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اجليـش ينتــزع منـاطـق فـي الرمـادي.. وشيـوخ الـعشـائـر يشيــدون بالتقــدم الـعسكـري

دعم العمليات العسكرية واهمال المحافظات المستقرة

      المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مصادر نيابية بارزة, ام�س االثنين, عن حصول غبن كبير 
لحق�وق محافظات الوس�ط والجنوب في موازن�ة 2015 التي اقترب 
مجل�س الن�واب م�ن اقراره�ا, وفيما اش�ارت الى تل�ك الحقوق تمت 
مصادرتها تحت اطار التس�ليح وتمويل الجهد االمني في المحافظات 
الغربية, ابدت استيائها من الخطوات الحكومية بهذا االتجاه, واصفة 

اياها ب�«االنبطاحية«.
وقالت المصادر ل�«المستقبل العراقي«, ان »المحافظات الجنوبية 
والفرات االوسط غبنت حقوقها بشكل كبير في في موازنة 2015 التي 
ركزت على المحافظات الغربية وعلى العس�كر والتس�ليح والمعارك 
واالم�ن الداخلي والنازحي�ن وتعويضات االكراد وابق�ت المحافظات 
البالغ عددها 11 محافظة بال طموح بالتطور واالستثمار على خلفية 

تخصيص موازنات ال تتناسب مع حجمها السكاني«.
ولفت�ت المص�ادر النيابي�ة ال�ى ان »ش�مول محافظ�ات الوس�ط 
والجنوب بالتقش�ف الحكوم�ي، واعفاء محافظات اقليم كردس�تان 
والمنطقة الغربية، ال يمت بصلة للعدالة في توزيع ثروات الشعب التي 
نص عليها الدس�تور العراقي«, مبدية اس�تغرابها للمظلومية الكبيرة 
التي وقعت على تلك المحافظات رغم انها توفر 84 بالمئة من االنتاج 

الكلي  فيما يتعلق بمدخوالت العراق.
واعربت المصادر عن اس�فها ازاء »تضاع�ف المظلومية على اهل 
الجنوب والفرات االوس�ط عاما بعد اخر، في وقت يحصد فيه الموت 
ارواح ابنائه�ا وه�م يزجون ف�ي حرب ليس�ت حربه�م، وانما حرب 
الذي�ن هربوا ال�ى تركيا وعمان واالمارات وكردس�تان م�ن ابناء تلك 
المحافظات والذين يصرحون ويتصارخون بان الش�يعة ومليشياتهم 

استباحت مناطقهم ويصفون الدواعش بانهم الثوار والمجاهدين«.
وانتقدت المصادر بقوة السياس�ة الحكومية تج�اه توزيع ثروات 
الشعب وفق موازنة العام الجاري, ووصفتها ب�«االنبطاحية«. وانهى 
البرلم�ان، في 12 من الش�هر الجاري، الق�راءة الثانية والمناقش�ات 

لقانون الموازنة، ويتّوقع أن تقّر الموازنة الخميس القادم.

املوازنة  »االنبطاحية« تزيد مظلومية اجلنوب

بإرادة المخلصين الشجعان.. ديالى تحررت بالكامل.. واالنبار على الطريق

ص3واشنطن حتطم املعنويات وترمي السالح إىل »داعش« لتعاود االحتالل

ص3

السفـارة األميـركيـة تـدرس اجلهـاد الشيعـي فـي العـراق
ترصد وتراقب تحركات الحشد الشعبي

      المستقبل العراقي/ خاص
 

كش�فت مصادرمطلع�ة, امس 
الدراس�ة  حمل�ة  ع�ن  االثني�ن, 
والتحلي�ل الت�ي تجريها الس�فارة 
االميركية في بغداد لمرحلة ظهور 
االمام المه�دي )عجل الله فرجه(, 

وفيما اش�ارت الى اعتراض تقرير 
يبين الهدف من وراء ظهور تنظيم 
»داعش« االرهابي في العراق, اكدت 
بان واش�نطن ت�درس حالي�ا عبر 
فت�وى المرجعية الديني�ة بالجهاد 
الكفائ�ي, مكامن الق�وة والضعف 
المص�ادر  الش�يعة.وقالت  ل�دى 

ل�«المستقبل العراقي«, ان »تقريرا 
مط�وال ت�م اعتراض�ه بالمصادفة 
واالطالع على معلوماته فيما كان 
بطريق�ه ال�ى الس�فارة االميركية 
يوضح االه�داف المباش�رة وغير 
المباشرة لس�يناريو داعش ويضع 
على راس االهداف تلك هو كش�ف 

المجتمع الخاص باالمام المهدي«.
وبحس�ب المصادر ف�ان« التقرير 
يش�ير الى ان داعش استطاعت ان 
توضح مس�توى قوة الش�يعة في 
الع�راق فعلي�ا الس�يما ف�ي جانب 
اداء واجب الجهاد عقب االستجابة 
الت�ي  الكفائ�ي  الجه�اد  لفت�وى 

اطلقها المرجع االعلى الس�يد علي 
السيستاني«.ويلفت التقرير الى ان 
»االميركان ضغطوا لتحييد الجيش 
وطيران�ه وفس�ح المج�ال لقوات 
الحشد الش�عبي, لكي يتم قراءتها 
معلوماتيا وتحليلها بشكل صحيح 
االس�تجابة  مس�توى  ومعرف�ة 

المرجعي�ات  الوام�ر  الش�يعية 
والديني�ة، وبالتال�ي يك�ون النفع 
مزدوج ضرب الكم الموجود اصال 
ومعرف�ة مكامن الق�وة والضعف 
ان  ال�ى  التقري�ر  فيه«.واوض�ح 
التحلي�ل  »اله�دف م�ن وراء ه�ذا 
الرامية  المخطط�ات  هو الفش�ال 

م�ن قب�ل ابن�اء المكون الش�يعي 
الس�ناد امامه�م المنتظر)ع�ج(«.

وتق�ع مثل تلك التقاري�ر بين فترة 
واخرى بالمصادف�ة باياد مخلصة 
تقوم بعرضها وتس�ريبها الطالع 
الرأي العام بالمخطط الذي تقوده 
اميركا, بحسب المصادر المطلعة.

     بغداد / المستقبل العراقي

اس�تمعت اللجنة البرلمانية التي تضم 25 عضواً برئاسة حاكم 
الزامل�ي رئي�س لجنة األم�ن والدفاع ف�ي مجلس الن�واب، أمس 
االثني�ن، إلى أقوال الفريق األول الركن بابكر زيباري رئيس أركان 
الجيش والفري�ق الركن عبد الكريم العنزي مع�اون رئيس أركان 
حول الظروف التي س�بقت احتالل “داع�ش” لمدينة الموصل في 
العاش�ر من حزيران الماضي، واسباب انسحاب القوات المسلحة 
منه�ا ام�ام التنظيم من دون قت�ال واالنهيارات الت�ي حصلت في 

القطعات العسكرية في محافظات اخرى عقب ذلك. 
كما استمعت اللجنة إلى اقوال رئيس اللجنة األمنية في مجلس 
محافظ�ة نينوى وعاصمته�ا الموصل محم�د ابراهيم علي حول 

االسباب التي ادت إلى سقوط المدينة.
وكانت اللجنة قد وجهت خطابات إلى الجهات الرس�مية بمنع 
مجموع�ة من القيادات العس�كرية من الس�فر إلى خ�ارج البالد 
لحين انتهاء التحقيق معهم في س�قوط الموصل، حيث يتوقع ان 
يش�مل التحقيق حوالي 80 قائًدا عسكرًيا وأم���نًيا، فيما اتفقت 
اللجنة التي تش�كلت في الثامن من الش�هر الحال�ي على  االمتناع 
ع�ن اإلدالء بأي�ة تصريح�ات صحافي�ة أو إعالمية لحي�ن اكتمال 
التحقيق�ات، وتقديم التقرير النهائي إل�ى مجلس النواب من اجل 
المحافظة على س�ير العملية التحقيقي�ة من أي تأثيرات وقد عبر 
رئيس مجلس النواب العراقي س�ليم الجبوري في وقت سابق عن 
مخ�اوف من تأثير النزاعات السياس�ية بين الق�وى العراقية على 

سير التحقيق ونتائجه.
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يف السياسة اخلارجية العراقية
    التحليل السياسي /غانم عريبي

نجح الجعفري في تاسيس خط 
ف�ي الخارجي�ة العراقي�ة ينس�جم 
ع�ن  الدف�اع  مرحل�ة  ومتطلب�ات 
الس�يادة الوطني�ة وتعزيز مواقف 
الدول�ة العراقي�ة الت�ي تقات�ل الى 
جانب الحشد الشعبي في مواجهة 
االرهابي�ة  والمجموع�ات  داع�ش 

المسلحة.
العراقي�ة  الخارجي�ة  وزارة  ان 
مدعوة ال�ى العمل باالنس�جام مع 
وزارات الدولة االخرى وان ال يحدث 
ه�ذا الف�ارق الس�لبي بي�ن خطاب 
الدولة وخطاب الخارجية حيث كنا 
نعاني في المرحلة السابقة من هذا 

الخطأ.
ما يشجعنا على التأكيد في هذا 
االط�ار الجوالت المهمة التي يقوم 
به�ا الدكت�ور ابراهي�م الجعف�ري 
لمختل�ف مناطق العال�م خصوصا 
العواصم العربية المهمة كالقاهرة 
والرياض وعواصم الجوار االقليمية 
مثل طهران وانقرة والتأكيدات التي 
تأتي من تلك الدول بضرورة حماية 
السيادة الوطنية العراقية والذهاب 
ال�ى ابعد من ذل�ك عبر بناء جس�ر 
جوي لتس�ليح القوات العراقية في 

حربها ضد المجموعات المسلحة.
ان هذا العصر هو العصر الذهبي 
ل�وزارة الخارجي�ة العراقي�ة اذ لم 
يحدث طيل�ة مئة عام اي منذ بداية 
تأسيس الدولة العراقية الى احتالل 
وتكري�ت  الموص�ل  م�دن  داع�ش 
واجزاء واسعة من االنبار  ان انبنى 
تحالف دولي سياس�ي وعس�كري 
يقف الى جانب العراق في مواجهة 
مشروع القاعدة وداعش االمر الذي 
رفع من سقف التوقعات السياسية 
العراقي�ة بضرورة وج�ود خطاب 
منسجم وجملة سهلة وموضوعية 
نتح�دث ونتح�رك م�ن خاللها مع 

العال�م كل�ه وال نتل�كأ او 
والجمل�ة  اللغ�ة  ترتج�ف 
السياس�ية الخارجية على 
لس�ان الدبلوماس�ية ف�ي 

الخارج.
م�ا نتم����ن�اه عل�ى 
يك�ون  ان  الجعف����ري 
حازما في مواجهة بعض 
المالحظ�ات التي ترد على 
الس�فارات  بع���ض  اداء 
العراقية ف�ي الخارج وقد 
تحدثنا عن هذا االمر مرارا 
وتك�رارا في ) المس�تقبل 
العراقي( قبل س�نتين من 
االن حي�ث اعطتن�ا وزارة 
الخارجية ف�ي ذلك الوقت 
ول�م   ) الطرش�ه  االذن   (
والمعطيات  باالرقام  تعبأ 
والمعلومات المؤكدة التي 
اوردناها في اطار الحديث 
ع�ن بعض س�لبيات االداء 

والسلوك.
ع�ز  ف�ي  نح�ن  االن.. 
ويش�عر  الدول�ي  التأل�ق 
الجعف�ري ان الع�راق في 
وض�ع امن على مس�توى 
العالق�ات الخارجي�ة لكن 

وضعن�ا الداخل�ي ال يطم�أن اح�دا 
وظن ان وزير الخارجية يعرف جيدا 
طبيعة المالبسات والفساد واالداء 
الس�يئ الذي يتحرك في س�فاراتنا 
العراقية خصوص�ا في اوربا.. البد 
ان يعل�م وزي�ر الخارجية ان بعض 
الدبلوماس�يين العراقيي�ن ارس�لوا 
زوجاتهم الى  دول اوربية تستقبل 
الالجئي�ن وت�م قبوله�ن الجئ�ات 
اجتماعي�ات وهي س�ابقة خطيرة 
يقدم عليه�ا بعض الدبلوماس�يين 
ترف�ض  زوجت�ه  الن  العراقيي�ن 
العودة الى بغ�داد بعد انتهاء مهمة 

الزوج!.
بعض الس�فراء يم�ارس حريته 

الش�خصية علنا وامام االنظار وال 
يعبأ باحد وقد ح�دث هذا االمر في 
س�فارات عراقية وحدثت مش�اكل 
اجتماعي�ة بي�ن الس�فير وزوجته 
اث�ر ذلك والس�بب ان الس�فير لديه 
يدلله�ا  س�كرتيرة  م�ع  عالق�ات 
ويقربها ويخرج معها في الموالت 

الحكاي�ة  ه�ذه  له�ا..  ويش�تري 
اسفرت عن طالق الزوجة واخذها 
الوالدها والسفر خارج هذه الدولة 
وبق�ي الس�فير ف�ي س�فارته غير 
عابئ بم�ا جرى عل�ى خلفية )ظل 

البيت لمطيره(.
ه�ذا االمر ل�م يعد مقب�وال وما 

نتمناه على اخين�ا وزير الخارجية 
ابراهيم الجعفري حركة تصحيحية 
تطال سفاراتنا في اوربا وسفاراتنا 
ف�ي بع�ض البل�دان العربي�ة لك�ي 
والس�لوك  العم�ل  ايق�اع  نضب�ط 
واالداء فاالمر ل�م يعد مقبوال البتة 
في بلد تقوم الدولة فيه على اساس 

الدستور والثواب والعقاب 
والش�فافية  والنزاه���ة 
فض�ال عن ان دي�ن الدولة 
هو االسالم واالسالم كما 
يع�رف الدكت�ور ابراهي�م 
ع�ن  ينه�ى  الجعف�ري 

الفحشاء والمنكر.
الدكتور  ان وج����ود 
جان�ب  ال�ى  الجعف�ري 
الفيص�ل وج�ون  س�عود 
كي�ري ووزي�ر خارجي�ة 
وف�ي  والبحري�ن  قط�ر 
الجامع�ة  اجت���ماع�ات 
العربي�ة ومجلس التعاون 
يتح�دث  الخليج�ي وه�و 
العراق ويعرض حالة  عن 
االتحاد على النظام العربي 
محل فخ�ر وانجاز نوعي 
الدكتور  حكوم�ة  تحققه 
س�نوات  بع�د  العب�ادي 
الحرم�ان  م�ن  طويل�ة 
واالقص�اء  والع����زل�ة 
العربي ومن الواجب على 
الس�فارات العراقي�ة ف�ي 
الخ�ارج )وه�و ج�زء من 
تعاطيه�ا  والي�ة  عمله�ا 
المضيف�ة(  البل�دان  م�ع 
اعان�ة الخارجية العراقي�ة واعانة 
الجعفري على ام�ره وليس العمل 

خالف ذلك.
العراقي�ة  الدول�ة  خط�اب  ان 
بالمرون�ة  يتس�م  االي�ام  ه�ذه 
عل�ى  والق�درة  والموضوعي�ة 
ع�رض المس�ألة العراقي�ة بكفاءة 
ووضوح وه�و ما جرى في الكلمة 
الت�ي القاه�ا رئي�س ال�وزراء ف�ي 
مجلس االمن فيم�ا خص االرهاب 
والتحال�ف الدول�ي والوق�وف الى 
جان�ب الدولة العراقي�ة وكذا االمر 
في مش�اركة النائب الثاني لرئيس 
الجمهورية الدكتور اياد عالوي في 
مؤتمر دافوس وسيستعرض نائب 

الرئي�س في خطابه الذي س�يلقيه 
العراقي�ة  الحال�ة  المؤتم�ر  ف�ي 
واالنسجام الحاصل في اداء الدولة 
الداعم�ة  الدولي�ة  المواق�ف  ودور 
للعراق في المس�اهمة بتقصير امد 
الحرب وتقويض االرهاب وتطويق 
منابع�ه واعالن االنتص�ار النهائي 

على داعش.
ه�ذه فرص�ة تاريخي�ة ن�ادرة 
للدول�ة العراقية ان تس�تثمر الدعم 
الدول�ي لمواجهة تحديات المرحلة 
الحاضرة على كافة المس�تويات اذ 
ربما لن تسنح فرصة اخرى مماثلة 
للدولة العراقية لهذا نجحت حكومة 
العب�ادي باس�تجالب الدعم العربي 
والدولي واقنعت الواليات المتحدة 
وفرنس�ا  وبريطاني�ا  االمريكي�ة 
والعرب القريبي�ن منهم والبعيدين 
انها تقات�ل بالنيابة ع�ن كل العالم 
انتخابي�ة  غاي�ات  لديه�ا  ولي�س 
واه�داف من وراء اس�تحصال هذا 

الدعم.
العب�ادي ف�ي لندن وسويس�را 
واي�اد ع�الوي في مؤتم�ر دافوس 
والجعفري يس�تقبل وزي�ر الطاقة 
التركي والوزارات العراقية االخرى 
وباق�ل  طاقاته�ا  باقص�ى  تعم�ل 
االمكان�ات والعراقي�ون يقاتل�ون 
داعش والمرجعية الدينية تقف الى 
جانب العراقيين في معركة المصير 
والمس�ار الواحد وهو ما لم يحدث 
منذ 9 نيس�ان 2003 وال�ى اليوم.. 
هذه الفرص�ة اتمنى ان ال يضيعها 
السياسيون من بين ايديهم وايدينا 
كما ضيعوا مليارات الدوالرات على 
مش�اريع هوائية ال اس�اس لها من 

المصداقية.
ان ضي�اع الوطن ف�ي ظل هذه 
اللحظة الدولي�ة العارمة والداعمة 
سذاجة سياس�ية ما بعدها سذاجة 
وم�ن كان في ه�ذه اعمى فهو في 

االخرة اعمى واضل سبيال.

