة ديالى من االنهر المشتركة مع دول الجوار. 

وقال المجمع�ي, إن “وزارة الموارد المائية وافقت بش�كل 

رسمي على تخصيص اكثر من 300 مليار دينار ضمن موازنتها 

االستثمارية لتمويل ودعم مشروع بناء سدود اروائية في بعض 

مناط�ق ديالى من اجل االس�تفادة من مياه االمطار والس�يول 

لتأمين خزين يسد حاجة المناطق النائية”.

واض�اف المجمع�ي ان “بن�اء المزيد من الس�دود االروائية 

س�يؤمن الح�د من ظاهرة نزوح الس�كان من المناط�ق النائية 

باتج�اه المدن بس�بب نق�ص مياه الش�رب وس�قي المزوعات 

خاصة في موسم الصيف”.

وتابع محافظ ديالى ان “وزارة الموارد المائية وعلى لسان 

وزيرها محس�ن الش�مري الذي زار مدينة بعقوب�ة يوم امس، 

تعه�د بدعم مطالب الحكوم�ة المحلية الخاص�ة بتامين حصة 

ديالى من االنهر المش�تركة مع دول الج�وار وفق اطار العدالة 

والقانون الدولي”.

وتعان�ي بعض مناطق ديالى من ش�حة قاس�ية في مصادر 

المي�اه ما دفع بعض االس�ر للنزوح خاصة ف�ي نواحي مندلي 

وق�ره تبه ش�مال ش�رق بعقوب�ة، بحس�ب مص�در محلي في 

المحافظة.

5 ماليني لرت من الوقود
للنازحني يف دهوك

ختصيص أكثر من 300 مليار لبناء 
سدود يف دياىل

     بغداد/المستقبل العراقي

أك�د وزير النفط ع�ادل عب�د المهدي، 
االثني�ن، عدم وجود “صفقة س�رية” في 
االتفاق المبرم بين حكومتي بغداد وإقليم 
كردس�تان بش�أن تصدير النف�ط، وفيما 
أوضح أن اللقاءات مع المس�ؤولين الكرد 
بش�أن حل الخالفات المتبقية ستستكمل 
بع�د إق�رار موازن�ة 2015، أش�ار الى أن 
العراقيصدر 3.3 ملي�ون برميل يوميا من 
النفط الخام.وقال عبد المهدي في مؤتمر 
صحفي مش�ترك مع لجنة النفط والطاقة 
النيابية ورئيس شركة “سومو” لتسويق 
النف�ط” ، إن “اجتماعنا م�ع لجنة الطاقة 
كان مثمرا، وشرحنا خطة الوزارة للسنة 
الحالي�ة واالتفاقي�ة النفطي�ة بي�ن بغداد 
واقلي�م كردس�تان”.وأوضح عبد المهدي 
أن “االتف�اق م�ع اربيل نص عل�ى تصدير 
550 أل�ف برميل عب�ر انابي�ب االقليم الى 
مين�اء جيه�ان الترك�ي”، مؤك�دا “ع�دم 
وجود صفقات او معاهدات س�رية ضمن 
ه�ذا االتفاق في ما يخ�ص تصدير النفط، 
الن االتفاقي�ة كانت واضحة وتم نش�ر ما 
تضمنه االتفاق في بيان حكومي”.وتابع 
“بحثنا يوم امس االحد تصدير نفط اقليم 
كردس�تان عن طري�ق مين�اء جيهان مع 

وزي�ر الطاق�ة الترك�ي تانر يل�دز”، مبينا 
أن “يل�دز ابدى اس�تعداد بالده لمس�اعدة 
العراق بتصدير هذه الكمية من النفط عبر 
مينائها”.وأشار عبد المهدي الى أنه “بعد 
اقرار قانون الموازنة س�تكون لنا لقاءات 
مع المس�ؤولين في كردستان الستكمال 
ح�ل الخالف�ات والمس�تحقات المتعلق�ة 
بين بغداد واربيل”.ولف�ت الى أن “العراق 
ينتج يومي�ا اربعة ماليين برميل من نفط 
الحقول الجنوبية والوسطى والشمالية”، 
مش�يرا ال�ى أن “ال�وزارة وضع�ت رقم�ا 
لتصدي�ر النف�ط، وهو 3.3 ملي�ون برميل 

يوميا”.يذكر أن مجل�س الوزراء قرر، في 
)2 كان�ون األول 2014(، الموافق�ة عل�ى 
االتف�اق النفطي بي�ن الحكومة االتحادية 
وحكومة إقليم كردستان الذي ينص على 
تس�ليم اإلقلي�م م�ا ال يق�ل ع�ن 250 ألف 
برميل نفط يوميا إلى الحكومة االتحادية 
لغ�رض التصدير، وذلك عقب توصل الوفد 
الكردي برئاس�ة نيجرف�ان البارزاني مع 
الحكومة العراقية إلى اتفاق بش�أن حصة 
اإلقليم في الموازنة وتصدير النفط، حيث 
ستكون حصة اإلقليم في الموازنة بنسبة 
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عـبـد الـمـهـدي: ال وجـود لـ »صـفـقـة سـريـة«
بـيـن بـغـداد واربـيـل

    بغداد/المستقبل العراقي
 

النيابية،  النزاه�ة  كش�فت لجن�ة 
أم�س االثني�ن، أن 16 مصرف�ا اهليا 
البن�ك  ال�ى  م�زورة  فواتي�ر  قدم�وا 
المركزي لش�راء ال�دوالر، فيما اكدت 
ان�ه ت�م اعتق�ال ع�دد م�ن موظفي 
البنك م�ن الذين تعاملوا بتلك الفواتير 

المزورة.
وقال عضو اللجن�ة طه الدفاعي ، 
ان “16 مصرف�ا اهليا قدم�وا فواتير 
م�زورة ال�ى البن�ك المركزي لش�راء 
“التحقيق�ات  ان  مبين�ا  ال�دوالر”، 
ف�ي ه�ذه القضي�ة ال تزال مس�تمرة 
وس�تصدر احكام القضاء بحق بعض 
مدراء المصارف في حال ثبت تورطهم 

بالتعامل بالفواتير المزورة”.
“القض�اء  ان  الدفاع�ي  وأض�اف 
اصدر احكام القاء القبض على بعض 
الموظفين في البنك من الذين تعاملوا 
بالفواتير الم�زورة لهذه المصارف”، 
مشيرا الى ان “محافظ البنك المركزي 
ق�دم ادل�ة واضحة الى القض�اء اثبت 
براءت�ه من التهم الموجه�ة له والتي 
تخ�ص الفواتير الم�زور وتم االفراج 

عنه”.
وأعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية 
طالل الزوبعي،أمس األول األحد، عن 
إعادة الحكم في قضية البنك المركزي 
“من الصفر” بحسب القانون بحضور 
محافظ البنك السابق سنان الشبيبي، 

وفيم�ا بين�ت أن أدل�ة الب�راءة به�ذه 
القضية أق�وى من أدلة االتهام، أكدت 

أنها أنجزت 3007 قضية.

ويعق�د البن�ك المرك�زي العراقي 
جلس�ات يومية لبيع وشراء العمالت 
المص�ارف  بمش�اركة  األجنبي�ة 

العط�ل  أي�ام  باس�تثناء  العراقي�ة، 
الرس�مية التي يتوقف فيها البنك عن 
ه�ذه المزادات، وتك�ون المبيعات إما 

بش�كل نقدي، أو على ش�كل حواالت 
مباع�ة إل�ى الخ�ارج مقاب�ل عمولة 

معينة.

     بغداد/ المستقبل العراقي

البلدي�ات  وزي�ر  أعل�ن 
العام�ة  واالش�غال 
يون�س  الكري�م  عب�د 
نق�ل  ع�ن  االنص�اري، 
صالحي�ة   16 م�ن  أكث�ر 
للمحافظ�ات،  مهم�ة 
مؤك�داً أن ال�وزارة تؤي�د 
نق�ل الصالحي�ات بش�كل 
تدريجي بعيداً عن التسرع. 
ف�ي  االنص�اري  وق�ال 
بيان صحف�ي، إن “وزارة 
العامة  واالشغال  البلديات 
كان�ت س�باقة ف�ي نق�ل 
الصالحي�ات  م�ن  العدي�د 
ايمان�اً  المحافظ�ات  ال�ى 
الالمركزية  بأهمي�ة  منها 
وعم�اًل  ق�والً  االداري�ة 
وفعالً”، مشيراً الى أنه “تم 
نق�ل اكثر من 16 صالحية 
للمحافظ�ات  مهم�ه 
باإلضاف�ة ال�ى صالحيات 
اعطيت ال�ى مدراء الدوائر 
لتمش�ية  للوزارة  التابع�ة 
دون  اليومي�ة  االعم�ال 

ال�وزارة”.  ال�ى  الرج�وع 
وأض�اف أن “الوزارة تؤيد 
نق�ل الصالحي�ات بش�كل 
تدريجي بعيداً عن التسرع 
حتى ال تحدث تقاطعات او 
ارب�اك للمحافظات خاصة 
المعني�ة  ال�وزارات  وان 
تمتلك من الخبرة الطويلة 
في مجال عملها ال تمتلكها 
المحافظ�ات مم�ا يجعلنا 
نؤك�د بأن التدرج مس�ألة 
ال�ى  مهم�ة حت�ى نص�ل 
الهدف الذي صدر من اجله 
وزي�ر  وكان  القان�ون”. 
الدول�ة لش�ؤون مجل�س 
النواب والمحافظات احمد 
الجب�وري اعل�ن ف�ي )14 
كانون الثان�ي 2015( عن 
صالحيات  بنقل  المباشرة 
للمحافظ�ات،  ال�وزارات 
نق�ل  أن  ال�ى  مش�يرا 
الصالحي�ات ب�دأ ب�وزارة 
وزارة  تتبعه�ا  البلدي�ات 
الصح�ة، فيم�ا اعتب�ر أن 
الع�راق تحول “فعليا” الى 

الالمركزية.

البلديات: نقل أكثر من 16 صالحية 
مهمة للمحافظات

      بغداد/المستقبل العراقي

أطلق�ت مديري�ة بيئ�ة ذي ق�ار، ام�س 
االثنين، حملة في محافظة ذي قار للحد من 
انتش�ار ظاهرة استخدام نبات “الغضا” في 
المقاهي بديال لمادة الفحم التقليدي، مبيناً 
أن هذه الظاهرة تشكل خطرا على استمرار 
ه�ذا النبات المع�روف باهميته ف�ي تثبيت 

التربة في المناطق الصحراوية.

وقال مدير عام دائ�رة التوعية واالعالم 
البيئي في وزارة البيئة امير علي الحس�ون 
في بي�ان صحفي، إن “الفرق الفنية التابعة 
لمديري�ة بيئ�ة ذي قار قام�ت بالتعاون مع 
الشرطة البيئية بحملة واسعة على المقاهي 
المنتش�رة ف�ي م�دن المحافظ�ة للحد من 
ظاهرة اس�تخدام نبات الغض�ا الصحراوي 
بدي�ال عن الفحم”، مبين�ا ان “هذه الظاهرة 
تش�كل خط�را عل�ى اس�تمرار ه�ذا النبات 

المع�روف باهميت�ه ف�ي تثبي�ت التربة في 
المناطق الصحراوية”.

واض�اف الحس�ون ان “االقبال الش�ديد 
على اس�تخدام اش�جار الغضا ف�ي تصنيع 
الفحم المستخدم لالراكيل يعرض مستقبل 
ه�ذا النبات لخطر االنق�راض باالضافة الى 
االث�ار الس�لبية التي يتركه�ا انقراضه على 
مستقبل الحياة البرية لممناطق الصحراوية 
كون�ه، يمثل مصدرا مهما لغ�ذاء العديد من 

حيوانات الصحراء”.
وتابع أن “ف�رق وزراة البيئة مس�تمرة 
ف�ي حمالتها لمن�ع اس�تخدام ه�ذا النبات 
ف�ي المقاه�ي وتوعية رواده�ا واصحابها 
بضرورة اللجوء الى مصادر الفحم التقليدية 
واالبتع�اد ع�ن التروي�ج الس�تخدام الفحم 

المصنع من نبات الغضا”.
يش�ار ال�ى ان نب�ات “الغضا” ه�و احد 
النبات�ات الصحراوية، ويس�تخدم ألغراض 

إع�ادة تأهي�ل المراع�ي وتش�جير جوانب 
فه�ي  أوراق�ه  أم�ا  الصحراوي�ة،  الط�رق 
تش�كل غذاء جي�دا للكثي�ر م�ن الحيوانات 

الصحراوية.
ويلعب النبات دورا كبيًرا ومهما كعنصر 
نبات�ي في تثبي�ت الكثب�ان الرملي�ة و منع 
انج�راف الترب�ة، و يعمل كمص�د للرياح و 
يتحمل اصطدام ذرات الرمل و تراكمها على 

اغصانه.

     ذي قار/المستقبل العراقي

أكدت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية 
ف�ي مجل�س محافظ�ة ذي قار،ام�س 
االثنين، أن اعمال التطوير بحقول النفط 
في المحافظة تجري بوتيرة متسارعة، 
متوقعًة ارتفاع انت�اج النفط الخام من 
حقلي الناصري�ة والغراف الى 300 ألف 

برميل يوميا نهاية العام الحالي.
وقال رئيس اللجنة حس�ين سند, إن 
“اعم�ال التطوي�ر التي تج�ري بحقول 
النفط بذي قار تجري بوتيرة متسارعة 
وضمن الخطط والمدد الزمنية المحددة 
لها م�ن قب�ل وزارة النفط والش�ركات 
الفائ�زة بتطوي�ر تلك الحق�ول والجهد 

الوطني”.
وأضاف س�ند ان “التوقعات الحالية 
تشير الى ان كميات النفط الخام المنتج 

من حقلي الناصرية والغراف س�ترتفع 
الى نح�و 300 ألف برمي�ل يوميا نهاية 
العام الحالي”، مبين�ا ان “حجم اإلنتاج 
م�ن حقل الناصرية س�يصل معدل 100 
ألف برميل يوميا، فيما س�يتراوح معدل 
اإلنت�اج م�ن حقل الغراف م�ن 150 الى 

200 ألف برميل يوميا”.
واك�د أن “مع�دل اإلنت�اج ف�ي حقل 
الغ�راف س�يصل ال�ى 230 ال�ف برميل 
يوميا بحل�ول عام 2017 وه�ي الفترة 
المحددة من قبل االئتالف الفائز بتطوير 

الحقل”.
وأعلن�ت هيئة حقول نف�ط ذي قار، 
السبت الماضي, عن أكمال حفر خمسة 
آبار جديدة في حقلي الغراف والناصرية، 
مش�يرة الى ان الكمي�ات االنتاجية من 
الحقلين م�ا زالت عند نفس المس�توى 

والبالغة 100 الف برميل يوميا.

     بغداد/المستقبل العراقي

افتتح محافظ بغداد علي محس�ن 
التميمي ، امس االثنين, مركز سليمان 
الفيض�ي الصحي في منطقة حي أور 
ال�ذي يخدم أكثر م�ن 20 ألف مواطن 
ضن ح�دود المنطقة وكذلك المناطق 

المجاورة لها.
وقال المحافظ خالل حفل افتتاح 
جم�ع  بحض�ور  الصح�ي  المرك�ز 
م�ن وجه�اء المنطقة ومدي�ر صحة 
بغ�داد الرصافة واعض�اء من مجلس 
المحافظة, ان “المحافظة مس�تمرة 
بدعم القطاع الصح�ي”, مؤكدا بأنها 
تعتزم افتتاح العش�رات م�ن المراكز 
الصحي�ة افتتاحه�ا قريب�ا الى جانب 
المشاريع االستراتيجية بهذا القطاع 
الحيوي والمتمثلة بمستشفى الحرية 
ومستش�فى  والنعم�ان  والفضيلي�ة 
ض�اري الفي�اض والش�عب ومرك�ز 

امراض الدم الوراثية”.
ه�ذه   “ ان  التميم�ي  واوض�ح 
المش�روع س�يخدم اكثر من 20 الف 
نس�مة, حيث يتضمن اربع�ة قواطع 
للطب العام وقاطعين لطب االس�نان 
وقاطع لطب العيون واخر لالستطباب 
وقاطعين للسونار والصيدلية وكذلك 
اش�عة ومختب�ر وقاع�ة ثقافية و15 
غرف�ة لل�دارة وكافيتريا واس�تراحة 

للمراجعين وصحيات”.

حمافظ بغداد يفتتح 
مركز صحي جديد 
خيدم 20 ألف نسمة

البيئة تطلق محلة ملنع استخدام نبات »الغضا« يف االركيلة 

ذي قار: انتاج حقيل النارصية والغراف 
     واسط/المستقبل العراقيسيصل إىل نحو 300 ألف برميل يوميًا

نظمت كلية الطب في جامعة واسط بالتعاون 
م�ع وح�دة التعلي�م الطب�ي المس�تمر دورة عن 
اإلس�عافات األولي�ة  بمش�اركة موظف�ي دوائر 
المحافظة وكليات الجامعة .وقال بيان للجامعة, 

تلقته”المستقبل العراقي”, أن” الدورة  التي ألقاها  
الدكتور حيدر الشمري تضمنت التعريف بالمبادئ 
األولية في اإلس�عافات األولية لحاالت االختناق, 
واالحتراق والكسور ,وقياس ضغط الدم ,ووقف 
النزيف ,وإس�عاف الصدمات الكهربائية ,وحاالت 
ع�ظ الحيوانات , وأيضاً زرق اإلبر ,وس�حب الدم 

وغيرها من األمور التي يجب تعلمها في إس�عاف 
المصابين”.ونق�ل البي�ان ع�ن عمي�د كلية الطب 
الدكتور حسام حميد مجيد قوله, أن “الكلية دائما 
ما تكون س�باقة  لتقديم التوعي�ة الصحية ألبناء 
المحافظة من خالل تقديمه�ا العديد من الندوات 

والدورات لخدمة المواطنين “.

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغداد عن أع�داد خطة إلصالح 
)25( تخس�فا في الشبكة الناقلة لمياه الصرف 
الصح�ي ضمن قاط�ع بلدية االعظمية وس�يتم 
مباش�رتها حال اقرار الموازن�ة المالية.ونقلت 
مديرية العالقات واإلعالم عن معاون مدير عام 
دائرة بلدية االعظمية المهندس بهاء حسب الله, 
ان” دائ�رة بلدية االعظمية بالتع�اون مع دائرة 
مجاري بغداد احدى تشكيالت امانة بغداد الفنية 
اكملت المخططات الهندس�ية ل�)25( تخس�فا 

ف�ي عدد م�ن المناط�ق الواقعة ضم�ن الرقعة 
الجغرافي�ة التابعة للدائرة البلدية.”واضاف ان” 
التخسفات الحاصلة في الشبكات الناقلة لمياه 
الص�رف الصح�ي الرئيس�ة والفرعي�ة توزعت 
على مناطق الكريعات والس�فينة وس�بع ابكار 
وصلي�خ ومنطقة ص�در القناة والكس�رة وفي 
المح�الت الس�كنية المحاذي�ة لش�ارع االم�ام 

االعظم.
”واش�ار الى ان” تأخير اق�رار الموازنة في 
العام الماضي اثر س�لبا وبش�كل كبير في سير 
تنفيذ اصالح التخسفات التي شهدتها الخطوط 

الرئيس�ة والفرعية في عموم المناطق الواقعة 
ضم�ن الرقع�ة الجغرافية التابع�ة لدائرة بلدية 
االعظمية،مؤكدا المباشرة بإصالح التخسفات 
س�يكون حال اق�رار الموازنة المالي�ة من قبل 
مجلس النواب.”وبين ان” الدائرة البلدية تواصل 
حمالته�ا لتنظيف وتس�ليك خط�وط المجاري 
الرئيس�ة والفرعية وادامة المحطات الرئيس�ة 
والفرعي�ة التابع�ة لبلدية االعظمي�ة وذلك في 
اطار الحمالت المس�تمرة المانة بغداد لموسم 
الش�تاء لتجنب المش�كالت التي ق�د تحصل في 

اثناء سقوط االمطار”.

كلية الطب يف جامعة واسط تنظم دورة عن اإلسعافات األولية

أمانة بغداد تصلح 25 ختسفًا يف شبكات الرصف الصحي باالعظمية 
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اللغة هي جامع األكراد املتناثرين يف تركيا وإيران والعراق 
وس�ورية. فهي رشي�ان القيم الثقافي�ة الكردية. وتجمع 
كذلك ب�ن األكراد الع�ادات االجتماعي�ة والدينية ومكانة 
امل�رأة التي هي عىل قدر من املس�اواة مع الرجل، وطريقة 
العي�ش. ويف الب�دء، كانت إي�ران مس�قط رأس األكراد يف 
عه�د االمرباطوري�ة امليدية )القرن الس�ابع قب�ل امليالد(. 
ومنذ عصور اإلس�الم األوىل، كانت كلمة كرد متداولة. ويف 
القرن الع�ارش، برزت ث�الث دول كردي�ة األوىل عاصمتها 
دياربك�ر، والثانية يف القوقاز عىل مقرب�ة من غانجا التي 
كانت تضم ش�طراًَ كبرياً من أرميني�ا وأذربيجان، والثالثة 
يف كردس�تان اإليران�ي. ولكن هجمات املغ�ول – الرتكمان 
قلبت األمور رأس�ًا ع�ىل عقب.وعىل رغ�م االنضواء طوال 
ق�رون يف الس�لطنة العثم���انية، لم »ي�ذب« األكراد ولم 
يخرسوا س�ماتهم. والسلطن��ة العثمانية كانت حيزاً ليناً 
تس�وده ال مرك���زية راس�خة. ويف كردس�تان، لم تطح 
الس�لطنة عرشات اإلم�ارات الكردية املوروث�ة التي كانت 
خ�زان رج�ال ف��ي الحروب. وهذه اإلمارات لم تس�ع إىل 
الوحدة ولم تناضل من أجلها. والنفوذ اإليراني هيمن عىل 
بعض اإلمارات الكردية. ومن رحم التش�ظي والع�ي��ش 
املش�تت، ولد تراث فني وأدبي وثقايف كردي غن��ي. وكان 
عدد األكراد املقيمن يف إس�طنبول قلي�اًل، ما خال عدد من 
الفنانن وعلماء الدين. وإىل حروب الس�لطنة يف البلقان يف 
نهاية القرن التاس�ع عرش، لم يكن عدد األكراد يف الجيش 
العثماني كبرياً.ولكن يف النصف الثاني من القرن التاس�ع 
ع�رش، اختل ه�ذا التوازن ع�ىل وقع س�عي العثمانين إىل 

إرس�اء املركزية واالحتذاء عىل النموذج الفرنيس. ولم يكن 
أمام األمراء األكراد س�بيالً يسلكونه غري التمرد. ويف وقت 
أول، حاربوا من أجل حماية امتيازاتهم، وانتهى بهم األمر 
إىل املطالبة بكردستان موحد. وسبق األكراد العرب يف رفع 
لواء مطال�ب قومية. ولكنهم أخفق�وا يف »الحصول« عىل 

دولة، اثر سقوط السلطنة العثمانية.
وبع�د الهدنة، قصد وفد كردي باريس، عىل رأس�ه رشيف 
باشا، وهو سفري س�ابق. ونصت معاهدة سيفر يف 1920 
عىل إنشاء دولة كردية. ولكن الحدود النهائية لم تحتسب 
حق�وق األكراد. فأم�ام الخطر الس�وفياتي، رجحت لندن 
كف�ة بروز تركيا كربى قومية تك�ون صمام أمان يف وجه 
االتح�اد الس�وفياتي عىل كفة دولة كردية هش�ة من غري 
ت�راث يف الحك�م وإدارة ش�ؤون دول�ة. والنخ�ب الكردية 
يوم�ذذاك كانت مس�ؤولة كذل�ك عما آلت إلي�ه األمور من 
إخف�اق: مؤيدو االس�تقالل لم يفلحوا يف اس�تمالة عموم 
األكراد، وقس�م منهم رأى أن االس�تقاللين غري واقعين. 
وبع�ض آخر من األكراد تحالف م�ع مصطفى كمال الذي 
زعم أنه يس�عى إىل إنش�اء جمهورية« تجم�ع القوميتن 
الرتكية والكردية. وانتهى معظم هؤالء إىل حبال املش�انق. 

ومنذ استقالل تركيا يف 1923، قرر مصطفى كمال إنشاء 
دول�ة تركي�ة. ويف 3 آذار )م�ارس( 1924، حظ�ر مدارس 
األك�راد والن�رش بالكردية. فأبرصت الن�ور حركة الكفاح 

الكردية.
ومش�كلة تحديد حدود الدولة الكردي�ة اثر الحرب العاملية 
األوىل مردها كذلك إىل تنوع س�كان كردس�تان الذي جمع 
جماع�ات مختلفة م�ن اليه�ود إىل املس�يحين والرسيان 
الكلدان واألرمن واملسلمن. وعدد كبري من األرمن كانوا من 
أبناء هذه املنطقة منذ قرون. ولكن حن عقدت مؤتمرات 
م�ا بعد الحرب، كان األرمن قض�وا يف مجازر. ومعظم من 
نج�وا منها أنقذهم أكراد. ويف نهاية القرن التاس�ع عرش، 
اثر إطاحة اإلمارات الكردية، س�عى السلطان عبد الحميد 
إىل االحت�ذاء عىل النظام القوزاقي، وأس�بغ لقب »باش�ا« 
ع�ىل عدد من الوجه�اء األكراد املحلي�ن وأوكل إليهم وإىل 
جنوده�م الدف�اع ع�ن الس�لطنة يف وجه ال�روس. وحن 
اندلعت انتفاضات األرمن ب�ن 1892 و1893، توىل هؤالء 
الوجه�اء عملي�ات القم�ع، وذبح�وا مئ�ات آالف الرجال. 
وكان�ت عملية تجنيد األكراد يس�رية. فه�م يتحدرون من 
مناط�ق يطال�ب األرمن بالس�يادة عليه�ا. فتعاون بعض 

األكراد مع الس�لطنة. ولكنهم ال يمثلون كل األكراد. فكان 
املجتمع املدني الكردي معادياً للمجازر. ويف 1915، رفض 
املحافظ�ان الكردي�ان يف الس�لطنة العثماني�ة، القرارات 
الصادرة عن إس�طنبول. فهما كانا يتحدران من دياربكر 

التي أخليت من األرمن والرسيان يف ذلك العام.
والحدود الت�ي برزت يف القرن العرشي�ن ذكت االختالفات 
الثقافي�ة بن األك�راد، فتع�ددت هوياتهم. فأك�راد إيران 
اإلع�الم  وس�ائل  وتابع�وا  الفارس�ية  امل�دارس  قص�دوا 
الفارس�ية... وه�ذه حال أك�راد تركيا، س�واء اندمجوا يف 
اللغ�ة الرتكي�ة أم ال، الذين تأثروا بمنط�ق الكمالية. وثمة 
أوجه ش�به بن عقيدة ثوار »حزب العمال الكردس�تاني« 
والحرك�ة القومية الكردية. وعىل رغ�م اختالفات إقليمية 
بن األك�راد، تجمعهم هوية واحدة تربز يف الش�تات. وإذا 
قيد لكردس�تان االرتقاء إىل مصاف دولة مستقلة، ال مفر 

من أن تكون فيدرالية متعددة املراكز.
وقب�ل 30 عام�اً، ل�م يك�ن أح�د يج�رؤ عىل تخيل نش�وء 
كردستان شبه مس�تقل يف العراق أو بروز األكراد كحليف 
يعت�د به. وهذا م�ا يحصل اليوم. واليوم ف��ي الغرب ثمة 
إقرار بمرشوعية حق األكراد ف���ي دول���ة خاصة بهم. 
وقبل 3 عقود، سعيت إىل نرش ع���دد من أجزاء كتاب عن 
»موسيقى كردس�تان« برعاية اليونيسكو. ولم يثمر هذا 
املس�عى إال بعد ع�ام، ولم يص����در غ�ري جزء واحد من 
الكتاب بعد تغي��ري العنوان إىل »موسيقى كردية«. فرتكيا 
والعراق وإي���ران وحتى الصن عارضت املرشوع. فحن 

ال ينضوي 40 مليون نسمة يف دولة، ال تسمع كلمتهم.