خطاب الدولة هذه االيام يتسم بالمرونة والموضوعية
 والقدرة على عرض المسألة العراقية بكفاءة

بدر: عىل السياسيني 
االعرتاض عىل »الداعشيني« 
وليس التحقيق يف »املزاعم«

      بغداد / المستقبل العراقي

اب�دت منظم�ة ب�در الت�ي يتزعمها 
االثني�ن،  أم�س  العام�ري،  ه�ادي 
اس�تغرابها م�ن مواقف بع�ض القادة 
السياس�يين التي تطالب بتشكيل لجنة 
للتحقي�ق ب�«مزاع�م« ح�رق مس�اجد 
ومن�ازل للمدنيين خ�الل معارك تحرير 
مناطق ش�مالي المقدادية، مشيرة الى 
ان�ه كان االول�ى به�م االعت�راض على 

»الداعشيين«.
المنظم�ة  باس�م  المتح�دث  وق�ال 
كري�م الن�وري  »السياس�يين يعلمون 
جي�دا ان م�ن كان في مناطق ش�مالي 
المقدادية هم الداعشيون، وهم اساس 
يترك�ون  ال  فه�م  والتفجي�ر،  الح�رق 
من�زال او مس�جدا اال ودم�روه، لذل�ك 
نح�ن لس�نا مس�ؤولين عن م�ا ذكره، 
دخلنا مع داعش معركة بمختلف انواع 

االسلحة«.
»االج�در  ان  الن�وري  واض�اف 
بالسياس�يين االعت�راض عل�ى تواج�د 
الداعشيين في مناطق المدنيين والدول 
التي توف�ر الدعم واالس�ناد لإلرهابين 
وليس لقوات الحشد الشعبي التي تقاتل 
من اجل اس�تعادة حقوق المدنيين التي 

اغتصبها تنظيم داعش«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
االثني�ن، ع�ن عقوب�ات بالحبس من 
ال�ى س�تة أش�هر وغرام�ات  ش�هر 
مالي�ة تص�ل ال�ى مليون دين�ار بحق 
مطلقي العي�ارات النارية في مختلف 

المناسبات.
وقال�ت ال�وزارة ف�ي بي�ان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»مطلقي العيارات النارية سيواجهون 
عقوب�ات بالحب�س تت�راوح م�ا بين 
شهر الى ستة أشهر، وغرامات مالية 
تصل الى ملي�ون دينار«.وأضافت، أن 
»العقوب�ات تتضم�ن أيض�ا مصادرة 

السالح من مطلقي العيارات النارية«.
ووج�ه وزي�ر الدف�اع خال�د العبيدي  
بمعاقبة مطلقي العيارات النارية في 

بغدادوالمحافظات ومحاسبتهم.
وقال مصدر مس�ؤول في الوزارة 
العبي�دي  خال�د  الدف�اع  »وزي�ر  إن 
وج�ه جمي�ع القطع�ات العس�كرية 
المنتش�رة ف�ي بغ�داد والمحافظات 
بمعاقب�ة مطلق�ي العي�ارات النارية 
ف�ي اله�واء بمختل�ف المناس�بات«، 
عل�ى  ش�دد  »العبي�دي  أن  مبين�ا 
ضرورة محاس�بتهم وفق االجراءات 
القانوني�ة«. وم�ن جانبه�ا توع�دت 
بمحاس�بة  بغ�داد  عملي�ات  قي�ادة 
كل م�ن يطل�ق العي�ارات النارية في 

األفراح والمناس�بات بش�دة، مؤكدة 
أنها جريمة مخالفة للس�لطة العامة، 
فيما دعت المواطنين الى التعبير عن 

الفرح بطرق حضارية.
كما وج�ه رئي�س ال�وزراء حيدر 
العب�ادي باتخ�اذ إج�راءات »رادع�ة 
إط�الق  ظاه�رة  لمن�ع  وعاجل�ة« 
المناس�بات  ف�ي  الناري�ة  العي�ارات 
ومحاس�بة المس�ؤولين عنها، ومنع 
االطالق�ات ف�ي المناس�بات »منع�ا 
بات�ا«، فيما دعا المؤسس�ات األمنية 
والرياضي�ة والصحية والعش�ائر ألن 
يك�ون لهم دور فاعل ف�ي إنهاء هذه 

الظاهرة »غير الحضارية«.
الداخلي�ة أيض�اً  وتوع�دت وزارة 

بمحاس�بة أي شخص يطلق العيارات 
محمل�ة  المناس�بات،  ف�ي  الناري�ة 
المس�ؤول األمني المحلي مس�ؤولية 
مراقبة منطقته وإلق�اء القبض على 
المخالفين، فيما دعت قوى المجتمع 
المختلفة الى المس�اهمة في الحملة 
الوطني�ة لمناهضة إط�الق العيارات 
النارية.وكان�ت وزارة الصحة أعلنت، 
الس�بت، تس�جيل حالتي وف�اة و89 
إصابة بينهم أطفال ونس�اء بضمنها 
امرأة حامل ج�راء االطالقات النارية 
بفوز المنتخب الوطن�ي على نظيره 
اإليران�ي ي�وم الجمع�ة، داعي�ة إل�ى 
ضرورة تشريع قوانين تحد من هذه 

الظاهرة.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر برلماني، أمس االثنين، أن رئيس 
مجلس النواب س�ليم الجبوري أم�ر بوضع اجهزة 
تشويش على الهواتف النقالة داخل قاعة البرلمان، 
فيما أكد ان الجبوري أبدى امتعاضه من اس�تخدام 
الن�واب لهواتفهم خالل الجلس�ات. وق�ال المصدر 

إن »رئي�س مجل�س الن�واب س�ليم الجب�وري أمر 
خالل الجلس�ة الثامنة من الفصل التشريعي الثاني 
للسنة التشريعية االولى التي عقدت )أمس( بوضع 
أجهزة تش�ويش على الهواتف النقال داخل القاعة 
التي تعقد فيها جلس�ات مجل�س النواب«.وأضاف 
المص�در ال�ذي طل�ب عدم الكش�ف عن اس�مه، أن 
»الجب�وري اب�دى امتعاضه الش�ديد من اس�تمرار 

الن�واب باس�تخدام هواتفهم النقال�ة داخل القاعة 
عل�ى الرغم من مطالبت�ه باغالقها الكثر من مرة«.

وكان مجل�س الن�واب عق�د جلس�ته الثامن�ة من 
الفصل التش�ريعي الثاني للس�نة التشريعية األولى 
برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 230 نائباً، 
فيما تضم�ن جدول اعمال الجلس�ة التصويت على 
مشروع قانون والقراءة األولى والثانية لقانونين.

اجلبوري يأمر بوضع أجهزة تشويش عىل »موبايالت« النواب

الداخلية: عقوبات باحلبس وغرامات مالية بحق مطلقي العيارات النارية
بـــعــد اقـــتــراح »              «

قيادي يف احلشد الشعبي: تقرير »البنتاغون« مثري للسخرية
      بغداد / المستقبل العراقي

وصف قيادي في الحش�د الشعبي، 
أم�س االثني�ن، تقري�ر وزارة الدف�اع 
االمريكي�ة »البنتاغ�ون« وال�ذي افاد 
ب�أن تنظي�م »داع�ش« لم يخس�ر من 
االراض�ي التي احتلها س�وى %1 بأنه 
»مثير للس�خرية«، فيما اش�ار الى انه 
وج�ه دعوة لوس�ائل االعالم للحضور 
الى قواطع العمليات ومشاهدة المدن 
واالقضية والنواحي التي تم تحريرها 

على يد الحشد الشعبي.
وقال أحمد االسدي إن »ما سمعناه 
من تقرير للبنتاغون بشأن تحرير 1% 
م�ن االراضي التي كان يس�يطر عليها 
تنظيم داعش مثير للسخرية«، مشيراً 
الى أن »ه�ذا التصريح اليأت�ي منه اال 
منفعة للعدو«.وأضاف االسدي »خالل 
فترة س�بعة اش�هر حررنا م�ا يقارب 
%90 من محافظ�ة ديالى وما يقارب 
%75 من محافظة صالح الدين ونسبة 
ليس�ت قليلة من اراضي االنبار وكذلك 
تحري�ر اقضية ونواح�ي وقصبات في 
كركوك«، متابعاً »نحن في تش�كيالت 
الحش�د الش�عبي والحكومة العراقية 
نعل�م المناط�ق التي ت�م تحريرها وال 

نرتب على التصري�ح اي اثر الننا نحن 
عل�ى االرض«.واش�ار الى ان�ه »وجه 
دع�وة لوس�ائل االعالم للحض�ور الى 
قواط�ع العملي�ات ومش�اهدة الم�دن 
واالراض�ي  والنواح�ي  واالقضي�ة 
الشاس�عة التي تحررت على يد الحشد 
الش�عبي«.وانتقد المستشار اإلعالمي 
ألمين ع�ام منظمة ب�در كريم النوري 
األمريكي�ة  الدف�اع  وزارة  تقري�ر 
»البنتاغ�ون« الذي أفاد ب�أن »داعش« 
لم يخس�ر م�ن األراضي الت�ي احتلها 
في الع�راق س�وى %1، واعتبره بأنه 
غير واقعي وتنقصه الدقة، فيما أشار 
الى أن�ه يعك�س صدم�ة »البنتاغون« 
أح�رزه  ال�ذي  الكبي�ر  التق�دم  م�ن 
الحش�د الش�عبي.وكانت وزارة الدفاع 
أص�درت،  »البنتاغ�ون«  األمريكي�ة 
تنظي�م  أن  مف�اده  تقري�را  الس�بت، 
»داع�ش« لم يخس�ر حتى اآلن س�وى 
700 كيلو مت�ر مربع من األراضي في 
العراق، أي واحدا بالمائة فقط من 55 
ألف كلم مربع سيطر عليها خالل العام 
2014، فيما لفتت ال�ى أن التنظيم في 
موقع دفاع حاليا وخسر الماليين من 
عائداته، و يعاني مش�اكل في تعويض 

آلياته المدمرة.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت عض�و في اللجن�ة المالية النيابية، أم�س األحد، أنه 
س�يتم إقرار الموازنة المالية لعام 2015 يوم الخميس المقبل، 

وبينت أنه تم تخفيض العجز الى 21%.
وقالت عال عودة الناشي في بيان تلقت »المستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »الموازنة المالية لعام 2015 اكتملت وس�تقر 
يوم الخميس المقبل«.واضافت الناشي أنه »تم تخفيض العجز 
من %45 الى %21«.وكان مق�رر مجلس النواب نيازي أوغلو 
أك�د أن المجلس سيس�تمر بعمله لحين إقرار مش�روع قانون 
الموازنة المالية لعام 2015، فيما لفت الى أن البرلمان لن يأخذ 

عطلته االسبوعية إال بعد إقرار الموازنة.
وأعلن�ت لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار في مجل�س النواب، 
الس�بت، عن انجاز %90 من مش�روع قانون الموازنة العامة، 

فيما توقعت التصويت عليه خالل األيام المقبلة.

      بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح المهندس باقر الزبيدي وزي�ر النقل قاعة الدرجة 
األولى ورجال األعمال في مط�ار بغداد الدولي بعد تأهيلها 

من قبل شركة زين لالتصاالت .
وأكد الوزير أن افتتاح هذا المرفق السياحي المهم تسهم 
ف�ي تقدي�م الخدمة المتميزة لمس�افري الخط�وط الجوية 
العراقي�ة وأما بقي�ة الخطوط الجوي�ة العربي�ة والعالمية 

مقابل مبالغ بسيطة.
 وأش�ار الى إل�ى أن خطة ال�وزارة هي تفعيل التش�غيل 
المش�ترك واالس�تثمار ف�ي تنفي�ذ المش�اريع وخصوص�ا 
التكس�ي النه�ري ال�ذي س�يقدم خدمة نق�ل المس�افرين 
والبضائع بوقت قياس�ي إضافة إلى تكس�ي بغداد والبصرة 
ال�ذي يعتبر معلما حضارياً لهاتين المدينتين من اجل تقديم 

أفضل الخدمات إلى المواطن .
ورد اعلى أسئلة الصحفيين فقد وزير النقل بان الخطوط 
الجوية العراقية من خالل التشغيل المشترك ستقوم بتأهيل 
ث�الث قاعات جديدة هي ) س�امراء و كرب�الء و إضافة إلى 
افتتاح مطعم الطائرة كم�ا افتتح الزبيدي المركز اإلعالمي 
للمنش�اة العامة للطيران المدني ال�ذي يمثل صرح إعالمي 
لرفد القنوات الفضائية والصحف بإخبار ونش�اطات مطار 
بغ�داد الدول�ي ، وحض�ر االفتت�اح د مفت�ش عام ال�وزارة 
والمدراء العامين لمنشاة الطيران المدني والخطوط الجوية 

العراقية .

وزير النقل يفتتح 
قاعة الدرجة األوىل ورجال األعامل 

يف مطار بغداد الدويل

املالية الربملانية: موازنة 2015 
سيتم اقرارها اخلميس 
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فعلى الح�دود الجنوبية للمملك�ة وقبل يوم 
واح�د فقط م�ن تتوي�ج المل�ك الجديد س�يطر 
الش�يعة الحوثيون في اليمن على مقر الحكومة 
واقالوا رئيس وزراءها كرها واس�تقال رئيسها 
خوف�ا بعد ان بس�طوا س�يطرتهم عل�ى معظم 
محافظ�ات البالد الش�مالية مواصلي�ن زحفهم 
تج�اه ما تبق�ى منها ال�ذي هو ليس اال مس�الة 
وق�ت ال اكثر. االم�ر الذي اثار هلع الس�عوديين 
الذي وصفوه بانه يمث�ل )تهديدا وجوديا( لهم. 
وإذ كان ه�ذا يمث�ل نص�را اخر لعدوه�م اللدود 
اي�ران الت�ي أضح�ت يوم�ا بع�د يوم تس�تحوذ 
عل�ى مزيد م�ن المناط�ق التي كان�ت تعد قالعا 
حصين�ة بالنس�بة للس�عوديين وتحك�م الطوق 
ال�ذي يحي�ط بالمملكة م�ن اليمن ال�ى البحرين 
الى العراق وس�وريا ولبن�ان. وإذ كانت المملكة 
ف�ي عهد ملكه�ا الراحل وبمس�اعدة م�ن الدول 
الخليجي�ة األخرى وضغط من الواليات المتحدة 
االمريكية قد فش�لت في اس�تعادة قبضتها على 
جاره�ا الجنوبي من خالل مقتضي�ات المبادرة 
الخليجية فان هذا االمر سيكون وزرا ثقيال على 
الملك الجديد ويضع قدرات�ه على محك االختبار 
من�ذ اليوم األول.والى الش�رق من المملكة يمثل 
الص�راع في البحرين بين األكثرية الش�يعية من 
الس�كان والعائلة المالكة ف�ي البحرين ووجود 
ج�زء م�ن الجيش الس�عودي تحت عن�وان درع 
الجزي�رة لحماية النظام هن�اك تحديا اخر اليقل 
خط�ورة س�واء ف�ي تهدي�ده الس�تقرار أنظمة 
الحك�م الملكية ف�ي المنطقة او لجه�ة اتصاله 
بالمنطقة الش�يعية في ش�رق المملكة والتي لم 
يه�دا الحراك الش�عبي فيها منذ الع�ام 2011 اال 
تحت الضغط والتهديد بقوة السالح لكن جمرته 
ظلت مش�تعلة تح�ت الرماد وق�د تتاجج في أي 
لحظة قادمة خصوصا في ظ�ل الحكم باالعدام 
على قائد الحراك الشيعي هناك الشيخ نمر النمر 
االم�ر الذي من ش�انه اذا نف�ذ ان يطل�ق العنان 
النتفاضة في مناطق ش�رق المملك�ة وقد تمتد 
ال�ى أجزاء أخرى حيث الش�يعة االس�ماعيليون 
ف�ي الجن�وب والح�ركات الليبرالي�ة المطالب�ة 
باإلصالحات الجذرية والتي اخذت تش�تد ويزداد 
تاثيره�ا من خالل تحريكها لل�راي العام الدولي 
ومنظمات حقوق االنس�ان ومنظمات المجتمع 
المدن�ي وناش�طي الحق�وق المدني�ة. ان تجدد 
المظاه�رات ف�ي البحري�ن ف�ي الوق�ت الراهن 

عل�ى خلفية اعتقال الش�يخ علي س�لمان زعيم 
المعارض�ة البحرينية داللة واضحة على فش�ل 
اإلج�راءات العس�كرية الت�ي تبنتها للس�عودية 
ف�ي معالجتها لملف حقوق االنس�ان والمطالبة 
باإلصالحات السياس�ية في البحرين االمر الذي 
يضعها في موقف ال تحسد عليه فان هي دفعت 
جارته�ا الى مزيد من اإلصالحات فس�يدفع هذا 
ش�يعتها ال�ى المطالبة بالمث�ل وان أصرت على 
المض�ي ف�ي طريق الحل العس�كري فس�تكون 
ل�ه تداعيات خطيرة تؤث�ر بالنتيجة على الوضع 
األمن�ي ف�ي المنطقة الش�رقية المتوت�ر أصال. 
هذا فض�ال عن التكاليف الباهظ�ة التي تتحملها 
الس�عودية لدعم االقتصاد البحريني الذي يرزح 
تحت تاثير انخفاض أسعار النفط العالمية والذي 
هو المورد الوحيد لهذه المملكة الصغيرة.اما الى 
الش�مال فلم تستطع الس�عودية على مدى اكثر 
م�ن ثالث س�نوات وبرغم حجم االنف�اق المالي 
والعسكري لدعم الجماعات المسلحة ان تحسم 
مسالة اسقاط الرئيس السوري بشار األسد. بل 
يبدو عل�ى العكس ان األمور تج�ري في االتجاه 
المعاك�س وان موازين القوى ف�ي المنطقة بدا 
يمي�ل لمصلحة بقاء النظام. االمر الذي يعد اكبر 
انتص�ار يحققه عدوها الل�دود ايران على جبهة 
المواجه�ة اإلقليمية بين البلدين للس�يطرة على 
دول المنطق�ة وفرض الهيمن�ة والنفوذ عليها. 
ان تخل�ي إدارة الرئي�س األمريك�ي أوبام�ا عن 
مبدا اس�قاط نظ�ام األس�د وقبولها بالتس�وية 
السياس�ية لالزمة في س�وريا يعد نكسة كبيرة 
للسياس�ة الس�عودية في المنطق�ة الهادفة الى 
قطع الجس�ر الواصل بين اي�ران وحزب الله في 
لبنان ليتس�نى لها ترتيب البي�ت اللبناني لصالح 
القوى الحليفة لها وفرض ش�روطها السياسية 
عن طريق اضعاف الطرف الرئيس في المعارضة 
اللبنانية – حزب الله.وفي الشمال الشرقي هناك 
العدو األكبر ايران الذي تناصبه المملكة العربية 
الس�عودية العداء في س�ياق الص�راع التقليدي 
بينهم�ا للس�يطرة عل�ى المنطق�ة. خصوص�ا 
بع�د الخطوات الت�ي اتخذها الرئي�س األمريكي 
أوبام�ا للتق�ارب مع ايران س�واء لجه�ة تمديد 
المفاوض�ات بش�ان ملفه�ا النووي لمدة س�تة 
اش�هر أخرى او لمنع الكونغ�رس األمريكي من 
فرض أي عقوبات جديدة عليها او لعدم معارضة 
مش�اركتها في محاربة تنظيم داعش في العراق 

او تقديم الدعم واالسناد للجيش العراقي وقوات 
الحش�د الش�عبي. ان االنتصارات الت�ي تحققها 
القوى الحليفة إليران ف�ي المنطقة يمثل احدى 
الملف�ات الت�ي لها األولوي�ة امام المل�ك الجديد 
لما تمثله من انتكاس�ة لالستراتيجية السعودية 
التي قاده�ا الملك الراحل لف�رض هيمنتها على 
الق�رار السياس�ي ل�دول المنطق�ة باعتباره�ا 
الممث�ل الوحيد للعالم اإلس�المي.ان االنخفاض 
غير المس�بوق في أس�عار النفط وال�ذي قادته 
المملك�ة أواخ�ر الس�نة الماضية يمث�ل تهديدا 
اخر للملكة عل�ى المدى البعيد خصوصا في ظل 
العج�ز الذي تش�هده الميزانية الس�عودية ألول 
مرة في تاريخها الذي يبلغ اكثر من ثالثين مليار 
دوالر واالستحقاقات المالية الهائلة التي تترتب 
على دعمها وتبنيها لسياس�ات بعض الدول في 
المنطق�ة والت�ي أهمه�ا االلتزام بدع�م الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي ماليا بما يتضمنه 
ذل�ك من التزامات مالية ضخمة في ظل التدهور 
الكبي�ر لالقتصاد المصري نتيج�ة لقطع موارد 
الس�ياحة المصرية والتي هي الشريان الرئيسي 
الذي يغذي اقتصاد البالد. إضافة الى الدعم الذي 
تقدم�ه لدول موالية لها كالباكس�تان والبحرين 
فضال ع�ن الدعم المالي والعس�كري للجماعات 
المس�لحة في ليبيا وس�وريا. كل هذا سينعكس 
على االقتصاد السعودي ومستويات دخل الفرد 
فيه�ا في ظل االحصائيات المتوفرة حاليا والتي 
تشير الى ارتفاع مؤشرات البطالة فيها علما ان 

االحصائيات تش�ير الى النس�بة العالية للشباب 
بين س�كان المملكة والذي يبلغ اكثر من 47 %. 
ان اس�تنزاف االحتياطي الس�عودي ال�ذي يبلغ 
ما يق�ارب الثمانمائة ملي�ار دوالر لتغطية هذه 
االستحقاقات سينعكس على المدى الطويل على 
امنها الداخلي والذي يس�تند كثيرا في استقراره 
على نوع من الرفاهية المتحققة بفضل العوائد 
المتاتية من صادرات النف�ط. لكن الخطر األهم 
االن ال�ذي يترب�ص بالمملكة يأتي من ش�مالها 
وداخليه�ا في وق�ت واحد ذلك هو تم�دد تنظيم 
داعش في كل من العراق وسوريا وكسبه المزيد 
من االتباع س�واء ف�ي هذي�ن البلدينالمحاددين 
للمملكة او م�ن مختلف انح�اء العالم. ولم يكن 
الهجوم األخير الذي قام به تنظيم داعش األسبوع 
الماضي على الحدود الس�عودية اال دليال واضحا 
على التهدي�د الحقيقي الذي يمثل�ه هذا التنظيم 
للمملكة خصوصا في ظل تس�رب معلومات عن 
تعاون عناصر من القوات المس�لحة الس�عودية 
مع التنظيم في تدبير هذا الهجوم الذي يعيد الى 
االذه�ان التهديد الذي اطلقه زعيم تنظيم داعش 
أب�و بكر البغدادي ضد الس�عودية بعد أيام قالئل 
من احتالل التنظيم اإلرهابي لمحافظة الموصل. 
وتظهر استطالعات الرأي تأييدا متزايدا للتنظيم 
اإلرهاب�ي بي�ن الش�باب الس�عودي االم�ر الذي 
يشكل تهديدا خطيرا للعائلة المالكة التي تستمد 
ش�رعيتها بش�كل خاص من التاييد الذي تحظى 
ب�ه بين رجال الدين. ان الحفاظ على تاييد رجال 

الدين في السعودية خصوصا المحافظين منهم 
المتمثلي�ن ف�ي هيئ�ة كب�ار العلماء يع�د رهانا 
كبيرا امام الملك الجديد الذي تظهره التس�ريبات 
اإلعالمية بوصف�ه رجال محافظ�ا على العكس 
من سلفه الذي يعد الى حد ما رجل اصالح وفقا 
للمعايير المحلية ف�ي المملكة. ان الحفاظ على 
اس�تقرار المملك�ة وابعادها عن حرك�ة التغيير 
التي عصفت بالمنطقة اثر انطالق ثورات الربيع 
العرب�ي من�ذ الع�ام 2011 يع�د اله�دف النهائي 
الس�تراتيجية المملك�ة ف�ي المنطق�ة بوصفه 
الضمانة االكيدة الس�تمرار نظام الحكم الملكي 
فيها المس�تند الى الملكية المطلقة التي ترفض 
أي إصالحات سياسية او تغييرات دستورية في 
نظ�ام الحكم يمك�ن ان يؤدي على نح�و ما الى 
تقليص الصالحيات المطق�ة للملك والخوف ان 
يجر ذلك الى تداعيات خطيرة يصعب الس�يطرة 
خ�ارج  الصراع�ات  اش�عال  ادام�ة  ان  عليه�ا. 
ح�دود المملكة يعد اح�دى السياس�ات المهمة 
للملك�ة في الحف�اظ على اس�تقرار الحكم فيها 
وتجنيبه�ا المصي�ر الذي يتربص به�ا. ان نجاح 
المملك�ة ف�ي الخالص م�ن المصير ال�ذي خيم 
عليها عقب انطالق ث�ورات الربيع العربي قد تم 
من خالل تش�ويه هذه الث�ورات وربط أي توجه 
للمطالبة بالتغيير السياسي ومزيد من الحريات 
والحقوق السياسية  بالعنف المنفلت واإلرهاب 
ال�ذي اطلقته قوى هي في األص�ل مدعومة من 
المملكة في وقت ما لتحقيق مصالح سياس�ية. 

ويبقى عل�ى الملك الجديد ان ي�درك عدم جدوى 
هذه السياس�ة على المدى الطوي�ل وان االجدى 
هو عدم استغفال الش�عوب واحترام مطالباتها 
بحري�ة التعبي�ر والمش�اركة السياس�ية وإدارة 
ثروات بلدانها. ان هذه السياسة التي تسير عليها 
المملكة س�وف ل�ن تؤدي ال�ى الغ�اء المطالبة 
بالتغيير السياس�ي والدس�توري بل ستؤجلهما 
فقط.ولك�ن واق�ع االم�ر وطبيع�ة المعلومات 
المتحصل�ة عن ش�خصية الملك الجدي�د ال تنبئ 
بإمكاني�ة حص�ول أي تغيي�ر ذي أهمية س�واء 
عل�ى مس�توى السياس�ة الداخلية فيم�ا يتعلق 
بالحقوق والحريات او على مس�توى السياس�ة 
الخارجي�ة ف�ي اتباع سياس�ة بديل�ة تقوم على 
تهدئة األوضاع في المنطقة وتحسين العالقات 
مع دول الجوار كأس�اس الستقرار المنطقة.ان 
ما يزيد من تعقيداتالمرحلة القادمة هو ان الملك 
الجديد نفس�ه متقدم في السن – 79 سنة – كما 
ان�ه يعان�ي من المرض وقد س�بق ل�ه ان اجرى 
عمليات جراحية في السابق وقيل انه يعاني من 
الخرف وغير قادر على التركيز. وهذا إضافة الى 
وجود خالفات تحت السطح بين االفراد الكثيرين 
للعائل�ة المالكة خصوصا مع تعيي�ن ولي لولي 
العهد الجديد االمر الذي سيش�كل مرحلة جديدة 
يتم فيها انتقال الس�لطة من األبناء الى االحفاد 
وهؤالء لكثرتهم وطموح�ات بعضهم يمكن ان 
يكونوا احد أس�باب القلق للمطلعين على بواطن 

األمور في المملكة.

   المستقبل العراقي/ رحيم شامخ

مملكة سلامن.. اعداء عىل احلدود ورصاعات يف العائلة
توفي العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
فجر يوم الجمعة 23 كانون الثاني 2015 تاركا لخلفه 

الملك سلمان بن عبد العزيز ارثا ثقيال من المشاكل 
المعقدة ومستقبال مفتوحا على احتماالت شتى ومملكة 

يحيط بها الخصوم من كل جانب من جنوبها وشرقها 
وشمالها ومن داخلها!

لغتنا السومرية اجلميلة
كاظم فنجان الحمامي

لقد ترك�ت اللغة الس�ومرية رواس�بها في 
بعض المفردات الش�ائعة ف�ي لهجتنا العراقية 
الدارج�ة، حتى ص�ارت من العالم�ات اللفظية 
الفارق�ة بين بقية اللهج�ات المتداولة. من هذا 

المفردات نذكر:
- أكو. . . ماكو: وهي سمة اللهجة العراقية 
والخليجي�ة، حت�ى أن م�ن يري�د أن يظهر بيان 
تحدثه باللهجة العراقية يلجأ إلى اس�تخدام ال� 
) أكو.. ماك�و(, وتعني موجود أو غير موجود, 
ومتوفر وغير متوفر. ولألسف الشديد أن كلمة 
) ماك�و ( أوس�ع اس�تخداما عندنا م�ن )أكو(، 
مث�ل كهرباء ماكو، وعالج ماكو، وماكو راحه، 

وماكو شغل . الخ.
- كل�كل: يقول�ون كلكل بال�كالم لمن يجيد 
الحديث والحوار ويتفنن بهما، ومفردة )كلكل( 
Gal- مستمدة من اللغة السومرية ) كال...كال

Gal(، وتطلق على من يحسن القول والمناقشة 
والص�وت  المخاطب�ة  وتخ�ص  والمجادل�ة، 

والحديث.
- كار kar : وتس�تخدم للدالل�ة عل�ى العمل 

والحرفة والمهنة.
- كش kish: تقول النس�اء العراقيات ) كش 
ب�رد حيلك (. أو ) كش بره وابعيد ( لطرد الش�ر 
أو للتخلص من الش�ؤم. وكش: فعل أمر بمعنى 
ابتعد، أو انصرف بعيدا. وأصلها في الس�ومرية 
)كاش(: وتعن�ي أه�رب أو أنص�رف. وهي ذات 

المفردة المستعملة في لعبة الشطرنج.
- ماشه: وهي من االكسس�وارت النسائية 
التي تربط بها ضفائر الشعر، والكلمة سومرية 

األصل. تعني: الرأس )ماش( أو ما يرتبط به.
- َمش�ط: ف�ي االكدية )ُمش�طو(، ومش�ط 
محقق�ة ف�ي األكدي�ة ع�ن الحقبة اآلش�ورية 

والبابلية القديمة.
- منج�ل: )mingal(، وتلف�ظ ف�ي األكدي�ة 
)نّكالو(، ومنجل محققة في األكدية من الحقبة 

اآلشورية والبابلية القديمتين.
- چ�رخ : وتعني اسطوانة أو عجلة أو شكل 
م�دور، وهي س�ومرية األصل، ومنها اش�تقت 

كلمة الكرخ للتعبير عن بغداد المدورة.
االب�ن(، وه�ي مف�ردة  : )زوج�ة  - چن�ة 

سومرية، أصلها )گن( وتطلق على الجارية.
- گف�ة : )القف�ة( تس�مية س�ومرية أكدية 
وكانت تس�تخدم كوس�يلة نقل منذ ذلك العصر 

السومري.
- صراي�ف: ومفردها صريف�ه: من صريف 
القص�ب.  ك�وخ  بمعن�ى  األكدي�ة  الس�ومرية 
و)صرياث�ا( ف�ي اللغ�ة المندائي�ة، ويق�ال لها 
)صريف�ة( الي�وم، ومعناه�ا الع�ش أو الك�وخ 

المبني من القصب.
- يبح�وش، باه�ش: يق�ال يبح�وش لم�ن 
يبحث بجد عن ش�يء م�ا، ويقال باهش للصبي 
الذي يرغب في كل ش�يء، وتعود أصولهما الى 

اللغة المندائية.
- سنس�ول: وتعني العمود الفقري، وغالب 

إطالقه على السمك، وأصل الكلمة بابلي.
 ،)marr( َمّر: مجرفة من الحديد، مس�حاة -

وأصلها سومري، وفي األكدية )مّرو(.
- س�ّكان: دف�ة الس�فينة rudder وتلف�ظ 
في األكدية )س�كاّنو( وفي الس�ومرية )سي - 

َكان(.
صان�ع  أو  إس�كافي.  وتعن�ي  إس�كاف:   -
األحذي�ة وف�ي األكدية )اس�كابو(، وأصلها من 

السومرية.
األكدي�ة  وف�ي  مش�ِوي،  لح�م  َكب�اب:   -

)كبابو(.
- مالّح : بّحار، وفي األكدية مالحو ، وربما 
كان�ت تلف�ظ ) مالّحو (، وهي من الس�ومرية، 

وتكتب )ما - الح(، وتعني بحار.
وهنال�ك الكثي�ر م�ن المف�ردات اآلرامي�ة 
واالكدي�ة التي أوردها األس�تاذ صباح مال الله، 
في بحثه الموسوم )كلمات آرامية مازالت حية 
ف�ي العامية العراقية(، والتي نش�رت على أكثر 

من موقع في الشبكة الدولية، نذكر منها:
- يشجر: يشجر التنور بمعنى يحمي التنور، 

واصلها آرامي.
- چ��ا : يس�تخدم أهل جنوب الع�راق هذه 
الكلمة بكثرة، فيقولون: )چ�ا شلون ؟( بمعنى 
كيف إذن، )چ�ا شفت شلون؟( بمعنى هل رأيت 

كيف؟، و)چ�ا ليش ؟( بمعنى لماذا إذن؟ ، وتأتي 
كأداة رب�ط يصعب ترجمتها حرفي�ا مثل )چ�ا 
شمدريني(، و)چ�ا وينك( وهكذا. وهذه الكلمة 
مقتصرة على العراقيين فقط وأصلها من )كا( 
أو )ق�ا( اآلرامية، وهي بنف�س المعنى تحولت 
الكاف إلى چ� ch مثلما تحولت كلمة )كلب( إلى 

)چ�لب(، و)كف( إلى )چ�ف( وهكذا.
- ع�زا : تق�ول النس�اء العراقي�ات )ع�زا( 
بمعنى � المصيبة � والع�زا )أزا( باآلرامية هي 
النار المتقدة � الحريق أو الكارثة التي تنجم عن 
الحريق، وم�ن المحتمل أن تك�ون كلمة )أذى( 

مشتقة من نفس المصدر.
- طرگ�اع�ه : هيج�ان عظي�م، واضط�راب 
ش�ديد. أو أم�ر جل�ل، وهي مش�تقة م�ن الجذر 
الثالث�ي اآلرامي )ط ر ق( بمعنى: يخفق، يخلط، 
يقلق )الهدوء والس�كينة(. فنقول )طر البيض( 
أو )طر اللبن( بمعن�ى خفقه وحركه. و)طرگ�ا 
أو طرگ�اءة( � أصبحت بعدئذ طرگ�اعة. بمعنى: 

تشويش، اضطراب ، إقالق ، إزعاج وفوضى.
- ي�دگ حدادي: يقولها العراق�ي عندما يقع 
في ورطة، ال يعرف لها منفذا ومعناها باآلرامية 

: يضرب كفا بكف.
- اسليمة: تعبير )اسليمه كْر فَ�تَ��ه ( يطلقه 
العراق�ي )البص�رة تحديدا( على م�ن ال يطيقه، 
و)سليمه أو سليموت( بالبابلية واآلرامية تعني 
الموت أو ش�بح الموت، والفع�ل )گ�رف( يعني 

ج�رف أي أخذ ، وعبارة )اس�ليمة كرفته( عبارة 
تمني بمعنى ليت الموت يأخذه .

- بوري: يس�تخدم العراقيون كلمة )بوري( 
للدالل�ة على األنبوب، وكلم�ة )بوري( هي كلمة 
عراقي�ة أكدية قديم�ة تعني القصب�ة المجوفة، 
ومنه�ا جاءت كلمة )باري�ة(، وجمعها )بواري( 
أي حصي�رة القصب. وابتك�ر العراقيون مؤخراً 
معن�ى آخ�ر للب�وري فيقول�ون الي�وم: ضربوه 
ب�وري، بمعن�ى ن�ُص��ب علي�ه، احتال�وا علي�ه 

واستغفلوه.
- ب�ال ب�وش: قليل الحياء، الذي ال يس�تحي . 
)بال( تعنى بدون، و)ب�وش( كلمة آرامية قديمة 
تعن�ي الخف�ر أو الحي�اء، و)ب�ال ب�وش( تق�ال 
للش�خص الفج الذي ال يس�تحي أي )بال حياء(. 
أما البوشي أو البوشيه فهي النقاب أو الحجاب.

- حريشي: صمم ، سكون أو موت، يقولون: 
)يطّبه حريش�ي( أي ليصيب�ه )يضربه( الصمم 

والموت.
- رگ��ه: س�لحفاة، م�ن األكدي�ة واصله�ا 

)رقو(.
- ي�زي: يكفى، تم ، كم�ل. نقول: )يزي عاد( 

أي يكفي اآلن.
- حرمه: بع�ض الناس يش�يرون إلى المرأة 
بال�� “ حرم�ه” ، وت�رد ه�ذه الكلمة ف�ي اللغة 
األكدية بصيغة )حرماتو( و )شمخاتو(، وتعني 
)كاهن�ة الحب(، والكلمتان في األكدية تش�يران 

إلى زمرتين من الكاهنات.
- دوش: على وزن )خوش(. يقول العراقيون 
ع�ن اللحم�ة الدهينة: لحمة دوش، ودَش��ن هو 
السمين باآلرامية، ومنها اسم دشنة وهي المرأة 

السمينة او المكتنزة.
- ج�ت: م�ن )دت( اآلرامية وهو عش�ب من 

أنواع البرسيم ترعاه الماشية.
- ماطول: كلمة آرامية تعني: بسبب، مادام. 
وترد في الس�ريانية بنفس المعنى أيضا. نقول: 
)ما أط�ب بيتك ماط�ول بيه ف�الن(. أي ال ادخل 
بيتك بس�بب وجود فالن )الذي ال ارغب برؤيته( 

بداخله.
- إلل�ح: يق�ول العراقي�ون: اب�ن عم�ي ال� ] 
لح[ بمعنى ابن عم�ي الحميم . واخوي ال� ]لح[ 
بمعن�ى أخي ش�قيقي. وهي كلم�ة آرامية تعني 

القريب جدا )ءلح(.
- بوج�ي: بع�ض العراقيين يس�مون الكلب 
الصغي�ر )بوج�ي(. و)البوگ��ي( ف�ي البابلي�ة 

واآلرامية كائنات روحانية أو أشباح.
- ش�اغ: وش�اغت روحه: أي ذهب�ت روحه 
وغ�اب وعيه. وهي من الفع�ل اآلرامي )ش غ ا( 
بمعن�ى: يضيع، ُيفق�د، يضّيع الهدف، ينتش�ي، 

يحيد عن، يخطأ.
وم�ن يتعم�ق في البح�ث س�يجد الكثير من 
رواس�ب لغتنا السومرية، التي ما زالت تستخدم 

في جنوب العراق حتى اآلن.

   بغداد/ المستقبل العراقي 

نقل�ت وكالة رويت�رز أنباء 
ع�ن تواصل قطر، ف�ي تدريب 
عناصر داعش في المناطق غير 
المسكونة في البالد مشيراً الي 
تقارير اس�تخباراتية كش�فت 
عن حضور المئات من مقاتلي 

داعش في األراضي القطرية.
وفي الس�ياق أكدت أوساط 
الس�ورية  المعارض�ة  ف�ي 

علي توج�ه كبار ق�ادة داعش 
الميدانيي�ن م�ن س�وريا ال�ي 
دوح�ة،  القطري�ة  العاصم�ة 
حربي�ة  تدريب�ات  لتلق�ي 
تجعله�م  م�ا  واس�تراتيجية 
قناب�ل مؤقت�ة لخ�وض حرب 
أمني�اً ض�روس ف�ي مواجهة 
قوات آل س�عود الت�ي أعتبرها 
خليف�ة م�ا يس�مي “داع�ش” 
ب�”دول�ة  البغ�دادي  أبوبك�ر 

الكفر والعهر”.

    بغداد/ المستقبل العراقي 

قال�ت صحيفة “بيلد إم زونت�اغ” األلمانية، 
أن ألماني�ا ق�ررت وق�ف تصدي�ر الس�الح إلى 
الس�عودية، حي�ث نقلت عن مص�ادر حكومية 
قولها إن المملكة “غير مستقرة” بدرجة كبيرة 

تحول دون أن تتلقى شحنات أسلحة.
وأضافت الصحيفة أن مجلس األمن القومي 
األلمان�ي، الذي يعق�د اجتماعاته س�راً ويتألف 
من المستش�ارة األلمانية أنجيال ميركل ووزير 
وزراء  وس�بعة  غابريي�ل  زيغم�ار  االقتص�اد 

آخرين، اتخذ القرار يوم األربعاء الماضي.
وأحجم�ت وزارة االقتص�اد األلماني�ة ع�ن 
التعقي�ب عل�ى التقري�ر، وقالت إنها ستنش�ر 
تقريرها عن صادرات السالح لعام 2015، العام 
المقب�ل. لكنها أضاف�ت أن التقرير س�يتضمن 
فق�ط الصفقات الت�ي تمت الموافق�ة عليها ال 

تلك التي رفضت.
وأش�ارت “بيل�د إم زونتاغ” إل�ى أن أعضاء 
المجلس رفضوا جميع�اً الموافقة على تصدير 
أسلحة للسعودية أو تأجيل قرارهم حتى إشعار 

آخر.