كند�ل نيز�ن

حلم الدولة الكردية

أط�ول حرب يف التاريخ األمريك�ي انتهت. ويف احتفال صغري 
وه�ادئ ح�ره ع�رشات األفغ�ان وع�دد من املس�ؤولن 
الدولي�ن، أنزلت الوالي�ات املتحدة وحلفاؤه�ا يف الناتو علم 
القوات الدولية »إيس�اف« واس�تبدلته بعل�م »عملية الدعم 
الدائ�م » ال�ذي يرمي إىل دع�م وتدريب الق�وات األفغانية يف 
حربه�ا ضد اإلرهاب وطالبان ما بعد 2014. ووصف الناطق 
باس�م طالبان طي مهم�ة »الناتو« و«إيس�اف« بالهزيمة. 
ولك�ن ماذا حققت أط�ول حرب أمريكية ألفغانس�تان، وإىل 
أي�ن يتج�ه األفغان يف غي�اب األمن وانهي�ار االقتصاد وعدم 

االستقرار السيايس؟
ال ش�ك يف أن أفغانس�تان الي�وم يف وضع أفضل م�ن ناحية 
املستوى املعييش مما كانت عليه يف عهد نظام طالبان. ولكن 
البل�د هذا يواجه خطر االنقس�ام. وارت�ادت مالين الفتيات 
املدارس، وقص�د مئات آالف األفغان املعاه�د العليا للتعليم. 
وانتخب األفغان حكومة وبرملاناً ودارت عجلة القضاء وبرز 
مجتم�ع مدني. ودور امل�رأة يف املجتمع ص�ار أكرب. وفتحت 
أفغانستان سفارات لها يف أكثر من 140 دولة، وخرجت من 

العزلة ورفعت عنها العقوبات.
وبل�غ النم�و االقتص�ادي األفغان�ي 9.5 يف س�نوات العق�د 
املن�رصم، وارتفع دخل الف�رد فيها م�ن 120 دوالراً إىل640 
دوالراً اليوم. وعملتها قوية. وتمكنت من الحد من الفقر من 
طريق اس�تخدام مالين ال�دوالرات من املس�اعدات الدولية. 
وع�ىل رغم ه�ذه التط�ورات، انزلقت أفغانس�تان إىل دوامة 
اضطراب نفخ فيها عدد من العوامل، منها: انس�حاب قوات 
النات�و والق�وات األمريكي�ة وتأجيل االنتخاب�ات وانخفاض 
مع�دل النم�و االقتص�ادي وتفاق�م االضطراب�ات، وتعاظم 
الح�رب بالوكال�ة ب�ن دول الج�وار ع�ىل األرض األفغاني�ة 
وانقس�ام الطبق�ة العليا وفس�ادها، وعجزها ع�ن التوصل 
إىل ح�ل توافق�ي يضم�ن دوران عجل�ة الب�الد. ويج�ب أن 
يتصدر أولويات رجال الدولة األفغانية والسياس�ين إرساء 
االس�تقرار األمني الداخيل وحماية وحدة البالد. ولن يكرتث 
املجتمع الدويل ودول الجوار بأفغانس�تان منقسمة وفقرية 
ومج�زأة. وحري بالحكومة األفغانية الجديدة أن تس�عى إىل 
إجم�اع وطني يف مجلس ال�� »لويا جركا« لش�ن حرب عىل 

اإلرهاب، ودعم السالم واالستقرار والنمو االقتصادي .
وم�ن غ�ري إجماع وطني عىل ه�ذه النقاط الثالث، يرتس�خ 
االنقسام الحايل يف البالد. وآن أوان أن تسمو النخب األفغانية 
ع�ن مصالحها الخاص�ة يف التنافس عىل الس�لطة واملال أو 
الخالف�ات العرقي�ة وإال أطيحت وصارت تح�ت حكم نظام 

يشبه النظام السابق، أي نظام »طالبان«.
وعىل املس�توى الدويل، حري بأفغانس�تان أن تظهر عىل أنها 
مس�تقلة يعول عليها يف الحرب ع�ىل اإلرهاب والتطرف مثل 
غريها م�ن الدول الت�ي تقدم أمريكا مس�اعدات عس�كرية 

واقتصادية لها لقاء املساهمة يف الحرب عىل اإلرهاب.
وع�ىل الدولة األفغاني�ة أن تختار طريقاً يف�ي إىل املرسح 

الدويل من هذه الطرق الثالث:
- إب�رام رشاك�ة اس�رتاتيجية م�ع الواليات املتح�دة وحلف 
األطل�يس يف املنطق�ة. ولك�ن إثر توقي�ع الرئي�س األفغاني 
الجديد عىل االتفاق األمني مع واشنطن ومع حلف االطليس، 
بقيت الح�ال األمنية يف البالد مرتدي�ة ومضطربة. وإذا كان 
ألفغانس�تان أن تبقى رشيكة اس�رتاتيجية ألمريكا والناتو، 
ف�إن عىل الفريق�ن املب�ادرة إىل خطوات حاس�مة من أجل 
انتش�ال الب�الد م�ن االضط�راب. وزادت الق�وى املتصارعة 
إقليمي�اً وترية هجماتها يف أفغانس�تان، ول�ن تعدل عن هذا 
النه�ج إال إذا اتخ�ذت ق�رارات أمني�ة واقتصادية حاس�مة 
ملعالجة جذور اإلرهاب والعنف.- مس�تقبل أفغانس�تان مع 
املنطقة والعالم اإلس�المي: يف وس�ع أفغانستان أن تربطها 
عالق�ات ديبلوماس�ية قوي�ة ب�دول املنطق�ة عىل حس�اب 
رشاكتها االسرتاتيجية مع الواليات املتحدة وحلف األطليس. 
ويرتت�ب عىل هذا الخي�ار أن تطلب الس�الم مقابل االعرتاف 
بخ�ط ديوراند كعمق باكس�تاني، وأن تضمن مصالح الهند 
يف أفغانس�تان، وأن تمن�ع لجوء املتطرفن من روس�يا ومن 
دول وس�ط آس�يا إليها، وموازنة العالق�ة واملصالح مع كل 
من إيران واململكة العربية الس�عودية. ولم تقدم دول الجوار 
مساعدات كبرية إىل الهند، يف ما خال الهند وأمريكا وحلفائها 
يف األربع�ة عرش عاماً املايض .- التحال�ف مع الصن والهند 
وروس�يا: ي�رى ع�دد م�ن خ�رباء االس�رتاتيجيا والعالقات 
ال�دول  أفغانس�تان مرتب�ط به�ذه  أن مس�تقبل  الدولي�ة 
اإلقليمي�ة القوية. وحري بهذه الدول أن تجمع عىل معالجة 
املش�كالت االقتصادية واألمني�ة التي تواجهها أفغانس�تان 
بعد 2014. لكن مصالح هذه الدول متباينة يف أفغانس�تان، 
الت�ي هي مص�در اضطرابات تهز روس�يا والص�ن والهند. 
والتنس�يق الديبلوم�ايس يف الكواليس بن ه�ذه الدول حول 
أفغانس�تان ومس�تقبلها، ال يعفيه�ا من منحه مس�اعدات 
عس�كرية واقتصادية وسياس�ية.ويلف الغموض املستقبل 
الس�يايس واالقتصادي ألفغانس�تان. ويتهدد املستقبل هذا 
العجز يف املوازنة، واالعتماد العس�كري ع�ىل الناتو وأمريكا، 
والنخبة الفاس�دة املنقس�مة، وارتفاع مستوى الفساد املايل 
واإلداري، وتزايد الش�عور بغياب األمن وتعاظم قوة طالبان. 
وال ش�ك يف أن أفغانس�تان تحتاج، يف الس�نوات القادمة، إىل 
مس�اعدات دولية وإقليمية عسكرية واقتصادية وسياسية 
ليش�تد عودها. وكما عىل املجتمع الدويل مس�اعدتها، حري 

بأفغانستان إثبات أنها جديرة بالرشاكة.

متيم عا�صي

مستقبل أفغانستان 
الغامض

هت إيل ثالثة أسئلة  غداة جريمة باريس، ُوجِّ
ع�رب إح�دى اإلذاع�ات اإلقليمية، اس�تحق 
املذي�ع عليه�ا غضب�ي وتوبيخ�ي. وها أنا 
هن�ا اعتذر من�ه، ألنني اكتش�فت مذاك أن 
م�ا ظننته س�وء تدبري وقلة فه�م منه، هو 
يف الحقيقة ركائز الوعي الش�ائع. وال أقول 
ذل�ك بأي تعاٍل »نخبوي«، بل لتقرير حالنا، 
وه�و حال مدهش إال للس�ينيكين الذين ال 

يكرتثون.
الس�ؤال األول: »ع�ىل رغم إعالن س�لطات 
البلدان اإلسالمية كافة استنكارها وإدانتها 
لجريمة قتل صحافيي ش�اريل ايبدو، إال أن 
املتبقن عىل قيد الحياة من فريق عمل هذه 
الصحيف�ة رشعوا يعملون ع�ىل عدد جديد 
وقرروا االستمرار يف نرش رسومهم املسيئة 
لإلس�الم«. انتظرت بقية السؤال، لكن ذلك 
كان السؤال كله! س�ألته إن كان يقصد أن 
عليهم االرتداع طاملا ُقتل زمالؤهم للس�بب 
نفسه، وهو ما يعني فعلياً تربير الجريمة أو 
اإلنذار بأخرى تليها، وسألته أيضاً إن كانت 
تل�ك اإلدانات العربية واإلس�المية للجريمة 
ه�ي »جمي�ل« يج�ب أن ُيقاَب�ل بالعرفان 
فيحمل هؤالء الصحافين عىل االمتناع عن 
تكرار فعلة زمالئه�م املقتولن، بل فعلتهم 

ه�م وقد نج�وا بالصدف�ة؟ وأضف�ت: هذا 
بغض النظر عن رأيي الش�خيص يف رس�وم 
شاريل ايبدو التي اعتربها منحطة بالفعل.

ارتب�ك املذيع، ولم يفهم كي�ف أجمع هذه 
»التناقض�ات« يف موقف�ي، وفّضل االنتقال 
إىل الس�ؤال الثان�ي ال�ذي كان مع�داً له أو 
م�ن قبله: »بينم�ا تتعرض أماك�ن العبادة 
اإلس�المية ومصالح املس�لمن العتداءات، 
نرى البوليس الفرنيس يحمي أماكن عبادة 
اليه�ود ومتاجره�م، فلم�اذا؟«، فس�ألته 
إن كان الح�ظ أن متجرا يهودي�اً )واجهته 
تق�ول انه س�وبرماركت »ح�الل« لليهود( 
تع�رض للهج�وم، وكان قد أُعل�ن للتو عن 
مقت�ل أربعة ممن كان�وا ضمنه؟ وأنه ملرة، 
تب�دو حماية هذه األماك�ن منطقية بينما 
املعت�اد أن ُتحابي الس�لطات األوروبية )أو 
تخ�ى( كل ما يم�ت إىل اليهود بصلة أللف 
س�بب معل�وم )ومنه�ا اضطه�اد أوروب�ا 
التاريخي لهم(، وأيضا ألس�باب سياس�ية 
تتعلق بس�طوة الصهيونية. وأنه ملرة أيضاً، 
ولألمان�ة، وعىل رغم عدم إعجابي بمس�لك 
الس�لطات الفرنس�ية إجماالً، ففقد انترش 
أيض�اً البولي�س لحماي�ة أماك�ن العب�ادة 
اإلس�المية، وأن�ه ال داع�ي لتبن�ي موق�ف 

االشتباه بمسلك السلطات الفرنسية بغض 
النظر عن الوقائع.

ارتبك أيضاً، ولم يفهم مجدداً »التناقضات« 
يف موقف�ي، وانتقل إىل الس�ؤال الثالث: »أال 
تظن�ن أن كل األم�ر مدبر م�ن جهات عليا 
غربي�ة أو صهيوني�ة؟«، فرصخ�ت به بأْن 
ال! وبأنهم فعالً شبان من أبنائنا، ويظنون 
أنهم بذا يدافعون عن اإلس�الم وينرصونه، 
وأنه علينا الكف عن مس�لك إنكار أعطابنا. 
فل�م يفه�م كذل�ك كي�ف يل أن أك�ون ض�د 
فعلته�م وضد تفكريهم وال أنكرهم، وكيف 
يل أن أك�ون مناهض�ة للسياس�ة الغربي�ة 
وللصهيوني�ة بمقدار ما أن�ا عليه، وأرفض 
إلق�اء وزر الجريم�ة ع�ىل أعدائ�ي هؤالء. 
وأظن الرج�ل لن يعاود االتص�ال بي ألنني 

لست واضحة بما فيه الكفاية!
ويف س�ياق نقاش آخر عىل فايس�بوك هذه 
امل�رة، طلب�ُت م�ن أصدق�اء أح�رتم تماماً 
ذكاءه�م وثقافتهم أن يكف�وا عن املحاّجة 
والربهن�ة عىل أن تل�ك الجريمة كارثة تفيد 

الغ�رب وإرسائيل وتر باملس�لمن، ألنني 
أعتق�د أن »القاعدة« وأصحابها يتقصدون 
هذه الكارث�ة، ويريدون لألم�ور أن تذهب 
نح�و األس�وأ وأن تس�تفحل. فه�ذا يع�زز 
نظري�ة »الفس�طاطن« الت�ي حّدثها عىل 
طريقت�ه ب�ن الدن... أما أن ي�ؤدي األمر إىل 
مزي�د من االضطه�اد والتنكيل باملس�لمن 
يف العال�م الغرب�ي، ومزي�د م�ن »الح�روب 
بمناطقن�ا  التنكي�ل  أي  اإلره�اب«،  ض�د 
املقصوفة بال توق�ف، فهذا ُمنى »القاعدة« 
وصحبه�ا، وتأكي�د لنظريتهم ع�ن طبيعة 
الح�رب الدائ�رة، اإلبادي�ة أو اإلخضاعي�ة. 
وأما املسلم )املضطَهد واملُهان، والذي تعمل 
»القاعدة« ومن عىل شاكلتها عىل »تظهري« 
اضطهاده وإهانته ولو بافتعال األس�باب 
االضطه�اد  وق�وع  م�ن  ملزي�د  اإلضافي�ة 
واإلهان�ة عليه(...، املس�لم ال�ذي ال ينحاز 
أليديولوجيا »القاعدة« وصحبها، فيستحق 
القت�ل. ل�ذا ف�«ال�رر« الالح�ق بص�ورة 
العرب واملسلمن وبمصالحهم ليس باألمر 

السيئ يف نظر هؤالء، بل هو تظهري للواقع 
وترس�يم للرشخ القائ�م. وأْن يحدث مزيد 
من القمع ملن كان مسلماً أو أسمر البرشة 
أو أس�ودها، يجعل هؤالء أمام خيار وحيد 
هو االلتح�اق ب�«القاعدة«، فع�اًل أو قلباً. 
وأما أن تستعيد شاريل ايبدو بريقاً )كان قد 
خب�ا تماماً قبل الحادث( فهو وضع لألمور 
يف نصابها. وه�ذا كله من رضورات تنظيم 

الحرب األبدية الشاملة.
م�ن املدهش مالحظ�ة التقاطعات بن هذا 
املنط�ق ال�ذي ُتك�رِّر »القاع�دة« وأمثالها 
قوله يف كل مناسبة، ومنطق االستعمارين 
القدماء والج�دد، ودعواتهم االس�تعالئية، 
الت�ي تق�ول إنه طامل�ا هذا »11 س�بتمرب« 
البارييس، فعىل الس�لطات الفرنسية اتخاذ 
ما يش�به القرارات األمريكية )الكارثية، الم 
يثبت ذل�ك؟ ال يهم عند هؤالء( التي اتخذت 
بعد 11 سبتمرب النيويوركي... يعني الحرب. 
والجدل الدائر اليوم يف فرنسا وأوروبا يتعلق 
بإعالن »باتريوت أكت« من عدمه. وإن كان 
الق�رار الذي جنحت إليه امل�داوالت يميل إىل 
عدم تبني مثل هذا التدبري، إال أن اإلجراءات 
املتخ�ذة )»االس�تثنائية« كما ُيق�ال، ولكن 
االس�تثناء رسع�ان م�ا يصب�ح القاع�دة 

ويتطبَّع( تش�به »باتريوت أك�ت«: حاملة 
الطائرات الفرنس�ية ش�ارل ديغ�ول تتجه 
إىل منطق�ة الرشق األوس�ط، و«ستش�ارك 
يف القص�ف عىل الع�راق لو احت�اج األمر«، 
وهو قصف يوقع مئ�ات القتىل املدنين كل 
م�رة، من أفغانس�تان إىل منطقة الس�احل 
األفريقي، ويثري حقد الناس و«استعدادهم 
للقتال ض�د الغرب« وال يؤث�ر إال قليالً جداً 
ع�ىل املجموع�ات اإلرهابية الت�ي ما فتئت 
تزدهر منذ أول قصف قبل ما يقرب من 15 
عاماً. وهناك تدابري »الحماية« التي يصفق 
لها جمهور خائف، ويطال�ب باملزيد منها، 
فتم�ر ب�ال معارض�ة ُتذكر، وتتكش�ف بعد 
وقت قصري عن انتهاكات خطرية للحريات 
الشخصية )ِدين الغرب الحديث( من تنصت 
عىل كل يشء واس�تباحة باس�م األمن وبما 
يتجاوز تماماً رضوراته، وإش�اعة أساليب 
التعذيب املرعب حيال مش�تبه بهم، ناهيك 

باملرتكبن...
بطريق�ة  نت�رصف  الذي�ن  وحدن�ا  لس�نا 
خرق�اء وبكثري م�ن الجه�ل وبغريهما من 
اس�تفحلت  الت�ي  والعي�وب  الخصائ�ص 
بس�بب تراكم الهزائ�م واإلحباطات والفقر 
الخ... فه�ؤالء القوم، م�ن دون معاناة وال 

نهلة �ل�صهال

نطق ملتو حيكم األطراف كلها: هي احلرب إذًا!

فوؤ�د ح�صون

ً



ف�ى ه�دوء رحل�ت ع�ن عالمن�ا الفنان�ة فات�ن 
حمامة، التي لقبت بس�يدة الشاشة العربية، لما 
قدمته للس�ينما المصرية والفن المصرى طوال 

حياتها. 
بدأت حياتها الفنية مبكرا جدا وهى طفلة عندما 
ش�اركت الفنان محمد عبد الوهاب فى فيلم يوم 
س�عيد 1940.. وآخ�ر أعماله�ا كان�ت من خالل 
الشاش�ة الصغيرة في مسلس�ل "وج�ه القمر" 

عام 2000. 
وكان آخ�ر ظه�ور للراحل�ة فاتن حمام�ة أثناء 
السيس�ي، ومجموع�ة م�ن  بالرئي�س  لقائه�ا 
الفنانين، وذهب الرئيس واستقبلها بنفسه، أما 
آخ�ر تكريم لها فكان من خالل عيد الفن وس�لم 

لها الدرع الرئيس السابق عدلى منصور. 
ورص�دت " ما قال�ه الفنانون ع�ن فاتن حمامة 

فور سماع خبر وفاتها.
قال�ت الفنانة القدي�رة مديحة يس�ري، إن فاتن 
حمامة أسعدت كل العالم العربي قبل المصريين، 
فلقد فقدنا قيمة كبيرة، وأضافت أن فاتن حمامة 
قيمة فنية كبيرة لم تعوض وهى صديقة العمر، 

نسكن  ف�ى وكنا 

عم�ارة واح�دة فى العج�وزة فى بداي�ة حياتنا، 
وقال�ت إنه�ا اس�تمتعت بالعم�ل معه�ا فى 
فيلم "لحن الخلود"، وكنا أس�عد أصدقاء 
وسافرنا مع بعضنا البعض إلى أوروبا 

أكثر من مرة.
أما الفنانة القديرة نادية لطفى فقالت 
إنى أتوج�ه بالعزاء لمص�ر كلها وكل 
لحظ�ة  وأصع�ب  العرب�ى،  العال�م 
عش�تها اليوم، س�ماعى خب�ر وفاة 
فات�ن حمامة، فهي ج�زء من مصر 
وج�زء م�ن وج�دان كل المصريين، 
عمره�ا  وط�ول  جميل�ة  وإنس�انة 
محترمة وذكية وحكيم�ة، وأكملت 
"لطفي": الله يرحمها ويسعدها كما 

أسعدت الماليين.
وأضاف�ت "لطف�ي": تحدثن�ا م�ن فترة 
طويل�ة أثن�اء تكريمن�ا فى عي�د الفن، 
فى عه�د الرئيس الس�ابق عدلى 
طوي�ال  وتحدثن�ا  منص�ور، 
أحل�ى  واس�تعدنا 

الذكريات.
أم�ا الفنان عزت 
العاليلي، فقال 
مص�ر  إن 
فقدت قيمة 
ولم  كبيرة 
ننس فاتن 
حمام�ة، 

معش�وقة القل�وب وس�يدة الشاش�ة المصرية 
والعربي�ة، فه�ي ل�م تتك�رر.. وطال�ب العاليلى 
بإطالق اس�مها على أهم معاه�د الفنون أو أهم 

الشوارع فى مصر، وذلك أقل تقدير لها.
أما الفنان أش�رف عب�د الغفور نقي�ب الفنانين، 
فقال ل�"صدى البلد" إن فاتن حمامة رحلت فى 
ه�دوء كطبيعتها الهادئة، وطال�ب بعمل جنازة 
ش�عبية غدا األحد، من مسجد الحصرى، وطالب 
كل الفناني�ن والس�ينمائيين ومحبيه�ا بحضور 
الثقاف�ة  ووزارة  النقاب�ة  إن  وق�ال  الجن�ازة، 

سيقومون بتكريم اسمها فى أقرب وقت.
أم�ا الفن�ان يوس�ف ش�عبان، فقال إنه تش�رف 
بالوق�وف أم�ام الراحل�ة م�ن خ�الل 3 أعم�ال، 
واستفاد منها كثيرا؛ ألنها فنانة صادقة وصلت 
لقلوب الجمهور سريعا، وأضاف أنه قدم أمامها 
مسلس�ل "ضمي�ر أبل�ة حكم�ت"، وق�ام بدور 
ش�قيقها، وعندم�ا رأس نقاب�ة الفنانين رفض 
إعطاء تصاريح التمثيل الى ش�خص دخيل على 
الفن، وكان يقول وقتها كي أس�تطيع أن أعطى 

الكارنية الذى تحمله فاتن حمامة ألي شخص.
أم�ا الفنان�ة س�ميرة عب�د العزيز، والت�ى كانت 
م�ن أقرب صديقتها فى الفت�رة األخيرة، فقالت 
إن آخر مكالم�ة تليفونية جمع�ت بينهما كانت 
أول أم�س الخمي�س، وتح�دث م�ع الراحلة عن 
زيارتي لمش�روع قناة السويس، وقالت لى إنها 
كانت تتمنى أن ترى هذا المش�روع العظيم لوال 

مرضها. 
وأكملت س�ميرة أنها التقت بحمام�ة ألول مرة 
ف�ى مسلس�ل "ضمير أبل�ة حكمت" ومسلس�ل 
"وج�ه القم�ر"، وتعلمت منها الكثي�ر، وأهم ما 
كان يميزه�ا التواضع الش�ديد، وكانت تس�تمع 
ألصغ�ر ممث�ل ف�ى اللوكيش�ن، فه�ى فنانة لن 
تتكرر، وأضافت أنها كانت س�عيدة بنجاح غادة 
ع�ادل ونيلل�ى كريم وأحم�د الفيش�اوي، الذين 
ظهروا معها ألول مرة من خالل مسلسل "وجه 

القمر".

عبي�ر صبري ناعي�ة فاتن حمام�ة: رحل الزمن 
الراقي بال رجعة

نعت الفنانة عبير صبرى، سيدة الشاشة العربية 
فات�ن حمام�ة، عبر صفحته�ا على في�س بوك 
وكتبت "رحلت س�يدة الشاش�ة العربية.. سيدة 
القص�ر.. ونه�ر الح�ب.. وحبيبت�ي.. رحل زمن 

الرقي بال رجعة". 
هيف�اء وهبي: وداعا »س�يدة الشاش�ة« ولترقد 

روحك في سالم
ودع�ت الفنان�ة اللبناني�ة هيف�اء وهبي س�يدة 

الشاشة العربية 
ونش�رت "هيفاء" عب�ر حس�اباتها علي مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي ص�ورة للراحل�ة وكتبت 
عليه�ا "وداع�ا س�يدة الشاش�ة العربي�ة فات�ن 
حمامة"، واضافت "فلترقد روحك في س�الم".

توفي�ت الفنانة فاتن حمام�ة، نتيجة هبوط فى 
الدورة الدموية. 

فات�ن حمامه »السياس�ية«: كان�ت خائفة على 
مصر من »اإلخوان

 ويذكر ان للفنانة فاتن حمامة آراؤها السياسية 
الجريئة، وق�ت الثورة، وأثن�اء حكم "اإلخوان" 
وحتى اللحظات األخيرة قبل وفاتها، حيث كانت 
تتفاءل بالرئيس عبدالفتاح السيس�ى بعد فوزه 
بالرئاس�ة، وعّب�رت ع�ن ذلك فى أكث�ر من لقاء 
وتصريح خاص لها، حيث أكدت تعّرض الشباب 
لعملية "غسيل مخ" أثناء فترة حكم "اإلخوان" 
وبعد ان�دالع ثورة 25 يناير مما تس�ّبب ذلك فى 
حال�ة م�ن التخب�ط واالنقس�ام لش�باب وحتى 

الكبار وهو أكبر خطأ تقع فيه المجتمعات. 
وم�ن بي�ن آرائها أيضا أن الش�باب ت�م خداعهم 
وإغواؤه�م من خالل األم�وال الكثي�رة التى تم 
ضخه�ا من أج�ل إغ�واء الش�باب العاط�ل غير 
الفاهم، مؤك�دة وجود تموي�ل خارجى. وقالت 
أيًضا عن المظاهرات التى شهدتها الميادين إنها 
لم تش�ارك ف�ى أى مظاهرة، ولكن ت�رى أن كل 
إنسان البد أن يتكلم بلغته وأدواته، يعنى الكاتب 
بما يكتبه ويؤثر فى الناس، الممثل من خالل ما 
يقدمه من عمل فنى والممثل المهتم بالسياس�ة 
من الممكن أن يش�ارك ف�ى المظاهرات ويقول 
آراءه السياس�ية، ولك�ن دون أن يؤث�ر ذلك على 
فنه، ومن األفضل أن يق�ول رأيه عن طريق فنه 

والمهم الصدق.
وكان ع�ودة "عي�د الفن" بالنس�بة له�ا بمثابة 
س�عادة كبي�رة، ألنه ف�ى الحقيقة كان�ت هناك 
محاول�ة لالعت�داء عل�ى الف�ن والتعام�ل مع�ه 
ومحاول�ة  الُس�معة،  س�يئة  مهن�ة  باعتب�اره 
الختط�اف هوية مصر، في رأيها، وفى الحقيقة 
"فإن المصريين محتاجون لبعض الفرح ويعتبر 
يوم 30 يونيو إنق�اًذا لمصر، حيث كادت الهوية 
والع�ادات المصرية تضيع، وأكث�ر ما يؤكد ذلك 
أن المصريي�ن كانوا يبارك�ون لبعضهم البعض 
بالش�وارع ألنهم ش�عروا أن مصر تحررت، وأنا 
ش�عرت أن مص�ر الت�ى كادت أن تخطف رجعت 

مرة أخرى لنا".
دفاعه�ا  أيًض�ا  السياس�ية  آرائه�ا  بي�ن  وم�ن 
الُمس�تميت عن القضية التى طالت الفنان عادل 
أم�ام والتى أته�م فيها ب�ازدراء األديان فى عهد 
"اإلخ�وان"، وه�و األمر ال�ذى دفعه�ا للخروج 
عن صمتها وُمهاجمة كل من تس�ول له نفس�ه 

ويتحدث باسم الدين ويكفر من يشاء.