ألـمـانـيـا تـوقـف صـادرات 
الـسـالح للسعـوديـة

»داعش« بانتظار تعليامت قطرية لرضب 
منشآت سعودية حيوية

   بغداد/ المستقبل العراقي 

نقلت صحيفة الوس�ط تفاصيل عن لقاء 
مس�ئولين كب�ار ف�ي جه�از االس�تخبارات 
الداخلي�ة البريطانية مع خلي�ة إدارة األزمة 
البحريني�ة للحيلول�ة دون ان�دالع انتفاضة 
ش�عبية قد تهدف إسقاط حكم آل خليفة في 

البالد. 
وأضافت الصحيفة أن النس�بة المشاركة 
الضئيلة في االنتخاب�ات البرلمانية الماضية 
وتصاعد حدة عنف الشرطة ضد المتظاهرين 

الت�ي  الس�لميين وتزاي�د ع�دد االعتق�االت 
اس�تهدفت ش�خصيات بارزة في المعارضة 
البحريني�ة أث�ارت ذع�ر ضب�اط كب�ار ف�ي 
الجهاز األمن البحريني ما أدت الي التنس�يق 
المتواص�ل م�ع بريطانيا والمملك�ة العربية 
الس�عودية لمنع وقوع أي حراك ش�عبي في 

البالد. 
وأش�ارت الصحيف�ة الي مش�روع أمني 
بريطان�ي بدعم أمريك�ي لمس�اعدة النظام 
الخليف�ي ف�ي قم�ع الش�عب البحرين�ي يتم 

إعداده في الرياض.

مـشـروع بـريـطـانـي لـحـمـايـة
آل خـلـيـفـة
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نج�ح املقاتلون االك�راد، أمس االثنني، 
يف ط�رد تنظيم داعش م�ن مدينة عني 
الع�رب الس�ورية بعد اكثر م�ن اربعة 
اش�هر م�ن املع�ارك، وذل�ك بدعم من 
التحال�ف ال�دويل ال�ذي ج�دد الرئيس 
الس�وري بشار االسد التشكيك يف مدى 

فعاليته.
يف ه�ذا الوق�ت، ب�دأ االثن�ني ممثل�ون 
ع�ن املعارض�ة الس�ورية اجتماع�ا يف 
موس�كو قبل ان ينضم اليهم موفدون 
من النظام االربعاء عىل امل اس�تئناف 
الح�وار بعد ارب�ع س�نوات تقريبا من 
الن�زاع يف هذا البلد والذي قتل فيه اكثر 

من 200 الف شخص.
وتش�كل خس�ارة املعرك�ة الطويلة يف 
مدينة ع�ني العرب الحدودية مع تركيا 
الصفعة االقوى من الناحيتني الرمزية 
والعسكرية التي يتلقاها تنظيم داعش 
يف س�وريا منذ توس�عه وسيطرته عىل 
مناطق واسعة فيها يف الصيف املايض.

وق�ال مدي�ر املرصد الس�وري لحقوق 
االنس�ان رامي عبد الرحمن "تس�يطر 
وح�دات حماي�ة الش�عب ع�ىل مدينة 
لع�ني  الكردي�ة  )التس�مية  كوبان�ي 
الع�رب( بش�كل ش�به كام�ل بع�د ان 

طردت عنارص تنظيم داعش منها".
واش�ار عب�د الرحم�ن اىل ان مقات�ي 
التنظيم الجهادي املتطرف انسحبوا اىل 
ريف عني العرب م�ن الجهة الرشقية، 
موضحا انه "لم يعد هناك من مقاتلني 
تواص�ل  حي�ث  املدين�ة"  يف  للتنظي�م 

القوات الكردية "عمليات التمشيط".
وس�بقت دخول ح�ي مقتلة س�يطرة 

االكراد ع�ىل حي كاني عرب�ان )كاني 
كردا( وهم�ا الحيان الوحي�دان اللذان 
كان�ا ال ي�زاالن تح�ت س�يطرة تنظيم 

داعش هذا الصباح.
الوح�دات  مقات�ي  ان  املرص�د  وق�ال 
"يواصل�ون التق�دم بح�ذر يف املناطق 
التي دخلوها جراء زرع عنارص تنظيم 
داع�ش ع�رشات األلغ�ام فيه�ا قب�ل 

فرارهم".وبدا تنظي�م داعش هجومه 
يف اتج�اه ع�ني الع�رب يف 16 ايل�ول/

س�بتمرب، وسيطر عىل مساحة واسعة 
م�ن القرى والبل�دات يف محيطها، قبل 
ان يدخ�ل املدين�ة يف الثالث من ترشين 
االول/اكتوبر. وكادت املدينة تسقط يف 
ايديهم، اال ان املقاتلني االكراد استعادوا 
زم�ام املبادرة يف نهاي�ة ترشين االول/

اكتوبر.وقت�ل يف مع�ارك كوباني التي 
تحولت اىل رم�ز ملحاربة تنظيم داعش 
املرصد  املتط�رف، بحس�ب  الجه�ادي 

السوري، اكثر من 1600 شخص.
ويع�ود الفض�ل يف تغري مي�زان القوى 
عىل االرض اىل الرضب�ات الجوية التي 
وجهها التحالف الدويل بقيادة امريكية 
ملواق�ع التنظيم، باالضافة اىل تس�هيل 

تركيا دخول اسلحة ومقاتلني ملساندة 
املقاتلني االكراد اىل املدينة.

ورغم ذلك، تساءل االسد يف مقابلة مع 
مجلة "فورين افريز" االمريكية نرشت 
االثنني عن مدى فعالية حملة التحالف 
الدويل.وقال "ما راين�اه حتى االن هو 
العي�ون، ال يشء  يف  رم�اد  ذر  مج�رد 
حقيقي�ا فيه"، مضيفا "هل مارس�ت 

الواليات املتحدة اية ضغوط عىل تركيا 
لوق�ف دع�م القاع�دة؟ لم تفع�ل"، يف 
اش�ارة اىل االتهامات السورية املوجهة 

اىل تركيا بدعم املقاتلني املتطرفني.
وش�نت الواليات املتحدة وحلفاؤها، يف 
اول تدخل اجنبي يف النزاع الس�وري، يف 
23 ايلول/سبتمرب املايض اوىل غاراتها 
ع�ىل مواق�ع للمس�لحني املتطرفني يف 
س�وريا، بعد نح�و ش�هر ونصف عىل 
بدء رضبات التحال�ف الذي يضم دوال 

عربية ضد اهداف يف العراق املجاور.
م�ن  اكث�ر  الغ�ارات  ه�ذه  يف  وقت�ل 
1400 ش�خص يف س�وريا معظمه�م 
من عن�ارص تنظي�م داعش، بحس�ب 
املرص�د السوري.سياس�يا، يجتمع يف 
موس�كو ممثلون ع�ن املعارضة التي 
ال يرفضه�ا النظ�ام وخصوص�ا م�ن 
هيئة التنس�يق الوطنية لقوى التغيري 
الديموقراط�ي يومي االثن�ني والثالثاء 
الج�راء محادثات مغلق�ة يف احد مقار 
وزارة الخارجية الروسية، قبل لقاءات 
م�ع وف�د س�وري حكوم�ي االربعاء.

الث�ورة  لق�وى  الوطن�ي  واالئت�الف 
واملعارضة الس�ورية لي�س حارضا اذ 
اعت�رب ان املحادثات يجب ان تتم تحت 
ارشاف االم�م املتحدة ويف بلد "محايد" 
وليس موسكو الحليف القوي لدمشق، 
رغ�م ان خمس�ة من اعض�اء االئتالف 
بينه�م  فردي�ة  بصف�ة  سيش�اركون 
احمد الجربا الرئيس الس�ابق لالئتالف 
واملق�رب م�ن الس�عودية.ويراس وفد 
النظام مندوب س�وريا الدائم اىل االمم 
املتحدة بش�ار الجعفري، يرافقه ست 
ش�خصيات بينهم احم�د عرنوس احد 
مستشاري وزير الخارجية وليد املعلم، 

بحس�ب صحيف�ة "الوط�ن" القريبة 
م�ن النظام.ولن تس�تمر اللقاءات بني 
ممثي املعارضة والنظام سوى يوم او 
يومني اذ ان املحادثات مقررة حتى 29 
كان�ون الثاني/يناير، وقد اش�ار وزير 
الخارجية الرويس س�ريغي الفروف اىل 
ع�دم وجود جدول اعمال كما انه ليس 

من املنتظر توقيع وثيقة او اتفاق.
واطلقت موس�كو عىل املحادثات اسم 
"املنت�دى"، مش�رية اىل ان الهدف منه 

التمهيد ملفاوضات بني الجانبني.
وقبل املحادثات يف موس�كو دعا العديد 
م�ن املعارض�ني الس�وريني يف الداخل 
ويف الخ�ارج اىل انعق�اد مؤتمر واس�ع 
للمعارض�ة يف القاهرة ه�ذا الربيع من 
اجل التوصل اىل حل سيايس يضع حدا 
للن�زاع املس�لح يف البالد.وتعليق�ا عىل 
لقاءات روسيا، قال االسد ان "ما يجري 
يف موسكو ليس مفاوضات حول الحل، 
انه�ا مج�رد تحض�ريات لعق�د مؤتمر 
)...( اي كيفية التحضري للمحادثات"، 
مضيف�ا "م�ع م�ن نتف�اوض؟ )...( 
لدينا مؤسس�ات وجي�ش وتاثري )...( 
واالش�خاص الذين س�نتفاوض معهم 
يمثلون اية جهة؟".واجرى وفدان من 
النظام واملعارضة مفاوضات مبارشة 
برعاية االمم املتحدة يف كانون الثاني/

يناير ويف شباط/فرباير 2014، من دون 
تحقي�ق اي تقدم عىل صعيد ايجاد حل 
للنزاع الدامي واملتشعب.وتمسك الوفد 
الحكومي يف حينه بوجوب القضاء عىل 
االرهاب اوال يف س�وريا، رافضا البحث 
يف مصري االسد، بينما ارصت املعارضة 
عىل تش�كيل حكومة انتقالية من دون 

االسد واركان نظامه.

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

أطل�ق رساح نج�ي الرئي�س املرصي الس�ابق 
حس�ني مبارك، ع�الء وجمال، أم�س االثنني، 
من الس�جن بعد نحو أربع سنوات منذ القبض 
عليهم�ا م�ع والدهم�ا، بحس�ب م�ا ذكرت�ه 

السلطات.
وقال مس�ؤولون أمنيون إن ع�الء، وهو رجل 
أعمال ثري، وجمال، ال�ذي كان وريثا محتمال 
لوالده يف منصب الرئاس�ة، غادرا س�جن طرة 
م�رص  منطق�ة  يف  منزليهم�ا  إىل  متوجه�ني 

الجديدة بالعاصمة املرصية.
وقال مصدر أمني لبي بي يس إن سلطات األمن 
املرصي�ة أطلقت رساحهما يف الس�اعة الثانية 

من صباح االثنني، خوفا من استهدافهما.
وق�ال مص�در يف مصلح�ة الس�جون إن نيابة 
األموال العامة أرس�لت خطابا يس�مى "صحة 
اإلف�راج" ع�ن جمال وع�الء مب�ارك ىف قضية 
التالعب بالبورصة ىف س�اعة مبكرة من صباح 

االثنني، وأخلت سبيلهما.
إع�ادة  يواجه�ان  مب�ارك ونج�اله  ي�زال  وال 
محاكمته�م يف ته�م بالفس�اد. ويواج�ه عالء 
وجمال محاكمة أخ�رى تتعلق بتهمة التالعب 
يف البورص�ة. أما التهم األخرى فقد أس�قطت 
عنهم�ا.وكان مب�ارك - البال�غ م�ن العمر 86 
عام�ا - ق�د تخ�ىل ع�ن منصب�ه يف يف فرباير/ 
ش�باط 2011 بعد احتجاجات شعبية. وقبض 
عليه هو ونجليه يف أبريل/ نيس�ان ذلك العام. 

وال يزال مبارك موجودا يف مستشفى عسكري 
يف ضواحي القاهرة، عىل الرغم من عدم وجود 

أي سبب قانوني الحتجازه.
وكان إط�الق رساح ع�الء وجمال مب�ارك أمرا 
متوقعا منذ أن أمرت محكمة الخميس بإخالء 

سبيلهما عىل ذمة إعادة املحاكمة.
وق�د حك�م عليهم�ا بالس�جن أرب�ع س�نوات 
الس�تغالل م�وارد الدول�ة يف تجدي�د مس�اكن 
األرسة. وحك�م ع�ىل والدهم�ا بالس�جن ثالث 
س�نوات يف القضي�ة نفس�ها. لك�ن محكم�ة 

النقض ألغت الحكم أوائل هذا الشهر.
وجاء إط�الق رساح نجي مبارك بعد يوم واحد 
فق�ط من اش�تباكات دموية ب�ني متظاهرين 
مناوئ�ني للحكوم�ة، وقوات األم�ن يف الذكرى 
الرابع�ة النتفاض�ة 25 يناير الت�ي أنهت حكم 

مبارك بعد 29 عاما يف السلطة.
وخلفت االش�تباكات 23 قتي�ال عىل األقل، من 
بينه�م ثالثة أش�خاص قالت الس�لطات إنهم 
قتل�وا خ�الل زرع قناب�ل، وثالثة م�ن ضباط 

الرشطة. كما أصيب العرشات بجروح.
ويع�د نج�ال مب�ارك، خاص�ة جم�ال، يف نظر 
كث�ري من املرصي�ني من ب�ني أعمدة الس�لطة 
الديكتاتورية الفاسدة التي تحالفت مع رجال 
األعم�ال األغني�اء ع�ىل حس�اب فق�راء البالد 

واملحرومني فيها.
وكان مب�ارك - كم�ا يعتقد عىل نطاق واس�ع 
- يمه�د لت�ويل ابنه جم�ال خالفت�ه يف الحكم. 
ونفى االثنان هذا غري مرة، لكن ذلك املوضوع، 

إىل جان�ب الفس�اد، والفق�ر، والفظائ�ع التي 
ارتكبتها الرشطة، من بني األس�باب الرئيسية 

النتفاضة 2011.
وقد أثار مقتل ناشطتني خالل نهاية األسبوع 
الغضب من جديد من استخدام الرشطة للقوة 
املفرط�ة، وأث�ار أيضا االنتقادات بني نش�طاء 

حقوق اإلنسان.
وهيمن مقتل إحداهما، وهي ش�يماء الصباغ، 
البالغ�ة م�ن العم�ر 32 عام�ا، وأم طف�ل يف 
السادس�ة، عىل مقاطع فيديو، أش�ار نشطاء 
وش�هود م�ن خالله�ا إىل أن الرشط�ة هي من 

تقف وراء قتلها.

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

قتل تس�عة واربعون رشطيا فيليبينيا خالل 
مواجه�ات م�ع التمرد االس�المي يف جنوب 
االرخبيل رغم اتفاق س�الم موقع قبل حواىل 
الس�نة، كما اعلن�ت أمس االثن�ني متحدثة 

باسم الرشطة.
وق�د دارت املواجهات يف قرية ماماس�ابانو 
املعزول�ة يف جزي�رة مينداناو التي يس�يطر 

عليه�ا متم�ردو "جبه�ة مورو االس�المية 
للتحرير".

واندلع�ت املواجه�ات التي اس�تمرت احدى 
ع�رشة س�اعة عندم�ا دخ�ل عن�ارص م�ن 
الرشطة املدينة من دون ان يتفقوا مس�بقا 
م�ع التم�رد، كم�ا ينص ع�ىل ذل�ك االتفاق 

املوقع يف اذار/مارس 2014 بني الطرفني.
وقال�ت املتحدثة باس�م الرشط�ة االقليمية 
جودي�ث امبون�غ ان الس�لطات اس�تعادت 
جث�ث 49 قتي�ال م�ن الرشط�ة، لكنه�ا لم 
توضح ما اذا كان�ت املواجهات اوقعت قتىل 
يف صف�وف املتمردين.وبعد عقود من التمرد 
املس�لح ال�ذي حص�د ع�رشات االف القتىل، 
ابرمت "جبه�ة مورو االس�المية للتحرير" 
والحكومة الفيليبينية يف اذار/مارس 2014 
اتفاق س�الم ينص عىل اقامة منطقة حكم 
ذاتي يف جنوب البالد، يعتربها خمسة ماليني 
مس�لم فيليبين�ي )م�ن اص�ل 100 مليون( 
ارض اجداده�م. ويناق�ش الربملان مرشوع 

قان�ون ح�ول ه�ذا املوض�وع.
م�ورو  "جبه�ة  مف�اويض  كب�ري  ويق�ول 
ان  إقب�ال  مهاج�ر  للتحري�ر"  االس�المية 
عنارص الرشط�ة كانوا يبحثون عن ماليزي 
عضو يف "الجماعة االسالمية" التي تدور يف 
فلك تنظي�م القاعدة.وقد خصصت الواليات 

املتح�دة خمس�ة مالي�ني دوالر )4,4 ماليني 
يورو( للقبض عىل ذو الكفل بن حري امللقب 

مروان.
وكان عنارص الرشطة يريدون بذلك القبض 
ع�ىل قائد "جبهة بانغس�امورو االس�المية 
للتحرير" املتمردة التي لم تش�ارك يف عملية 

السالم.
االس�المية  م�ورو  "جبه�ة  اتهم�ت  وق�د 
للتحرير" التي يبلغ عدد عنارصها 10 االف، 
الرشطة بأنها لم تنسق عمليتها مع قواتها 
كم�ا ينص ع�ىل ذل�ك اتف�اق 2014، لكنها 
اعربت ع�ن املها يف ان ال يؤدي هذا الحادث 

اىل نسف الهدنة، وهو الثاني منذ توقيعها.
وعىل غرار الس�لطات، اعلنت "جبهة مورو 
االسالمية للتحرير" ان وقف اطالق النار ما 

زال صامدا رغم هذه املواجهات الدامية.
وقد قت�ل جنديان و18 متمردا يف نيس�ان/

ابري�ل خ�الل مواجهات يف جزيرة باس�يالن 
الجنوبية، واتهم�ت الحكومة "جبهة مورو 
بالرسق�ة ملس�اعدة  للتحري�ر"  االس�المية 
اذار/م�ارس  االس�الميني.ومنذ  املتطرف�ني 
2014، ترك�ز الق�وات الحكومي�ة عملياتها 
عىل "جبهة بانغسامور االسالمية للتحرير" 
الت�ي تضم مئ�ات املقاتل�ني واعلنت والءها 

للدولة االس�المية يف العراق والش�ام.

الهزائم تتالحق

شوكة »داعش« تتكرس أمام »عني العرب«

مرص تفك القيود عن مجال وعالء!