انجلينا جويل نجمة حفل جوائز النقاد األمريكيني
 

ش�كل حض�ور النجمة المتألقة انجلين�ا جولي حالة خاصة في حف�ل توزيع جوائز رابطة النق�اد األميركيين في 
دورتها العش�رين، والتي أقيمت في لوس انجليس، بمش�اركة عدد كبير من األسماء الهوليوودية البارزة. وجاءت 
إطالل�ة جولي لتخط�ف األضواء وتعكس حقيق�ة قصة النجاح التي حققته�ا هذه النجمة األنيق�ة في عالم الفن 
الس�ابع. أما بالعودة الى أبرز جوائز الحفل فقد حصد فيلم المراهقة بجائزة أحس�ن فيلم وأحسن اخراج بينما فاز 
الممثل مايكل كيتون بجائزة أحسن ممثل وحصلت الممثلة جوليان مور على جائزة أحسن ممثلة. كما رشح الفيلم 
أيضا لس�ت جوائز من جوائز األكاديمية األميركية للفنون والعلوم الس�ينمائية أوس�كار منها جائزة أحسن فيلم. 

ورابطة نقاد السينما األميركية هي أكبر رابطة للنقاد في الواليات المتحدة وكندا وتضم أكثر من 250 عضوا. 
وكرم النقاد مخرج الفيلم ريتشارد لينكليتر واختاروه كأفضل مخرج بعد ان نجح في تقديم الفيلم بنفس الممثلين 
رغم انه صوره على مدى 12 عاما وهو شيء غير مسبوق. كما اختارت رابطة النقاد باتريشيا آركيت كأفضل ممثلة 
مساعدة. واختار النقاد كيتون عن ادائه في فيلم الرجل العصفور الذي يدور حول ممثل الفالم الحركة انحسرت عنه 
األض�واء فحاول ان يجرب حظه في مس�ارح ب�رودواي ومنحته رابطة النقاد جائزة أحس�ن ممثل في فيلم كوميدي 

وجائزة أحسن ممثل. كما حصل الفيلم في المجمل على سبع جوائز. 
وكان كيتون نال جائزة غولدن غلوب، وهو مرشح أيضا لجائزة أوسكار ألفضل ممثل. وفازت مور المرشحة لالوسكار 
ألحس�ن ممثلة عن فيلم أليس باقية، الذي تلعب فيه دور اس�تاذة جامعية تصاب بالزهايمر. واختارت رابطة النقاد فيلم 

فندق بودابست الكبير للممثل رالف فينس كأفضل فيلم كوميدي. 
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قالت وكالة الفضاء األميركية ناسا، ان من المتوقع ان تبدأ المغنية سارة 

برايتمان رحلة تستمر عشرة أيام في تشرين األول المقبل الى محطة الفضاء 
الدولية. 

وقالت الشركة الخاصة التي تتولى ترتيب الرحلة إن برايتمان ستدفع حوالى 
٥٢ مليون دوالر للسفر على متن كبسولة الفضاء الروسية سويوز الى المحطة 

الدولية. وستصبح برايتمان ٥4 عاما ثامن سائح وأول مغن محترف يزور 
المحطة وهي معمل ابحاث بلغت تكلفتها مئة مليار دوالر وتحلق على ارتفاع 

418 كيلومترا عن االرض. وقام سائح واحد هو تشارلز سيموني الشريك 
المؤسس لشركة مايكروسوفت برحلتين إلى المحطة. واخر سائح زار المحطة 

هو جاي الليبرتي مؤسس شركة سيرك دو سوليه مقابل حوالى 3٥ مليون دوالر 
عام ٢009. وامضى الليبرتي 11 يوما على متن المحطة الدولية. 

القاهرة: رفضت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة عبد الستار فتحي التصريح بعرض فيلم "حجر 
تفاح" الذي تقوم ببطولته الفنانة االستعراضية سما المصري بسبب المشاهد وااللفاظ والحركات اإلباحية 

التي تضمنها الفيلم الجديد. وطلبت الرقابة حذف أغاني وبعض الجمل والمشاهد التي وردت بالفيلم وبعض 
الرقصات التي ظهرت فيها "المصري" وهي تقوم بحركات مثيرة أمام الكاميرا ال مبرر درامي لها بل هي فقط 

مثيرة  للغرائز بحسب رئيس الرقابة.وأوضح رئيس الرقابة عبد الستار فتحي في تصريح صحفي  أن الفيلم 
ات ترد على لسان بطلته وعدد من أبطاله من بينهم أغاني ليس  يضم مشاهد إباحية وألفاظ خارجة وإيحاء

لها معنى بالفيلم سوى األلفاظ الخارجة التي يتضمنها مشيرًا ألن الرقابة لن تسمح بعرض الفيلم مهما حدث. 
وأضاف: إذا أرادت سما المصري أن تعرض الفيلم كاماًل عليها أن تعرضه خارج مصر وليس بداخلها، مؤكدًا 

على أن الرقابة ليس لها قدرة على مراقبة المحتوى الذي يتم بثه عبر اإلنترنت، ولكن دورها فقط مراجعة ما 
يعرض في السينما. 

روجينا بني ألوان الطيف وحالة عشق يف رمضان
 

القاهرة: ُتباشر الفنانة روجينا خالل الفترة الحالية تصوير دورها في مسلسل "ألوان الطيف" 
مع المخرج عبد العزيز حش�اد وهو العمل الذي ينتم�ي لنوعية الدراما الطويلة حيث يصل عدد 
حلقات�ه للس�تين )60(، علماً بأنه بقي نحو ش�هٍر واح�د لإلنتهاء من تصوي�ره بالكامل، حيث 
يصّور فريق العمل ما بين اس�تديوهات مدينة اإلنتاج اإلعالمي والش�وارع الخارجية. وُتجس�د 
روجينا في المسلس�ل شخصية فتاة تنشأ في حارة شعبية لكن ظروفها المالية تتبدل لألفضل 
وتستطيع اكتشاف عالم جديد من المال ورجال األعمال، فيما ُيشارك في بطولة المسلسل عبير 

صبري وفريال بوسف ومن المقرر عرضه خالل شهر مارس)آذار( المقبل.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

نتاجات عراقية ال يراها العراقيون!! 
  عل�ى اث�ر التهميش الفني واالعالمي ف�ي فترة ما قبل 
التغيير غابت عن المش�اهد العراقي العديد من االعمال 
والت�ي من الصعوبة العودة اليه�ا.. وذلك لمرور الوقت 
عليه�ا.. وربما عدم مالئمتها للوضع الحالي.. والتي قد 
تتناقض مع كل تل�ك المفاهيم التي كانت مطروقة في 

الساحة الفنية واالعالمية.
وتاكيدا على ما ذهبنا اليه اننا كنا نسمع من هنا وهناك 

في تلك الفترة ان ثمة اعمال فنية  واعالمية عراقية يتم 
عرضها على الس�احة الخارجية والس�بب كان واضحا 
ف�ي حينها وال�ذي كان يعود الى تلك الجه�ات الرقابية 
االمني�ة.. حتى ان االمر قد وصل الى حرمان الكثير من 
االس�ماء المش�اركة في مثل تلك االعمال بعدم تداولها 
حت�ى في االس�واق المحلية ال�ى جانب المن�ع الصادر 
بحقه�ا م نقبل الجه�ات المعنية.. وله�ذا ال مصير تلك 

االعم�ال الرف�وف العالية الت�ي ال يمكن ان�ش تمتد لها 
االيدي لكونها محذورة وبسبب تلك االسماء شكة فيها 
والتي وصمت بالخيانة العظمى .. وتم ادراجها في اكثر 

من قائمة للمنع!!.
تلك واح�دة.. والثانية ان هناك نتاج�ات فنية واعالمية 
كثيرة س�معنا بها.. ولكننا ل�م نراها لحد اليوم.. ومنها 
على س�بيل المثال االف�الم الس�ينمائية الوثائقية التي 

ش�اركت في المهرجان�ات الى  جانب االف�الم الروائية 
س�واء داخل او خارج الع�راق ومن بينها وعلى س�بيل 
المث�ال ال الحصر )العودة الى الوط�ن( لوليد المقدادي 
وفيل�م )الليلة االبدية( وفيلم )كوابيس( لقيس الزبيدي 

وفيلم )ماذا احكي بعد( لماجد جابر...
وفيلم )العراق موطني( لهادي ماهود.

وال�ذي وددت قول�ه ان ع�رض مثل تل�ك النتاجات على 

المس�توى الخارجي يعتبر ثروة وطني�ة لكونها اعماال 
عراقي�ة قام بانتاجها ابناء  م�ن هذا البلد وهي بالتاكيد 
تنق�ل صدق المعاني والمش�اعر الوطني�ة فلماذا ال يتم 
اع�ادة عرضها عب�ر القن�وات العراقي�ة  وتكرارها في 
اكث�ر من قن�اة فضائية  لتعمي�م الفائ�دة  ولكي تكون 
في الذاك�رة العراقية ب�دال من اقتصارها عل�ى الذاكرة 

االجنبية ؟!.

وفاة �شيدة ال�شا�شة العربية 
الفنانون يودعون فاتن محامة: مرص يف عزاء



تنتم�ي الممثل�ة الس�ورية لوري�س ق�زق إلى 
جي�ل الفنان�ات الش�ابات الالت�ي ب�رزن ف�ي 
الس�نوات األخي�رة بش�كل الفت لالنتب�اه في 
الدراما الس�ورية، وكان لجمالهن وموهبتهن 
وحضورهن المتميز كما لدراستهن األكاديمية 
المس�رحية،  للفن�ون  العال�ي  المعه�د  ف�ي 
ال�دور الب�ارز ف�ي تألقه�ن ف�ي المسلس�الت 

التلفزيونية.
ولوري�س، الت�ي تنتس�ب لعائلة فنية عش�قت 
المس�رح والدرام�ا؛ حي�ث إن عمه�ا الفن�ان 
المخض�رم فاي�ز ق�زق، ش�اركت مؤخ�را في 
بطول�ة مس�رحية »دائ�رة الطباش�ير« الت�ي 
عرض�ت على مس�رح »الحم�راء« الدمش�قي 
للمخ�رج أيم�ن زي�دان، كما أنها تص�ور حاليا 
دوره�ا ف�ي المسلس�ل االجتماع�ي المعاصر 
تتح�دث  معه�ا  ح�وار  وف�ي  »دامس�كو«.. 
لوري�س قائلة: »أقوم حاليا بتصوير مسلس�ل 
)دامس�كو( للمخرج س�امي جن�ادي.. وألعب 
شخصية )نس�رين( طالبة الجامعة في السنة 
ثانية - تاري�خ.. الفتاة الوازنة المجتهدة )بنت 
بسيطة عفوية( تقع في حب شخص تحصيله 
العلمي أقل.. وهذا ما سيجري ضمن األحداث.. 
وهذه الشخصية مختلفة كليا عما سبقتها من 

شخصيات قدمتها في مسلسالت سابقة«.
•وحول انطالقتها الفنية ودور الفنان فايز في 
تشجيعها على دخول الدراما، توضح لوريس: 
»كانت بداية المش�وار في الحقيقة صعبة جدا 
ومربكة وبالنسبة لي. بعد تخرجي من المعهد 
كان�ت بداية المش�وار الصعب.. طبع�ا المعهد 
العال�ي قدم ل�ي الكثير، خصوص�ا على صعيد 
المسرح وتنمية الموهبة.. بالنهاية األكاديمي 
يعتم�د عل�ى أس�اس متي�ن يتبعه خ�الل أدائه 
ودراس�ته للش�خصيات إن كان ف�ي الدراما أو 
المسرح أو السينما.. والفنان فايز بالنسبة لي 
)قاموسي الذي أستند عليه في حياتي الفنية(، 
فهو المرجع الوحي�د ضمن مجالي، خصوصا 

خالل دراستي بالمعهد العالي«.
•وت�رى لوري�س أن جمالها ال يكف�ي لتحقيق 
ه�ذا  ف�ي  »بصراح�ة  الدرام�ا:  ف�ي  النج�اح 
الموضوع بالذات، الجمهور والمخرجون هما 
الل�ذان يحددان�ه.. فموضوع الجمال بالنس�بة 
لي تحصيل حاصل.. بالنهاية إذا كانت الممثلة 

المس�توى  دون  األداء  وكان  جم�ال  ملك�ة 
المطل�وب، فم�ا نف�ع ذل�ك؟!!! بالنهاي�ة هذا 
الموض�وع يختلف بوجهة النظر من ش�خص 
آلخ�ر.. فهنال�ك ممث�الت يملك�ن جم�اال أقل 
من عادي، ولك�ن حضورهن ق�وي، والعكس 

صحيح«.
•تبتس�م لوريس وهي تجيب عن س�ؤال حول 
األدوار الجريئ�ة والخطوط الحم�راء وقبولها 
أدوارا فيها مشاهد ساخنة ولباس مثير: »نعم 
أقبل بها إذا كانت األدوار تقدمني بش�كل أنيق 
وكانت الرس�الة واضحة.. لما ال؟ ليس�ت لدي 
أي خط�وط حمراء إال إذا كانت هناك مش�اهد 
قاس�ية والمش�اهد غير معتاد عليها، في هذه 
الحاالت فقط يتم مناقش�ة المخرج لنصل إلى 
حل مناس�ب.. ليست عندي مشكلة في أداء أي 
شخصية ما دامت الرسالة واضحة ومنطقية، 
لها همها وس�يرة ذاتية خاصة بها وبعيدة عن 

السخف.. ليست عندي أي مشكلة..«.
•وحول ما إذا كانت متطلبة في عملها الدرامي، 
وتفضيله�ا العمل مع مخ�رج دون آخر، تقول 
لوري�س: »لس�ت متطلب�ة مطلق�ا.. برأيي أن 
الممث�ل الذكي الذي يقبل بش�خصيات مغايرة 

ومختلفة عن س�ابقاتها من شخصيات، وهو 
الذي يغني الش�خصية ويدرسها بكل جوانبها 
لتك�ون أفض�ل مم�ا لعبه�ا م�ن ش�خصيات. 
بالنهاي�ة، هذا يعتمد على تطوير أدوات الممثل 
في كل مرة يقوم فيها بتجس�يد شخصية ما.. 
ط  بالتأكيد أنا ضد أن يكرر الممثل نفس�ه وينمِّ
نفس�ه ضم�ن قال�ب معي�ن.. فالتن�وع يجعل 
من الممث�ل مطلوبا أكثر وأكث�ر، وبذلك تظهر 
موهبته بش�كل واضح. وبالنسبة للمخرجين، 
فلي�س عندي مش�كلة مع أي مخ�رج.. عملت 
معه�م جميعهم، وأكن لهم المودة واالحترام.. 
والمخ�رج المفضل لدي ه�و الذي يحترم جهد 

الممثل وتعبه«.
•وع�ن رأيها ف�ي الدراما المدبلج�ة وهي التي 
ش�اركت في كثير منها، تش�رح لوريس: »نعم 
ش�اركت في أعم�ال مدبلج�ة تركي�ة كثيرة.. 
ه�ذا النوع م�ن األداء صع�ب ج�دا، ولكنه فن 
بح�د ذات�ه، تعلم�ت الكثي�ر من�ه.. اكتش�فت 
ع�دة طبق�ات لصوت�ي ال�ذي أس�تخدمه لعدة 
كراكترات في المسلس�الت التركية واإليرانية 
م�ن جديد.. يا صديقي نع�م صحيح أنها تلقت 
اهتمام�ا كبيرا وواس�عا ل�دى المش�اهد على 

حس�اب الدرام�ا الس�ورية، ولك�ن ن�وع كهذا 
م�ن المسلس�الت الطويلة الت�ي أغلبها يحكي 
قص�ص حب، والمراهق�ة، صدقني عبر الزمن 
تنتسى وال تعلم في الذاكرة بشكل دائم.. مثال 
بس�يط )لميس ويحيى( أنا وأصدقائي كنا من 
المتابعي�ن له، أم�ا اآلن فال أذكر س�وى بعض 
التفاصيل الصغيرة على عكس )الخش�خاش( 
مث�ال، وهو مسلس�ل س�وري ع�رض قبل 20 
عام�ا، وكنت طفلة وتابعت�ه، حيث انطبع في 

الذاكرة منذ طفولتي«.
•ولوريس المعجبة بمسلس�الت دراما السيرة 
الذاتي�ة، تق�ول إن�ه »ال بد ف�ي ه�ذا النوع من 
الدرام�ا أن يكون خيار الش�خصية الرئيس�ية 
متطابق�ا من حيث المواصفات والس�لوك مع 
الش�خصية المراد تأديتها.. وكتابة المعلومات 
الدقيقة للشخصية المراد الحديث عنها، ولذلك 
أتمن�ى تقديم ش�خصية ما في ه�ذا النوع من 

الدراما، وأعتبر ذلك مغامرة«.
•وللس�ينما حص�ة جي�دة ف�ي رحل�ة لوريس 
الفني�ة القصي�رة نس�بيا.. تق�ول عنه�ا: »في 
مجال الس�ينما، ش�اركت بثالثة أف�الم وهي: 
)ليلى(، إخراج محمد عبد العزيز، والثاني فيلم 
)الرجل الذي صنع فيلما( إخراج أحمد إبراهيم 
أحم�د، والثالث فيل�م قصير )جداري�ة الحب( 
إخ�راج أوس محم�د. وأتمنى المش�اركة أكثر 
في المس�تقبل في مجال السينما، فنحن نملك 
اإلمكانية، ولألس�ف الش�ديد رغم غياب الدعم 
للفن الس�ابع في بلدنا، فنحن عندنا مخرجون 
له�م تاريخهم الس�ينمائي، وأيض�ا مخرجون 
ش�باب مبدعون وإمكاناتهم جيدة.. نريد فقط 

تقديم الدعم لهذه المواهب«.
•وال تخف�ي لوري�س عش�قها غي�ر المحدود 
للمس�رح موضحة: »نعم أعشق المسرح، ولن 
أفارق ه�ذا الفن الجمي�ل الرائ�ع، فنحن أوالد 
الخشبة، ودراستي األساسية في المعهد العالي 
ومش�اريع التخرج كانت على خشبة المسرح. 
لن تمر س�نة ال تك�ون لي فيها مش�اركة ولو 
واحدة على األقل على خش�بة المس�رح، وآخر 
عمل لي كان عرضه قد انتهى منذ فترة قصيرة، 
وهو مسرحية )دائرة الطباشير( إخراج الفنان 

أيمن زيدان«.

ألبوم كارول سامحة اجلديد يف الصيف املقبل
 

كشفت الفنانة كارول سماحة عن موعد إطالق ألبومها الجديد، إذ أكدت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل اإلجتماعي، أن طرحه سيتم في 
الصيف المقبل، لكنها لم تحدد إسم األلبوم وال عدد أغنياته.

 وكتبت الصفحة السمية لسماحة: "لكل المعجبين.. البوم كارول سماحة الجديد سيتم طرحه هذا الصيف 2015".
وكانت س�ماحة قد أطلقت أغنية "الش�رق العظيم" بطريقة الفيديو كليب، من ألبومها األخير "حدودي الس�ما"، من كلمات وألحان مروان خوري، 

توزيع ميشال فاضل، والكليب من إخراج تيري فيرن.
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خاضت الفنانة العراقية شذى حسون مغامرة خطيرة 
في صحراء دبي، وكان بصحبتها إحدى صديقاتها.

فقد ذهبت حسون في سفاري في الصحراء، وكانت 
صديقتها تقود السيارة بسرعة فائقة، ما جعل 

السيارة ترتفع في الهواء، مما كاد أن يعرض حياتهما 
للخطر. ونشرت حسون عبر صفحتها الخاصة على احد 
مواقع التواصل اإلجتماعي، فيديو لمغامرتها، وعّبرت 

عن شعورها أثناء تواجدها في السيارة بقولها: 
"صدقوا أو ماتصدقوش أنا كنت بداخل السيارة.. 

شعور خطير وال يصدق".

   القاهرة: إختتم الفنان ماجد المهندس الليلة الرابعة من ليالي المهرجان في دبي على أنغام 
أغنية "جنة جنة" وسط مشاركة الجمهور الكبير الذي سهر حتى ساعات الصباح األولى في 
الحفل الذي نظمته شركة بالتينيوم ريكوردز بإدارة مجموعة MBC، حيث قّدم مجموعًة 

كبيرة من أغنياته، وتفاعل الجمهور بشكٍل خاص مع  أغنيته الجديدة "ياحب ياحب"، 
كما قّدم األجواء الرومانسية بأغيته الشهيرة "انا حنيت".وقام "المهندس" باجراء بعض 

المقابالت التلفزيونية بعد انتهاء الحفل معلنًا أنه سيعود إلى القاهرة  لوضع اللمسات 
األخيرة على "أوبريت الجنادرية" الذي يقوم بتلحينه، باإلضافة إلى مشاركته في غنائه إلى 
جانب الفنانين محمد عبده وراشد الماجد و الفنان عبد المجيد عبد الله، إضافًة لمشاركة 

مجموعة من الفنانين السعوديين الشباب كبادرة من قبل اللجنة المنظمة  لدعم األصوات 
الشابة وإعطائهم فرصة للظهور في هذا العمل الوطني الذي ُيعتبر من أهم  مهرجانات 

الخليج  العربي وينطلق في 2015/2/4.

تستعد الممثلة المصرية نيرمين ماهر 
لتصوير مشاهدها في مسلسل دنيا جديدة، 

خالل الفترة القليلة المقبلة، وتجسد فيه 
دور بنت بلد أصيلة تتعرض ألزمات كثيرة 

في حياتها وتحاول حلها والتغلب عليها، 
فهي البنت الشعبية التي تمثل مصر وأصالة 

بنات البلد.
 المسلسل من إنتاج قطاع اإلنتاج، بطولة 

محمد نجاتي، وأحمد هارون، تأليف مصطفى 
إبراهيم، وإخراج عصام شعبان.

آمال ماهر حتيي ذكرى والدة أم كلثوم
 

تحيي العاصمة الُعمانية مس�قط الذكرى ال ١١٧ لوالدة س�يدة الغن�اء العربي أم كلثوم، بثالث 
حف�الت فنية تنطلق في ٢١ من الش�هر الجاري، بأمس�ية في فندق قصر البس�تان وأخرى في 
األول من ش�باط المقبل يس�تضيفها النادي الثقافي بعنوان روح مصر بالتعاون مع دار األوبرا 
الس�لطانية التي س�تحتفي بكوكب الش�رق عبر أمس�يتين، في الثاني والثالث من الش�هر ذاته 

بصوت الفنانة المصرية آمال ماهر. 

نتاجات عراقية ال يراها العراقيون!! 
  عل�ى اث�ر التهميش الفني واالعالمي ف�ي فترة ما قبل 
التغيير غابت عن المش�اهد العراقي العديد من االعمال 
والت�ي من الصعوبة العودة اليه�ا.. وذلك لمرور الوقت 
عليه�ا.. وربما عدم مالئمتها للوضع الحالي.. والتي قد 
تتناقض مع كل تل�ك المفاهيم التي كانت مطروقة في 

الساحة الفنية واالعالمية.
وتاكيدا على ما ذهبنا اليه اننا كنا نسمع من هنا وهناك 

في تلك الفترة ان ثمة اعمال فنية  واعالمية عراقية يتم 
عرضها على الس�احة الخارجية والس�بب كان واضحا 
ف�ي حينها وال�ذي كان يعود الى تلك الجه�ات الرقابية 
االمني�ة.. حتى ان االمر قد وصل الى حرمان الكثير من 
االس�ماء المش�اركة في مثل تلك االعمال بعدم تداولها 
حت�ى في االس�واق المحلية ال�ى جانب المن�ع الصادر 
بحقه�ا م نقبل الجه�ات المعنية.. وله�ذا ال مصير تلك 

االعم�ال الرف�وف العالية الت�ي ال يمكن ان�ش تمتد لها 
االيدي لكونها محذورة وبسبب تلك االسماء شكة فيها 
والتي وصمت بالخيانة العظمى .. وتم ادراجها في اكثر 

من قائمة للمنع!!.
تلك واح�دة.. والثانية ان هناك نتاج�ات فنية واعالمية 
كثيرة س�معنا بها.. ولكننا ل�م نراها لحد اليوم.. ومنها 
على س�بيل المثال االف�الم الس�ينمائية الوثائقية التي 

ش�اركت في المهرجان�ات الى  جانب االف�الم الروائية 
س�واء داخل او خارج الع�راق ومن بينها وعلى س�بيل 
المث�ال ال الحصر )العودة الى الوط�ن( لوليد المقدادي 
وفيل�م )الليلة االبدية( وفيلم )كوابيس( لقيس الزبيدي 

وفيلم )ماذا احكي بعد( لماجد جابر...
وفيلم )العراق موطني( لهادي ماهود.

وال�ذي وددت قول�ه ان ع�رض مثل تل�ك النتاجات على 

المس�توى الخارجي يعتبر ثروة وطني�ة لكونها اعماال 
عراقي�ة قام بانتاجها ابناء  م�ن هذا البلد وهي بالتاكيد 
تنق�ل صدق المعاني والمش�اعر الوطني�ة فلماذا ال يتم 
اع�ادة عرضها عب�ر القن�وات العراقي�ة  وتكرارها في 
اكث�ر من قن�اة فضائية  لتعمي�م الفائ�دة  ولكي تكون 
في الذاك�رة العراقية ب�دال من اقتصارها عل�ى الذاكرة 

االجنبية ؟!.

لوريس قزق :ليست لدي خطوط محراء.. إال إذا كانت هناك مشاهد قاسية

جيني إسرب طبيبة نفسية يف  مذنبون أبرياء
 

إختتمت النجمة السورية جيني إسبر تصوير مشاهدها في السداسية األولى من مسلسل "مذنبون 
أبرياء"، حيث ستلعب دور بوليسي إجتماعي لطبيبة تعالج مدمنني المخدرات.

بيروت: إختتمت النجمة الس�ورية جيني إس�بر تصوير مش�اهدها في السداسية األولى 
من مسلس�ل "مذنبون أبرياء"، وهو من تأليف باس�ل خليل، فكرة عبد المجيد س�ليمان 

العنزي، وإنتاج شركة دياال لإلنتاج الفني في باكورة أعمالها.
�د "إسبر" في العمل البوليسي شخصية "أمل" التي تعمل طبيبة نفسية تعالج  وُتجسِّ
المدمني�ن على المخدرات بط�رق علمية، وتنجح بمعالجة العدي�د من الحاالت، ومن 

خ�الل تعاونها مع إدارة مكافحة المخدرات، تنش�أ عالقة بينها وبين خالد القيش بدور 
المحقق "كمال" وتتطور مع اكتمال أحداث المسلسل.

ه�ذا ويتأل�ف العم�ل م�ن خمس سداس�يات، وين�درج تحت بن�د األعم�ال المتصلة 
المنفصلة، حيث يعالج في خباياه قضايا المخدرات، ويسلط الضوء على هذا الموضوع من كل 

الجوان�ب.  وترصد تفاصيل المسلس�ل صراعاً بين تجار المخدرات من ناحية، وإدارة مكافح�ة المخدرات من ناحية أخرى 
في عدة أماكن كالجامعات والمستش�فيات، علماً أن العمل ال يخلو من عنصري اإلثارة والتش�ويق بالتزامن مع ما طرَحه من 

عالجات وحلول علمية.

دريد حلام يف بريوت ؟ 
يتواج�د الممث�ل الس�وري دريد لح�ام وزوجته هالة 

الطويل ف�ي بيروت لالحتفال بخطوبة حفيدتهما نور 
ش�ام من ش�اب لبناني، ، حيث س�يبقى ف�ي لبنان يوم 

االحد وسيتوجه الى سوريا اليوم االثنين.
الجدي�ر بالذكر، ان لحام كان ق�د رفض 5 اعمال 

فني�ة، النها ال تليق بالمس�توى، حيث أكد 
ان�ه ل�ن يش�ارك بالس�باق الرمضاني 

المقب�ل في ح�ال بقيت االعم�ال على 
هذا المستوى.

أمحد الفيشاوي ُيغضب مجهور هيفا وهبي
 

   القاهرة: أثار الفنان الشاب أحمد الفيشاوي استياء جمهور الفنانة اللبنانية 
هيفاء وهبي بعدما نشر صورًة له عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" وهو 

يقوم بوضع يده على مؤخرة المجسم الخاص ب�"وهبي" الذي طرحه المنتج 
محمد الس�بكي بالصاالت الس�ينمائية للترويج للفيلم م�ع إعادته لدور العرض 

األس�ابيع الماضية.وكتب الفيش�اوي معلقاً على الصور "ح�الوة روح كبيرة قوي" 
في إش�ارة للمالبس التي يرى كثيرون أنها مثيرة، وهو ما تس�بب باستياء عدد من جمهور 

الفنان�ة اللبنانية الذين قاموا بتوجيه وابل من الس�باب واالنتق�ادات له، فيما طالبه بعضهم 
بضرورة حذف الصورة التي وجد فيها بعض المعلقين تحّرش صريح من الفيشاوي اإلبن 

ب�"وهبي".هذا ونالت الصورة تعليقات كوميدية وطريفة من أصدقاء الفيشاوي، بينما 
قال البعض أن الصورة تحمل إساءة له كفنان وطالبوه بحذفها.



جميل ال�شبيبي 

الش�اعر كاظم الحجاج من ش�عراء البصرة الذين كتبوا 
قصيدة التفعيلة منذ ستينات القرن العشرين، إلى جانب 
الشعراء حسين عبداللطيف وعبدالكريم كاصد ومحمد 

طالب محمد ومصطفى عبدالله وغيرهم.
ينش�ئ الحجاج ف�ي مجموعت�ه “غزال�ة الصبا”عالما 
موح�دا في�ه حنين ج�ارف للحي�اة البس�يطة المتآلفة 
والمتحاب�ة، حي�اة العراق�ي الجنوبي ال�ذي يقول على 
لس�ان عريف متقاعد اس�مه حطاب: “ال أزرع من أجل 

األكل، وال للزينة لكني أزرع تعويضا”.
منجز كاظم الحجاج الشعري يتميز ببساطة لغته وميله 
إل�ى بناء عالم س�اخر تحكم نهايات�ه مفارقات تضفي 
عل�ى القصي�دة نكهة وتمّي�زا خاّصين ب�ه ويتضح ذلك 
في دواوينه التي أصدرها منذ الس�بعينات وهي “أخيرا 
تحدث ش�هريار”، بغ�داد )1973( و”إيقاعات بصرية”، 
بغداد )1987( و”غزال�ة الصبا” عّمان )1999( و”ما ال 
يش�به األش�ياء”، بغداد )2005( و”جداري�ة النهرين”، 

دمشق )2011(.
وتتض�ح وجهة نظر الش�اعر في معظ�م قصائده التي 
تضمنه�ا الدي�وان باتج�اه يمّجد حي�اة الجماعة، وهي 
وجهة نظر قارة اشتغل عليها الشاعر في معظم نتاجه 
الش�عري فهو ش�اعر ال يملك هموما ذاتي�ة خاصة، بل 
تنحص�ر معاناته ف�ي معاناة اآلخر المهمش، البس�يط 
من الناس.نجد في صوره الش�عرية وس�رده الش�عري 
وتقنيات�ه التي تس�تفيد م�ن الس�ينما وبقي�ة الفنون 
توظيف�ا موفقا لحياة الجنوب�ي النبيل والكريم وحامل 
المبدإ اإلنساني، الذي يعلي رتبته في قصائده القصيرة 
والطويل�ة، متخذا م�ن همومه وضي�اع حقوقه وتبّدد 
حيات�ه أنموذج�ا للدفاع عنه مرة بالس�خرية المرة من 
مضطهدي�ه، ومرة أخ�رى بوصف أعماقه وتش�وفاته 

الصافية، بمفارقات يغلب عليها طابع المرح.
إن�ه واحد منه�م، ابتداء م�ن “أنا هو الس�ومري” الذي 
يهت�ف: “ألن�ي نحيل ل�م أكلف ال�رب طين�ا ليخلقني”، 
وص�وال إل�ى العريف حطاب ال�ذي يق�ول: “دخلت فيه 
الحرب، وألبس�ته طبع الجندي: وأنا فالح يا بنتي، لكن 

الحرب/ قد تلبس فالحا طبع الجندي/ وتنمر من يتردد 
في سحق النملة/ ويصير الشاعر قناصا”.

بنية المفارقة
يتضم�ن ديوان “غزال�ة الصبا” ثالثي�ن قصيدة قصيرة 
أغلبها قصائد تفعيلة، في حين تقتصر القصائد الطويلة 
على ع�دد قليل، مما يعن�ي أن هذا الدي�وان مكرس في 
بنيته الكلية على التكثيف العالي والتوهج والتركيز الذي 
تتس�م به قصيدة النثر، وعلى الرغم من توفر الوزن في 
معظم هذه القصائد )بحر الخبب أو الرجز( فإن الشاعر 
يعمد إلى عرقلة انس�يابية حركتها باس�تثمار زحافات 
متنوعة بالحذف أو اإلضافة إلى البحور الشعرية باتجاه 
اإلبطاء، الذي يضعها ضمن إطار قصيدة النثر، ولينشئ 

مجاال بصريا وتأمليا لقارئ هذه القصائد.
ويالحظ في بنية هذه القصائد أنها تعانق مجرى الحياة 
في حركته الرتيبة، وسيولة الزمن البطيء فيه، غير أن 
الشاعر يلجأ إلى المفارقة الس�اخرة التي تفجر الداللة 
وتضف�ي على الجم�ل الش�عرية الرتيبة حيوي�ة فائقة 

وامتالء يعلو بها إلى مصافي الشعر الجميل.
ونرى أن بنية المفارقة الساخرة في شعر الشاعر كاظم 
الحج�اج، ال تنتمي إلى المفارقات اللغوية التي ابتكرها 
الش�عراء العرب من خالل المجازات الشعرية المعروفة 
كاالس�تعارة والكناي�ة والتش�بيه وغيرها، ب�ل تنتمي 
إلى بنية الصورة الش�عرية المس�تقاة م�ن حياة الناس 
وتوظيف مفردات الطبيعة وغيرها مما يحيط باإلنسان 
أو استخداماته المتنوعة، إضافة إلى المجازات الحديثة 
التي كرس�تها قصي�دة النثر في االس�تفادة من الفنون 
المجاورة كالس�رد والس�يناريو والحوار.كم�ا أن هذه 
المفارقة تبنى بالتحديد في قصائده القصيرة باستثمار 
الصور الحسية التي توفرها الكائنات الطبيعية كالنبات 
والحي�وان أو م�ن خالل اش�تقاقات مبتكرة م�ن اللغة 
لتكري�س عالقات غير متجانس�ة لتصبح متآلفة ضمن 
النسيج اللغوي للقصيدة من خالل صور حسية محسوبة 
بدق�ة وذكاء.في قصيدة “الفجر” يطمح العنوان بحمل 
دالل�ة أعمق تخص المس�تقبل المش�رق بإنش�اء جمل 

مش�هدية ذات أفع�ال منفي�ة بم�ا النافي�ة وأداة الجزم 
“لم”، تصور حش�ودا ساكنة وغير فاعلة من الفالحين 
والعمال والرعاة وحش�د من الجميالت باس�تثمار واو 
العطف التي تس�هل االنتقال من مش�هد ساكن إلى آخر 
مثله وصوال إلى جملة المفارقة التي تعلن: “فإن صياح 

الديك وحده/ لن يصنع فجرا جديدا”.
ونالحظ ف�ي بنية جملة المفارق�ة تمّردها على الجمل 
الس�ابقة عليها التي تجيء كتفس�ير أو لتدش�ين معنى 
محّدد يريده الش�اعر، وهذا التمرد يتجس�د في المعاني 
والدالالت التي تنتجها جملة المفارقة إذا قرئت لوحدها، 
فجمل�ة المفارقة في قصيدة توحيد “مجد الرمانة حب 
الرمان” هي جملة شعرية مكتفية بذاتها وال تحتاج إلى 

ما قبلها كي تنتج داللة التوحيد.
غير أن فصل جملة المفارقة الساخرة عن بنية القصيدة 
س�يكون صعبا ف�ي قصائد قصيرة أخ�رى مثل: رفض، 
جنوبي�ون، مراهقة، أجزاء الم�رآة وغيرها. فهي تؤكد 

كال منسجما ومتحدا بشكل كبير.
القصائد الطويلة

يكرس الش�اعر قصائده الطويلة نسبيا إلى ترميم عالم 
الناس المغلوبين باالس�تفادة من تقنيات فنية كالحوار 
في قصي�دة “لقاء إذاع�ي” أو الس�يناريو في قصيدتي 
“مس�اء � داخل�ي” و”س�يناريو موت جن�دي” أو دمج 

التقنيتين في القصائد األخرى.
وف�ي كل ه�ذه القصائ�د يلج�أ الش�اعر إل�ى تقطيعها 
بمقاطع على شكل مشاهد حوارية أو مشاهد مصورة 
تعتم�د المفارقة أيض�ا ف�ي انتقالها م�ن المألوف إلى 
الالمأل�وف، ليؤث�ث عالما بعيدا عن الحروب الخاس�رة 
دائما والتهميش والقتل، وليمجد من خالل هذه القصائد 
عالقات الصف�اء والخجل البص�ري والحكايات األليفة 
التي نتع�رف على تفاصيله�ا في أجواء قصي�دة غزالة 
الصبا.إن عالم الشاعر كاظم الحجاج شديد الخصوصية 
بأس�اليبه المبتك�رة ومجازات�ه الت�ي تميزه ع�ن غيره 
م�ن الش�عراء، وهو عالمن�ا الذي يتحدث ع�ن همومنا 
وتطلعاتنا ويحمل عبء آالمن�ا بلغة ال تفتعل الغموض 
أو التعقي�د، تطمح إلى تواص�ل المتلقين معه في رحلة 
ساخرة ينتصر فيها لحياة المظلومين وبسطاء الناس.

عماد ابو حطب   
تمرين الرئيس

تتس�ع حدقت�ا عينيه.يعل�و حاجباه.تقس�و مالم�ح 
وجهه.ترتف�ع يداه.يعل�و صوت�ه . يرع�د ويزمج�ر 

.تبتسم المرآة من ضعفه .
قفة

في ب�الد ال�واق واق ، يجلس وراء حاس�وبه موزعا 
إبداعات�ه ذات اليمين وذات الش�مال، أم�ا تابعه قفة 

فيتراكض لجمع الاليكات المنهمرة من كل صوب.

حمار
لم يكتف بس�رقة الحمار.مد يده في الخرج .استولى 
على مخطوط كتاباتي..الي�وم هو الكاتب الكبير.أما 

أنا فما زلت سائسا للحمير.
ملكية فريدة

قالت:أن�ت ملكي يا صغيري.فرح�ت ورقصت جذال. 
اكتشفت الحقا مكاني جنب أغراض ملكتها و رمتها 

جانبا.
حوار

كل فجر، أحادثهم عن المس�تقبل المش�رق.ينصتون 

دون ملل.م�ع ش�روق الش�مس أغف�و بينم�ا تخفق 
أجنحتهم بالطيران.

علوم
علمني المش�عوذ تقليد اآلخرين.ما أن س�مع الثعلب 
والذئ�ب والق�ط بقصتي حت�ى هرعوا ك�ي أعلمهم 
بعضا مم�ا تعلمت.إختبىء الثعلب وقلد الديك وما أن 
تدافعت الدجاجات نحوه حتى التهمها.قلد الذئب ثغاء 
الماع�ز ، والتهم أحد صغارها. ركض القط نحو عش 
العصافير و غرد ،تراكضت الفراخ نحوه فإفترس�ها. 
أعجب الملك بالفك�رة وطلب أن أعلمه أصواتا ترعب 

اآلخرين .ما أن علمته صوت األنين والصراخ والعويل 
حتى بثها في أنحاء البالد و ساد حكمه الى األبد.

"سيلفي"
مسك

فاح�ت الرائح�ة النتن�ة من ح�ول كرس�ي الرئيس.
األج�واء  البخور،عط�رت  غضبا.ح�رق  استش�اط 
بالياس�مين والفل،لك�ن الرائح�ة ازدادت.ف�ي ثورة 
غضبه قفز عن كرسيه وغادر.اختفت الرائحة بقدرة 

قادر.
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جدل العوملة: مفهوم األدب الغريب ومفهوم األدب العاملي

سـيـلـفـــي

مفيد جنم 
يح�اول الوعي الثقاف�ي لمفكري�ن وأدباء من 
العال�م الثالث التأس�يس لواق�ع ثقافي عالمي 
يق�وم عل�ى الش�راكة بدال م�ن الهيمن�ة التي 
تمارس�ها الثقافة الغربية على ثقافات شعوب 
العالم الثالث، من خ�الل التمركز حولها وعدم 
االعتراف بجدارة الثقافات األخرى بالتس�اوي 

معها، من حيث القيمة واإلبداع.
وم�ن بي�ن ه�ؤالء الكين�ي نغوي�ي واثيونغو 
صاحب كتاب "ج�دل العولمة: نظرية المعرفة 
وسياساتها وقد نقله إلى العربية الدكتور سعد 

البازعي.
ويتأل�ف كت�اب "ج�دل العولمة" م�ن مقدمة 
وأربع�ة فصول وهي في األس�اس محاضرات 
ألقاه�ا نغويي، والفصول األربعة هي "الس�يد 
اإلنكلي�زي والعب�د المس�تعَمر"، "تعليم العبد 
عولمي�ة:   - الج�دل  "المخيل�ة  المس�تعَمر"، 
ف�ي العال�م المابع�د اس�تعماري"، "المحل�ي 
والش�فاهي والس�يد الكتابي: األدب المحكي، 

المشافهة، المشافهة االفتراضية".
األدب الشفاهي

تق�وم رؤية نغويي ل�أدب الش�فاهي على أن 
ه�ذا األدب ال�ذي عرفت�ه جمي�ع المجتمع�ات 
القديمة تتمرك�ز حكايته ح�ول مجموعة من 
األس�ئلة مث�ل لم�اذا وكي�ف ومتى وأي�ن التي 
الحكاي�ات  ه�ذه  الطبيع�ة.  بظواه�ر  تتعل�ق 
تمث�ل جميع�ا مخيل�ة  واألس�اطير  الرمزي�ة 
قصصية، تش�كل الرواي�ة الت�ي ال تختلف عن 
األسطورة والحكاية الرمزية امتدادا لها، فهي 
تق�دم أيضا رؤية للمجتم�ع قائمة على التفكر 
ف�ي الحي�اة االجتماعي�ة. ويخل�ص الناقد إلى 
أن الرؤية الروائية تش�ابه الرؤي�ة العلمية من 
حيث المنه�ج، ألن كليهما يلتق�ط المعلومات 
من الحياة والمالحظة الحسية، وكالهما يضع 
خبرت�ه في أنس�اق ويقيم عالق�ات فيما بينها 
بصورة تس�اعدهما ف�ي إقام�ة روابط تجمع 
فيما بينها. إن الكتابة كما خبرها هي محاولة 
لفه�م ال�ذات وفه�م التاري�خ والس�تيعاب ما 

يبدو من قوى العقالنية وراء االس�تعمار وما 
وراء االس�تعمار. ولتأكيد ه�ذه الرؤية يتحدث 
ع�ن تجربته مع القصة القصيرة التي ش�كلت 
عامال مس�اعدا ل�ه ف�ي اس�تيعاب المواجهة 
م�ع الفوضى، إضاف�ة إلى فهمه ع�ن الرواية 
باعتبارها ممارسة تحليل واختزال تستند إلى 
رؤي�ة تمتد إلى ما وراء المكان والزمان اللذين 
تتخلق فيهما، دون أن يغفل عن ش�رح عالقته 
بالماركس�ية وتأثيرها فيه، كما تجلى ذلك في 

تحرره من النظرة األحادية للواقع.
حركة الزنوجة

لقد لعب�ت حرك�ة الزنوجة التي قاده�ا ليزير 
وليوبول�د س�نغور ودام�اس دورا مهم�ا في 
إتمام أطروحات ماركس من خالل ما ش�كلته 
من انعكاس لوحدة ثقافي�ة أفريقية، أو نزعة 
س�وداء عالمي�ة. وعل�ى الرغم م�ن اعتبارها 
ش�كال من الوعي المتحقق فعليا إال أنها نظريا 
ظلت بعيدة عن تفس�ير العاصفة االستعمارية 
في لحظته�ا الراهنة وكينونته�ا الفعلية. لقد 
استمدت الزنوجة قيمتها من خالل الممارسة 
األدبي�ة والنظرية العرقية الت�ي توظف العرق 

والطبقة في أحيان بشكل متبادل.
تقوم رؤية نغويي لأدب الشفاهي على أن هذا 
األدب ال�ذي عرفته جميع المجتمعات القديمة 
تتمرك�ز حكايت�ه حول مجموعة من األس�ئلة 
مث�ل لم�اذا وكي�ف ومت�ى وأي�ن الت�ي تتعلق 

بظواهر الطبيعة
ف�ي ه�ذا الس�ياق يق�دم نغويي عرض�ا ألهم 
االنتق�ادات الت�ي وجه�ت له�ذه الحركة دون 
أن يغف�ل الدور اله�ام الذي لعبت�ه في توجيه 
االهتمام نحو أدب الزنوج. وتشغل ثنائية العبد 
والس�يد جانبا مهما من مناقشات الناقد، التي 
ترك�ز على صورة هذه العالق�ة كما تجلت في 
أعمال العديد من الكتاب الغربيين الذين ركزوا 
على دور الس�يد في من�ح المعرفة للعبد. لذلك 
يح�اول إعادة تصحيح ه�ذه العالقة في ضوء 
حاجة الس�يد للعبد وليس العكس، إضافة إلى 
والدي�ن والتعليم والطبيعة اإلنس�انية وتنظيم أن م�ا تنتجه ه�ذه العالقة من رؤية للفلس�فة 

المعرفة يتعارض مع الجانب المعادي للعالقة. 
إن خطورة هذه الرؤية تتمثل في أنها تتس�رب 
عبر المجتمع لتصبح جزءا أساسيا من الوعي، 
باعتباره�ا رؤي�ة لآلخ�ر وللعالم ال�ذي يعيش 

فيه.
األدب والمكان

إن الترتيب المكان�ي والزماني للمعرفة يمكن 
أن يتخ�ذ ش�كال ع�ن عالق�ات الق�وة بصورة 
مقص�ودة أو غي�ر مقص�ودة. فالمعرفة التي 
نشأت في أوروبا سيتولى حشٌد من المتعلمين 
تصدي�ر كبار مثقفي أوروبا وم�ا توصلوا إليه 
من أفكار مؤسس�ة عل�ى المعرفة إل�ى الدول 
المس�َتعَمرة، وهو ما يجعل اس�تعمار العملية 
اإلدراكي�ة للتجربة اليومية التي س�وف تتكرر 
في قاعات الدراسة االستعمارية، يؤدي بالكثير 
من العبارات واألف�كار إلى أن تتحول إلى جزء 
م�ن الحي���اة الفكري�ة اليومية ف�ي أفريقيا.

وك�رد على هذا الوضع يتخ�ذ من دعوة األديب 

األلمان�ي غوت�ه لوج�ود أدب عالم�ي مدخ�ال 
للتأكيد على عالمية األدب، التي يجب أن تشمل 
كل ما س�بق أن تش�كل في العالم إلى جانب ما 

يشكله العالم اليوم.
من هنا ي�رى أن مفه�وم المابعد اس�تعماري 
ه�و األقرب ال�يوم إلى مفهوم غوته وماركس 
ل�أدب العالمي، ألنه نت�اج تي�ارات ومؤثرات 
قادمة من بق�اع العالم المختلفة ومن مصادر 
متنوعة. إن جدل العولمة المشتقة من الشكل 
الكروي للعالم هو بمثابة احتواء للهنا والهناك 
ف�ي الزمان والم�كان المتداخلي�ن أيضا، حيث 
تصب�ح الق�راءة م�ن ه�ذا المنظ�ور طريق�ة 
لمقاربة أي نص في أي نقطة زمنية أو مكانية 
به�دف جعل محت�واه وموضوعات�ه تدخل في 
حوار مع النصوص األخ�رى في زمان القارئ 

ومكانه.
تفسير العاصفة االستعمارية في لحظتها 

الراهنة وكينونتها الفعلية
أهمية هذه القراءة كما يراها نغويي تتجلى في 
جع�ل أقصى ما يحتويه الن�ص متاحا للقارئ، 
ما س�يخلق تأثيرا وإدراكا متبادال بين المحلي 
والعالم�ي، وهو ما يمكن أن يش�مل من زاوية 

الجدل العولمي اآلداب الكالسيكية أيضا.
مفهوم السيد والعبد يتجاوز عنده العالقة بين 
األدب الغرب�ي وآداب العالم الثالث، إلى العالقة 
بي�ن األدب الش�فاهي واألدب الكتابي، رغم ما 
ينظر للش�فاهي على أنه أكث�ر أصالة أو أقرب 
إل�ى الطبيع�ي، األم�ر الذي ي�ؤدي إل�ى اعتبار 
الش�فاهي أق�ل أهمية حي�ث ينجم عن�ه طرد 
بع�ض الثقافات من التاريخ واألفكار المركبة، 
وذلك بعد أن هيمنت الكتابة على الشفاهي مع 
مج�يء المطبع�ة، وإن كانت تع�ود بجذورها 
إلى تاريخ االس�تعمار.رغم هذا يرى أن قدرات 
األدب الش�فاهي س�وف يتم توظيفه�ا إلثراء 
اإلبداع ف�ي عصر اإلنترنت والفض�اء الرقمي، 
ألن المش�كلة ال تكمن في حقيقة الشف��اهي 
والمكتوب، بل في وضعهما والعالقة التراتبية 

فيما بينهما.

الشفاهي والسحري
كان يمك�ن ل�أدب الش�فاهي ف�ي إط�ار هذا 
المنظور أن يس�هم في افتتاح عهد أدبي جديد، 
يجعل�ه يدخ�ل ف�ي تي�ار التاريخ ال�ذي ينتمي 
إليه لكي تتضح قيمت�ه ومنهجيته. ومن جهة 
ثانية يصبح بإمكان�ه أن يكون أقدر على تقبل 
األف�كار األخ�رى وامتصاصه�ا، دون أن يفقد 
جوهره. ويحدد الجماليات الش�فاهية التي ما 
زالت تثير دهشة الدارسين بالطبيعة المتداخلة 
لأش�كال الفنية واألش�كال اللفظية، والتي ال 

يمكن فصلها عن الرقص والموسيقى.
ثم�ة صلة يراه�ا قائمة بين اللفظ�ي واألنغام 
اللحنية وفي األغاني الم�وزونة، كما أن النص 
الش�عري ال ينفص�ل ع�ن النغمة، ف�ي حين ال 
يم��كن الفص��ل بين الن��ثر والشعر.وتتجلى 
األدوار االجتماعي�ة للجماليات الش�فاهية في 
العالقة الحميمة التي تقيمها مع المجتمع ومن 
خ�الل اندماجها معه، ما يجعل هذه الجماليات 
ت�ؤدي إلى نظرة متع�ددة االختصاصات، تصل 

إلى التاريخ وعلم النفس والدين والفلسفة.
ويتوقف نغويي عند العديد من الدراس�ات التي 
تناول�ت األدب الش�فاهي وم�ا ينط�وي عليه 
م�ن واقعية س�حرية في النص الش�عبي، كما 
يق�ول كام�او براثوي�ت، إضافة إل�ى التداخل 
الديناميكي بين األشكال الفنية لهذا األدب وما 
يحمله من رؤي�ة إلى العالم، تفترض الطبيعية 
في عالقة االتصال بي�ن الطبيعة والتربية وما 
وراء الطبيع�ي وم�ا وراء التربوي.ويذهب في 
هذا الس�ياق إل�ى الق�ول بم�ا أن الطبيعة أدت 
إل�ى التربي�ة، ف�إن التربي�ة أدت إل�ى الفضاء 
االفتراضي الذي هو بالنسبة إلى التربية بمثابة 
التربي�ة ف�ي عالقته�ا بالطبيعة، ألن�ه يحاكي 
التربي�ة بالطريق�ة نفس�ها الت�ي تحاك�ي بها 
التربي�ة الطبيعة. ويختم بأن األدب الش�فاهي 
لي�س ميتافيزيق�ا أو أفعى مؤلّه�ة، تحيا فقط 
عندما تسكن جسد المكتوب وأشكال التسجيل 
األخرى، بل هو حض�ور نابض بالحياة في كل 

الثقافات.

ضمري الشعب األسود
 

وثيقة هامة لنضال السود ضد سياسة الميز العنصري
س�ت وثالثون س�نة مرت على صدور كتابات س�تيف بيكو، المثق�ف والمناضل الجنوب 
أفريق�ي الذي قتله البوليس عام 1977، وهو في س�ن الحادي�ة والثالثين، قبل أن يترجم 
إلى الفرنسية ويصدر عن دار نشر صغرى هي أمستردام. يحوي الكتاب نصوصا تعكس 
ذكاء سياس�يا عجيبا، وصاحبها ال يكتفي بنقد العنف والعنصرية واالستغالل، بل يحلل 
تل�ك الظواه�ر بكثير من الدقة وق�در كبير من التمّرس بواقع الح�ال، وهذا ليس غريبا 
على من كان منّظر حركة الضمير األسود والناطق باسمها، وهي حركة كان لها تأثير 
قوي على الطلبة، تحدد نفس�ها كحالة فكر ونمط عيش. في نصوصه هذه يندد بيكو 
بمن يتش�به بالبيض “في محاولتهم التنصل مّما هم عليه وتقليدهم الرجل األبيض، 
يكفر الس�ود على حكمة م�ن خلقهم كذلك. ” لذلك عاش ينادي بفقه أس�ود يخالف 
“قيم البيض الخاطئة”. الكتاب وثيقة هامة أليقونة نضال السود ضد سياسة الميز 

العنصري، حيثما كان.

املرأة الصغرى
 

“الم�رأة الصغ�رى” ف�ي صيغتها األصلي�ة أو “بن�ات الدكتور مارش 
األربع” في ترجمتها الفرنس�ية هي من أشهر روايات اليافعين، وقد 
ألفتها في القرن التاس�ع عشر فتاة أميركية تدعى لويزا مي ألكوت 
)-1832 1888( وكانت قد أقسمت، حينما كانت صغيرة، أن تصبح 
مشهورة. فألفت رواية بطلتها فتاة في مثل سنها تدعى جو ولها، 
مثلها أيضا، ثالث أخوات ه�ن ميغ وبيث وآمي، صورت فيها حياة 

أس�رة متواضعة خالل ش�تاء ال ينتهي، زم�ن الحرب االنفصالية بين الش�مال 
األميركي وجنوبه، فأعجب بها القراء وتلقفوها وصارت مؤلفتها واسعة الشهرة. في كتاب “لويزا 

مي ألكوت” تس�رد الفرنس�ية فيفيان فيري س�يرة هذا الكاتبة وتعرفنا على إخوته�ا وأبيها الذي كان 
يدعو إلى إلغاء العبودية والمس�اواة بين الجنس�ين، مثلما كان ينادي بتطوي�ر التعليم حيث يقول : “ال 

نريد مدارس لتعليم المعارف فحسب، وإنما لتنمية النبوغ، المكمل للروح”.

كل �شيء �شيتطور بدءًا 

قي�س جميد املوىل

ذهَب ليعيش رامبويته أمام قوِس باريس
وليعش كافكياته

أمام بيرية وحصون اإلسكندرية
إستأذنُت النادلَة في أحِد مقاهَي إكروبولس 

أن أضرَب الطاولَة بعنٍف بيدَي 
وضربُتها هكذا وهكذا ومن جميِع الجهات ،

ولم أكتف إال أن صاَحت بي :
ستكسُب القضية ...

أخبرُتها أني ُهنا
أريد أن أرى على الرصيف أحمقاً يشَبُهني 

أمرأًة طائشًة بُعريها
رغ�م أن�ي ل�م أَر أمام�ي غيَر قل�ٍة م�ن الموتى وكث�رة من 

المنتحرين
واألص�واَت الت�ي َس�َمعُتها م�ن المش�فى الع�ام وطبولَها 

الجنائزيَة ُقرَب بابو الذي كان يقرأُ الشيَخ والبحر 
وأنا أَُمِسُد لحيَة همنجواي من الُنسخِة الهندية

أنصُت للحشرِة الّذكر ترطُن وتعتلي الحشرَة اأُلخرى
أنص�ُت ألص�واِت َتَحل�ل الطحال�ب وس�يوَحها ف�ي ممراِت 
الُصخور لتأويلَي لتحيِة قاطعة التذاكر في المركز الصحي ،

أنصت بُكلّيتي لما أستطع سماَعه من الماضي 
ثم مابي وبهذه الس�رعة ل�م أعد بحاجة لما ي�روي لي بابو 
الحاج�ة لي بدخ�ان س�كائره بأنقطاعه عن عمل�ه اليومي 
بفكاهات�ِه الس�الفِة البرنادش�ويه بل ل�م أعد بحاج�ة وأنا 
أستمع لأصوات من المش�فى العام لم أعد بحاجة لمعاينة 
فلسفتي أمام فلس�فة )جيشن ( وهو الصياد الماهر الرجل 
األحادي مع المجهول والحاضر عند تعريف المراكب وطوق 

الحمام ،
أعلم أن كل شيء سيتطور....