         امل�ستقبل العراقي / وكاالت

تتطلع القيادة السعودية الجديدة التي 
يزوره�ا الرئيس ب�اراك اوبام�ا، اليوم 
الثالث�اء، اىل الت�زام امريك�ي متجدد يف 
املنطقة بعد ان تده�ورت ثقة الرياض 

بواشنطن بشدة.
ويص�ل اوباما مع زوجت�ه اىل الرياض 
لتقديم العزاء بوفاة امللك عبدالله ولقاء 

امللك الجديد سلمان بن عبدالعزيز.
وق�ال الخب�ري املتخص�ص يف ش�ؤون 
ال�رشق االوس�ط فريديريك وي�ري ان 
"ثمة اعتقادا بانه لم يكن هناك عالقة 
شخصية جيدة بني امللك عبدالله واوباما 
وم�ن هنا فان التغي�ري يمكن ان يكون 

صفحة جديدة عىل هذا املس�توى".
لكن�ه اضاف "عىل املس�توى التنفيذي، 
لي�س هن�اك اي تغي�ري م�ن الجان�ب 
الس�عودي الن اش�خاصا مث�ل وزي�ر 
الداخلي�ة االمري محمد ب�ن نايف )الذي 
يمس�ك بامللف االمني واصبح وليا لويل 
العه�د( ما زالوا موجودين ال بل تعززت 

مواقعهم".
وفيما يستمر التحالف االسرتاتيجي بني 
البلدين والقائم عىل مصالح مش�رتكة 
ضخمة، اال ان السنوات االخرية طبعت 
اعتربت�ه  م�ا  ازاء  س�عودي  باس�تياء 
الري�اض نقصا يف التزام واش�نطن ازاء 

قضايا املنطقة بحسب خرباء.
ويف املقاب�ل، تقاربت واش�نطن نس�بيا 
مع خصم الس�عودية التقليدي ايران يف 
وقت ت�زداد فيه احتم�االت التوصل اىل 

اتفاق نووي مع طهران.
ومن موقف واشنطن ازاء االحتجاجات 

يف العال�م العرب�ي، اىل انف�الت الوضع 
العراقي وانهي�ار اليمن والتأزم يف ليبيا 
وع�دم التدخ�ل يف س�وريا وص�وال اىل 
اس�رتاتيجية محارب�ة االره�اب وعدم 
ممارس�ة ضغوط كافية عىل ارسائيل، 
تب�دو س�نوات اوباما س�يئة بالنس�بة 
لحكام الس�عودية مقارن�ة مثال بعهد 

جورج بوش.
مرك�ز  رئي�س  عش�قي  ان�ور  وق�ال 
الرشق االوس�ط للدراس�ات السياسية 
واالس�رتاتيجية يف جدة "ثمة ملفات ال 
ب�د ان يك�ون هناك تفاه�م حولها بني 
امللك س�لمان واوباما، الن اململكة تتفق 
م�ع واش�نطن عىل كثري م�ن االهداف، 
لك�ن االختالف واضح ح�ول عدد كبري 

من املسائل".
الس�عودية  ف�ان  عش�قي،  وبحس�ب 
تختلف مع واشنطن يف االسرتاتيجيات 

حول ملفات متنوعة.
وق�ال "يف التعامل مع االرهاب وتنظيم 
داعش، ترى الس�عودية انه يجب زوال 
الس�بب وهو غي�اب العدال�ة يف العراق 
والعنف يف س�وريا الذي يشكل حاضنة 
لالره�اب، ولي�س فق�ط التعام�ل مع 

الظاهرة".
ويف املوضوع االيراني، ترى الس�عودية 
بحس�ب عش�قي ان الوالي�ات املتحدة 
"تركز فقط عىل مسالة السالح النووي 
لك�ن اململك�ة تري�د منه�ا ان تواج�ه 
سياسة زعزعة االستقرار يف املنطقة".

ورغ�م جه�ود بذله�ا وزي�ر الخارجية 
االمريكي جون كريي، لم تحقق عملية 
الس�الم بني ارسائيل والفلسطينيني اي 
تق�دم فيما تتمس�ك اململك�ة باملبادرة 

العربية للس�الم التي اطلقتها يف 2002 
وعرضت بموجبها س�الما ش�امال مع 
ارسائيل مقابل االنس�حاب من االرايض 

املحتلة يف العام 1967.
وقد ق�رر اوباما ان يخت�رص زيارته اىل 
الهن�د والتخ�ي عن زيارة ت�اج محل يف 
اغرا ليتوقف مع زوجته يف الرياض لدى 

عودتهما اىل واشنطن.
وق�ال اوباما بعي�د وفاة املل�ك عبدالله 
ال�ذي التق�اه مرت�ني "لق�د تأك�د ان 
العالق�ة الس�عودية االمريكي�ة مهم�ة 
م�ن اجل االس�تقرار واالم�ن يف الرشق 
االوس�ط وابعد من ذلك" مشددا عىل ان 
"ق�وة رشاكتنا بني بلدينا تش�كل جزءا 

من ارث امللك عبدالله".
لك�ن الواق�ع ان العالق�ات االمريكي�ة 
السعودية لم تكن يف افضل اوضاعها يف 
عهد اوباما بحس�ب الخبري يف الشؤون 
النفطية واالس�رتاتيجية جان فرانسوا 

سيزنيك.
وق�ال س�يزنيك ان "الس�عوديني ع�ىل 

كل املس�تويات ي�رون بان 
االمريكيني لم يعودوا محل 

ثقة".
وعما اذا كان الس�عوديون 
قلقون ازاء امكانية توصل 
مجموع�ة ال�دول الك�ربى 
واملاني�ا اىل اتف�اق ن�ووي 
م�ع اي�ران، قال س�يزنيك 
"ان الس�عوديني ينظ�رون 
يف الواق�ع اىل ه�ذا االتفاق 

بشكل ايجابي".
املحل�ل،  ه�ذا  وبحس�ب 
ف�ان الس�عوديني يرون ان 

"االمريكيني سينسحبون )اسرتاتيجيا( 
م�ن املنطقة بكل االح�وال، وبامكانهم 
ان يتوصل�وا بدوره�م اىل اتف�اق م�ع 
اي�ران بعد اتفاقها م�ع القوى الكربى، 
وبامكانه�م بموج�ب ه�ذا االتفاق ان 
ينس�قوا مع االيرانيني لرتتيب ش�ؤون 

املنطقة من س�وريا اىل اليمن".
وخل�ص س�يزنيك اىل الق�ول بأن�ه قد 
يك�ون هناك مناس�بة اآلن للتالقي بني 
واش�نطن والرياض، لكن "السعوديني 
فق�دوا ثقته�م باالمريكيني ع�ىل املدى 

الطويل".
اال ان اوبام�ا ق�د يحص�ل حالي�ا ع�ىل 
هدية ثمينة من قبل السعوديني بفضل 
سياس�تهم النفطي�ة التي س�اهمت يف 
انخفاض اسعار الخام عرب عدم التدخل 

لخفض االنتاج.
وقال ويري "ان انخفاض اسعار النفط 
هدي�ة الوبام�ا الن انتع�اش االقتصاد 
االمريك�ي يرتبط بذلك وع�ىل اوباما ان 

يكون ممتنا لذلك".

أوباما يف السعودية لتجديد »االلتزام«!

الفلبني: مواجهات التمرد االسالمي 
تسفر عن مقتل 49 رشطيًا

قرار الحكم غيابيا
محكمة قوى االمن الداخي الخامسة

رقم القضية: 1290 / 2014 
تاريخ القرار: 30 / 12 / 2014 

تشكلت محكمة قوى االمن الداخي الخامسة يوم الثالثاء املصادف 30 / 12 / 2014 برئاسة عميد 
الرشطة الحقوقي نزار دمرتي هاش�م وعضوية كل من العميد الحقوقي خضري عويف هالل والعميد 

الحقوقي جرب عتيوي معلة واصدرت باسم الشعب حكمها االتي:-
حكمت محكمة قوى االمن الداخي الخامسة باسم الشعب عىل املدان الغائب )العريف نورس فيصل 

عبد املحسن غانم( غيابيا بما يي:-
1- بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة املادتني 
61/ اوال و 69/ اوال م�ن ق.أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 لغياب�ه ع�ن مق�ر عمله م�ن تاريخ 31/ 5/ 

2013 ولحد االن.
2- اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية القب�ض عليه اينما وجد لتنفيذ الحك�م الصادر من حقه 

استنادا الحكام املادة 69/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
3- ال�زام املواطن�ني االخبار عن مح�ل اختفاء املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ ثالثا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
4- حج�ز اموال�ه املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الح�كام املادة 69/ رابعا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

. 2008
5- اخراجة من الخدمة استنادا للمادة 42/ ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 .

6- تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب ماجد ه�ادي جخيم  مبلغ قدره ع�رشون الف دينار 
ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام امل�ادة 62/ اوال من ق.أ.د قابال لالعرتاض وافهم 
لعنا يف  /  / 2014 م

وزارة العدل
مديرية  التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة

مالحظية تسجيل العقاري يف الزبري
الرقم: 342 

التاريخ: 25 / 1 / 2015 
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 2015/1/14 لتس�جيل تمام 
العقار تسلس�ل 102 محلة الجمهورية باس�م )س�جى حامد يعقوب( مجددا 
بأعتبار حائزا ل�ه بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتسجيل وفق احكام  قانون التسجيل العقاري رقم )43( لسنة 1971 
املع�دل قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق عىل 
ه�ذا العقار تقديم ما لدي�ه من بيانات اىل هذه الدائرة ح�الل مدة ثالثني يوما 
اعتب�ارا م�ن اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك الحض�ور يف موقع العقار يف 
الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن الثبات حقوقه 

موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة الطالب 
)صفاء عباس عبد الس�ادة( 
الصادرة من املعهد التقني – 
البرصة قس�م امليكانيك عىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فقدت مني هوي�ة الطالب 
)عي حسني فالح( الصادرة 
من املعهد التقني – البرصة 
عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

رقم اإلخطار   225 / 2014

إعالن
من / محكمة قوى األمن الداخي الخامسة بالبرصة

إىل / املته�م الهارب )الرشط�ي احمد محمد نارص( املنس�وب إىل مديرية 
رشط�ة نفط الجن�وب ملا كن�ت متهما وف�ق امل�ادة/ 5 ق.ع.د عن تهمة 
الغياب عن مقر عملك من تاريخ 31 / 1 / 2009 ولحد االن وبما إن محل 
اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا اإلعالن عىل إن تحرض أمام محكمة 
قوى األمن الداخي للمنطقة الخامس�ة بالب�رصة خالل مدة ثالثون يوما 
م�ن تاريخ تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة 
ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك 
املنقول�ة والغري املنقول�ة ويطلب من املوظفني العمومي�ني إلقاء القبض 
علي�ك أينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإل�زام األهليني 
الذي�ن يعلمون بمحل اختفائك بإخبار الجهات املختصة اس�تنادا  للمادة 
69 / أوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أصول املحاكمات الجزائية لقوى 

األمن الداخي رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

فقدان
نقاب�ة  فق�دت من�ي  هوي�ة 
بأس�م  العراقي�ة  املهندس�ني 
املهندس )حيدر تركي زعيبل( 
رقم االنتساب )112545( عىل 
من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ة غرف�ة 
تجارة البرصة بأس�م مكتب 
للتج�ارة  الفيح�اء  رشك�ة 
واملق�اوالت العام�ة والنق�ل 
الع�ام عىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.
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النقل حتيل ثالثة مطارات لالستثامر وتؤكد: سنتجه للرشكات بسبب املوازنة
    بابل/المستقبل العراقي

أعلنت دائرة بيئة بابل،تش�كيل لجان مش�تركة لرصد وإزالة  
كور الطابوق والفرشي المتواجدة في بعض نواحي المحافظة، 
وفيما بينت أن هذه المعامل بدائية الصنع وتعد خارج المحددات 
البيئي�ة، اكدت أن له�ا تأثيراً صحياً وبيئياً عل�ى المواطن وعلى 

العملية االقتصادية. 
وقال مدير بيئة بابل عباس خضير عباس، إن “الدائرة شكلت 
لجان�اً مش�تركة من جمي�ع  الدوائر ذات العالق�ة لرصد وازالة 
ك�ور الطابوق والفرش�ي المتواجدة في بع�ض مناطق نواحي 
المحافظة لما لها من تأثير صحي وبيئي واقتصادي كبير وهي 

خارج المحددات البيئية”.
وأض�اف عباس أن “ك�ور الطابوق والفرش�ي ه�ي معامل 
بدائي�ة وقديمة جدا تق�ام في اراض زراعية ت�ؤدي الى تلوثات 
بيئية كبيرة وتأثيرات صحية واسعة وكذلك تؤثر بالمغروسات 
الزراعي�ة بس�بب الدخ�ان االس�ود وت�ؤدي ايضا ال�ى تجريف 
االراضي الزراعية وتحويلها الى اراضي جرداء بسبب استخدام 
تربته�ا كم�ادة أولية في العمل مما يس�بب خس�ائر اقتصادية  
كبي�رة   ف�ي االراض�ي الزراعية وتزي�د معدالت الغبار بس�بب 
التجريف وانتش�ار الدخان االس�ود الكثيف الناتج عن استعمال 
النفط االسود في عمليات حرق الطابوق لمسافات عديدة الذي 
يؤثر في صحة االنسان”.يذكر ان بيئة بابل قامت العام الماضي 
بنقل معامل الطابوق الس�بعة المنتش�رة الى ناحية الش�وملي 

جنوب شرق الحلة السباب بيئية وصحية.

      ذي قار/المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ ذي ق�ار يحيى محم�د باقر الناص�ري، امس 
االثني�ن، ع�ن تقدم عدد م�ن الش�ركات االس�تثمارية االوربية 
والتركية بعروض اس�تثمارية إلنتاج اكثر من 1000 ميغا واط 
في المحافظة، وفيما أكد أن ادارة المحافظة بحثت تلك العروض 
االس�تثمارية مع وزارة الكهرباء، أش�ار إلى أن ش�ركات أخرى 

ترغب بتنفيذ مشاريع اعمار في المحافظة بالدفع اآلجل.
وق�ال يحيى محم�د باق�ر الناص�ري ، إن “ش�ركات تركية 
واوربية اب�دت رغبتها في االس�تثمار في قط�اع انتاج الطاقة 
الكهربائية وتقدمت بعروض لهذا الغرض الى ادارة المحافظة”، 
مبين�اً أن “احدى الش�ركات عرضت اس�تثمار وانتاج الف ميكا 
واط ، وأخ�رى تقدمت بع�رض آخر إلنتاج اكثر م�ن 150 ميغا 

واط وقد تمت مناقشة العروض مع وزارة الكهرباء”.
وتوقع الناصري أن “يؤدي دخول الشركات االستثمارية في 
مج�ال انتاج الطاقة الكهربائية في تحس�ين منظومة الكهرباء 
في المحافظة”، مشدداً على اهمية “تعاون وزارة الكهرباء في 

هذا المجال”.
وأش�ار محافظ ذي قار الى أن “شركات اجنبية أخرى ابدت 
اس�تعدادها لتنفي�ذ عدد م�ن مش�اريع المحافظة وف�ق نظام 
الدف�ع باآلجل وهذا ما يتوافق مع متطلبات الوضع االقتصادي 

واألزمة المالية التي تمر بها البالد”.
وكان محاف�ظ ذي ق�ار ق�د التق�ى، االثني�ن الماض�ي،)19 
كان�ون الثاني 2015( وزير الكهرباء قاس�م الفهداوي ورئيس 
الهيأة الوطنية لالس�تثمار سامي األعرجي وبحث معهما سبل 

النهوض بالواقع االستثماري في محافظة ذي قار.

بابل تشكل جلانًا مشرتكة لرصد 
وإزالة كور الطابوق 

ذي قار تبحث عروضًا اوربية 
إلنتاج أكثر من 1000 ميغا واط

    بغداد/المستقبل العراقي 
 

باق�ر جب�ر  النق�ل  كش�ف وزي�ر 
الزبي�دي، ام�س االثني�ن، أن ال�وزارة 
ل�ن تنف�ذ اي�ة مش�اريع خ�الل العام 
الحالي 2015، وعزا السبب إلى ضعف 
الميزاني�ة المخصصة ضمن الموازنة 
المالي�ة، وفيما اش�ار إل�ى أن الوزارة 
االس�تثمارية  للش�ركات  س�تتجه 
لتنفي�ذ مش�اريعها، لف�ت إل�ى أحالة 
ثالث�ة مطارات لالس�تثمار أحدها في 

العاصمة بغداد.
جب�ر  باق�ر  النق�ل  وزي�ر  وق�ال 
الزبي�دي ف�ي مؤتم�ر صحف�ي عقده 
ف�ي مطار بغ�داد الدولي ، إن�ه “نظرا 
لوض�ع الموازن�ة ف�أن ال�وزارة ل�ن 
تص�رف األموال منها وس�تعتمد على 
االس�تثمار والقط�اع الخ�اص لتنفيذ 
مش�اريعها”، مبينا أن�ه “وجه جميع 
ال�وزارة باس�تثمار جميع  قطاع�ات 
قوانين التشغيل المشترك واالستثمار 
ودع�م والتعاون م�ع القطاع الخاص 

لتقديم الخدمات للمواطنين”.
“ال�وزارة  أن  الزبي�دي  وأض�اف 
جدي�دة  مط�ارات  ث�الث  عرض�ت 
لالس�تثمار وهي مطار بغ�داد الجديد 
الذي ل�م يتم تحديد مكانه بعد ومطار 
في البصرة ومطار الفرات األوسط”، 
مش�يرا إلى أن “هذه المطارات سيتم 
تنفيذها لي�س من أموال الموازنة ألن 
مخصصاتنا منها ال تس�مح لنا بتنفيذ 

مشروع كبير”.
“أكث�ر  أن  إل�ى  الزبي�دي  وأش�ار 
مطار قدمت له عروض اس�تثمار من 
الش�ركات األجنبية هو مطار الفرات 
األوس�ط في محافظ�ة كربالء نتيجة 
لدراس�ة الجدوى له”، مش�يرا إلى أن 
“العتبة الحس�ينية قدمت عقد بحجم 

كبي�ر الس�تثمار المط�ار وأنا س�وف 
أذهب إل�ى كرب�الء للتف�اوض معهم 
حول ه�ذا العق�د، وفي ح�ال وافقوا 
على ش�روطنا س�تبدأ مهم�ة متابعة 
أن  الزبيدي  العقد وتنفيذه”.وأوض�ح 
“وزارة النق�ل خطت خطوات متميزة 
في مشروع التاكسي النهري وأضفنا 
له قب�ل أيام الش�حن وكذلك تاكس�ي 

المطار وس�يكون هناك أكثر من 500 
سيارة تس�مى بتكس�ي بغداد باللون 
األبي�ض المط�رز بالل�ون البرتقال�ي 
وكذلك سيارة مصفحة لرجال األعمال 
والمس�ؤولين ولم�ن له الق�درة على 
إيجاره�ا تابعة للش�ركة العامة لنقل 
المسافرين والوفود لنقل المسافرين 
المطار”.وتاب�ع  إل�ى  بيوته�م  م�ن 

الزبي�دي أن�ه “بعد أس�بوعين س�يتم 
افتتاح س�احة عباس ابن فرناس التي 
تحولت من مرف�ق لمعاناة الناس إلى 
مرفق س�ياحي س�يكون فيه المطعم 
الطيار”.وبشان مترو بغداد أكد وزير 
النقل أن “هذا المش�روع يس�ال عليه 
محاف�ظ بغداد وليس م�ن اختصاص 
وزارة النق�ل”، مبين�ا أن “المحافظة 

هي م�ن تبنت هذا المش�روع و النقل 
عي داعمة لهذا المشروع فقط”.

وبخص�وص الموازنة أكد الزبيدي 
أن “الموازنة س�يتم إقرارها الخميس 
المقب�ل”، الفتا إلى أن “العراق خس�ر 
في ظل األس�عار العالمية للنفط نحو 
60بالمئة م�ن عائداته وذلك العتماده 

على النفط في اقتصاده”.

     بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التجارة، امس 
بتجهيز  المباشرة  االثنين، عن 
الزيت  التموي�ن بم�واد  وكالء 
والس�كر والرز للشهر الجاري 

ابتداًء من اليوم.
وقال�ت ال�وزارة ف�ي بيان 
المباش�رة  إنه “تمت  صحفي, 
بتجهي�ز وكالء التموين بمواد 
للش�هر  التمويني�ة  البطاق�ة 
الي�وم  م�ن  ابت�داًء  الج�اري 

االثنين”.
واضاف�ت ال�وزارة ان “تلك 
المواد تتضمن الزيت والس�كر 

والرز”.
كتل�ة  ع�ن  النائ�ب  وكان 
ع�واد  البرلماني�ة  األح�رار 
العوادي أكد، األربعاء الماضي، 
أن موازنة العام الحالي تضمنت 
2 تريلي�ون دين�ار  تخصي�ص 
لدعم مل�ف البطاقة التموينية، 

داعي�ا وزارة التجارة الى إتباع 
إلنهاء  “فعال�ة”  إس�تراتيجية 

مشكلة النقص في مفرداتها.
البطاق�ة  ال�ى  يش�ار 
التمويني�ة س�بق وأن اعترتها 
مش�اكل إدارية تتعلق بقضايا 

فس�اد مالي وإداري في توريد 
مفرداتها، واستضاف البرلمان 
العراق�ي في دوراته الس�ابقة 
ولمرات عدي�دة وزراء التجارة 
الس�ابقين للتباحث معهم بهذا 

الشأن.

التجارة جتهز الوكالء بمواد التموينة 
للشهر اجلاري

     بغداد/المستقبل العراقي

الهج�رة  وزي�ر  أعل�ن 
محم�د،  جاس�م  والمهجري�ن 
عن اع�داد خطة جديدة لتقديم 
كاف�ة المس�اعدات الضرورية 
م�ع  والتنس�يق  للنازحي�ن 
كاف�ة الجه�ات المعني�ة ف�ي 
المحافظات.وق�ال محم�د في 
بيان صحفي، إن “الوزارة اعدت 
خط�ة جدي�دة لهذا الع�ام من 

اج�ل تقديم كافة المس�اعدات 
الضرورية للنازحين والتنسيق 
م�ع كاف�ة الجه�ات المعني�ة 
اج�ل  م�ن  المحافظ�ات  ف�ي 
تقديم الدعم اللوجس�تي لفرق 
ال�وزارة فض�ال ع�ن متابع�ة 
ايواء النازحي�ن في المخيمات 
الت�ي اعدت له�م” .وأضاف أن 
“فرق الوزارة في المحافظات 
الوسطى والجنوبية عملت على 
تقديم المس�اعدات الضرورية 

منح�ة  وتوزي�ع  للنازحي�ن 
المليون دينار على كافة االسر 
النازح�ة”، داعي�اً المحافظات 
ال�ى  الوس�ط والجن�وب  ف�ي 
“اإلسراع بتوفير البنى التحتية 
للمخيم�ات م�ن اج�ل نص�ب 
الكرفان�ات والعم�ل على نقل 
العوائ�ل ال�ى ه�ذه المخيمات 
الت�ي  الصعوب�ات  وتذلي�ل 
تواجههم”.وش�دد محمد على 
“اهمية التنسيق والمتابعة بين 
الوزارة واللجن�ة العليا إلغاثة 
وايواء النازحي�ن والحكومات 
المحلي�ة ف�ي المحافظات من 
اجل االس�راع بإيواء النازحين 
المس�اعدات  كاف�ة  وتقدي�م 
اكب�ر  الع�راق  لهم”.وش�هد 
موجة نزوح في تاريخه وذلك 
بع�د س�يطرة عناص�ر تنظيم 
“داع�ش” على ع�دد من المدن 
واالقضي�ة والنواحي في غرب 

وشمال العراق.

اهلجرة تعلن اعداد خطة جديدة بشأن 
النازحني

     بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغ�داد عن مباش�رتها 
أعمال تطوير وتأهيل ش�ارعي الشريف 
الرضي وباب القبلة في مدينة الكاظمية 

المقدسة .
وذك�رت مديرية العالق�ات واالعالم 
في بي�ان صحف�ي, ان “م�الكات دائرة 
المشاريع احدى تش�كيالت امانة بغداد 
باش�رت أعمال تأهيل وتطوير ش�ارعي 
الشريف الرضي وباب القبلة مع زقاقي 
)31و39( بمساحة )13350( متر مربع 

ضمن خطة تنمية االقاليم “.
س�تعمل  “الدائ�رة  ان  واضاف�ت 
عل�ى تحويل هذه الش�وارع ال�ى مواقع 
مدين�ة  وقدس�ية  تتناس�ب  نموذجي�ة 
الكاظمي�ة الت�ي يؤمه�ا الماليي�ن م�ن 
الزائرين والمتبضعي�ن يوميا ما يتطلب 
الخدم�ات  م�ن  ع�ال  مس�توى  تهيئ�ة 
انس�يابية  وتأمي�ن  العام�ة  والمراف�ق 

حركة السير والمرور داخلها”.
واش�ارت الى ان “امان�ة بغداد تولي 
اهتماما كبيرا ورعاية خاصة للمواطنين 
والمواقع الديني�ة والتراثية والتاريخية 
عب�ر مواصلة تنفيذ المش�اريع وتقديم 

الخدمات بشكل يومي”.

أمانة بغداد تبارش
بتطوير شوارع

الكاظمية املقدسة
      بغداد/المستقبل العراقي

اعل�ن البن�ك المرك�زي العراق�ي ، عن 
اتخ�اذ التدابي�ر الالزم�ة لدع�م الس�يولة 
ف�ي النظام المصرفي، فيما قرر تس�هيل 
إج�راءات بيع العمل�ة األجنبي�ة “الدامة 
س�عر صرف”،وق�ال البن�ك المركزي في 
بي�ان صحف�ي ،إن “مجل�س ادارة البن�ك 

المركزي العراقي عقد جلس�ة استثنائية 
لمناقش�ة االوض�اع المالي�ة ف�ي العراق 
وقرر اتخاذ التدابير الالزمة لدعم السيولة 
في النظام المصرف�ي بما يمكنه من أداء 

مهامه االعتيادية”.
وأضاف البنك أن “هذه التدابير تمكننا 
م�ن حي�ازة ادوات الدي�ن الحكوم�ي بما 
يعزز التنمي�ة المس�تدامة وإتاحة فرص 

العمل وتحقيق الرخاء”.
وأش�ار البن�ك في بيانه ال�ى انه “ قرر 
تس�هيل اج�راءات بي�ع العمل�ة االجنبية 
حوال�ة ونقداً بما يس�هل إدامة اس�تقرار 

السوق وسعر الصرف “.
وكان البنك المركزي العراقي، قد اعلن 
في )2015/01/18(، أن االحتياط المالي 
للع�راق يعادل مرة ونص�ف ضعف الكتلة 

النقدية، ع�اداً انها “افضل المعدالت” في 
دول العال�م، وفيم�ا أكد أن المؤسس�ات 
المالية العراقية “غير قادرة” على تغطية 
العج�ز المالي، ش�دد على ض�رورة إعادة 
النظر بهيكلية الموازنة واالنفاق وتنويع 
مصادر الدخل وتحقيق االس�تثمار بشكل 

أوسع لمعالجة انخفاض اسعار النفط.
وكان�ت لجن�ة النزاه�ة ف�ي مجل�س 

الن�واب العراقي،ق�د اعلنت مؤخ�را، عن 
ق�رب ص�دور اح�كام قضائي�ة بحق 16 
مصرف�اً أهلي�اً بتهمة التزوي�ر في قضية 
البن�ك المرك�زي، وأكدت حس�م اكثر من 
3000 قضي�ة خاص�ة بالفس�اد اإلداري 
والمال�ي، وفيم�ا أش�ارت إل�ى مناقش�ة 
كيفية وضع معايي�ر خاصة للمناقصات 

في أمانة بغداد.

      كركوك/المستقبل العراقي 

أعلن�ت هي�أة اس�تثمار كركوك، 
ام�س االثني�ن، ع�ن من�ح 23 إجازة 
استثمارية بمختلف القطاعات بكلفة 
أكث�ر م�ن 345 ملي�ون دوالر خ�الل 
العام الماض�ي 2014، فيما أكدت أن 
إحدى الرخص تتضمن إنشاء مجمع 

)مدينتي( السكني.
وق�ال مدير ع�ام هيأة اس�تثمار 
كركوك فالح عبد الرحمن البزاز ، إن 
“الهيأة منحت 32 إجازة اس�تثمارية 
في القطاعات الصناعية والس�كنية 
والتجاري�ة  والس�ياحية  والصحي�ة 
ومجاالت اس�تثمارية أخ�رى بكلفة 
تجاوزت ال� 345 مليون دوالر خالل 
أن  مبين�اً   ،”2014 الماض�ي  الع�ام 
“اإلجازات تضمنت مش�روعاً سكنياً 
إلنشاء مجمع )مدينتي( بكلفة أكثر 

من 50 مليون دوالر”.
“التحدي�ات  أن  الب�زاز  وأض�اف 
وكرك�وك  الع�راق  يش�هدها  الت�ي 
بش�كل خاص، من الجوان�ب األمنية 
والمالية ل�م تمنع االس�تمرار بمنح 
إجازات االس�تثمار فكرك�وك مدينة 
واعدة باالستثمارات وساحة خصبة 

لإلعمار والبناء والتطوير”.
وأش�ار البزاز إلى أن “المش�اريع 
التي منحت اإلجازات تش�مل إنش�اء 
ص�االت عرض نموذجي�ة للمركبات 
وإنتاج األكياس البالستيكية ومجمع 
اوشان مول ومحطة وقود ومطاعم 
الطواب�ق  متع�دد  وب�ارك  وقاع�ات 
والمحال التجاري�ة ومجمع ماجدي 
مدينت�ي  ومجم�ع  التج�اري  م�ول 
الس�كني، فض�اًل عن إنش�اء جامعة 
وموتي�ل  ومطع�م  األهلي�ة  جه�ان 
باري�س ومعم�ل لصناع�ة الطابوق 

ومجمع س�تي 2 الس�كني بمرحلته 
الثاني�ة ومجم�ع بافي�ان التج�اري 
ومجم�ع النجاح التعليم�ي ومجمع 
ومستش�فى   )4 )س�تي  كرك�وك 
كرك�وك األهل�ي ومع�رض كركوك 
للس�يراميك ومش�اريع في األقضية 

والنواحي”.
وكان�ت هي�أة اس�تثمار كركوك 
 10( الماضي�ة،  الجمع�ة  أعلن�ت، 
أيار2013(، منحها “تسعة تراخيص” 
استثمارية لتشييد مشاريع إسكانية 
وصناعي�ة، وفي حين أك�دت أن عدد 
المش�اريع الس�كنية المج�ازة بل�غ 
“)23( مش�روعاً”، ع�دت أهم هدف 
لها هو مس�اعدة الحكوم�ة المحلية 
ف�ي توفي�ر الخدم�ات للمواطني�ن، 
مش�يرة الى أن وضع كركوك األمني 
 )500(“ اس�تقطاب  ف�ي  س�اعدها 

مستثمر محلي وأجنبي”.

      الديوانية/ المستقبل العراقي

المحلي�ة  الحكوم�ة  اعلن�ت 
لمحافظة الديوانية ,اسم االثنين، عن 
ابرامها عقدا مع شركة صفي الدين 

اللبنانية لبناء مجمع س�كني بقيمة 
45 مليار دينار في المحافظة . وقال 
محافظ الديوانية عم�ار المدني, إن 
“المجمع ينفذ على مس�احة ) 45( 
دونم�ا ويتضمن بن�اء )254( منزال 

كبي�را، وبفترة تنفيذ تصل إلى ثالث 
سنوات”.وأشار المدني إلى  إن “هذه 
المش�روع يعتبر من أهم المشاريع 
اإلستثمارية التي تخطط  الحكومة 

المحلية في الديوانية القامتها.

      البصرة/ المستقبل العراقي

قال مدير ش�ركة غ�از البصرة 
عل�ي حس�ين خضي�ر، إن اإلنت�اج 
اليومي لش�ركة غ�از البصرة  بلغ 
2800 طن يومياً من الغاز الس�ائل 
، مما زاد عن أنت�اج منتصف العام 
الماضي الذي بل�غ اإلنتاج فيه إلى 

2000 ط�ن يومياً.وأضاف خضير, 
أن “ المس�تثمر المنتج من شركة 
غاز البص�رة للغاز الخام وصل إلى 
500 ملي�ون ق�دم مكعب قياس�ي 
من الغ�از، و60 مليون قدم مكعب 
قياس�ي م�ن حق�ل ابن عم�ر في 
جنوبي مدين�ة البصرة “ .وأوضح 
أن “ استمرار زيادة اإلنتاج سيصل 

إل�ى االكتفاء الذاتي من أنتاج الغاز 
ف�ي ع�ام 2018 “ .  يش�ار إلى أن 
ش�ركة غاز البصرة س�تتجه خالل 
الع�ام الجاري  إلى اس�تثمار حقل 
غ�رب القرن�ة، بإنت�اج 35 مليون 
ق�دم مكع�ب ، وكذلك ف�ي الرملية 
الجنوبية إذ ستستثمر الغاز واطئ 

الضغط .

البنك املركزي يتخذ تدابري لدعم السيولة وتسهيل اجراءات بيع الدوالر 

الديوانية تتعاقد مع رشكة لبنانية لبناء جممع سكني كركوك متنح 23 إجازة استثامرية بكلفة أكثر من 345 مليون دوالر
بكلفة 25 مليار دينار

غاز البرصة : إنتاجنا من الغاز بلغ 2800 طن يوميًا
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بات�ت تركيا الي�وم مق�راً للجهادي�ني القادمني من ش�تى 
األصقاع، فهناك من يس�تقبلهم وينظم إقامتهم وترتيبات 
انتقالهم يف أماكن معروفة للجميع، وكان من الس�هل عىل 
كل شخص يمر عىل املعابر يف الجانب الرتكي أن يرى هؤالء 
الجهادي�ني واملقاتل�ني منتظري�ن ختم الخروج م�ن تركيا 
بالطريق�ة الرشعي�ة، يف ظل غ�ض الطرف الرتك�ي عنهم، 
فهذه الرؤية ليس�ت جدي�دة، ولكنها عادت بقوة من جديد 
لتطف�و عىل الس�طح بعد أن ش�كل دخول حي�اة بومدين، 
صديقة أحد منف�ذي "هجمات باريس"، إىل تركيا، ومن ثم 
العبور إىل س�ورية، مثار جدل واس�ع عن التساهل الرتكي 
يف عب�ور املقاتلني األجانب إىل س�ورية، ويف إطار هذا تواجه 
تركي�ا إدانات واتهام�ات بأنها دعمت داعش منذ نش�أته، 
كم�ا أن األجه�زة األمني�ة الرتكية لم تعمل ع�ىل منع تدفق 
املتش�ددين الراغبني يف االنضمام إىل التنظيم الذي يس�يطر 

عىل مساحات واسعة من سورية والعراق. 
بدأت وس�ائل اإلعالم الغربية يف األي�ام األخرية بنرش وثائق 
خطرية عن دور تركيا يف األزمة السورية وعالقتها بداعش، 
وذلك انعكاس�اً للخالف الحاصل ب�ني إرسائيل وتركيا، كما 
تناولت صحيف�ة التايم الربيطانية تقريرا صحفيا، يتحدث 
عن جهادي بريطاني ينتمي إىل داعش وموجود يف س�ورية، 
كاش�فاً عن عالقة تركيا واملس�ؤولني األتراك م�ع التنظيم 
بالوقائ�ع من خ�الل تجربته الش�خصية وم�ا حصل له يف 
تركي�ا. وأهم م�ا جاء يف التقرير هو التفاصيل التي كش�ف 
عنه�ا ه�ذا الربيطان�ي واملتعلق�ة باحتج�ازه م�ع زمالئه 
اآلخرين م�ن رجال داع�ش يف تركيا، وطبيع�ة العالقة بني 
التنظي�م وتركيا، واملعاملة التي حظي بها هو وزمالؤه من 

املسؤولني األتراك يف تلك الفرتة. 
م�ن الواضح ليس هناك سياس�ة تركية واح�دة تجاه دول 
املنطقة، بل سياس�ات متعّددة، وذلك تبع�اً ملصالحها، ولم 
يع�د رساً عىل اإلطالق أن تركيا دعمت وأرس�لت املس�ّلحني 
املتطرفني إىل سورية، بهدف إسقاط الرئيس األسد ولتحقيق 

مكاس�ب سياس�ية وإس�رتاتيجية، ولم يكن ظهور تنظيم 
داعش بهذه القوة مفاجئاً، إنما يرجع تمكنه من السيطرة 
عىل معظم املناطق يف سورية والعراق إىل دعم االستخبارات 
الغربية وحلفائها يف املنطقة، فبعد تش�كيل التحالف الدويل 
بقي�ادة أمري�كا ملحاربة داع�ش، رفضت أنقرة املش�اركة 
العس�كرية يف ه�ذا التحال�ف، مفضلة اس�تخدامها كورقة 
ضغط لتحصل عىل املزيد من املكاسب. ورغم إقرار الربملان 
الرتكي توس�يع تفويض الجيش لش�ّن عمليات عس�كرية 
خارج األرايض الرتكية، تمّنعت أنقرة عن املشاركة العملية 
يف التحالف، واضعة رشوطاً عىل مشاركتها، أهمها إسقاط 
النظام الس�وري، وفرض منطقة عازل�ة وحظر جوي عىل 
الحدود الس�ورية � الرتكية، باملقابل ل�م تلَق هذه الرشوط 
تجاوباً لدى واش�نطن التي أرادت انض�واء تركيا الكامل يف 
التحال�ف م�ن دون رشوط، لذل�ك مضت تركي�ا يف أجندتها 
الخاص�ة فيما يتعل�ق بدورها من األزمة الس�ورية، وليس 
خافي�اً ع�ىل أحد أن هناك مش�كلة جدية ب�ني أنقرة وبقية 
الدول يف التحالف لناحية الرؤية واألهداف، فأنقرة تريد أوالً 
إسقاط الرئيس األسد، فيما تعلن دول التحالف تركيزها يف 

الحّد من خطر داعش. 
يف إطار ذلك نرى أن تنظيم داعش بدأ ينترش بش�كل متزايد 
ومتس�ارع يمكن�ه من حش�د مقاتلني ذوي ميول س�لفية 
يف أوروب�ا أو مختل�ف دول العال�م برسع�ة كب�رية، كما أن 
املقاتلني املنضوين تحت رايته يعتربون أكثر تدريباً ومهارة 
يف استخدام األس�لحة والذخرية قياساً للتنظيمات االخرى، 
فهذا التنظيم اس�تطاع أن يقلب فرنسا رأساً عىل عقب من 

خ�الل بضع�ة إرهابيني. لذلك م�ن املحتمل ج�داً أن يتحول 
داع�ش إىل ف�ريوس رسطاني ينترش يف جس�د تركي�ا إذا ما 
نش�طت خالي�اه النائم�ة، فرتكيا كانت ق�د فتحت ممرات 
مس�اعدات لحزب العمال الكردس�تاني، وبهذا فقد تحولت 
إىل ه�دف مبارش لداعش، وق�د أصبح مم�ر كوباني خطراً 
كب�رياً بالنس�بة لرتكيا التي يج�ب أن تفك�ر يف حماية أمن 
أراضيها كونها جارة لتنظيم إرهابي لديه القدرة عىل تنفيذ 