ألم تتطور أسطورة أنطونيا ....
ألم تدخل الُجمل الالزمة في التكوين األوركسترالي ..
ألم يزحف البحُر ذاَت يوٍم على قوائمه األثنى عشر ...

مادام كل ذلك قد حدث
فلماذا أختفى ذلَك السحر من تلك البوهيمية المعلولة 

ولماذا التبقى تلك الفضالت في أكياِسها الّسود
ولماذا الُيعاود كلَي الظهور مع أحالم يقضته وشبح ريجونا 
ومارش�ات الجن�رال ولحية همنجواي على غالف النس�خة 

العربية ،
كان�ت اللهجاُت تختل�ُط وتختفي ثم تندمُج م�ع بعِضها ثم 
تتحلُل فتذهُب كُل ُلغٍة للسان شعوبها وكأن الذي يعنيني أن 

أضبط اللفَظ في فمي وأضبط اإلشارَة في أفواه اآلخرين 
ووجدت أنني أكرُر)على ُكل حال ( 

وحالما أستفيق من سماِع :
على كل حال ،على ُكِل حال

يحين الوقُت كي تتجمع األفكاُر أُلعيَد تشتيِتها 
إذ في كراس بابو بقَي:

تحدثوا
بصوٍت واهٍن ..

وفي كراس جيشن بقَي :
أصقلوا الينبوَع

بالِمطرقة ...
في حدائق المشفى
ستسمعوَن المطَر

وفي ُكراسَي :
يتجهون بالماء لمظالتهم السمفونية

أن بقّيت األرُض
ت أشكالُهم ببوهيمية ُرسمَّ

مع النحل األسود الهارب
من طبِق النادلة ..

ن�س نرثي 
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المحامي علي جابر

جرائم  النرش وقانون 
العقوبات العراقي

لكث�رة الصح�ف ووس�ائل االع�ام وتش�عب عمله�ا 
ودخولها في كاف�ة ميادين الحياة وتاثيرها المباش�ر 
عل�ى ش�رائح المجتم�ع ف�ي  النواح�ي االقتصادي�ة 
واالجتماعية والسياسية  حيث ان انتشارها قد يسبب 
مش�اكل وخافات اصبحت ذات طابع قانوني وجنائي 
حي�ث تك�ون في بع�ض االحيان على ش�كل مس�اس 
بش�خصيات معنوية او مؤسسات او على شكل تهجم 
وكشف اسرار االخرين دون رضاهم والكثير ال يدرك ان 
المس�اس بالجانب المعنوي لاشخاص السمعة وهي 
من اخطر الجرائم التي عاقبت عليها القوانين حيث ان 
العلنية تعطيه�ا هذه الخطورة وتجعله�ا مختلفة عن 
الدعاوى التي تنظرها المحاكم وتحاط بالسرية التامة 
وهن�اك قواع�د واجبة االتب�اع في النش�اط االعامي 
تتمثل في نقل الحقائ�ق ونقد الحاالت الخاطئة وليس 
انتقادها والصحافة  واالعام دور في تطوير مسارات 
الش�عوب فهي تسمى السلطة الرابعة لكن هناك بعض  
وسائل االعام تنهج نهج التشهير ونشر الغسيل دون 
علم وادراك لعواقب ذلك فان المواد 80 � 84 من قانون 
العقوب�ات العراق�ي عالج�ت ه�ذه الظاه�رة وعاقبت 
عليها في صور مختلفة ويجوز حتى تعطيل عمل هذه  
الوسيلة االعامية ومنعها من العمل بقرار قضائي اذا 
ادين�ت كما ان قانون حقوق الصحفيين في العراق هو 
من القوانين المهمة التي تنظم العمل االعامي  وتوفر 
الحماية لاعاميين والصحفيين خال عملهم في كافة 
المؤسسات االعامية وفي رأينا الخاص فان الكثير من 
العاملين في بعض  المؤسس�ات االعامية وخصوصا 
مقدم�ي البرامج او المعدين يحتاج�ون الى ان يطلعوا 
على النواح�ي القانوني�ة التي تترتب عل�ى االعان او 
التش�هير عن بعض الحاالت اي نع�م ان الجميع معني 
بمحاربة الفس�اد االداري والمالي والكشف عنه اال ان 
ذلك ال يك�ون اال عن طريق وس�ائل القانون المختصة 
س�واء كانت االجهزة التحقيقي�ة او المحاكم او دوائر 
االدعاء العام الن االعان عنها بهذه  الطريقة في حالة 
ع�دم صحتها او ان المتهم س�يكون بريئا فيما بعد الن 
المته�م بريء حتى تثب�ت ادانته فأنه في ه�ذه الحالة 
يحق له مقاضاة هذه الجهة التي ش�هرت به وس�ببت 
ل�ه ضرر م�ادي ومعن�وي واس�قطته مجتمعي�ا لهذا 
ف�ان دفع هذه المس�ؤولية يكون ع�ن طريق المحاكم 
صاحب�ة االختص�اص والنظر في هذه االم�ور كما ان 
ظه�ور مثل ه�ذه الحاالت  وخصوصا ف�ي الفضائيات 
قد يعكس صورة س�لبية وغير جيدة عن المشهد العام 
ف�ي البلد فالجميع هو جزء م�ن الكل وهذه االمور من 
الحساس�ية بمكان نحتاج فيه الى وجود المش�اورين 
القانونيي�ن في مثل هذه المؤسس�ات قبل االقدام على 
النشر والتش�هير ونشر الغس�يل الذي هو كالسهم قد 

يصيب او يخطأ او يرتد على صاحبه     

استشارات
س/ م�ن الزمي�ل االعامي ح�ازم الباوي وه�و يعمل في قن�اة الفرات الفضائية يس�أل  عن 

امكانية تخلية الدار العائدة له والمستاجرة حد االشخاص منذ 13 سنة؟

ج � اس�تنادا للم�ادة 17 الفق�رة 14 من قانون ايج�ار العقار 87 لس�نة 1979 فانه اذا مضت 

على عقد االيجار مدة 12 س�نة فان ذلك يعد س�ببا من اس�باب التخلية وبامكانك اثبات 

ذلك بكافة وس�ائل االثبات والتي منها نس�خة من عقد االيجار او البينة 

الشخصية التي تكون دليا يعزز دعواك وشكرا لك 

س/ من الموظفة أ � أ � ح تقول انا موظفة تمت اعادتي الى الوظيفة 

كاملة م�ن قب�ل لجنة اع�ادة المفصولين السياس�يين واحتس�بت م�دة الفصل  السياسي 

اال انه لم تتم المصادقة على معاملتي من قبل لجنة التحقق؟

ج � بالعودة الى القانون 24 لس�نة 2005 ما يت�م المصادقة عليه من لجنة اعادة المفصولين 

السياسيين تتم المصادقة عليه من قبل لجنة التحقق في االمانة العامة لمجلس الوزراء ولهذا 

فان كل الطلبات تقدم الى لجان اعادة المفصولين السياسيين في كل الوزارات ومن ثم ترسل 

الى االمانة العامة لمجلس الوزراء لجنة التحقق للمصادقة عليها.

الم�ادة/83 من قان�ون رعاية القاصرين 78 لس�نة 

1980 تقوم مديرية رعاية القاصرين باعمال االدارة 

المعت�ادة الموال المحج�وز عن تعيين قي�م عليه م 

نقب�ل المحكم�ة المختص�ة وتقوم باالش�راف على 

القيم في حالة وجوده

الم�ادة 84/ عن�د ص�دور الحك�م برف�ع الحجر عن 

المحج�ور واكتس�ابه درج�ة البتات تس�لم  مديرية 

رعاي�ة  القاصرين امواله اليه وتس�ري عليه احكام 

المادة 59 من هذا القانون

مفاهيم قانونية 

 منصب رئيس اجلمهورية والدستور العراقي
        المحامية شيماء التميمي

رئيس الجمهوري في الدس�تور العراقي 
ه�و رم�ز الوح�دة الوطنية وه�و يمثل 
سيادة الوطن ويعمل على ضمان االلتزام 
بالدس�تور واس�تقال الع�راق ووحدته 

وسامة اراضيه..
حيث ان منصب رئي�س الجمهورية هو 
ليس تش�ريفيا كما يضن البعض بل هو 
منصب له صاحيات واسعة نص عليها 
الدس�تور العراقي فهو يت�م اختياره من 
بين المرش�حين م�ن قبل ثلث�ي اعضاء 
مجلس النواب وهذا العدد المطلوب هو 
ع�دد كبير نظ�را الهمي�ة المنصب الذي 
تنته�ي واليته بانته�اء ال�دورة النيابية 
وهو يس�تمر ف�ي عمله ال�ى ان ينتخب 
مجل�س الن�واب رئيس جدي�د خال 30 
يوم من انعق�اد للمجلس الجديد وهناك 
ف�رق بي�ن غي�اب الرئي�س ال�ذي يكون 
لمدة ال تتج�اوز الثاثين يوما وفي هذه  
الحال�ة يحل نائبه محل�ه ولكن اذا زادت 
المدة ع�ن الثاثين يوما نكون امام خلو 
للمنصب والي س�بب من االس�باب كما 
جاء في الدس�تور العراقي والذي تناول 
كل ما يخص رئيس الجمهورية بالمواد 
67 � 75 والذي له الحق في اصدار العفو 
الخ�اص والمصادق�ة عل�ى االتفاقيات 
والمعاه�دات الدولي�ة والمصادقة على 
واالن�واط  االوس�مة  ومن�ح  القواني�ن 

والنياش�ين وقب�ول الس�فراء واص�دار 
اح�كام  عل�ى  والمصادق�ة  المراس�يم 
االعدام فبالرغم من ان النظام السياسي 
في الع�راق هو نياب�ي برلماني لكن مع 
ذلك ف�ان االختصاص�ات الممنوحة الى 
رئي�س الجمهوري�ة ه�ي واس�عة ولها 
اث�ر كبير ف�ي الحياة السياس�ية وهناك 
م�ن يرى ب�ان غي�اب الرئيس ه�و خلو 
ف�ي حالة تج�اوزه 30 ي�وم وهناك من 
يق�ول بان القان�ون الذي ينظ�م ذلك لم 
يت�م تش�ريعه لح�د االن وبالتال�ي فان 
البت في ه�ذا الموضوع وتفس�يره مع 
عدم وجود النص يك�ون من اختصاص 
المحكم�ة االتحادية التي يمك�ن لها ان 
تبت في ه�ذا الموضوع لك�ن معلوم ان 
للمادة  االتحادي�ة واس�تنادا  المحكم�ة 
93 من الدس�تور تقوم باصدار قراراتها 
اال في حال�ة وجود طعن يق�دم لها من 
الطاعنين حيث يجوز الي ش�خص ا الي 
جه�ة حتى منظم�ات المجتم�ع المدني 
ان تق�وم بالطعن وفي ه�ذه الحالة فان 
قرارات المحكمة االتحادية هي قرارات 
بات�ه وملزمة للس�لطات كافة اس�تنادا 
للم�ادة 94 م�ن الدس�تور العراقي وفي 
الختام ف�ان منصب رئي�س الجمهورية 
هو منصب مهم لكن يحتاج الى ان ينظم 
بقان�ون الكثير م�ن الجوان�ب المتعلقة 
برئي�س الجمهوري�ة كم�ا ن�ص علي�ه 

الدستور العراقي الدائم للعام 2005 .

       محرر الصفحة

قل�ة من االيم�ان كثيرا م�ا نقرأها على ج�دران وفي 
االعان�ات  في المدارس وهذه ترس�خ المفاهيم لدى 
الصغار وتكبر معهم هذه المبادئ حتى تصبح قيما ال 
يمكن ان تتاثر بالمؤثرات الخارجية ولهذا السبب فان 
المختصي�ن  في علم النفس الجنائي يرون ان انس�ب 
مرحل�ة لزرع االف�كار والمب�اديء والقيم في نفوس 
الصغ�ار هي من 6 س�نوات الى 15 س�نة وهي تاكيد 
لقوله تعال�ى )ونفس وما س�واها فالهمها فجورها 

وتقواه�ا قد افلح م�ن زكاها وقد خاب من دس�اها( 
فاالنس�ان يولد على الفطرة ولكن الظروف المحيطة 
هي التي تؤثر عليه س�واء كانت س�لبا او ايجابا ومن 
هذه االف�كار النظافة فهي نوع من الثقافة القانونية 
التي تحتاج الى ان تكون مدروس�ة من كافة الجوانب 
فهن�اك الكثي�ر م�ن  الن�اس يقوم�ون بالكتابة على 
الجدران وعلى السيارات بعبارات غير الئقه او تخدش 
الحياء العرضي حيث تقع تحت طائلة القانون س�واء 
كان قان�ون الم�رور  رق�م 86 لع�ام 2005 او قانون 

العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
قانون المرور والكتابة على السيارات

هناك الكثير من الكتابات على السيارات تخالف قانون 
الم�رور رق�م 86 لس�نة 2005 وهي تش�كل مخالفة 
مروري�ة هذا ما قاله المحام�ي محمد جمعه واضاف 
فه�ي ت�ؤدي  الى التش�ويش على الس�ائقين  وتؤدي 
الى الحوادث والس�ائق ال�ذي وراءه والذي يركز على 
هذه الكتابات وبالتال�ي يؤدي الى الحوادث المرورية 
كما ان بع�ض هذه الكتابات تخ�دش الحياء العرضي 
لم�ن يقرأها وبالتالي هي مخالف�ة لقانون العقوبات 
العراق�ي  رق�م 111 لس�نة 1969   وبالتحدي�د وف�ق 
الم�ادة 401  من�ه حي�ث ان ذلك مؤثر عل�ى كافة الن 
هذه  الكتابات يقرأها الرجل والمراة  والطفل والكبير 

وهو امر يوجب ان تتم متابعته من قبل رجال المرور 
المنتش�رين في الشوارع وفرض الغرامات على الذين 
يكتب�ون هذه الكتابات بش�رط ان يك�ون هناك تنبيه 
بض�رورة رفعها خال مدة مح�ددة ويكون من خال 
وس�ائل االعام حت�ى يت�م رفعها وبعكس�ه تفرض 

الغرامات
الكتابات والجوانب النفسية

ومث�ل ه�ذه الكتاب�ات تحج�ب الرؤي�ة وتؤث�ر على 
السامة مع ان هناك كتابات البد منها فهي مث تحذير 
ومثالها االخرى ممنوعة والمؤثرة سلبا هي ممنوعة 
عرفا وقانونا هذا ما قالته  الباحثة االجتماعية سرى 

محم�د واضافت وه�ي تدل على متنف�س عن الداخل 
وهي منافية للذوق العام واالخاق وهو شعور سلبي 
بالنقص وهي كما قلن�ا داللة على الكبت في حين ان 
بعض هذه الكتابات تدل على الحرية الش�خصية مثل 
حكمة او بيت ش�عر في حين ان كتابة االيات القرانية 
او لف�ظ الجالة هو غير محبب النه الس�يارة عرضه 
الى الغس�ل او الى التاثر باالوح�ال وغيرها  في حين 
ان بع�ض ه�ذه الكتابات ق�د تدل على هوية الس�ائق 
وبالتالي الحكم عليه  هل هو من نوع جيد او ال تختلق 
الرؤي�ة الى مثل هذه الكتابات لك�ن من االفضل برأي 

عدم وجودها على السيارات  حتى مع الصور ايضا.

اجلوانب القانونية للكتابة عىل السيارات

ع�اء حبي�ب طي�ب القل�ب ال�ى حد 

الس�ذاجة ويصدق كل ما يقال له من 

االخرين وهو الذي يفعل الخير فتراه 

مرة هو الذي يسأل عن اصدقاءه وهو 

من يتفقدهم وال يتوانا  عن زيارتهم 

حت�ى اذا لم يقوموا ه�م بذلك  وربما 

يكون س�بب ذلك ما عاناه في تربيته 

في صب�اه فه�و )مهمل( م�ن ابويه 

بسبب انه االبن الخامس الربعة اوالد 

س�بقوه وام�ه وابوه كان�وا يريدون 

انث�ى لكن ه�و ما ذنب�ه ان اهمل ولم 

يح�س بحن�ان االم او االب الذي�ن ما 

عادوا حتى يسالون عن بكائه او المه 

فه�و في واد وهم في واد ما ادى الى 

ان يفتش عن البداءل حيث كان يتخذ 

م�ن االوالد الذي�ن يعرفه�م اصدقاء 

حميمين ل�ه وياقيهم كل يوم هاربا 

م�ن واقع�ة المنزل�ي البائ�س وكبر 

وكبرت معه ه�ذه العقدة فهو عندما 

يثق باحد يثق به بنس�بة مئه وعندما 

ال يث�ق يكون ذل�ك صف�را وال يوجد 

للحل الوس�طى في عاقاته لهذا فهو 

س�هل ان يس�تغل م�ن قب�ل االخرين 

بس�بب هذه الثقة وحت�ى عندما كبر 

وكب�رت معه هذه التصرفات فصادق 

في ش�بابه س�ليم وهو معل�م اتخذه 

اخا ول�م ينظر كعادته ال�ى الجوانب 

الس�لبية ف�ي ش�خصه وكعادت�ه لم 

يبحث سوى عن االيجاب وعاء يعمل 

في محل لبيع المواد االنشائية وفتح 

الله عليه كل الخير ..

لكن ه�و يحتاج ان يذه�ب في بعض 

االحي�ان ال�ى التبضع ا وال�ى قضاء 

االعم�ال الطارئة وه�ذا االمر يدفعه 

ال�ى ان يغل�ق المحل لكن�ه كان يريد 

من يبقى له ف�ي المحل لحين عودته 

وكل�ف صديقه س�ليم وبالتاكيد كان 

يث�ق به كثيرا اال ان س�ليم كان دنيء 

النفس شاذ االخاق سرق صاحبه في 

غياب�ه ، وخان االمانة وعاء ال يدري 

م�ا يجري خلف�ه الن ثقت�ه بصديقه 

با حدود � ايام وايام � ولم يكتش�ف 

عاء الخيان�ة ولم يش�ك للحظة بان 

صديق�ه يطعن�ه ف�ي ظه�ره حت�ى 

جاء يوم س�رق بيت ع�اء عا اخره 

وحمدلله  ان امواله في المصرف � اال 

ان موقف س�ليم كان ب�اردا ومع ذلك 

لم يتغير عاء اال ان دعوة سليم لعاء 

ف�ي احدى االي�ام بان يجع�ل ما لديه 

من م�ال امان�ة لديه جعلته يتس�رع 

باعطاءها حيث بعد شهر ابلغه سليم 

انها س�رقت ؟ وظل عاء حائرا حتى 

اكتشف اثر س�ليم وهو الذي سرقها 

ارجعه�ا  حت�ى  بالش�كوى  فه�دده 

وكان�ت ه�ذه الحادثة صدم�ة كبرى 

اع�ادت ع�اء الى رش�ده حي�ث غير 

نظرت�ه تماما الى الن�اس وظل يردد 

"الوح�دة" افضل من صديق الس�وء 

توجه الى الل�ه كليا وفوض امره الى 

الله لكون�ه كان مظلوما وليس ظالم 

، وانه كان حس�ن النيه مع االخرين ، 

وفعا وفقه الله النه كان دائما يقول 

توكلنا عليك يا الله.

قصـــة قانونيـــــة

صديق يرسق امانة صديقه بادعاء الرسقة  !



        المستقبل العراقي/متابعة

عش�رات المواك�ب إن ل�م تك�ن المئ�ات تجوب 
ش�وارع بغ�داد يوميا بس�يارات فاخرة تمش�ي 
بس�رعات عالي�ة، بينما صفاراتها ت�دوي وتقع 
الط�رق كما يحلو لها، فالمهم أن يمر المس�ؤول 
مهما كانت األضرار التي س�تلحق بمس�تخدمي 

الطريق الباقين.
بع�د م�رور أكثر من ش�هر م�ن ص�دور توجيه 

للقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أمرا 
لمواكب المس�ؤولين كافة بعدم قطع الش�وارع 
خالل س�يرهم بالش�وارع أو إش�هار السالح، ما 
تزال العديد من المواكب غير آبهة بذلك، ما يربك 
حركة السير ويلحق الضرر بعشرات المواطنين 

يوميا.
كري�م عب�د الل�ه )37 عام�ا(، واح�د م�ن الذين 
تضرروا جراء تلك السلوكيات، ويتحدث عبد الله 
ع�ن امتعاضه من طريقة س�ير تل�ك معظم تلك 

المواكب، “كيف لهؤالء جلب الخير لنا وخدمتنا، 
وه�م ال يحترم�ون ح�ق الطري�ق، ال يهمهم إال 

أنفسهم”.
يتوق�ف قليال ع�ن الحديث ليأخذ نفس�ا عميقا، 
ث�م يتابع “ذات م�رة أصبت بإرباك ش�ديد بينما 
كنت أقود، جراء صف�ارات ومكبرات صوت أحد 
المواكب، ما تسبب باصطدامي بسيارة أخرى”، 
موضحا أن “الشارع كان مزدحما والموكب أراد 
مواصلة السير بس�رعة بأي وسيلة، بينما أفراد 

الحماية يشهرون بعض أسلحتهم من النوافذ”. 
أما س�عد حس�ين )45 عام�ا(، ال�ذي ال يروق له 
وضع الشارع، عزا الس�بب الى “تطبيق القانون 
بازدواجي�ة، فالمواكب والمس�ؤولين يتعاملون 
في الشارع كأنه ملكهم، دون أن يحاسبهم أحد، 
بينما اإلنسان البس�يط يحاسب من قبل المرور 

ألتفه األمور”.
اليكم�ن امتع�اض حس�ين م�ن طريق�ة س�ير 
المواكب فحسب، بل أيضا باالهانة التي قد تلحق 

بأي ش�خص قبل بع�ض عناصر تل�ك المواكب، 
حيث يقول، “لم ال وهم يعتبرون أنفس�هم فوق 
الجمي�ع”، موضح�ا أن “ذل�ك يجع�ل الكثيري�ن 

ينظرون الى تلك التصرفات بازدراء”.
كريم س�لمان )25 عاما( الذي لم يستطع ضبط 
أعصاب�ه، وتح�دث “، بانفعال بع�د أن تأخر من 
الوص�ول الى عمله “تقوم بع�ض المواكب التي 
تجوب شوارع بغداد بإرباك السير وقطع الطرق 
بس�هولة، وعل�ى الرغم م�ن الضرر ال�ذي يطال 

مس�تخدمي الط�رق، إال أن ذل�ك ليس بحس�بان 
تل�ك المواك�ب”، مش�يرا ال�ى أن “المس�ؤولين 

اليحتاجون الى هذه البهرجة أثناء تنقلهم”.
وأعلن�ت وزارة الداخلية، االثنين )8 كانون األول 
2014(، ع�ن توجي�ه صدر م�ن رئي�س الوزراء 
حيدر العب�ادي لمواكب المس�ؤولين بعدم قطع 
الش�وارع أو إش�هار الس�الح، مبينة أنه يش�مل 
الجمي�ع، فيم�ا أك�دت أنها س�تتخذ اإلج�راءات 

الالزمة بحق المواكب المخالفة.

        سعدون البياتي

مدين�ة بغداد كانت تزهو في ليلة الخميس من 
كل أسبوع وهي عادة قديمة تشير إلى التفاؤل 
وبه�ذه الليلة كونها مباركة ألنها تس�بق نهار 
الجمعة حيث العطلة األسبوعية ولكونه اليوم 
المبارك في الدين اإلس�المي ويتميز عن بقية 
أيام األس�بوع لتف�رده بطقوس مح�ددة مثل 
ص�الة الجمعة ذات المكان�ة الخاصة لدى الله 
ع�ز وجل وطبق�اً للس�نة النبوية الش�ريفة.. 
وأيض�اً يوم الجمعة هو اليوم المفضل إلجراء 
عملي�ات الخت�ان للصغ�ار واالعتب�ارات أيضاً 
ديني�ة.. كان أهل بغ�داد القدامى يس�تعينون 
بف�رق الموس�يقى الش�عبية إلضف�اء طاب�ع 
انف�ي  المناس�بتين  الف�رح واالبته�اج عل�ى 
الذكر.. ه�ذه الفرق الموس�يقية كانت تنتظر 
بف�ارغ الصب�ر اليومي�ن المباركي�ن ألنهم�ا 
يش�كالن العمود الفق�ري للعازفين من حيث 
توفير المردود المالكي المناسب لإلنفاق على 
عوائله�م وأيضاً مس�تلزمات أيجار محالت أو 
مكات�ب يتخذوها كمقرات دائم�ة لهم.. وأهل 
بغداد القدامى يعرف�ون أن مقرات هذه الفرق 
تتركز بالنس�بة لجانب الرصافة في منطقتي 
)الفضل وفض�وة عرب( وقد كانتا وما تزاالن 
من أش�هر مناطق بغداد الشعبية ذات الكثافة 

السكانية العالية.
أما في جانب الكرخ فمقرات هذه الفرق تتركز 
ف�ي مقاهي خاص�ة بمنطقة ع�الوي الحلة.. 
وعادة فأن هذه الفرق تحمل أس�ماء أصحابها 
أو أسماء أخرى مثل )األفراح، الوردة البيضاء، 

ليالي الفضل .. الخ(..