العمليات اإلرهابية الكبرية يف مختلف دول العالم.
 م�ن هنا ال بد لرتكيا أن تس�تعد للعملي�ات االنتقامية التي 
س�ينفذها داع�ش يف مناطقه�ا، إذ أف�اد تقري�ر ألجه�زة 
االستخبارات الرتكية بأن حوايل ثالثة آالف شخص يقيمون 
عالقات م�ع تنظيم الدولة االس�المية، وح�ذر من مخاطر 
وق�وع هجمات ض�د مصالح غربي�ة يف البالد، م�ا اعتربه 
مراقبون رضيبة لدور تركيا الضبابي يف الحرب عىل اإلرهاب 
وتحفظه�ا ع�ىل مقاتلة الدول�ة اإلس�المية. والتقرير الذي 
نرشت�ه صحيفة حرييت، يدعو اىل مراقب�ة متنامية لهؤالء 
اآلالف بهدف معرفة الدور املحدد لكل منهم. وتابع التقرير 
م�ن جهة أخرى أن إنذاراً ش�ديداً أرس�ل اىل األجهزة األمنية 
مح�ذراً م�ن هجم�ات محتملة ض�د س�فارات دول غربية 
يش�نها جهادي�ون م�ن تنظيم داع�ش يف غم�رة الهجمات 
الدامية التي وقعت يف باريس، وهنا يمكنني القول إن تركيا 
التي تعد معرباً للمتش�ددين نحو س�ورية بدأت تستش�عر 
حج�م الخطر الذي ينتظرها يف ظل تحول أراضيها اىل مرتع 
ملنارصي الدولة اإلسالمية، وهو ما يهدد أمنها واستقرارها 
بشكل واضح، وبالتايل فإن تركيا مهما تقدم من مساعدات 

للمتطرف�ني فان الخطر يحيط بها ألن االرهاب ال يس�تثني 
أحداً، واذا ما انتهت املصالح فستنطلق رشارة الدم يف البالد. 
واألمثل�ة كثرية؛ ففي الس�ادس م�ن كان�ون الثاني نفذت 
شابة يف اس�طنبول هجوماً انتحارياً أدى اىل مقتل رشطي، 
كما أحبطت األجهزة األمنية يف وقت سابق مخططاً إرهابياً 
يستهدف مدناً وش�خصيات تركية، عن طريق خلية نائمة 
تتب�ع التنظيم املتط�رف، والذي اع�رتف أعضاؤها بتلقيهم 
تدريبات عسكرية يف معسكرات التنظيم يف سورية والعراق، 
كما أطلق مجهول�ون قذيفة صاروخية عىل مبنى حكومي 
يضم مركز الرشطة واملجمع السكني واملبنى اإلداري لبلدة 
جيزرة التابعة ملحافظة رشن�اق بجنوب رشقي تركيا، وقد 
أعل�ن وزير الخارجية الرتكي أوغلو يف وقت س�ابق أن 700 
مواطن تركي يقاتلون يف صفوف تنظيم داعش، محذراً من 

مخاطر وقوع هجمات داخل تركيا يف حال عودتهم إليها.
 الش�ك يف أن تنفيذ داعش لهجم�ات إرهابية داخل األرايض 
الرتكية يعترب أمراً أسهل بكثري من تنفيذه عمليات مشابهة 
يف فرنس�ا.تركيا تدخ�ل دوامة اإلرهاب، ويب�دو أنها عالقة 
يف ش�باك الرصاع�ات اإلقليمية والدولية يف كل من س�ورية 
والع�راق. لذل�ك من املحتم�ل أن تغري مس�ارها يف مكافحة 
التنظيمات اإلرهابية بعد هجم�ة باريس، ويجب أال نفاجأ 
إذا اتخ�ذت أنق�رة سياس�ة حذرة وأكث�ر دق�ة إزاء داعش 
والتعامل مع سورية وذلك لتقوية موقفها الدويل يف الحرب 
عىل اإلره�اب يف األيام املقبلة. الح�رب الدولية عىل اإلرهاب 
تظ�ل قارصة ما ل�م تض�ع أطرافه�ا يف حس�بانها العامل 
الرتك�ي، فرتكيا ه�ي الرئة الت�ى تتنفس منه�ا الجماعات 
اإلرهابي�ة وتحص�ل ع�ىل الدعم ال�ذي هو عام�ل قوة كبري 
بالنس�بة لهذا الجماعات، بل يمنحها االستمرار. لذلك نأمل 
من تركيا كدولة إقليمية وإسالمية أن تبقى يف إطار اإلقليم 
لتعزيز روابط العالقات مع أمتنا العربية، وبالرضورة يجب 
عىل أمتنا العربية أن تكون لها إسرتاتيجيتها حتى تستطيع 

مواجهة اإلسرتاتيجيات واملؤامرات التي تحاك ضدها.

د. خيام �لزعبي

تركيا املرسح القادم للحرب عىل داعش

تضم الش�بكة اإلرهابية املسؤولة عن مقتل سبعة عرش 
ش�خصاً يف باري�س األس�بوع املايض مجموع�ة مقلقة 
مؤلف�ة من ثالث�ة أجيال م�ن الجهاديني، تتغ�ذى كلها 
م�ن النزاع�ات القائمة يف ال�رشق األوس�ط وهي: جيل 
التس�عينيات املرتك�ز عىل أح�داث الجزائر، والش�بكات 
املنبثق�ة من العق�د األول من القرن الواح�د والعرشين 
املحفزة من قب�ل أحداث العراق، والجه�اد العاملي الذي 
ب�رز يف العق�د الحايل، عىل خلفية منافس�ة رشس�ة بني 
تنظيم�ي »القاع�دة« و»الدول�ة اإلس�المية يف الع�راق 

والشام«/»الدولة اإلسالمية«. 
وتق�ع يف صلب ه�ذه املجموعة الخط�رة »خلية الدائرة 
ال��19« أو ش�بكة »ب�وت ش�ومون« الت�ي نش�طت يف 
إرس�ال متطوع�ني ملحاربة الق�وات األمريكية يف العراق 
من�ذ ع�ام 2004 حت�ى تفككه�ا ع�ام 2005. واعُت�رب 
التونيس الفرنيس أبو بكر الحكيم الش�خصية الرئيس�ة 
يف هذه الشبكة الذي التحق قبل الغزو األمريكي للعراق 
ب�»الفيل�ق العرب�ي« التاب�ع لصدام حس�ني والذي كان 

يضم أفراداً موالني للنظام. 
وبعد س�قوط صدام، خضع أبو بكر الحكيم ورشكاؤه 
لتدريب عىل أيدي ضباط سابقني يف املخابرات العراقية، 
وق�د تبعوه�م ليصبح�وا جهادي�ني ناش�طني يف مدينة 
الفلوج�ة، معقل الف�رع العراق�ي لتنظي�م »القاعدة«. 
ولقي رضوان الحكيم، وهو شقيق أبو بكر، حتفه هناك 
إثر قصف أمريكي استهدف املدينة يف شهر تموز/يوليو 
ع�ام 2004، بينم�ا أقام أبو بك�ر الحكيم تعاون�اً متيناً 
مع الرشطة الرسية التابعة لبش�ار األسد، نظراً ملروره 

املتكرر عرب سوريا.
 ونظ�راً لخربت�ه يف القتال، ب�ات أبو بك�ر الحكيم قدوة 
ل�"رفاقه" يف شبكة »بوت شومون«، بمن فيهم رشيف 
كوايش وش�قيقه األكرب س�ناً س�عيد كوايش. وقد ألقي 
القبض ع�ىل أبو بكر الحكيم ورشي�ف كوايش يف 2005 
وُحكم عليهما بالس�جن يف 2008 باإلضافة إىل خمس�ة 
م�ن رشكائهم. وتخىل بعضهم ع�ن التطرف خالل فرتة 
سجنهم، من بينهم فريد بنيتو، وهو "الزعيم الروحي" 
للش�بكة، الذي ل�م يغادر فرنس�ا قط. غ�ري أن أبو بكر 
الحكيم ورشيف كوايش بقيا يتطلعان إىل بعض زمالئهم 
املعتقل�ني، بمن فيه�م الجه�ادي الجزائري إس�ماعيل 
عيط عيل بلقاس�م، الذي ُسجن عىل خلفية مشاركته يف 
الهج�وم اإلرهابي الذي طال ش�بكة امل�رتو يف باريس يف 

ترشين األول/أكتوبر عام 1995. 
وهكذا قام أبو بكر الحكيم ورشيف كوايش بسد الفجوة 
ب�ني جيلهما "العراقي" وأس�الفهم م�ن "الجزائريني". 
وبع�د بضع س�نوات ع�ىل إط�الق رساحهم�ا، انخرطا 
يف الجه�اد العاملي بع�د أن بلغ أوجه�ه. ويف الفرتة التي 
تل�ت حكم بن ع�يل يف تونس، أع�ّد الحكيم ف�رق جنود 
"كومان�دوز" جهادية اغتالت قائدين يس�اريني بارزين 
يف شباط/فرباير وتموز/يوليو عام 2013، مهددًة بذلك 
ف�رتة االنتق�ال الديمقراط�ي يف البالد. وانتظ�ر الحكيم 
حتى األيام األخرية من عام 2014 لكي يتبّنى من شمال 
س�وريا عملية االغتيال املزدوجة باس�م تنظيم »الدولة 

اإلسالمية«.
 ويف غض�ون ذل�ك، خط�ط رشيف ك�وايش م�ع أميدي 
كوليب�ايل، وهو مجرم "قد تمت إع�ادة تأهيله"، لعملية 
فرار عيط عيل بلقاس�م. إال أن املخط�ط أُحبط يف أيار/

مايو 2010 وُس�جن كوليبايل لغاية آذار/مارس 2014، 
فيما اعُتق�ل رشيف كوايش لفرتة وجي�زة. وبعد إطالق 
رساحه، انضم رشيف إىل ش�قيقه س�عيد يف اليمن حيث 
خضعا لتدريب عىل أيدي تنظيم »القاعدة يف شبه جزيرة 
الع�رب« بتوجي�ه م�ن اإلم�ام األمريك�ي - اليمني أنور 
العولقي )الذي ُقتل يف غ�ارة جوية نفذتها طائرة بدون 
طيار تابعة لوكالة املخابرات املركزية يف أيلول/سبتمرب 

.)2011
 وستنكشف عىل األرجح عما قريب الروابط بني الحكيم 
وتنظي�م »الدول�ة اإلس�المية« م�ن جه�ة والش�قيقني 
كوايش املس�ؤولنَينْ عن مجزرة "ش�اريل إبدو" من جهة 
أخرى، علماً أن رشيف وس�عيد الكوايش قد وجها تحية 
تقدير للعولقي وتنظيم »القاعدة يف شبه جزيرة العرب« 
بع�د تنفيذ عملية القتل. ولكّن كوليبايل، الذي قتل أربعة 
مواطن�ني يهودا ورشطية واحدة يف هجومني منفصلني، 
كان قد أعلن والءه برصاحة لتنظيم »الدولة اإلسالمية« 
وخليفت�ه أبو بكر البغ�دادي يف رشيط فيدي�و ُنرش بعد 
وفات�ه، فيما كانت رشيكته ق�د قصدت أرايض خاضعة 

لسيطرة التنظيم يف سوريا. 
وهذه الظاهرة العابرة تس�لط الضوء عىل الكيفية التي 
ت�م فيها تصدير النزاعات األجنبية من العالم العربي إىل 
فرنس�ا. ويعود ذلك بال ش�ك جزئياً إىل سياس�ات األسد 
والرئي�س اليمني الس�ابق عيل عب�د الله صال�ح اللَذينْن 
احتضنا الجهادي�ني إلقناع الغرب أنه ال بد من إبقائهما 
يف السلطة. وقد تم للتو دفع ثمن هذه املعادلة املشؤومة 
بدماء الضحايا الفرنسيني. فاإلبقاء عىل الديكتاتوريني 
ال يس�هم إال يف تقوي�ة الجهادي�ني، وهذه ع�ربة أخرى 

يمكن استخالصها من أحداث باريس املأساوية.

جان پيري فيليو

االعتداءات األخرية يف باريس: 
ثالثة أجيال من »اجلهاديني«

يف جميع املناقش�ات حول عدم دعم تركيا بشكل 
خ�اص للتحالف ال�دويل ملكافحة تنظي�م »الدولة 
اإلس�المية يف الع�راق والش�ام« )»داع�ش«( أو 
»الدول�ة اإلس�المية«، ل�م يت�م التطرق كث�رياً إىل 
ال�دور ال�ذي يؤدي�ه الجيش يف تش�كيل سياس�ة 
الحكوم�ة. ويعكس هذا األمر يف جزء منه تحجيم 
»ح�زب العدالة والتنمية« لدور الجيش يف صياغة 
السياس�ات من�ذ ع�ام 2002، وس�يطرة "جهاز 
االس�تخبارات الوطني�ة" ع�ىل تنفي�ذ السياس�ة 
املتعلقة بس�وريا. ولكن تربز أسباب أخرى لرتدد 
الجي�ش يف مكافحة تنظيم »الدولة اإلس�المية«، 
بعضه�ا كان قائماً منذ عقود وهو متأصل بعمق 
أكث�ر من الس�خط الذي برز مؤخ�راً جراء تجريد 
السياس�ة من القيادة العس�كرية. ُيذكر أن هذه 
اآلراء ش�ائعة أيضاً يف صفوف الطبقة الناش�طة 
سياسياً خارج نطاق النخب الحاكمة من »حزب 

العدالة والتنمية«.

 �سقوط »�يرجينيكون«
يف ع�ام 2007، أطلق »ح�زب العدال�ة والتنمية« 
مجموعة من املحاكمات ض�د الجيش، الذي عنّي 
نفس�ه بطل السياس�ة العلماني�ة يف تركيا. ومن 
خالل اس�تخدامها مناورة عس�كرية حربية من 
ع�ام 2003 كدلي�ل، أكدت النياب�ة العامة وقوات 
الرشط�ة التابعة للحكوم�ة أن الجيش وحلفاءه 
العلماني�ني كان�وا ق�د خططوا النق�الب عدواني 

يه�دف إىل تقويض الحكم املدني. وعىل الرغم من 
أن النياب�ة العام�ة لم تتمكن من تقديم تفس�ري 
كامل ومقنع حول املؤامرة املزعومة يف القضيتني 
املرفوعت�ني يف املحاك�م واللت�ني أُطل�ق عليهم�ا 
اس�م »املطرقة الثقيل�ة«، و»ايرجينيكون«، فإن 
الحكومة س�جنت ع�دداً كب�رياً من ش�خصيات 
املعارض�ة العلماني�ة ومئات من ضب�اط الجيش 
بني عامي 2007 و2010، بمن فيهم ربع جنراالت 
الب�الد. ويف آب/ أغس�طس 2011، اس�تقال كبار 
ضب�اط الجي�ش بش�كل جماع�ي، يف إش�ارة إىل 
إذع�ان ضمني لتفوق »حزب العدال�ة والتنمية«. 
ومنذ ذل�ك الحني أطلقت الحكوم�ة رساح جميع 
املش�تبه بهم تقريباً يف قضي�ة »ايرجينيكون« يف 
محاولة السرتضاء القوات املسلحة، إال أن القادة 
العس�كريني اس�تمروا يف اتخ�اذ موقف س�اخط 
ي�كاد يص�ل إىل العدوانية الس�لبية تجاه صانعي 
السياس�ة، رافض�ني يف الواقع تقديم مش�ورتهم 
حول العديد من القضايا العسكرية. ويعكس ذلك 
قناعة الجنراالت بأن مجرد تحليل السيناريوهات 
العس�كرية والتخطي�ط له�ا يمكن أن ي�ؤدي إىل 
الس�جن. وبغض النظر عن صح�ة مزاعم التآمر 
إلح�داث انقالب منذ ع�ام 2002، ال ي�زال العديد 
من كب�ار الضباط مقتنعني ب�أن زمالءهم أُدينوا 
بته�م ملفق�ة ملج�رد تأدي�ة عمله�م القائم عىل 
وضع خطط للدفاع عن األمة من األعداء املحليني 

واألجانب.

�ل�سغينة جتاه �لقومية �لكردية
يش�عر القادة العس�كريون أيضاً باالس�تياء من 
اس�تبعادهم من عملية صناعة القرار الس�يايس 
يف الحكوم�ة لتحقيق الس�الم مع »ح�زب العمال 
الكردس�تاني«، ال�ذي قتل محارب�وه اآلالف من 
العس�كريني ع�ىل مدى العق�ود الثالث�ة املاضية. 
ويف ع�ام 2011، دخ�ل رئي�س ال�وزراء يف ذل�ك 
الح�ني، رجب طيب أردوغان، يف محادثات س�الم 
مع الحزب ال تزال مس�تمرة حتى يومنا هذا. ويف 
هذا اإلطار، يب�دو اآلن أن الرئيس أردوغان يعتقد 
أن إج�راء محادث�ات ناجحة مع »ح�زب العمال 
الكردس�تاني« وتحس�ني العالقات مع »حكومة 
إقلي�م كردس�تان« يف الع�راق يمكن أن يس�اعدا 
يف جع�ل األك�راد حليف�اً إقليمي�اً مهم�اً. كما أن 
املحادثات املستمرة من شأنها أن تدعم االستقرار 
الداخ�يل، مما يمهد الطريق لف�وز »حزب العدالة 
والتنمية« يف انتخابات برملانية أخرى يف حزيران/

يونيو.
 أما من الجانب العس�كري، فإن معاداة املقاتلني 
األك�راد - وبالت�ايل املجتمع القوم�ي الكردي من 
حيث يجند »حزب العمال الكردس�تاني« مقاتليه 

ويحص�ل عىل الدعم امل�ادي واملعن�وي - تعود إىل 
ما هو أبعد بكثري من جهود الس�الم األخرية التي 
يبذلها »حزب العدالة والتنمية«. فقبل وقت طويل 
م�ن تاريخ حم�ل »ح�زب العمال الكردس�تاني« 
الس�الح ض�د الدولة قب�ل أربعة عق�ود، تعاملت 
الحكوم�ات الرتكي�ة املدعوم�ة م�ن الجيش مع 
األكراد عىل أنهم شعب خاضع، ورفضت االعرتاف 
بهم كمجتمع مس�تقل، ومنعت استخدام لغتهم، 
وأنكرت تاريخه�م يف النظام التعليم�ي، وقد أتى 
كل ذلك كج�زء ال يتجزأ م�ن أيديولوجية الجيش 
القومي�ة العلمانية. وعىل الرغ�م من أن تركيا قد 
شهدت تحسناً كبرياً يف الحقوق املمنوحة لألكراد 
عىل مدى العقد املايض، بما يف ذلك إنش�اء ش�بكة 
تلفزيونية باللغة الكردية تبث عىل مدار الس�اعة 
ويتم تمويلها من القطاع العام، ال يزال العديد من 
األتراك عديمي الثقة بالقومية الكردية. واملالحظ 
أن هذا املوقف س�ائد بش�كل خاص يف املؤسس�ة 
العسكرية وشبكات الدعم املدنية الواسعة التابعة 
لها. وبالتايل، فإن مثل هذه املشاعر تجعل الجيش 
غري متعاط�ف مع الدعوات ملس�اعدة الجماعات 
الكردي�ة التابعة ل�»حزب العمال الكردس�تاني« 

والتي تقاتل تنظيم »داعش« يف شمال سوريا.