 أم�ا اآلالت الموس�يقية فتتآل�ف م�ن أب�واق 
هوائية نحاس�ية مختلفة األحجام إضافة إلى 
الطب�ول الكبيرة التي تعلق بواس�طة األحزمة 
ح�ول الرقبة فيم�ا يتم القرع بواس�طة كرات 
خش�بية مرتبط�ة بأع�واد طويلة تمس�ك عن 
طري�ق اليدي�ن.. وطبع�اً ال تخلو ه�ذه الفرق 
من عازفي الصاجات النحاس�ية الكبيرة التي 
تضفي على ألجواء إيقاعات صاخبة بين فينة 

وأخرى.. 
أم�ا المقطوع�ات الموس�يقية فأنها تناس�ب 
المناس�بات الس�عيدة وتعتمد على المقدمات 
اللحنية ألشهر األغاني الشعبية المتداولة على 
المقدم�ات اللحنية ألش�هر األغاني الش�عبية 
المتداولة ف�ي مثل هذه المناس�بات... وعادة 
فأن الفرقة الشعبية الواحدة ترتبط بالعديد من 
الحفالت على مدى يوم�ي الخميس والجمعة 
وهكذا ينبغي عليها وض�ع جدول زمني يتيح 
لها التنقل من أجل أحي�اء العديد من الحفالت 

لتعويض عن بقية أيام األسبوع..
 توجهن�ا إل�ى منطقة الفضل لمعرف�ة المزيد 
الموس�يقية  الف�رق  وأوض�اع  أح�وال  ع�ن 
الش�عبية.. وكان لن�ا لقاء م�ع إبراهيم صالح 
)65 عام�اً( صاحب فرقة )األن�وار( الذي قال 
أن الف�رق الش�عبية تش�كو من قل�ة العمل بل 
م�ا يش�به الكس�اد ألن التط�ور التكنولوجي 
وخاصة في الجوانب الفنية الموس�يقية ألغى 
الحاجة إلى خدماتهم في المناسبات السعيدة 
وأخذت العوائل تس�تعين بما يس�مونه بفرق 
ال��)دي جي( المتواضعة وكذلك بالتسجيالت 
خدم�ات  ع�ن  تع�وض  الت�ي  الموس�يقية 
الموس�يقى الشعبية. ويضيف إبراهيم صالح: 

لق�د ب�دأت بمزاولة ه�ذا العمل من�ذ منتصف 
الس�تينيات من القرن الماضي الفترة الذهبية 
للفرق الشعبية وكانت الحجوزات تنهال علينا 
إل�ى درجة أننا كن�ا وفي أحيان كثي�رة نتعذر 
عن االرتباط بسبب كثرة االلتزامات وصعوبة 
التوفي�ق بينها جميع�اً.. وعن الم�دة التي يتم 
االتف�اق بش�أنها م�ع أصحاب الف�رق يوضح 
أنها عادة ال تتجاوز الس�اعة الواحدة وأحياناً 
أقل من الساعة وكل شيء يعتمد على االتفاق 
بي�ن الطرفين وطبق�اً للفترة الت�ي يرغب بها 

أصحاب المناسبة.
 أما نافع ش�كر )54 عاماً( وهو صاحب فرقة 
تحمل أس�مه الش�خصي فأنه بدوره شكا من 
شحة الموارد بسبب تراجع االستعانة بالفرق 
الموسيقية الش�عبية في المناس�بات السارة 
بع�د أن كان�ت هذه المناس�بات تعتم�د تماماً 
على مشاركتها ووجودها وباعتبارها فعالية 
أساس�ية ال يمك�ن االس�تغناء عنه�ا إلتم�ام 
حف�الت الزفاف والختان.. وحمل بدوره توفر 
التس�جيالت الموس�يقية عن طري�ق األجهزة 

االلكترونية الحديثة مس�ؤولية اختفاء الفرق 
الش�عبية وتراج�ع دعوته�ا إلضف�اء الطابع 

االحتفالي على المناسبات السعيدة.
 ف�ي منطقة فضوة ع�رب القريبة م�ن الباب 
المفرج�ي  فاض�ل  الح�اج  التقين�ا  الش�رقي 
)88 عام�اً( ال�ذي يعتب�ر صاحب أق�دم فرقة 
موس�يقية ش�عبية بل هو عميد العازفين ألنه 
أرتبط بالعمل عازفاً عل�ى البوق منذ منتصف 
الثالثينيات من الق�رن الماضي.. يقول الحاج 
فاض�ل المفرج�ي أن�ه عش�ق ه�ذه المهن�ة 
من�ذ الصغ�ر وأتخذها مص�دراً وحي�داً للرزق 
ولإلنفاق على عائلت�ه وأوالده.. ويضيف: كنا 
ف�ي األربعينيات والخمس�ينيات وحتى نهاية 
الس�تينيات أي على امتداد ثالثة عقود نش�كل 
جزء مهم�اً م�ن الحي�اة البغدادي�ة بأفراحها 
وأحزانها ألنه كان للفرق الموسيقية الشعبية 
دوره�ا أيض�اً ف�ي ح�االت الوف�اة وخاص�ة 
رحيل البعض في س�ن الشباب وقبل الزواج.. 
ويوض�ح كانت الفرق الموس�يقية الش�عبية 
تس�تدعى ألداء ألح�ان ومقطوع�ات حزين�ة 
إلضفاء الطابع المأساوي المؤثر على الموكب 
الجنائزي المهيب... ويش�ير أيضاً إلى أن فرق 
الموس�يقى الش�عبية كانت تش�ارك أيضاً في 
االحتفاالت الت�ي ترافق عودة حجاج بيت الله 
من الديار المقدس�ة وكان ذلك جزءاً متمماً ال 
يمكن االستغناء عنه في احتفاالت العودة إلى 
جان�ب أفراد العائلة واأله�ل واألصدقاء.. كما 
كان الكثي�رون م�ن العوائل الميس�ورة مادياً 
يس�تعينون بالفرق الش�عبية عن�د احتفالهم 
بنج�اح أبناءه�م م�ن مرحل�ة االبتدائي�ة إلى 
المرحل�ة المتوس�طة، وهك�ذا. س�ألنا الحاج 

فاض�ل المفرجي عن أش�هر المناس�بات التي 
ش�ارك فيها ضمن عش�رات الف�رق البغدادية 
باأللحان الحزينة عند تش�ييع جنازة المغفور 

له الملك غازي عام 1939.
 لقد كان مش�هداً ال يمكن أن يطوله النس�يان 
فق�د اختلطت أصوات بكاء ونحيب البغداديين 
رجالً ونساًء مع أصوات الموسيقى الجنائزية 
لتضف�ي عل�ى موك�ب التش�ييع األس�طوري 
مش�هداً من الح�زن واللوعة واألس�ى العميق 
عل�ى رحي�ل ملك الع�راق وه�و ف�ي عنفوان 
شبابه.. وبعيداً عن األحزان فقد شارك فاضل 
المفرج�ي عل�ى رأس فرقته الموس�يقية في 
االحتف�االت الكبي�رة التي عم�ت مدينة بغداد 
لمناس�بة تتويج المرحوم الملك فيصل الثاني 
في مايس ع�ام 1953.. يتذكر كي�ف أن الملك 
فيص�ل الثاني كان يحيي الجميع واالبتس�امة 
تعل�و وجهه المش�رق فيما يقف عل�ى جانبه 

خاله الوصي على العرش األمير عبد اإلله.
 أيام ل�ن تعود ولن تتكرر، هك�ذا يقول الحاج 
فاض�ل الفراج�ي وهو يتحس�ر عل�ى األمس 
الجمي�ل حي�ث يأخ�ذه الحني�ن الج�ارف إلى 
س�نوات ش�هدت أمج�اد الف�رق الموس�يقية 
الشعبية.. تترقرق الدموع في عينية ويحتضن 
آالته الموسيقية القديمة التي تتجاوز أعمارها 
النصف ق�رن وكأنه يحتضن أحف�اده الصغار 
بكل حنان ورقة وعاطفة جياشة ولسان حاله 
يقول:ل�كل زم�ن عاداته وتقالي�ده وحكاياته 
وأدوات�ه الفني�ة ف�ي المناس�بات المختلفة.. 
وهك�ذا علينا القبول بالمتغيرات رغم مرارتها 
وقسوتها أحياناً ولكنه حكم الزمن ..أنه حكم 

القوي..

رغم التوجيهات الر�سمية
بعض مواكب املسؤولني ما تزال تقطع الطرق

فرق املوسيقى الشعبية.. أرث املايض اجلميل
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بع�د إلق�اء القبض عل�ى عصاب�ة متخصصة 
بتزوي�ر العم�الت وبحوزته�ا 12 مليون�ا من 
فئ�ة ‘1000’دينارفي بغداد واإلعالن عن حجم 
الرشا الهائل في بعض مؤسسات الدولة وبعد 
ان اصبح كل ش�يء قابال للتزوير بدءاً بالعملة 
النقدي�ة، وانتهاًء بأص�وات الناخبين ومروراً 
بجوازات السفر، والبطاقة التموينية، وهوية 
االحوال المدنية، وشهادة الجنسية، والشهادات 
العلمي�ة، وتزوي�ر الصك�وك المصرفي�ة كان 
البد لهذا الملف ان يفت�ح وللولوج في دهاليز 

التزوير ودياجيره المظلمة، 
التقين�ا الخبير المصرفي ،حس�ين الياس�ين، 
وس�ألناه ع�ن العمل�ة وكي�ف يت�م تزييفه�ا 

فأجابنا قائال:
التج�اري  للتب�ادل  وس�يلة  ه�ي  العمل�ة   –
والنفع�ي، وتخزين للقيم وأداة لالدخار، وهي 
حلقة الوصل بين اقتصاد بلد وآخر، وهي اداة 

للتبادل والتحاسب.
وأردف قائ�ال ، ان ‘ تزيي�ف العم�الت يش�كل 
نوع�ا م�ن أخط�ر ان�واع الغ�ش والخديع�ة 
وأخطرها على االط�الق، ويتم بطرق متعددة 
لعل من اش�هرها طريقة )الكاميرا(، وطريقة 
)الس�كنر( وطريقة )الكويك كوبي( وطريقة 
)النك جي�ت(، علما بأن تزيي�ف العملة له آثار 

خطيرة مدمرة في االقتصاد وفي سيادة الدول 
النامي�ة مما يجعله�ا زبونا دائما ومس�تهلكا 
دائم�ا من دون االنت�اج والصناع�ة والتطور، 
والى هذا تس�عى اجهزة المخاب�رات العالمية 
واالقليمية حين تعبث باستمرار باقتصاديات 

الدول’.
* أنواع التزييف ؟

-التزيي�ف ان�واع فهن�اك التزيي�ف بالرس�وم 
امكاني�ات  باس�تخدام  والتزيي�ف  اليدوي�ة، 
بالطباع�ة،  والتزيي�ف  الملون�ة،  التصوي�ر 
والتزيي�ف بالكومبيوتر، وقد يك�ون التزييف 

جزئياً، أو كلياً.
* كيف يتم ترويج العمالت بعد تزييفها ؟

-لك�ي يت�م ترويج العمل�ة المزيف�ة ال بد من 
االس�تعانة ببعض أمناء الصناديق او العاملين 
في الش�ركات التي تصرف الرواتب والنفقات 
أو النوادي، مع استخدام سمعة بعض التجار، 
وكب�ار المتعاملين مع البن�وك ممن يمتلكون 
ارصدة كبيرة تجعلهم فوق مستوى الشبهات، 
فض�ال على اس�تخدام اس�لوب االحتيال جراء 
صفقات كبيرة، أو اصطياد المغفلين والعامة 
م�ن الناس لتمرير العمل�ة المزيفة وترويجها 
وه�ذا م�ا يح�دث حي�ث عصاب�ات الجريم�ة 
المنظم�ة ف�ي كل م�كان، م�ع وج�ود قليلي 
الخبرة والكفاءة فض�ال على ضعاف النفوس 
ف�ي مواق�ع المس�ؤولية كأمن�اء للصنادي�ق 

أو المص�ارف والبن�وك، والمراف�ئ والموانئ 
والنق�اط الحدودية األمر الذي يس�هل دخول 
العملة المزيفة مع المخدرات والمواد الغذائية 
التالف�ة الت�ي تحم�ل تواري�خ صنع م�زورة، 
وكذلك األدوية ‘االكس�باير’ والمواد الصناعية 
والتجارية التالفة والبضائع المغشوش�ة التي 
اخضع�ت للتزوي�ر والغش الصناع�ي وتغيير 
لمواعيد النفاذ واالنتاج، االمر الذي تسبب في 
مقت�ل وهالك االل�وف من األبري�اء في عملية 
اب�ادة جماعي�ة ال تق�ل س�وءاً عن الس�يارات 
المفخخ�ة الت�ي تحص�د ارواح االبري�اء ف�ي 

االسواق الشعبية والتجمعات السكانية!!.
* ماه�ي ان�واع التزوي�ر والتزيي�ف األخ�رى 

ماخال العمالت ؟
– م�ن أنواع التزوير التي ش�اعت ف�ي العراق 
عملي�ة تزوير ج�وازات الس�فر وتزوير هوية 
الجنس�ية  وش�هادات  الش�خصية  االح�وال 
ومنحه�ا ألناس م�ن خارج الع�راق ليصبحوا 
بقدرة ق�ادر من ابناء الرافدي�ن ومن اصحاب 
العقارات واالمالك في ذات الوقت الذي وصلت 
في�ه اع�داد المهاجري�ن العراقيي�ن االص�الء 
بح�دود ال�� 4 ماليي�ن مهاجر بمع�دل 3 االف 
يومياً في مرحلة ما، ومن اش�كال التزوير في 
العراق تزوير النسب السكانية لتغيير التوازن 

الديمغرافي في مناطق من العراق .
وبش�أن ظاهرة الصكوك المزورة تحدث رجل 

االعم�ال ،حارث العزاوي ، عن رأيه بخصوص 
تنام�ي اس�تخدام الصك�وك الم�زورة، قائال: 
‘الحقيقة ان تصاعد اس�تخدام ه�ذا النوع من 
الصكوك يشكل خطراً يهدد االقتصاد العراقي 
برمت�ه وخصوصا بع�د تورط بع�ض الدوائر 
الرسمية بهذه الصكوك والحصول على مبالغ 
كبي�رة ج�داً وصل�ت في بع�ض االحي�ان الى 
ملي�ارات الدنانير، باس�تخدام اس�اليب تقنية 
متط�ورة يصع�ب اكتش�افها وتمييزه�ا من 

موظفي المصرف انفسهم’.
واض�اف الع�زاوي: ‘ان حص�ول بعضهم على 
صك�وك معتم�دة عائ�دة ال�ى دوائر رس�مية 
تحمل ارقاما واس�ماء مؤسس�ات عراقية قد 
س�بب لنا نحن رجال االعم�ال واعضاء غرف 
التج�ارة هلعا حقيقي�اً خوفا عل�ى مدخراتنا 
في المصارف العراقية س�واء الجاري منها او 

التوفير’.
وبن�اء عل�ى ذلك نقت�رح ان تس�رع الحكومة 

باس�تخدام الصكوك الممغنطة، التي تحد من 
عمليات التزوير مع حث الخطا، جدياً لمطاردة 
مزوري الهويات الشخصية، فغالبا ما يستخدم 
اصح�اب الصك�وك المزورة ، هوي�ات مزورة 
ايض�ا تحم�ل اس�ماء وهمية ايضا لمس�اعدة 
بع�ض الموظفين من ضع�اف النفوس داخل 

المصارف وهم قلة على ما نعتقد .
اما بشأن الرشا التي لعنها الله تعالى، ورسوله 
المصطف�ى صل�ى الله عليه وس�لم حين قال: 
لع�ن الله الراش�ي والمرتش�ي والرائش ‘ فقد 
اصبح�ت عرفا ف�ي جميع دوائر ومؤسس�ات 
الدولة ب�دءاً باالس�تعالمات وانته�اًء بالمدير 

وعلى عينك يا تاجر من دون حياء أو خجل!!’
ومما يؤس�ف عليه حقاً أن تصبح الرشا عرفا 
س�يئا ط�ال اجه�زة الدولة جميعه�ا من دون 
اس�تثناء حتى ان المواط�ن العراقي المغلوب 
عل�ى امره اذا ما أرغمت�ه الظروف الى متابعة 
معامالته في أية وزارة او دائرة حكومية فانه 
يعلم مسبقا بأن عليه أن يصطحب معه إضافة 
الى البطاق�ة التمويني�ة والصور الش�خصية 
وهوية االحوال مبلغا من المال )لدهن السير( 
كم�ا يطلق عليه�ا محلي�ا واال ف�ان المعاملة 
س�تذهب ادراج الري�اح، ومم�ا يؤس�ف عليه 
ايضاً ان تصبح الرش�ا امرأ مس�لما به من قبل 
المواط�ن عند ذهابه الى أية مؤسس�ة إلتمام 

معاملة رسمية.

شا تزوير العملة والرِّ
 آفتان  تنخران  االقتصاد  العراقي  وتدمرانه
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وبعد مخاض عسير تشكلت الحكومة 
الن�واب  مجل�س  ليص�وت   , العراقي�ة 
بالتواف�ق على ش�خص الس�يد العبادي 
رئيسا للوزراء ألربعة أعوام مقبلة, وقد 
نالت تش�كيلة الحكومة استحس�ان كل 
األطراف السياسية الداخلية والخارجية, 
فضالً عن االرتي�اح والدعم الدولي الذي 
حظيت ب�ه حكومة العبادي، والس�يما 
من جان�ب الواليات المتح�دة واالتحاد 
االوربي. وقد مثلت تل�ك الخطوة بارقة 
أم�ل للعراقيي�ن للتخل�ص م�ن كابوس 
اإلرهاب “الداعشي”, بمساعدة الواليات 
المتح�دة. وق�د ج�اءت تلك المس�اعدة 
األميركية عبر تش�كيل التحالف الدولي 
لمحارب�ة تنظيم داعش اإلرهابي، إال أن 
هذا التحالف - وبعد مرور أش�هرعدة - 
خيب اآلمال، ولم يكن جادا في تقويض 
تنظيم داعش والحد م�ن خطره, وعلى 
المتح�دة ه�ي  الوالي�ات  أن  م�ا يب�دو 
ذاته�ا غي�ر ج�ادة ف�ي ذل�ك. فاألخيرة 
وبع�د تنصله�ا م�ن تفعي�ل االتفاقي�ة 
االس�تراتيجية بي�ن بغداد وواش�نطن, 
وبعد ربطها مساعدة الحكومة العراقية 
بتشكيل حكومة جديده تضم كل أطياف 
ومكون�ات المجتم�ع العراق�ي, جاءت 
بتشكيل ما يسمى ب�”التحالف الدولي”, 
والذي تشكل أساس�اً لحماية أمن إقليم 
كردس�تان بعدما هوجم من قبل تنظيم 
داعش وكان على شفا حفرة, لوال تدخل 
الطي�ران األميرك�ي. فالتحال�ف الدولي 
بقي�ادة الواليات المتح�دة غير جاد في 
درء الخط�ر “الداعش�ي” ع�ن الع�راق, 
وعلى ما يبدو أن واش�نطن عازمة على 
إطال�ة الحرب في العراق وجر البالد إلى 
حرب استنزاف لقدرات الجيش والقوات 
األمنية والحش�د الش�عبي, واس�تنزاف 
لقدرات�ه المالية واالقتصادي�ة، وإنهاك 
المؤسس�ة األمني�ة. والدلي�ل على عدم 
جدي�ة الوالي�ات المتح�دة على حس�م 
تل�ك  ه�ي  الع�راق,  لصال�ح  المعرك�ة 
طي�ران  يس�قطها  الت�ي  المس�اعدات 
التحالف الدولي بش�كل متكرر بمناطق 
خاضعة لسيطرة داعش, ودائماً ما تبرر 
أنها س�قطت عن طريق الخطأ وبحجج 
غير منطقية. فالحرب اليوم بين الجيش 
العراقي والحشد الشعبي من جهة وبين 
تنظي�م “داع�ش” من جه�ة أخرى, هي 
حرب كر وفر, وهذا م�ا تريده الواليات 
المتح�دة لك�ي ال يك�ون هن�اك ط�رف 
منتصر وطرف مهزوم, وهذا من شأنه 

أن يمد في عم�ر المعارك وعمر الصراع 
وب�دون ج�دوى، وهو اله�دف المخفي 
الس�تراتيجية الوالي�ات المتح�دة ف�ي 

العراق.
أما بالنس�بة للضرب�ات الجوية التي 
ينفذها طي�ران التحالف ف�ي الموصل، 
فهي ضربات لش�ل حرك�ة التنظيم كي 
ال يتم�دد عل�ى ح�دود إقليم كردس�تان 
لي�س إال, وليس ضربات من ش�أنها أن 
تنهي قوة ذلك التنظيم. وحتى الطلعات 
الجوية التي ينفذها طيران التحالف في 
مدينة الرمادي، لم تقدم ش�يئا ملموسا 
أب�داً؛ ألن الح�دود م�ع س�وريا باتجاه 

الرم�ادي هي طريق س�الك للتنظيم في 
إدخال األس�لحة والجهادين اإلرهابيين 
وتحت أنظ�ار رادارات الطي�ران الدولي 
م�ن دون فع�ل أي ش�يء, فض�اًل ع�ن 
تقاع�س طي�ران التحال�ف ف�ي تقديم 
الدع�م للجي�ش والحش�د الش�عبي في 
حربه بمحافظة ص�الح الدين ومناطق 
من محافظة ديالى.فاالستراتيجية التي 
تتبعها الوالي�ات المتحدة األميركية في 
الع�راق قائم�ة على أس�اس إطال�ة أمد 
الحرب وتشتيت قدرات الجيش العراقي 
المعرك�ة  وجع�ل  الش�عبي,  والحش�د 
معركة اس�تنزاف بي�ن تنظيم “داعش” 

والحشد الش�عبي أو ما تس�ميه أميركا 
“المليش�يات الش�يعية”, وهذا سيصب 
باألخير في مصلحة أميركا؛ ألن )الحشد 
الش�عبي و”داع�ش”( كليهم�ا يمث�الن 
خطراً كبي�راً على المش�روع األميركي 
ف�ي الع�راق والمنطقة، وكليهم�ا أيضاً 
غير مرغ�وب بهم م�ن قبل واش�نطن, 
فاس�تمرار الحرب بين داعش والحش�د 
الش�عبي م�ن دون تف�وق ط�رف عل�ى 
حساب الطرف اآلخر سيؤدي - وبال شك 
- إلى إنهاك واس�تنزاف الطرفين, وهذا 
ما تسعى إليه واش�نطن وحلفاؤها. إن 
إشغال المليشيات الشيعية بالحرب في 

العراق وإبعادهم عن الحرب في سوريا, 
والعم�ل على مش�روع تقس�يم العراق, 
ه�و جزء من مخطط مش�روع الش�رق 
األوسط الكبير, وعدم إخضاع المنطقة 
للنفوذ اإليراني؛ ألن الواليات المتحدة لم 
تثق في المليش�يات الشيعية في تحرير 
مناط�ق ومحافظات س�نية تخوفاً من 
س�يطرة تلك المليش�يات التابعة إليران 
على تلك المناطق, وهذا سيزيد من تمدد 
النف�وذ اإليران�ي في العراق، والس�يما 
ف�ي المحافظ�ات الس�نية، وه�و األمر 
الذي تخش�اه واش�نطن. وربم�ا تكون 
الوالي�ات المتح�دة متأني�ة ف�ي تحرير 

تلك المناط�ق وإنهاء تنظي�م “داعش”؛ 
لعدم رغبتها في مس�ك االرض من قبل 
المليشيات الشيعية, وقد تكون بانتظار 
تمري�ر قانون الحرس الوطني ليمس�ك 
ب�دالً  المح�ررة  الس�نية  المحافظ�ات 
من تلك المليش�يات, حتى يبعد ش�رور 
الخط�ر اإليران�ي عن تل�ك المحافظات، 
وكخطوه للمضي بمش�روع التقس�يم. 
إن تخوف الواليات المتحدة من انتصار 
المليش�يات الش�يعية )الحشد الشعبي( 
في الح�رب على “داع�ش”, هو تخوف 
نات�ج م�ن الخش�ية م�ن تم�دد النفوذ 
اإليراني, وتأثيره السلبي على المصالح 
االميركي�ة في المنطق�ة، وهذا ال يعني 
اس�تبعاد التعاون األميرك�ي - اإليراني 
في العراق لمواجهة تنظيم “داعش”, إال 
أن هذا التعاون ربما يتوقف على النجاح 
األميرك�ي - اإليران�ي ف�ي المفاوضات 
القائمة بشأن البرنامج النووي اإليراني. 
ففي حال نجاح تل�ك المفاوضات, فمن 
المؤم�ل أن يكون هن�اك تعاون أميركي 
- إيران�ي في الع�راق لمواجه�ة تنظيم 
“داع�ش”؛ ألن نجاح تل�ك المفاوضات 
للوالي�ات  اطمئن�ان  رس�ائل  س�يبعث 
المتحدة وال�دول اإلقليمية ودول العالم 
وترس�انتها  اإليراني�ة  النواي�ا  بش�أن 
النووية.إذاً، كل هذه السيناريوهات تضع 
صانع الق�رار العراقي أمام خيارين: إما 
القبول بهكذا وضع وجر البلد إلى حرب 
ال يعرف نتيجته�ا وربما تكون نتيجتها 
صفري�ة, أو اتخ�اذ الق�رارات الحكيمة 
والمدروسة في محاربة التنظيم بقوات 
عراقية من خ�الل تفعيل قانون التجنيد 
اإللزامي, وع�دم االعتماد على الواليات 
ووض�ع  الدول�ي,  بتحالفه�ا  المتح�دة 
الخطط العس�كرية المدروسة جيداً في 
اس�ترجاع مدين�ة الموصل, والتنس�يق 
مع قوات البيشمركة والعشائر العربية 
الع�راق، ومس�ك  الس�نية ف�ي ش�مال 
الحدود بش�كل جيد, ومسك األرض في 
المناط�ق المحررة وفقاً لخطة الخطوة 
خط�وة, أي تحرير المنطقة ومس�كها 
بش�كل جيد ومن ث�م االنتق�ال لتحرير 
المنطق�ة األخرى, وهذا ب�دوره يتطلب 
تكاتفا سياس�يا واجتماعيا, والتخلص 
من فس�اد المؤسسة العس�كرية, يمثل 
الخط�وة األولى لنجاح إعادة الس�يطرة 
وكس�ب الحرب ضد تنظيم داعش, وكل 
ذلك يتطلب قرارات مدروس�ة وحكيمة 

من قبل صانع القرار العراقي.

االسرتاتيجية األمريكية اخلفية ملواجهة »داعش« يف العراق
       ميثاق مناحي

الولي��ات املتحدة التي ربطت م�ساعدتها للحكومة العراقي��ة يف حربها �سد الإرهاب بعد ا�ستيالء “داع�ش” على مدينة املو�سل منذ حزيران املا�سي يف عهد حكومة ال�سيد املالكي, التي بلغ 
فيها تذبذب العالقة بني بغداد ووا�سنطن درجة عالية من الفتور؛ نتيجة لل�سيا�سات اخلاطئة التي اتبعتها

احلكومة ال�سابقة جتاه اخل�سوم وال�سركاء ال�سيا�سيني, والتفرد بالقرار ال�سيا�سي والع�سكري. حينها دق ناقو�ش اخلطر الأمريكي, فو�سعت الفيتو على تويل ال�سيد املالكي للولية الثالثة؛ 
لأنه��ا راأت فيه م�ستقبل م�س��روع دكتاتوري, وعنوانًا لتفرد �سلطوي فئوي, لرتبط الوليات املتحدة تلك امل�ساعدة بت�سكيل حكوم��ة عراقية وطنية ت�سم كل مكونات ال�سعب العراقي, ومن 

جميع املذاهب والقوميات والأقليات دون ا�ستثناء, والعمل على ت�سحيح اأخطاء احلكومة ال�سابقة. 

        فيليب ستيفنز

ال عليكم من أوروبا. تس�تطيع بريطانيا 
دائم�ا أن تلعب أمام أمري�كا الدور الذي لعبه 
اإلغري�ق أمام روما القديمة. فكرة أنه توجد 
عالقة خاصة مع واش�نطن تعتبر بديال أكثر 
قب�وال لبريطانيا م�ن االنخراط ف�ي قارتها 
الخاصة، ه�ي فكرة طالما كان�ت وهما في 
عق�ول المناهضي�ن للتكام�ل األوروبي في 
بريطاني�ا. إذا كان�ت هذه الفك�رة صحيحة 
أص�ال – الح�ظ أنها كان�ت تب�دو ُمريبة قبل 
أكثر من نص�ف قرن عندما درس�ها هارولد 
ماكمي�الن، رئي�س ال�وزراء آنئ�ذ – فه�ذه 
اللحظ�ة اختفت منذ فترة طويل�ة. إذا تخّيل 
ديفيد كاميرون الذي يزور واش�نطن، خالف 

ذلك فإنه سيتحرر من هذا الوهم.
البريطان�ي،  ال�وزراء  لرئي�س  بالنس�بة 
الزيارة إلى واش�نطن فرص�ة للحصول على 
ص�ورة جماعي�ة لفترة ما قب�ل االنتخابات. 
بالتأكيد، هناك جدول أعمال حافل لمحادثاته 
مع باراك أوباما، وال سيما األعمال اإلرهابية 
في فرنسا، والحملة العسكرية ضد الجماعة 
التي تدعو نفس�ها الدولة اإلسالمية، وتدّخل 
روس�يا الُمس�لّح في أوكرانيا. لكن ما يريده 
كاميرون بالفعل، هو “صور شخصية” لفترة 
ما قب�ل االنتخابات مع الرئي�س األمريكي - 
صور ُتظِهر الزعيمين وهما يقفان جنباً إلى 
جن�ب في عالم خطير. ربم�ا تكون الواليات 
المتح�دة قوة عظمى متالش�ية إل�ى حد ما 
ه�ذه األيام، لك�ن أوباما ال ي�زال ينثر الغبار 

السحري على الزّوار إلى البيت األبيض.
فيما َيِعد بأن تكون انتخابات متقاربة في 
شهر أيار )مايو(، آمال كاميرون في هزيمة 
ح�زب العمال برئاس�ة إد ميليباند تعتمد في 
جزء كبي�ر على تصنيفات�ه القيادية األعلى. 
يق�ول المس�اعدون “إن حقيق�ة أن�ه حصل 
على ع�رض بالمبيت في البي�ت األبيض في 
وق�ت قريب من يوم االقتراع ُتظهر أنه أيضاً 

هو اختي�ار الرئيس األمريكي”. وُيش�يرون 
إلى التماثل: تماماً قبل االنتخابات األمريكية 
عام 2012، أقام أوباما م�ع الملكة إليزابيث 
ف�ي قصر باكنجه�ام. من واش�نطن تحصل 
على وجهة نظر أكثر دقة لهذه العالقة. وهي 
أن الرئيس بإمكانه القيام بأعمال مع رئيس 
ال�وزراء. وأن الزعيمي�ن متفاهم�ان ج�داً، 
ويعرفان كيف يتمس�كان بج�دول األعمال. 
ثم إن واشنطن الرسمية لم تفهم تماماً ماذا 
س�تجني من ميليباند، لذلك االستمرارية لها 
حس�ناتها. مع ذل�ك، يوجد عنصر أساس�ي 
للبي�ان االنتخاب�ي لح�زب المحافظين يترك 
الحكوم�ة األمريكي�ة ف�ي أحس�ن األحوال 
مرتابة وأحياناً الذعة. بعضهم سمع الرئيس 
وهو يسأل باستغراب شديد عن الدافع الذي 
يجع�ل أي زعي�م بريطاني يفكر في س�حب 

الجس�ر المتح�رك م�ع االتح�اد األوروبي؟ 
وجه�ة النظ�ر التقليدي�ة في أروق�ة اإلدارة 
األمريكية هي أن ما ُيس�ّمى خروج بريطانيا 
م�ن االتحاد األوروبي س�يكون أم�راً كارثياً 
بالنسبة لبريطانيا، وسيئاً بالنسبة ألوروبا، 
وُيلح�ق أضراراً بالنس�بة للتحالف األوروبي 
الوطني�ة  للمصال�ح  ومعادي�اً  األطلس�ي، 
للواليات المتحدة. ما ال ش�ك في�ه أن أوباما 
س�يكون لبق�اً في المناقش�ات م�ع ضيفه، 
لكن الرس�الة األساس�ية ال يمك�ن أن تكون 
أكثر وضوحاً. ألم يتعلّم كاميرون، الذي وعد 
بإجراء اس�تفتاء على عضوي�ة بريطانيا في 
االتحاد األوروبي بحلول عام 2017، درس�ه 
م�ن تقارب األص�وات ف�ي االس�تفتاء على 
استقالل اسكتلندا؟ ونعم، تمت مالحظة عدم 
دعم ميليباند لالستفتاء على عضوية االتحاد 

األوروبي في البيت األبيض. أسهم بريطانيا 
في واش�نطن ليس�ت في أعلى مس�توياتها. 
بالنسبة لكاميرون، س�مة “الحليف األقدم” 
الت�ي منحته�ا الواليات المتحدة إلى فرنس�ا 
في أعق�اب الهجمات اإلرهابي�ة في باريس 
ه�ي أق�ل ما ُيق�ال إنها غي�ر مريح�ة. األمر 
األكث�ر إث�ارة لالهتم�ام، والمه�م بدرجة ال 
يس�تهان بها، هو التح�ّول في مرك�ز الِثقل 
الجيوسياس�ي إل�ى برلين. أوبام�ا، بما لديه 
م�ن تحّدي�ات كثي�رة أخ�رى بين يدي�ه في 
السياس�ة الخارجية، مقتنع أن تأخذ ألمانيا 
زم�ام األمور بصياغة اس�تجابة الغرب على 
العدوان الروس�ي في أوكرانيا. وجهة النظر 
األمريكي�ة ع�ن أوروب�ا، عن�د تجريدها من 
المجامالت الدبلوماس�ية، هي بما أن ألمانيا 
تدفع معظم فواتير أوروبا، فإن المستشارة 

أنجي�ال ميركل تقريباً هي م�ن ُيدير العرض. 
المسؤولون األمريكيون أنفسهم يقولون إن 
عادة التعاون مع بريطاني�ا عميقة الجذور. 
باري�س وبرلي�ن لديهم�ا معاه�دة اإلليزي�ه 
الخاصة بهما؛ الوالي�ات المتحدة وبريطانيا 
لديهم�ا عالقة أمن واس�تخبارات فريدة من 
نوعها. عندما تقوم الواليات المتحدة بحشد 
الدع�م بين حلفائها، في أغلب األحيان تكون 
لندن هي المكان األول ال�ذي تقوم بزيارته. 
م�ع ذل�ك، امتي�از وص�ول بريطاني�ا يعتمد 
إل�ى حد كبير على افت�راض أنها تملك صوتا 
رائدا في تش�كيل ُصنع القرار األوروبي. عند 
استبعاد األمر األخير، فإن األمر األول يصبح 
ضعيفا بشكل حاسم. لكن األمريكيين لديهم 
مخاوف أخرى. تثار الشكوك بسبب األصوات 
البرلماني�ة التي تحّد من مش�اركة بريطانيا 

في التحال�ف ض�د المتطرفين اإلس�الميين 
في س�ورية والع�راق. احتمال إج�راء مزيد 
م�ن التخفيض�ات ف�ي ميزاني�ة الدف�اع في 
المملك�ة المتح�دة - الت�ي رف�ض كاميرون 
اس�تبعادها - دفعت المسؤولين األمريكيين 
إلى التس�اؤل م�ا إذا كان حليفهم سيس�تمر 
ف�ي القي�ام بنصيبه م�ن العم�ل. الحكومة 
البريطاني�ة تحب التباهي بق�درات بريطانيا 
الكام�ل”. بينم�ا  الطي�ف  العس�كرية “ذات 
تق�ول واش�نطن إن كثيرا من ه�ذه القدرات 
ق�د ت�م تفريغها. لم يغ�ب عن ب�ال الواليات 
المتحدة أن المملكة المتحدة هي اآلن واحدة 
من الدول القليل�ة الواقعة على جزيرة بدون 
طائ�رات فّعال�ة للدوري�ات البحري�ة، أو أن 
أفضل م�ا في اس�تطاعتها تقديم�ه للحملة 
الجوي�ة ض�د القوى اإلس�المية ف�ي العراق 
هو قاذفات قنابل تورنيدو القديمة س�تذهب 
قريب�اً إلى س�احة الخ�ردة. يقول مس�ؤول 
أمريك�ي ب�ارز “إن بريطانيا ه�ي عند نقطة 
انعط�اف. مزيد م�ن تخفيض�ات الدفاع من 
شأنها أن تدعو للتساؤل بشأن دورها حليفا 
عس�كريا موثوق�ا”. بعضهم ف�ي بريطانيا 
س�يقول إن هذا كله جي�د: لقد خاضت البالد 
نصيبه�ا م�ن القتال في الح�روب إلى جانب 
الواليات المتحدة. بشكل سطحي هذه حجة 
مغري�ة بالنس�بة إلى ق�وة متوس�طة لديها 
عج�ز وديون مرتفعة. ه�ذه الحجة تتجاهل 
الحقائ�ق غي�ر المريحة لحال�ة الفوضى في 
العال�م الحالي. باس�تثناء الواليات المتحدة، 
الديمقراطي�ات الغربي�ة تفتقر إل�ى الموارد 
للحفاظ على أمنها. لقد الحظ بالمرس�تون، 
وزير الخارجية البريطاني في القرن التاسع 
عشر، على نحو معروف، أن القوى العظمى ال 
تملك حلفاء دائمين، فقط مصالح. الواليات 
المتحدة اليوم هي أيضاً غير عاطفية بش�أن 
مس�عاها للحص�ول عل�ى المي�زة الوطنية. 
بريطاني�ا مهمة ف�ي واش�نطن، لكن درجة 

أهميتها في مدى مساهمتها.

حقائق أمريكية ال ترس كامريون!
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بيل يدخل تاريخ الليغا من أوسع األبواب

اكدت مصادر اعالمية قطرية 
ان ادارة ن�ادي الوك�رة تدرس 
عودة الس�فاح العراقي يونس 
محمود اىل صفوف فريق الكرة 
خالل فرتة االنتقاالت الشتوية 
الحالي�ة .وبدأت يف رسية تامة 
مفاوضات الوك�رة مع يونس 
وال�ذي رحب بالع�رض وطلب 
التأجيل الرسمي اىل بعد انتهاء 
بطولة كأس اس�يا باس�رتاليا 
الت�ي يش�ارك فيه�ا الس�فاح 
كابتن منتخب اسود الرافدين.

المستقبل العراقي / متابعة

الوكرة يدرس عودة السفاح اىل صفوفه

شنيشل عازم عىل اللعب بطريقة هجومية رصحية لتسجيل اكرب عدد من االهداف

 دخ�ل الدويل الويل�زي غاريث بي�ل مهاجم 
ن�ادي ريال مدريد اإلس�باني تاريخ الدوري 
اإلس�باني م�ن أوس�ع أبواب�ه، باحتالله 

املركز الثالث كأكثر بريطاني يسجل لفريق 
واح�د يف الليغا، بعدما هز ش�باك  خيتايف يف 
املباراة الت�ي انتهت بثالثة  أه�داف نظيفة 
لريال مدريد عىل ملعب كولسيوم الفونسو 

برييز.

ووصل بيل إىل هدفه التاسع هذا 
املوس�م يف الدوري اإلسباني، 
لريفع رصي�ده إىل 24 هدفاً 
املوس�م  من�ذ  ال�دوري  يف 
املايض، ليعادل بذلك رصيد 

اإلس�كتلندي س�تيف أرش�يبالد مهاجم 
نادي برشلونة وإسبانيول السابق.

ويب�دو أن وصول بيل إىل املركز األول 
كأكثر العب بريطاني يسجل لفريق 
واحد يف تاري�خ الليغا لي�س صعباً، 

حي�ث لم يتبق�ى أمامه س�وى اإلنجليزيان 
جون ويليام الدريدج مهاجم ريال سوسيداد 
الس�ابق الذي يمتل�ك 33 هدفاً س�جلهم يف 
موس�مني، وجاري لينيكر مهاجم برشلونة 

السابق صاحب ال�42 هدفاً.

المستقبل العراقي / وكاالت 

أك�د مدرب املنتخب الوطني رايض شنيش�ل ان 
وض�ع املنتخب أفضل بكث�ري يف كانبريا، معتربا 
أن األهم هو عدم وجود الرطوبة يف هذه املدينة 

عكس مدينة برزبن التي عانى منها الالعبون.
واض�اف شنيش�ل إن التفاؤل موج�ود بحصد 
النقاط الثالثة من الفريق الفلسطيني ولكن ال 
يجب أن يكون تفاءلنا عىل حس�اب التقليل من 
قوة الفريق الفلس�طيني ألنه يمكن أن يش�كل 
مفاج�أة ع�ىل أي فري�ق يقابله ألن�ه املنتخب 
الوحيد الذي يلعب من دون ضغوطات وهذا ما 
يجب أن نضعه يف حس�اباتنا، وبالتايل احرتامه 

يمكننا من تقديم مباراة قوية.
وكشف شنيشل سنحاول دخول املباراة بأفضل 
تشكيلة ممكنة تخول لنا تقديم مستوى مميز 
وعلين�ا العمل بجدية وجهد كبري س�واء االن او 
يف الفرتة القادمة يف حال تأهل منتخبنا ان شاء 

الله.
فيم�ا كش�ف مصدر مق�رب من وف�د املنتخب 
كانب�ريا  مدين�ة  يف  حالي�ا  املوج�ود  الوطن�ي 
االسرتالية عن ارصار املدرب رايض شنيشل عىل 
انهاء املباراة مبكرا واعتماده اكثر من مهاجم 

لحسم التأهل اىل الدور الثاني.
وقال املصدر ان املدرب رايض شنيشل عازم عىل 
اللعب بطريقة هجومية رصيحة لتسجيل اكرب 
عدد من االهداف خشية وقوع مفاجأة يف مباراة 
الياب�ان واالردن قد تربك حس�ابات الالعبني يف 
التأهل السيما ان حسم البطاقتني سيكون عىل 
فارق االهداف اذا ما تس�اوت املنتخبات الثالثة 

يف عدد النقاط.
واض�اف املص�در: ان شنيش�ل مل�ح بالن�زول 
م�ن بداية املب�اراة باملهاجمني يون�س محمود 
ومروان حسني وجستن مريام خلفهما معتمدا 
عىل الزيادة الهجومية لتحقيق االنتصار وبغلة 
كبرية من االهداف. واشار اىل ان: الحالة البدنية 
لجمي�ع الالعب�ني بخ�ري وس�يغيب ع�ن اللقاء 
املهاجم عالء عبدالزهرة بداعي االيقاف وهناك 
اصابات طفيفة لجستن مريام وسعد عبداالمري 
وع�ي عدنان اال انه�ا غري مؤث�رة. يذكر انه يف 

بل�وغ منتخبنا  الوطني حالة 
الدور ربع النهائي من البطولة سيبقى يف مدينة 
كانبريا عىل ان ينتقل اىل مدينة س�دني يف حالة 

وصوله اىل املربع الذهبي من البطولة، وستكون 
مب�اراة منتخبن�ا ام�ام نظريه الفلس�طيني يف 

الساعة 12:00 ظهر اليوم، و سريتدي املنتخب 
العراقي اللون االبيض، فيما س�ريتدي الحارس 

جالل حس�ن املالب�س الس�وداء، فيم�ا يرتدي 
املنتخب الفلس�طيني اللون االحمر، وحارس�ه 

الل�ون االخرض، اما اللون االصفر س�يكون من 
نصيب الطاقم التحكيمي.

المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ع�ىل طريقة أنا ش�اريل، تأكد برش�لونة ب�أن ليونيل مييس 
ه�و قوته الضارب�ة األوىل والدائمة رغم وج�ود نجوم كثر 
م�ن حوله.الالع�ب األرجنتيني ق�اد فريق�ه للفوز 0-3 
ع�ىل ديبورتيف�و يف عق�ر داره، وس�جل هاتريك أكد 
م�ن خالل�ه اس�تعادته ل�يء كبري من مس�تواه، 
ليكتب الصحف�ي الكتالوني جوس�يب كابديفيا 
يف صحيفة س�بورت مقاالً وضع عنوانه "أنا 
مي�يس"، وذلك ع�ىل طريقة حمل�ة أنا 
ش�اريل .الكات�ب أكد أن ه�ذا الوقت 
يحتاج فيه برشلونة لليونيل مييس، 

وأن الالع�ب عاد ليظهر مرتاحاً يف امللعب، وس�عيداً بما يقوم به 
عىل العكس من الفرتة املاضية.

ع�ىل صعي�د أخ�ر، أك�د رئي�س برش�لونة حملة "أن�ا مييس" 
الضمني�ة ه�ذه، عندما قال يف ترصيح بع�د اللقاء "مييس هو 

قائدنا، ونحن نبني الفريق حوله".
املدرب لويس انريكي والذي قيل إن ليونيل مييس طالب بإقالته 
امتدح األرجنتيني وقال "لم أش�اهد العباً مثل ليونيل مييس، 
إن�ه دوماً يف القمة".ول�م يرتدد زميل ليوني�ل مييس، ايفان 
راكيتيت�ش بتوجيه املديح أيضاً قائالً "بالنس�بة يل، ليونيل 
مييس هو دوماً األفضل يف العالم".يذكر أن برش�لونة بات 
عىل مسافة نقطة واحدة من ريال مدريد املتصدر، والذي 

يملك مباراة مؤجلة.

ق�ال عضو االتحاد العراقي املرك�زي لكرة القدم كامل زغري ان 
أتحاده بصدد أس�تئناف غرامة االتحاد االس�يوي بحق العراق 
. واج�اب ردا ع�ىل ما تردد عن فرض االتحاد االس�يوي غرامة 
عىل اتحاد الكرة العراقي بمبلغ 3000 دوالر تس�دد خالل شهر 
بس�بب نزول الجمه�ور اىل امللعب عق�ب مباراتن�ا االوىل امام 
االردن الت�ي فزن�ا فيها به�دف قال زغري : لقد اس�تأنفنا قرار 
االتح�اد االس�يوي واوضحنا مربراتن�ا عىل ام�ل ان يقتنع بها 

االتحاد االسيوي.
م�ن جهة اخرى ق�دم الوف�د العراق�ي احتجاجا رس�ميا للجنة 

املنظم�ة لبطولة امم اس�يا، عىل خلفية تس�مية حك�م اماراتي 
ملبارات�ه املقبلة.وق�ال عضو االتح�اد املركزي مال�ح مهدي، ان 
"الوفد العراقي قدم اعرتاضا رسميا عىل تسمية الحكم االماراتي 

محمد عب�د الله لالرشاف عىل قيادة مب�اراة منتخبنا الوطني 
امام فلس�طني ". مطالبا تس�مية حكم من غري دولتي ايران 

أو اإلم�ارات إذ يمك�ن للعراق يف ح�ال تأهله مواجهة 
أحدهما يف ال�دور الثاني.اال ان اللجنة املنظمة رفضت 
اع�رتاض الع�راق. وكانت لجن�ة الح�كام للبطولة قد 
س�مت مالكا تحكيميا اماراتيا ملباراتنا امام فلسطني 
يضم كال من محمد عبدالله للوس�ط ومحمد يوس�ف 

وحسن محمد واملاليزي محمد يعقوب حكما رابعا.

أعل�ن منظم�و بطول�ة كأس 
الحالي�ة  اآلس�يوية  األم�م 
بأسرتاليا مساء امس األثنني 
أن ه�ذه البطول�ة حقق�ت 
رقما قياس�يا جدي�دا من 
املباري�ات  ع�دد  حي�ث 
انتهت  التي  املتتالية 
م�ن دون تع�ادل 
يف بطولة 
لي�ة  و د

كربى.

الرقم  البطول�ة  وتخط�ت ه�ذه 
القيايس ال�ذي تحق�ق يف بطولة 
كأس العال�م لع�ام 1930 والذي 
سجلت فيه املباريات التي انتهت 
بفوز أح�د الفريق�ني 18 مباراة 
متتالية حيث وصل عدد املباريات 
التي انتهت بفوز أحد الفريقني يف 
البطولة اآلسيوية الحالية إىل 22 

مباراة حتى اآلن.
ولم يحدث خ�الل الثمانية عقود 
املاضية من بطوالت كأس العالم 
وكأس أم�م أوروبا وكوبا أمريكا 
وكأس أمم أفريقي�ا تحقيق رقم 

مثل هذا .
ومن املحتم�ل أن يزيد هذا الرقم 
ح�ني  الثالث�اء  الي�وم  القي�ايس 
يلتقي منتخب اليابان مع نظريه 
األردن�ي ومنتخ�ب الع�راق م�ع 

فلسطني.
النس�خة  أن  إىل  باإلضاف�ة  ه�ذا 
الحالية من كأس آس�يا س�جلت 
إحراز عي مبخوت العب املنتخب 
اإلمارات�ي أرسع ه�دف يف تاريخ 
البطولة بع�د 14 ثانية فقط من 
بداي�ة املب�اراة الت�ي جمعت بني 

منتخب بالده والبحرين.

المستقبل العراقي / وكاالت 

محلة »أنا ميسـي« تنطلق يف برشلونة

اك�رب  م�ن  واح�دة  اي�ران  ش�كلت   
لك�رة  اس�يا  كأس  يف  املفاج�آت 
القدم ويمك�ن ان تنه�ي البطولة 
متوج�ة باللقب بعد أن س�اعدها 
الح�ظ قلي�ال يف الف�وز بص�دارة 
مجموعته�ا وتجن�ب الخوض يف 
مس�ار محف�وف باملخاطر نحو 

النهائي.
وعىل الرغم من أنها أعىل املنتخبات 
تصنيفا يف آسيا فان االمال لم تكن 
معلقة بش�كل كبري عىل فوز ايران 
باللقب يف مس�تهل البطولة وجرى 
الرتكي�ز ع�ىل الياب�ان املدافع�ة عن 

اللقب واسرتاليا املستضيفة.
وبش�كل  ظه�رت  اي�ران  أن  إال 
مفاجيء كمناف�س حقيقي عىل 
ارفع البطوالت االس�يوية مكانة 
عق�ب فوزها بكاف�ة مبارياتها 
يف املجموع�ة ب�دون أن تتلق�ى 

شباكها أي أهداف.
وساند الحظ املنتخب اإليراني 
يف  ل�ه  االخ�رية  املب�اراة  يف 
االم�ارات  ام�ام  املجموع�ة 

البدي�ل رض�ا  ام�س عندم�ا س�جل 
قوجان نجاد هدفا يف الوقت املحتسب 
بدل الضائع ليمن�ح إيران فوزا صعبا 

بنتيجة 1-صفر.
واحتجت االمارات عىل الهدف بدعوى 
التسلل اال ان الهدف احتسب. ويمكن 
ان يصب�ح هذا اله�دف نقطة التحول 
بالح�ظ  املدع�وم  اي�ران  مش�وار  يف 
نح�و اللقب االس�يوي.وقال كارلوس 
كريوش م�درب اي�ران "كان انتصارا 
رائعا امام ما اعتق�د انه أفضل فريق 
ك�رة ق�دم يف غ�رب آس�يا."واضاف 
"لعبنا بالكثري من الرتكيز وباخالص 
كب�ري ، وبعد تصدرها للمجموعة بدال 
م�ن انهائه�ا يف املركز الثان�ي يمكن 
الي�ران االن ان تبل�غ النهائ�ي ب�دون 
مواجه�ة اليابان واس�رتاليا.يذكر ان 
املنتخ�ب االيران�ي تمكن م�ن التأهل 
اىل ال�دور الثان�ي متص�درا املجموعة 
الثالثة برصيد تس�ع نقاط بعد فوزه 
، امس االثن�ني بصعوبة عىل املنتخب 
االماراتي 1- 0 .حيث س�جل املنتخب 
األيراني هدف�ه يف الدقيقة ال� 91 من 
زمن املب�اراة عن طريق الالعب ، رضا 

نجاد ، من رضبة رأس.

المستقبل العراقي / وكاالت 

إيران تربز كمنافس حقيقي عىل لقب كأس آسيا

طاقاًم حتكيميًا امارتيًا لقيادة مباراتنا امام فلسطني 
واحتاد الكرة يستأنف غرامة االحتاد االسيوي

كأس آسيا حتطم رقاًم قياسيًا قبل هناية دورها األول

المستقبل العراقي / متابعة

المستقبل العراقي / متابعة



�أ فــــــــــــقي

عمــــــــودي

ه�ل تعلم أّن ع�دد فق�رات عن�ق الّزرافة 
نفس ع�دد الفقرات الموج�ودة في عنق 

اإلنسان.
ه�ل تعل�م أّن الذئ�اب والحمير م�ن أكثر 

الحيوانات حّدة في الّسمع.
هل تعل�م أّن أنثى الّذباب تضع من البيض 
ط�ول  أكث�ر  أو  بيض�ة   500 مايس�اوي 

حياتها.
هل تعلم أّن كل 1000 س�مكة من س�مك 

الفانوس تساوي مايقارب كيلو واحد .
أّن الحص�ان إذا قط�ع ذيل�ه  ه�ل تعل�م 

يموت.
هل تعل�م أّن العقرب إذا اقت�رب من الّنار 

يموت.
هل تعلم أّن الفيل يعّبر عن حزنه بالبكاء، 
ف�إّن رّدة فعله وأس�لوبه مش�ابهة لرّدة 
الفع�ل البش�رّية، أال وهي الّدم�وع، فمن 
الّظاه�ر أّن الفيل�ة تبكي حي�ن تحزن، أو 
حي�ن تفقد أح�د صغاره�ا، وللّتعبير عن 
حزنه�ا تصاحب تل�ك الّدم�وع تصرفات 
تش�به تصّرف�ات البش�ر؛ حي�ث تحتفظ 
بعظ�ام صغاره�ا بع�د موتها من ش�ّدة 

حزنها عليها.
ه�ل تعلم أّنه إذا دخلت نملة في اذن الفيل 

يموت .
هل تعلم أّن التمس�اح يحّرك فّكه العلوّي 
عن�د األكل عدا ع�ن كّل الكائنات األخرى؛ 
حيث إّنها تحّرك فّكها الس�فلي عند االكل 

وليس العلوي .

هل تعلم؟

أدرجت روز أن بوالنس�ي، وه�ي مواطنة 
أمريكية غنية تقطن ف�ي نيويورك كلبتها 
المحبب�ة ف�ي وصيته�ا لك�ي تحص�ل تلك 
األخي�رة الملقبة ب��Bella Mia )جميلتي( 
عل�ى 100 أل�ف دوالر س�نويا بع�د وف�اة 

صاحبتها.
وتق�ول بوالس�ني )60 عام�ا( إن كلبته�ا 
عوضتها عن طفلة لم ترزق بها، لذا تتمنى 
أن تقضي Bella Mia بقية حياتها “معززة 

ومكرمة”.
يش�ار إلى أن الكلية Bella Mia تعيش في 
غرف�ة ن�وم خاصة، فيه�ا س�رير مزدوج 
وخزان�ة للثياب تحوي أكثر م�ن ألف رداء 
م�ع إكسس�وارات مختلفة بينه�ا تاج من 

الماس.
أكث�ر  ف�ي  ف�ازت   Bella Mia أن  ورغ�م 
م�ن مس�ابقة لل�كالب إال أنه�ا ل�م تح�ظ 
بالرقم القياس�ي م�ن حيث حج�م اإلرث، 
 Trouble وال�ذي يعود لكلبة بيض�اء تدعى
)مصيب�ة( كان�ت حصلت عل�ى 12 مليون 
دوالر بعد وفاة صاحبتها ليونا هيلمس�لي 

عام 2007.
لكن محكم�ة منهاتن بنيويورك قضت في 
يونيو/حزي�ران ع�ام 2008 بمصادرة 10 
ماليين دوالر من إرث Trouble وخصتصها 

ألعمال خيرية.
يش�ار إل�ى أن الكلبة )مصيب�ة( نفقت في 

يونيو/حزيران عام 2011.

كشف باحثون في جامعة سري البريطانية 
في إحدى دراس�اتهم أن إغم�اض العينين 
هو أفض�ل طريقة الس�ترجاع الذكريات، 
وق�د يس�اعد ف�ي العث�ور عل�ى األش�ياء 
الضائع�ة مث�ل مفاتي�ح الس�يارة التي قد 
يضطر اإلنسان للبحث عنها بشكل يومي. 
وق�د كش�فت الدراس�ة الت�ي أجريت على 
عدد م�ن المتطوعين أنهم تذكروا أش�ياء 
كثيرة وعيونهم مغلق�ة مقارنة بها وهي 

مفتوح�ة. وبناء على ذلك يعتقد الباحثون 
أن هذا األمر يمكن أن يساعد الشهود على 
الجرائم ف�ي تذكر المزيد م�ن تفاصيل ما 
ش�اهدوه في مس�رح الجريمة, ونصحوا 
بتش�جيعهم على ممارس�ة هذا األسلوب 

أثناء عمليات استجوابهم. 
ويأم�ل الباحث�ون أن تق�ود األدل�ة الت�ي 
توصل�وا إليها إلى أس�اليب أكثر فائدة في 
المقابالت التي ُتجرى مع شهود الجرائم.

التواص�ل  موق�ع  مس�تخدمو  ت�داول 
االجتماع�ي “فيس�بوك” مجموع�ة صور 
ألشعة س�ينية توضح ظهور مقص طبي 
داخل أمع�اء مريض، ترك�ه طبيب بعد أن 
أجرى ل�ه عملية ناجحة الس�تئصال ورم 

بالمعدة بأحد المستشفيات في مصر. 
وقال�ت ش�قيقة المري�ض، التي نش�رت 

صور األش�عة عل�ى صفحتها، “ش�قيقي 
أجرى جراحة الس�تئصال ورم خبيث في 
المعدة، وقام الطبيب بإزالة نصف المعدة 
وثالث�ة أرب�اع القول�ون، وتم�ت العملية 
بنجاح، وبعد إجراء بعض األشعة تبين أن 
الطبيب نس�ي المقص ووصل إلى القفص 

الصدري”.

كلبة ترث
100الف دوالر

اغمض عينيك 
لتجد اغراضك

خلعت زوجها بسبب الظالم

الوظائف تسبب السكتة الدماغية

فوائد
السفرجل

مقص داخل معدة 
مريض
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�لثور 

�ل�سرطان

�لعذر�ء

�لعقرب

�جلدي

حوت 

�حلمل

�جلوز�ء

�ال�سد

�مليز�ن

�لقو�س

�لدلو

مهنياً:تطرأ الكثير من األحداث 
الس�عيدة في العمل والتى تغير 
من وضعك المهني الى األفضل 
عاطفياً:ال تنكر وقوف الحبيب 
ال�ى جانبك ف�ي أزماتك واعطه 

فرصة اخرى. 

مهنياً:تكثر اليوم تنقالتك وتجد 
نفس�ك تنتقل من إجتم�اع الى 

آخر 
يقرب  يح�دث  عاطفياً:موق�ف 
بينك وبين الحبيب أكثر وتشعر 

بالراحة معه. 

اليوم وال تسئ  مهنياً:كن حذراً 
التصرف ف�أي حركة تقوم بها 

قد تؤخذ ضدك
تمنعك  الظروف  عاطفياً:بعض 
من التواص�ل مع الحبيب تحلى 

بالصبر. 

بع�ض  تص�ادف  مهنياً:ق�د 
العقبات في عمل�ك مما يجعلك 
بإستش�ارة  تس�ارع  أن  ال�ى 
الخب�راء .عاطفياً:تب�دو واثق�اً 
من نفس�ك ومشرقاً مما يجذب 

الكثيرين تجاهك. 

مهنياً:تتص�رف بس�لبية تج�اه 
أحد زم�الء العمل ك�ن حريصاً 

على سلوكك
عاطفياً:تفك�ر جدياً في عرض 

الحبيب الخاص باإلرتباط. 

مهنياً:ي�وم حافل باإلجتماعات 
و التى تتخذ م�ن خاللها الكثير 

من القرارات الحاسمة
وتقيي�م  النظ�ر  عاطفياً:تعي�د 
أن  العاطفية وتح�اول  حيات�ك 

تخرج من الروتين. 

كي�ف  تع�رف  أن  مهنياً:علي�ك 
وأولويات�ك  أوضاع�ك  ترت�ب 
ف�ي العم�ل بم�ا يتناس�ب م�ع 
الظ�روف الحالي�ة .عاطفي�اً:ال 
تدع مزاجيتك تؤثر على طبيعة 

عالقتك مع الحبيب. 

كي�ف  تع�رف  أن  مهنياً:علي�ك 
تواجه منافسيك بذكاء وحكمة

تجاه  قوي�ة  عاطفياً:عاطفت�ك 
الحبي�ب وي�زداد كل ي�وم حبك 

تجاهه. 

مهنياً:تمر بأجواء متوتره داخل 
العمل والكثير من المش�احنات 
كي�ف  تع�رف  أن  يج�ب  الت�ى 
تتعامل معها .عاطفياً:مش�اعر 
الغضب تسيطر عليك وال تعرف 

كيف تتعامل مع الحبيب. 

باألم�ور  أكث�ر  مهنياً:اهت�م 
المنطقية و لغة األرقام 

عاطفياً:ترتاح لبعض التطورات 
الت�ى تح�دث عل�ى عالقتك مع 

الحبيب و تقربك منه أكثر. 

دائم�ا  ترف�ض  مهنياً:لم�اذا 
النقاش�ات عليك أن تكون أكثر 

ديمقراطية 
عاطفياً:تع�رف أن الح�ب م�ن 
ط�رف واح�د ل�ن ينج�ح ك�ن 

واقعياً.

مهنياً:ال تضي�ع وقتك في أمور 
وتفاصي�ل غير مهم�ة عليك أن 

تهتم بالجوهر
عاطفياً:علي�ك أن تق�دم المزيد 
من التنازالت إن أردت أن تنجح 

عالقتك مع الحبيب. 

ات
مـــ

لـو
ـعـ

م
ــة

ـام
ــــ

ــــ
العلم�ي ع أس�مه  ش�توية  فاكه�ة 

Cydonia oblonga وه�و قري�ب من 
التفاح والكمثرى.

يؤكل الس�فرجل نيا أو مطبوخا مع 
الس�كر على شكل مربى او حلويات. 
المنشأ األصلي للسفرجل هو جنوب 

شرق آسيا
و  ثم�ره  الس�فرجل  م�ن  يس�تفاد 
بذوره وذلك إلحتواء ثمار السفرجل 

على ع�دد م�ن الفيتامين�ات خاصة 
فيتامي�ن A و B كم�ا تحت�وي عل�ى 
و0.9%  س�كر   7% و  م�اء   64%
بروتين و %0.3 م�واد دهنية و 5% 
كبري�ت و %0.9 فوس�فور و 14% 
كالس�يوم و %2 كل�ور و %3 صودا 
و %0.13 بوتاس�يوم كم�ا تحت�وي 
على مواد عفصية وبكتين واحماض 
وحوالي %20 ألياف, لذا للس�فرجل 

أس�تخدامات طبي�ة أضاف�ة لكون�ه 
غذاء جيد

, فهو يس�تخدم كم�ادة مقبضة ضد 
االسهال كما يستخدم لعالج الجروح 

الملوثة وككمادات
, وتس�تعمل ب�ذوره لمعالج�ة آفات 

الصدر والرئتين.
وخصائصه:

التسكين والتقوية وفتح الشهية

، وعالج المعدة والكبد.وهو يش�في 
اإلسهال المزمن
، ويقوي القلب،

األمع�اء  بس�ل  المصابي�ن  ويفي�د 
والصدر والنزي�ف المعدي والمعوي 
الرئ�ة، ويق�وي الهضم  وانهي�ارات 
ويفي�د  الق�يء  ويمن�ع   ، واألمع�اء 
األطف�ال والش�يوخ، ويش�في م�ن 
س�يالن اللعاب ومن الزكام الش�ديد 

ومن س�يالن المهبل وفقد الش�هية، 
والعجز الكبدي.

ومنقوعه يفيد أكثر من تناوله،
م�ن  ملعق�ة  مق�دار  أضي�ف  وإذا 
كمي�ة  إل�ى  الس�فرجل  مس�حوق 
م�ن األرز المس�لوق ف�ي 250غرام 
من الم�اء أف�اد األطف�ال المصابين 
الهض�م والمس�لولين  باضطراب�ات 

والنحيلين.

1 – إمارة أوروبية – عرب –
 2 – ممثل مرصي راحل –

 3 – مخرتع الديناميت – ابغ –
 4 – نص�ف رام�ز – إداة نص�ب – 

سامح –
 5 – وجع – كرُبت وشاخت –
 6 – مدينة بالعراق – عتب –

 7 – نصف مالك – حبي وولوعي –

 8 – كائن برشي – ُمُثل –
 9 – لإلستدراك – من أسماء السيف 

.

1 – األس�م الثاني لرئيس أوروبي – 
قصد –

 2 – متشابهان – دولة عربية –
 3 – نشرتع – مالئم –

 4 – غياب النجم – عائلة –
 5 – عاصمة الدانمارك –

 6 – عكسها لعب –
 7 – املفرط�ة الطول م�ع ضخامة 

الجثة –
 8 – ممثلة مرصية –

 9 – أس�م موصول – عكسها قبيح 
.

المكونات
بطاطس مقّشرة ومسلوقة - 500 

غرام
والعظ�ام،  الجل�د  من�زوع  دج�اج 
مقّط�ع إلى قط�ع صغي�رة - 500 

غرام
بصل مفروم - 1

بصل أخضر مفروم - كوب
ثوم مهروس - 3 فصوص

بقدونس مفروم - نصف كوب
كزبرة جافة - ملعقة كبيرة

كمون - ملعقة صغيرة
بيض مخفوق - 2

ملح - بحسب الرغبة
فلفل - بحسب الرغبة

زيت للقلي - بحسب الحاجة
نصائح

يمكنك أن تشوي قطع الكفتة في فرن 
محّمى مس�بقاً على حرارة 200 درجة 
مئوية لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة 
بع�د صّفها ف�ي صيينة مغلّف�ة بورق 

زبدة.
طريقة العمل

-1 أهرس�ي في وعاء كبير البطاطس 
ثّم أضيف�ي إليها قطع الدج�اج وقلّبي 

المكّونات.
ضع�ي  آخ�ر،  وع�اء  ف�ي   2-
البص�ل والبص�ل األخض�ر والثوم 

والبقدونس واخلطي.
-3 أضيف�ي مزي�ج الخض�ار إل�ى 
نّكه�ي  ث�ّم  والدج�اج  البطاط�س 
بالملح وافلفل والكزبرة والكمون.

-4 أخلطي المكّونات وأضيفي إليه 
البيضتين مع الخلط المستمر حتى 

تحصلي على عجينة متماسكة.
-5 ش�ّكلي العجين�ة بحس�ب رغبت�ك 

واتركيها جانباً.
-6 حّمي زي�ت غزير في مقالة عميقة 
واقل�ي فيه�ا قط�ع الكفت�ة لحوالى 3 

دقائق من كل جهة حتى تنضج.
-7 ضع�ي القطع على مح�ارم ورقية 

حتى تتشّرب الزيت.

أوضحت مراجعة لدراس�ات س�ابقة أن من 
يعمل�ون يف وظائف مرهقة ومث�رة للتوتر 
أكثر عرض�ة لإلصابة بالس�كتة الدماغية، 
بع�د أن كان التوتر بس�بب العمل يرتبط يف 
املايض باإلصابة بأزمات القلب ال بالس�كتة 

الدماغية.
وقالت رئيس�ة الفريق الذي قام باملراجعة، 
إلينور فرانس�ون من كلي�ة العلوم الصحية 
الس�ويد،  يف  »يونكوبين�غ«  بجامع�ة 
ل�«روي�رتز«: »أوضحت دراس�ات س�ابقة 

تتحدث ع�ن الصلة ب�ن اإلره�اق يف العمل 
والس�كتة الدماغية نتائ�ج متضاربة، فقد 
أوضحت بعض الدراس�ات أن هناك صلة يف 

حن أوضحت دراسات أخرى عكس ذلك«.
وتش�ر هذه املراجعة الجديدة التي جمعت 
نتائج 14 دراسة س�ابقة من أوروبا، إىل أن 
م�ن يقوم�ون بوظائف مرهق�ة معرضون 

بشكل كبر لإلصابة بالسكتة الدماغية.
وبوجه عام أوضحت دراسة سابقة أنه من 
ب�ن كل 100 ألف ش�خص يف أوروبا يصاب 

كل ع�ام 115 رج�ال و75 إم�رأة بالس�كتة 
الدماغي�ة، كما أوضحت الدراس�ة الجديدة 
أن م�ن يعان�ون م�ن توتر وظيف�ي عرضة 
لإلصاب�ة بالس�كتة الدماغية بش�كل يزيد 
بنس�بة 24 % عن غرهم.وتحدث السكتات 
الدماغية عندما ال يصل األكس�جن بدرجة 
كافي�ة للم�خ يف حال�ة ح�دوث انس�داد يف 
الرشاي�ن عىل س�بيل املثال، وم�ن العوامل 
التي قد تؤدي لإلصابة بها السكري وارتفاع 

ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسرتول.

خلع�ت زوجة مرصی�ة زوجھا بعد 
زواج دام 3 س�نوات بس�بب خوفھ 
من الظالم يف ظل االنقطاع املستمر 

للكھرباء يف مرص. 
بم�رص  األرسة  محكم�ة  وقض�ت 
الجدی�دة الخمی�س، بخل�ع زوج�ة 
لتعرضھ�ا  .ج«،  »علی�اء  تدع�ى 
ل�رر م�ن إصابة زوجھ�ا بمرض 
الشدید  القھري، وخوفھ  الوسواس 

من الظالم. 
وقال�ت الزوجة يف دعواھ�ا إنھ بعد 
زواج استمر 3 سنوات برفقة زوجھا 
ویدع�ى »جم�ال«، اكتش�فت أن�ھ 
یعاني م�ن االضطراب والوس�واس 

القھري والخوف من الظالم. 
وأضافت أمام قايض محكمة األرسة 
قائل�ة: ب�دأت أرى حقیق�ة مرضھ 
وس�لوكھ الذي یدل عىل أنھ مریض 
نفسیاً، حینما علمت أنھ یخاف من 
الظ�الم، فعندما أطف�ئ النور تقوم 
الدنی�ا وال تقعد ویربني بقس�وة 
من ش�دة الغضب حت�ى وصل األمر 
إىل رشائ�ھ أكثر من مول�د كھربائي 

أثناء أزمة انقطاع الكھرباء. 
وأش�ارت إىل أنھ�ا أصیب�ت بتع�ب 
وإرھ�اق نف�ي م�ن كث�رة األنوار 
واإلض�اءة يف املن�زل، والضغط الذي 
تتع�رض ل�ھ خ�الل حیاتھ�ا معھ. 

وأردفت: »عندما ش�كوت ذلك ألھيل 
قابل�وا األم�ر بالس�خریة، وعندم�ا 
»أھل�ھ«  رف�ض  الط�الق  طلب�ت 
ومنعون�ي م�ن أن أس�رتد أغرايض 
الخاصة، وقضیت أكثر من 6 أشھر 
أحاول أن أتخلص من ذلك الزوج إىل 
أن ق�ررت اللج�وء للمحكمة لطلب 

الخلع والطالق. 
يف املقاب�ل، رد ال�زوج أثن�اء نظ�ر 
الدع�وى واتھ�م زوجت�ھ بالجنون 
معرب�اً عن ندم�ھ الختیارھا زوجة 
لھ، وعقب فش�ل مح�اوالت الصلح 
ع�ىل  الزوج�ة  إرصار  و  بینھم�ا 

االنفصال قضت املحكمة بالخلع.

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

بدون تعليق

كفتة البطاطس
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دروس حي�ات�ي�ة ت�ب�ق�ى ح�اض�رة ف�ي ال�ذاك�رة
      المستقبل العراقي / هيفاء احمد

تقدم الحياة للمرء منذ والدته العديد 
من الدروس املختلفة والتي من ش�أنها 
قيادت�ه نح�و الس�عادة والرض�ا ق�در 
اإلم�كان. لكن، وحس�ب م�ا ذكر موقع 
اليومية  انش�غاالتنا  “LifeHack”، فإن 

تجعل املرء ينىس تلك الدروس املهمة.
قدرة املرء عىل تذكر الدروس الحياتية 

الت�ي م�رت ب�ه تس�مح ل�ه 
بتحسني عالقته مع من حوله 
وتجعل�ه أكثر ه�دوءا وتقبال 
ملا قد يعرتضه م�ن صعوبات 
حياتي�ة أي�ا كان نوعها.فيما 
ي�ي ع�دد م�ن أهم ال�دروس 
الحياتية الت�ي يجب أن تبقى 

حارضة يف أذهان كل منا:
نفس�ك  أم�ام  قيمت�ك   -
تحدد كيفية فهمك لترصفات 
اآلخرين: لو كنت ترى نفس�ك 
أن�ك  فاعل�م  س�لبي  بش�كل 
اآلخرين  ترصف�ات  س�تفرس 
بأنه�ا س�لبية ومس�يئة ل�ك 
بش�كل ش�خيص. ويف املقابل 
عندما تكون قيمة املرء عالية 
بين�ه وبني نفس�ه، ف�إن هذا 
سينعكس إيجابا عىل األجواء 
من حوله بشكل يجعل أسلوب 
فهمه تجاه ترصفات اآلخرين 

يختلف إيجابا إىل حد بعيد.
- عزل نفس�ك عن املشكلة 

يس�هل عليك حلها: عندما يكون املرء يف 
وسط مش�كلة ما، فإنه يش�عر يف كثري 
م�ن األحيان بأن تفك�ريه قد توقف عن 
العمل، األمر الذي قد يطيل أمد املش�كلة 
يف أحس�ن األحوال؛ حيث إنها قد تتفاقم 
أيضا. لكن لو كان بمقدورك إبعاد نفسك 
عن “حلبة الشجار” وتسمح لنفسك أن 
تفك�ر بروية قليال، س�تجد بأنك وصلت 
لنوع من التسوية التي تريض الطرفني.

- ال تنظر لبعض األشياء عىل أنها من 
املسلمات: من حقائق الحياة التي علينا 
أن نذك�ر أنفس�نا به�ا أن “دوام الح�ال 
من املح�ال”. فكثري من الناس يعتادون 
مثال عىل الس�عادة ويعت�رون امتالكها 
من املس�لمات، لكن الواقع يش�ري إىل أن 
الحي�اة تتقلب بني صعود وهبوط، وهذا 
األم�ر ال يج�ب أن يع�د التفك�ري به من 
الس�لبيات، فلو نظرن�ا إىل املوضوع من 

زاوية أخرى نجد بأن الحزن والشقاء ال 
يدومان أيضا.

-  م�ن الصع�ب أن تك�ون محبوب�ا 
م�ن الجمي�ع: رغ�م إمكاني�ة امتالكك 
للكث�ري من الصفات الحس�نة التي ربما 
يفتقدها الكثريون غ�ريك، لكن مع هذا 
ستجد بأن هناك من ال يحبك. بمجرد أن 
تتقبل هذه الحقيقة سيمكنك التقدم يف 
الحياة بش�كل أكثر سالس�ة. ويف الوقت 

نفسه لو كان املرء يميل للسلبية فليس 
م�ن املس�تغرب أن يعتقد بأن�ه مكروه 
م�ن الجميع، لكن هذا أيضا غري واقعي، 
ولو نظرت حولك جيدا ستجد من يحبك 

ويستمتع بصحبتك.
- الش�خص الس�يئ يب�دو كذلك ألنه 
مج�روح من داخله: اعل�م بأنه ال يوجد 
ش�خص ولد حام�ال للصفات الس�يئة، 
ولكنه عندما يترصف بطريقة س�يئة أو 

منفرة تج�اه اآلخرين فغالب�ا ما يكون 
ه�ذا أس�لوبه للتكيف م�ع متاعبه التي 
يعانيها. لذا ف�إن معاملته بلطف تكون 

أكثر ما يحتاج له.
- نجاحات�ك مهم�ا كان�ت بس�يطة 
تستحق االحتفال: س�واء ربحت جائزة 
نوب�ل، أو أنك نجحت بامتح�ان القيادة 
فكالهم�ا يس�تحق االحتف�ال. احتفال 
امل�رء بإنجازات�ه املقصود من�ه أن يذكر 
نفسه بها قبل اآلخرين، فهذا 
ما يكس�به ثقة بالنفس قد ال 
يتمكن من الحصول عليها يف 

مكان آخر.
- كن مرنا من خالل زيادة 
اطالع�ك: م�ن ال�روري يف 
هذه الحياة أن نحاول امتالك 
ولو فكرة عامة عن كل يشء، 
أو لنقل عن غالبية األش�ياء. 
فاملعرف�ة تس�اعد امل�رء عىل 
الكثري  التعام�ل بمرونة م�ع 
الت�ي تصادفه  م�ن املواق�ف 
والت�ي ق�د يتمكن م�ن خالل 
معرفته العامة عن أمر ما إن 
يحل الكثري من املشاكل. لكن 
هذا ال يعني عدم اهتمام املرء 
بهواياته الخاصة، حيث يجب 
أن تكون لدى كل منا هوايات 
لإلمل�ام  واهتمام�ات يس�عى 
بها، لكن باقي األشياء يكفي 
أن تكون لديه معلومات عامة 

بشأنها.

مات الفتى اخلجول !!
دغدغ���ات

حسن العاني

  كتاب األعمدة.. هنا وهناك
مس���الة لل���رأي

السؤال الذي يراود جميع أو أغلب كتاب األعمدة يف صحافتنا العراقية 
ه�و من يقرأ ما أكتب؟ وما يدفعني إىل هذا الس�ؤال هو الش�حة يف ردود 
أفعال املسؤولني السياسيني فهم يف غفلة عما ُيكتب تجاهل عن قصد أو 
انهم يؤسس�ون ألمية من نوع جدي�د ويرفعون لها الفتة تقول “القراءة 
ُتفقد الش�هية” ووجهة ش�هية جماعتنا يف الرمل�ان والحكومة معروفة 
ونخترصها باملال والوجاهة وس�بل ترس�يخهما والرتس�يخ هنا يتطلب 
تجاه�ل ما يكتبه “جماعة ميخا” وولعهم بالفقر الدنيوي الذي يدفعهم 
إىل عق�دة االنتق�ام م�ن الذين رزقه�م الله بخ�ري موزع ل�أرزاق وأعني 
برايمر. يف الس�بعينات من الق�رن املنرصم كنت أكتب يف القس�م الثقايف 
لجريدة النهار البريوتية بأرشاف الش�اعر ش�وقي ابو شقرا، وكنت أرى 
إىل جانب�ي وأنا أصعد الس�اللم صائب س�الم أو س�ليم الح�ص أو كميل 
ش�معون وغريهم من رؤس�اء الوزارات والوزراء وقادة األحزاب والكتل، 
كانوا يصعدون الس�اللم بحماس وهم يرومون الوصول إىل مكتب رئيس 
التحرير آنذاك ميشيل ابو جودة وعموده اليومي الشهري أو لويس الحاج 
ويومياته اللبنانية الالذعة أو غسان تويني صاحب الجريدة واملتمرد عىل 

ذاته كمالك للجريدة واملنترص لها كمدون للحقيقة.
كانوا يصعدون الس�اللم طلباً للمشورة والنصح من كتاب كل همهم 
مد الس�كك الضوئية نحو املستقبل وال مستقبل من غري سلوك حضاري 
وما من حضارة إال وأساس�ها الوضوح، فأي�ن نحن من الحضارة والتي 
أساس�ها الوضوح وأين نحن من صعود الساللم طلباً للمشورة والنصح 
من كتاب األعم�دة يف صحافتنا العراقية، وكل يوم يأتيك باألخبار من لم 
تزود” مذكرة اعتقال بحق الكاتب رسمد الطائي الذي مهما اختلفت معه 
اليمكن�ك ان تغفل صدقه مع نفس�ه ومع اآلخرين وقدرته يف التأس�يس 
لصحاف�ة حرة بأفق حضاري والينقصه�ا الوضوح، وقد يقول قائل لقد 
برهن�ت يف قول�ك هذا عىل عكس ما تقول أي )انه�م يقرأون( وكي أختم 
ه�ذا العم�ود بحكاي�ة والحكاية معروف�ة أثبت فيها ما ب�دأت به “دخل 
مس�ؤول من الدرجة األوىل إىل مبنى الجريدة التي يصدرها حزبه وس�أل 
بعصبية عن كاتب عمود أس�اء إليه فلما أش�اروا إليه لم يتوان املسؤول 
الرفيع عن صفعه أمام الجمي�ع” فقلت كما قال القائل “انهم يقرأون” 
لك�ن أحد املقربني من املس�ؤول فند قويل حني قال بأن أحد الوش�اة نقل 

للمس�ؤول الرفيع جداً ما كتبه الكاتب!!
يف الختام أتذكر جملة بارعة ونستون ترششل “النبادل جملة واحدة 

من كتابات شكس�بري بكل املس�تعمرات” فهل يفقهون؟

ربم�ا ه�ي ثمانينات امل�ايض حني ضج�ت قاع�ات، »الف 
ب�اء« بمقدم فتي�ان من طلبة كلية االع�الم  الغراض التدريب 
واملعايش�ة، يحرني من بينهم كريم مش�ط  وسعد مطرش 
وموح�ان عايص و.. كان من الطبيعي ان تنش�أ بيني وبينهم 
عالق�ة وطيدة ي�رصون ع�ىل التعامل معه�ا بلغة )االس�تاذ 

والتلميذ( وارص انا عىل فهمها عالقة زماله ومهنة ومحبة!.
ال ادري من اين تولدت  يف ذهني قناعة قديمة، ان الصحفي 
يحتاج اىل ق�در من الش�جاعة واملواجهة والتدب�ري واالحتيال 
واملراوغ�ة ويشء من قل�ة الحياء.. واىل قدر كب�ري من املوهبة 
والفطن�ة والنباه�ة ، والن س�عد مط�رش ال يحس�ن املراوغة 
واالحتي�ال وفيه طيب�ة امهاتنا ودرجة حيائ�ه فاقت الحدود 
املس�موح بها.. والنه يس�تحي ان يرفع عينيه يف وجه من هم 
اك�ر منه، فأن�ه ال يجد غضاض�ة ان يوافقك ال�رأي ويتنازل 
ع�ن رأيه وان كان الحق اىل جانبه ، بهذه الوس�ائل االخالقية 
عىل الرغم م�ن مضارها عمد الفتى اىل اكرام االخرين، ولهذه 
االس�باب مجتمعة كنت احدث نفيس رسا وهمس�ا )هذا الولد 
م�ن س�اللة املالئك�ة والصحافة من ذري�ة الش�ياطني، لذلك 
س�تلفظه او يلفظه�ا( غ�ري ان الفتى الخج�ول كان ابعد من 
وس�اويس ، فقد تعلق بالعمل الصحفي تعلق عاش�ق، ونجح 
يف مهمت�ه مس�تندا اىل )املوهبة والنباهة والس�مو االخالقي( 
ما ش�عرت يوما انه يسعى اىل هدفه املهني وحلمه الشخيص، 
ع�ر العض�الت املفتول�ة والحيل�ة والضحك ع�ىل الذقون، بل 
اختط املصداقية والص�ر الجميل، ليفرض حضوره االبداعي 
واالكاديم�ي بج�داره، نس�مة ربيعية ال تراه�ا ولكنك تتمتع 
به�ا وهو ينجز تحقيقاته للمجلة بصمت، ويش�عر باالمتنان 

لسماع اية مالحظة ... 
نال الدكتوراه وكر يف مس�تواه الوظيفي ومنزلته العلمية 
ولكنه كان يصغر يف تواضعه ويذوي يف خجله وادبه الجم، ما 
من مرة جمعتن�ا املصادفة او خط�وط املوبايل اال وخاطبني 
خط�اب االب�ن الب�ار، ويتحدث ع�ن فض�ي علي�ه  يف تربيته 
االعالمية )اخر اتصال لنا كان قبل  اسبوعني عىل رحيله( وانا 
ال اعرف لنفيس ش�يئا من فضل عىل الفت�ى الذي علمني قبل 
ان اعلمه، منه عرفت كيف يكس�ب االنس�ان احرتام االخرين 
باحرتام نفس�ه، وكيف يكون الوفاء واالعرتاف بالجميل، ولو 

عىل قدح ماء!.
مات س�عد، وبموته هوى عمود ش�امخ م�ن الكبار الذين 
يتملقوا س�لطانا، ولم يس�اوموا ع�ىل مبدأ، ول�م يتخذوا من 
االعالم معرا، وظلت الكلمة الرشيفة همهم الوحيد يف الحياة، 
م�ع ان مثل هذه الكلمة تورث الفقر ووجع الرأس، كبريا انت 
يا س�عد حتى لحظة موتك تمر مثل نسمة ربيعية رقيقة، مع 
انها تهز املشاعر والوجدان والكون... لم تم�����ت يا سعد.. 

يا ذاكرة الزمن الجميل.. الن مثواك ضمائرنا وجنات الخلود. فؤاد حسونكـاريكـاتـير

غيالن

علامء: باطن األرض خيفي كميات 
هائلة من املاء

 صمم العلماء نموذجا للعمليات الفيزيائية التي تجري 
 – Mantle« يف باط�ن األرض، واتضح له�م ان رداء األرض

الجبة« يخفي كميات كبرية من املياه.
ويقول علماء جامعة والية أوهايو، ان حجم هذه املياه 
يعادل حجم م�اء املحيطات والبحار عىل األرض. وان هذه 
املي�اه تنتج من التفاعل الكيميائي ال�ذي يتم بني جزيئات 
الهيدروجني املوجودة يف مس�امات الصخور وبني جزيئات 

األوكسجني املوجودة بكثرة يف املعادن.

حذاء يولد الكهرباء ويشحن اهلاتفلوحة مفاتيح قابلة للطي وخمصصة للهواتف
طرحت رشك�ة WayTools الناش�ئة لوح�ة مفاتيح 
محمول�ة مبتك�رة تس�مى TextBlade، توف�ر طريق�ة 
جدي�دة للكتابة عىل الهواتف الذكي�ة أو أجهزة التابليت، 
وتتمي�ز بقابلية حملها يف جيب البنطلون.لوحة املفاتيح 
املذك�ورة قابل�ة للطي بحج�م يبلغ نص�ف حجم هاتف 
آيف�ون 4، وه�ي تحم�ل مفاتيح ملس�ية تق�ول الرشكة 
املُصّنع�ة له�ا بأنها تتحس�س أماكن أصابع املُس�تخدم 
بش�كل ذكي بحيث تتيح الكتابة برسعة تبلغ 100 كلمة 

يف الدقيقة بسهولة رغم حجمها الصغري.

ابتك�ر علماء أملان حذاء ذكيا يقوم بتوليد الطاقة عن 
طريق امليش، ومن ثم ش�حن الهواتف واألجهزة الخاصة 

بك يف أي مكان تسري به.
ويع�د هذا االبت�كار ذا أهمية كب�رية، حيث إنه يمكن 
األش�خاص من شحن الهواتف واألجهزة الخاصة بهم ال 
سلكيا، وذلك عن طريق توليد طاقة كهربائية عن طريق 
امل�يش وإرس�الها إىل الهاتف عر موجات مغناطيس�ية، 
والتي يحولها الهاتف إىل شحنات كهربائية تقوم بإعادة 

شحن البطارية.

هتنئة
يهنئ االهل واالصدقاء السيد )عي عبد السالم( 
وذلك بمناسبة والدة )طفله( الثالث الذي اسماه 

حيدر ، جعله الله من ابناء السالمة.