 عدم �لرغبة يف م�ساعدة �لعرب
ال تزال مش�اعر الحقد قائمة بني األتراك والعرب. 
يف حني يتح�دث الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء 
أحم�د داود أوغل�و ع�ن االنس�جام الطبيعي بني 
جميع املس�لمني الس�نة يف املنطقة، إال أن نصف 
ألفي�ة من الهيمن�ة االمربيالي�ة العثمانية خلقت 
مش�اعر عميق�ة من ع�دم الثقة بني الس�نة من 
األت�راك والع�رب. فالعدي�د من األتراك، ال س�يما 
أولئك الذين يتمتعون بصالت عسكرية، يرجعون 
بالذاك�رة إىل الق�رن امل�ايض ويرون سلس�لة من 
خيان�ات الع�رب املدعوم�ني م�ن الغ�رب - ع�ىل 
س�بيل املثال، تم�ردت النخب العربي�ة املتحالفة 
م�ع الربيطانيني خالل الح�رب العاملية األوىل عىل 
اس�طنبول. وكما قال أح�د العلمانيني األتراك من 
خريجي الجامع�ات للمؤلف يف عام 2012 بعد أن 
أودى القص�ف الس�وري املخطئ بحياة خمس�ة 
مواطن�ني أتراك يف بلدة أقجة قلعة الحدودية التي 
غالبيته�ا م�ن العرب "إنهم ليس�وا أت�راكاً، إنهم 
عرب. ماذا يعني األمر لن�ا؟"، وعىل الرغم من أن 
تركيا ردت عىل ذلك الهجوم عسكرياً، فإن عملية 
االنتقام كانت محدودة، كما أن املش�اعر املعادية 
للع�رب تجعل عىل األرجح بع�ض ضباط الجيش 
يميل�ون إىل مقاوم�ة االنضمام إىل حملة أوس�ع 

ملكافحة تنظيم »الدولة اإلسالمية«.

�ملخاوف �لع�سكرية
رغب�ة الجي�ش الرتك�ي يف االلتزام�ات الخارجية 
بناًء عىل تعليم�ات حكومته أو تعليمات الواليات 
املتحدة/ حلف ش�مال األطليس )"الناتو"( غالباً 
م�ا تش�وبها األخطاء. فه�و عبارة ع�ن منظمة 
محافظ�ة تذك�ر جي�داً االس�تياء الش�عبي م�ن 
الخس�ائر الفادحة التي وقعت يف صفوف القوات 
الرتكي�ة يف الح�رب الكوري�ة، األمر ال�ذي أدى إىل 
تجن�ب تأدي�ة دور قت�ايل يف أفغانس�تان. كما أن 
الجن�راالت يش�عرون بالقل�ق م�ن أن محارب�ة 
»داع�ش« أو القوات الس�ورية يمكن أن تكش�ف 
ع�ن نقاط الضع�ف الفنية والتكتيكي�ة للجيش، 
مما يحتمل أن يرض بش�عبيتهم التي ال يتحملون 
خس�ارتها مع اس�تمرار نضالهم الس�يايس ضد 
أردوغان. كما أن إس�قاط سوريا لطائرة مقاتلة 
تركية يف حزيران/ يونيو 2012 ش�كل مثاالً عاماً 

مؤملاً عن هذه املخاوف.

�ملح�سلة
يف ح�ني أن قرار تركي�ا الداعم ملحارب�ة »داعش« 
عس�كرياً أو املعارض له س�يكون قراراً سياسياً، 
ال ينبغ�ي ألح�د التقليل من م�دى صعوبة عملية 
إقناع القيادة العس�كرية بأنه ينبغي لها أن تضع 
األت�راك يف خط�ر عرب إرس�الهم للقتال س�واء إىل 
جان�ب األكراد يف كوباني )عني العرب( أو لحماية 

العرب السوريني يف منطقة آمنة.

�إد �ستافورد

تفسري معارضة اجليش الرتكي ملحاربة »داعش«

فوؤ�د ح�سون



عندم�ا رش�حها داوود عب�د الس�يد لبطولة 
فيلمه الجدي�د »قدرات غير عادية«، ظنت أن 
هن�اك من حّدث�ه عنها، لكنه�ا فوجئت بأنه 
ش�خصياً ش�اهدها ف�ي مسلس�ل »الزوجة 

الثانية« وأعجب بأدائها.
لم تتردد نجالء بدر في قبول هذا الفيلم دون 
أن تقرأ الس�يناريو. ولهذا تحملت الكثير من 
الصعوب�ات في هذا الفيلم، حت�ى أنها نزلت 
البحر رغم البرودة الشديدة وتحذير الطبيب 

لها.
تحدثن�ا النجم�ة المصرية ع�ن كواليس هذا 
الفيل�م الذي ش�اركت به ف�ي مهرجان دبي 
الس�ينمائي، وعملها مع خالد أبو النجا رغم 
اختالفهما سياس�ياً، والق�درات غير العادية 
التي اكتش�فتها في نفس�ها. كما تتكلم عن 
ال�دور اآلخ�ر ال�ذي أصابها باكتئاب، وس�ر 
حماس�تها للع�ودة إلى التقدي�م التلفزيوني 
من خالل شاش�ة mbc، وحقيقة خالفها مع 

هيفاء وهبي، وموقفها من الحب والزواج.
•- كيف استقبلت مشاركة فيلم »قدرات غير 

عادية« في مهرجان دبي السينمائي؟
ال يمك�ن أن أص�ف م�دى س�عادتي به�ذه 
المش�اركة، خاص�ًة أن الفيل�م يمث�ل أول�ى 
بطوالت�ي الس�ينمائية. ورغم أن مش�اركة 
الفيلم ف�ي مهرجان دبي خط�وة مهمة في 
مشواري الفني، س�أظل أرى أن تعاوني مع 
المخ�رج داوود عبد الس�يد هو أهم وأس�عد 
حدث لي، فالعمل مع هذا المخرج هو بمثابة 

نقط�ة تح�ّول في مش�واري الفني، وس�وف 
أفتخر بمشاركتي في هذا العمل السينمائي طيلة حياتي.

•- كيف جاء ترشيحك للمشاركة في الفيلم؟
كن�ت أعتق�د أن هناك مخرج�اً أو مؤلف�اً تحدث عن�ي أمام 
المخرج داوود عبد الس�يد ورش�حني له للمش�اركة في هذا 
الفيل�م، وكنت أري�د أن أعرف اس�مه، لكني كن�ت أتردد في 

الحديث معه حول كيفية ترشيحي. 
تصوير معظم المش�اهد وعندم�ا انتهين�ا م�ن 

هذا األم�ر، ففوجئت قّررت أن أسأله عن 
إذ أكد  لي أن�ه كان معجباً بإجابت�ه، 
وبالدور  ق����دمته بأدائي  ال�ذي 
مسلس�ل  »الزوجة الثانية«. ف�ي 
المخ�رج ل�م أتوق�ع أن  يك�ون 
ئي  لس��ينما الكبير داوود عبد ا
متابعاً  للدراما السيد  جي����داً 
ف�ي التلفزيونية،  أنج�ح  وأن 

ج�ذب انتباهه من 
ال�دور  خ�الل ه�ذا 
رغ�م قل�ة عدد 
ي  هد مش�ا

ف�ي 

المسلسل.
•- م�ا النصيح�ة الت�ي قّدمه�ا ل�ك داوود عبد الس�يد خالل 

التصوير؟
تعلمت منه العديد من األشياء واكتسبت خبرات كثيرة، لكن 
النصيح�ة الت�ي ال يمكن أن أنس�اها هي ضرورة أن يش�عر 
الفنان بالراحة النفس�ية والجسدية قبل التصوير، فهو كان 
يهت�م ب�أدق التفاصيل وفي الوقت نفس�ه يترك لن�ا الحرية 

الكاملة في تقديم كل مشهد بأسلوبنا الخاص. 
وتعلمت منه أن الروح هي التي تمّثل وتؤدي وليس الش�كل 
الخارج�ي للفن�ان، فأنا ال أض�ع ماكياجاً في كل المش�اهد 
وأتخلى تماماً عن أناقتي، الشكل الخارجي للشخصية بسيط 

للغاية لكنها عميقة من الداخل.
•- ما أقرب األعمال الس�ينمائية للمخرج داوود عبد الس�يد 

إلى قلبك؟
»الكيت كات« و»رسائل بحر«.

•- ُيقال دائماً إن األفالم التي تشارك في المهرجانات تفشل 
ف�ي حص�د إي�رادات ضخم�ة. أال تخش�ين أن يفش�ل الفيلم 

تجارياً؟
أن�ا واثق�ة أن الفيل�م قادر على ج�ذب الجمه�ور، فهو فيلم 
تجاري يناس�ب جميع األعمار وفئ�ات المجتمع، وأتوقع أن 

يحقق إيرادات ضخمة.
•- ما الرسالة التي يناقشها الفيلم؟

»قدرات غير عادية«، فيلم إنس�اني يتعمق داخل الشخصية، 
ويؤكد أن كل إنسان يملك قدرات غير عادية، ويحمل رسائل 

إنسانية واجتماعية غير مباشرة.
•- تش�اركين في بطولة مسلسل »أنا عش�قت«، فهل قرأت 

الرواية المأخوذ عنها العمل؟
ق�رأت الرواية قب�ل أن أتلقى عرضاً للمش�اركة في بطولته، 
والنجاح ال�ذي حققته الرواية جعلني أش�عر بالتفاؤل بهذا 
العمل الدرامي وقدرته على تحقيق نس�بة مش�اهدة عالية، 

خاص�ًة أن األح�داث تدور في إطار مش�ّوق 
ومثير للغاية.

•- هل وجدت تش�ابهاً بينك وبين شخصيتك 
في »أنا عشقت«؟

ال تش�بهني على اإلطالق، فه�ي فتاة حزينة 
وبائس�ة م�ن حياته�ا، وهناك ش�يء واحد 
فقط مش�ترك بيننا، وه�و أن الحياة فرضت 
علينا أش�ياء صعبة وعّرضتن�ا لمواقف غير 

متوقعة.
•- م�اذا تقصدي�ن بالمواق�ف الصعب�ة التي 

ُفرضت عليك؟
مواقف كثي�رة، منها وفاة وال�دي ووالدتي، 
فأن�ا ل�م أتخي�ل حيات�ي م�ن دونهم�ا ول�و 

للحظة.
•- ه�ل س�يبعدك هذا المسلس�ل ع�ن أدوار 
اإلغ�راء التي حص�رك فيها بع�ض مخرجي 

الدراما؟
ه�ذا صحي�ح، فالدور ال�ذي أقدم�ه مختلف 
تماماً عن األدوار التي س�بق أن قدمتها، لكن 
ال أنك�ر أن المسلس�ل يحت�وي عل�ى أحداث 

جريئة.
•- كي�ف وج�دت التع�اون م�ع فري�ق عمل 

المسلسل؟
البط�والت  أعم�ال  إل�ى  المسلس�ل  انتم�اء 
الجماعية من األسباب الرئيسية التي دفعتني 
للموافقة علي�ه، فأنا اس�تمتعت بالعمل مع 

أمير كرارة وداليا مصطفى ومنذر رياحنة.
•- تردد أخيراً أن اعتذارك عن مسلسل »كالم 
على ورق« كان بس�بب وج�ود خالفات بينك 

وبين هيفاء وهبي، فما هي الحقيقة؟
ال أعرف سر إصرار بعض المواقع اإللكترونية على الترويج 
له�ذه الش�ائعة الغريب�ة. أن�ا تلقي�ت عرضاً للمش�اركة في 
مسلس�ل »كالم على ورق« ورشحني المخرج محمد سامي 
لل�دور، لكن�ي اعت�ذرت له بس�بب انش�غالي بتصوي�ر فيلم 
»قدرات غير عادية«، وتقّبل اعتذاري بصدر رحب، وعّبر عن 
س�عادته بمش�اركتي في بطولة فيلم من إخراج داوود عبد 

السيد، وأكد أنه سيكون نقطة تحول في مشواري الفني. 
الغريب أنني فوجئت بعناوين غريبة عن خالفات بيني وبين 
هيف�اء خالل تصوير مسلس�ل »كالم عل�ى ورق«، وعناوين 
أخ�رى عن انزعاجها من زيادة عدد مش�اهدي، رغم أنني لم 

أشارك في بطولة المسلسل من األساس.
بصراحة هذه األخبار أصابتني بحالة من الضحك الهستيري، 
هيفاء فنانة ناجحة تملك جماهيرية ضخمة، وسعيدة بعالقة 
الصداق�ة التي جمعتني بها، فق�د تعرفت عليها عن قرب من 

خالل المخرج محمد سامي، وأنا أتمنى لها كل التوفيق.
•- هل اس�تقررت على المسلسل الذي ستخوضين من خالله 

سباق الدراما الرمضاني المقبل؟
تلقي�ت عروضاً كثيرة خالل الفت�رة الماضية، إال أنني لم أجد 
الوقت الكافي لقراءة س�يناريوهات ه�ذه األعمال الدرامية، 
لكني س�أختار عم�اًل درامياً واحداً لكي أش�ارك في بطولته، 
فأنا أش�عر باإلرهاق وال أريد تكرار تجرب�ة تصوير أكثر من 

مسلسل في الوقت نفسه.
• - هل يزعجك لقب »نجمة إغراء«؟

بالطبع ال، فاإلغراء لقب حصلت عليه أنجح نجمات الس�ينما 
المصري�ة وأبرزهن هند رس�تم، هذا اللق�ب ال يزعجني على 
اإلط�الق، خاصًة أن اإلغ�راء الذي قّدمته ف�ي بعض أدواري 
يبتعد تماماً عن االبتذال واإلسفاف اللذين أرفضهما وال أقبل 

تقديمهما على اإلطالق.

مونيكا بيللوتيش
تــقـرر االســتــقـــرار فــي فــرنــســا  

كش�فت الممثلة اإليطالية الش�هيرة"مونيكا بيللوتشي"عن قرارها اإلقامة الدائمة في فرنسا واإلستقرار في باريس وذلك من أجل مصلحة 
أوالدها على الرغم من كونها إيطالية صميمة.

وذكر الموقع اإللكتروني الفرنسي"كلوزر أف أر" أن مونيكا بيللوتشي - 50 عاما - صرحت لقناة"إوروبا 1 الفرنسية" :" لدي إرتباط كبير 
بفرنسا ، فأنا أحب هذا البلد كثيرا فهو جزء من تاريخي ، وفي هذا الوقت بالذات من حياتي قد قررت اإلقامة في فرنسا".

وأش�ار إل�ى أنها قالت إنها تنقلت كثيرا بين إنجلترا وفرنس�ا والبرازي�ل وأن عليها أن تختار أين تعيش من أج�ل مصلحة إبنتيها من رفيقها 
الممثل الفرنسي العالمي"فانسان كاسيل"إذ أنهما أمضيا كل حياتهما في اإلنتقال لذلك قررت العيش معهما في فرنسا.

وذكر أن مونيكا بيللوتش�ي ليس�ت النجمة األولى التي تتخذ قرار العيش بصفة دائمة في فرنس�ا فقد س�بقتها نجمات كثيرات مثل ناتالي 
بورتمان وسكارليت جوهانسون.

هلذا السبب ترفض مدحية كنيفايت الزواج
دخل�ت النجم�ة مديحة كنيفات�ي في تصوي�ر دور بطولة في مسلس�ل 
"فارس وخمس عوانس" مع المخرج فادي س�ليم وإنتاج ش�ركة آي بي 
سي لإلنتاج الفني ليكون ثالث مشاريعها للموسم الجديد. وفي تصريحات 
خاصة بالفن أكدت كنيفاتي أنها تقع في المسلس�ل ضمن عائلة مؤلفة من 
خم�س صبايا عوانس وأم وخالة وعمة، وس�ط أج�واء كوميدية تبعث على 
االبتس�امة.وقالت :"المسلس�ل كوميدي ويتوفر عل�ى مجموعة من النجوم 

مثل عب�د المنعم عمايري 
وجين�ي إس�بر ومرح جبر 
ورن�ا أبي�ض ولين�ا دي�اب، 
وي�زن  النه�ار  ومعتص�م 
السيد، ويقع في ثالثين حلقة 
فيه�ا عرس�ان كث�ر يتقدمون 
لخطوبتنا فال نوافق وال نتزوج 
وكل مرة لس�بب ما".ويأتي هذا 
العم�ل ف�ي وق�ت تتحض�ر فيه 
مديح�ة للدخ�ول ف�ي تصوي�ر 
مسلس�ل "تش�يللو" مع سامر 
برقاوي وفيه تكون مديحة 
الس�ورية الوحيدة من بين 
النس�اء، ومعها من الذكور 
عب�د  وأيم�ن  حس�ن  تي�م 

الس�الم.وتلعب مديحة في تش�يللو دورا رئيسيا فتكون "س�هام" التي ال يعجبها شيء، 
وكلما تقدم لها ش�خص وأحبته ترفض الزواج منه ألنها تطمح للزواج بأثرياء من باب 
النظر لألعلى دائما.وكانت مديحة انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "في ظروف 
غامضة" مع المخرج المثنى صبح لتصل إلى المش�روع الثالث لها للموس�م المقبل في 
وقت تنتظر االنتهاء من قراءة عدة نصوص ألعمال أخرى منها البيئي الش�امي لكنها لم 

تبِد رأيا في أي منها إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن أي من تلك األعمال.
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ااستدعت نيابة العجوزة الفنان المصري خالد النبوي، لسماع أقواله في االتهام الموجه إليه 

بالنصب عل المخرج أحمد محمود عبدالباسط، واالستيالء على مبلغ 600 ألف جنية.
دفاع النبوي قدم مستندات للنيابة لتبرئة موكله، بينما أمرت النيابة بتأجيل التحقيق لإلطالع 

على المذكرات.
عبدالباسط قد اتهم “النبوي” بأنه استولى على مبلغ مالي يقدر بـ 600 ألف جنية مقابل 

تمثيل المشاهد الخاصة بفيلم “خطة بديلة”،  ولكن المدعى علية  قام بتصوير  جزء من هذة 
المشاهد  ورفض استكمال الجزء األخر مما أدى إلى ايقاف التصوير وعدم استكمال الفيلم.

وأضاف البالغ أن تأجيل عرض الفيلم أدى إلى خسارة مبالغ مالية بعد أن تم إنفاق الماليين على 
ذلك العمل، وتم أرسال إنذار على يد محضر من المحكمة إلى المشكو فى حقه  من أجل استكمال 
تصوير باقى المشاهد الخاصة بالفيلم وخاصة بعد حصوله  على المبلغ المالي المتفق علية في 

العقد القائم بينه وبين المخرج والذي  يقدر ب 600 ألف جنية ولكنه رفض.

تقوم حاليا المطرب المغربية سميرة سعيد بوضع اللمسات النهائية على ألبومها الجديد. 
وقالت سميرة سعيد : "أن األلبوم الجديد يضم 14 أغنية منهم "احتمال" كلمات ولحن 

نادرعبدالله وتوزيع طارق عبدالجابر، وأغينة "مضمنش نفسى" كلمات نادر عبدالله ولحن 
وليد سعد وتوزيع طارق عبدالجابر، "محصلش حاجة" و "هوا هوا" كلمات شادى نور ولحن بالل 
سرور والموزع هانى ربيع، و"زعلنا من بعض" كلمات رمضان محمد لحن محمد يحيي توزيع امير 
محروس، "فقت" كلمات محمد عاطف ولحن محمد يحيي وتوزيع خالد نبيل، "اركن على جنب" 
كلمات بهاء الدين محمد ولحن احمد صالح حسنى وتوزيع فهد وهناك أغنية مغربية فى االلبوم 

كلمات والحان محسن تيزاف صاحب اغنية "مازال".
وأضافت سعيد : لم يتبق لى إال أن أضع صوتى فقط على بعض األغانى حتى يكون األلبوم جاهزا 
للطرح الشهر المقبل."يذكر أن آخر البومات سميرة سعيد كان ايام حياتى مع شركة عالم الفن 

فى عام 2008.

 فستاين لـم يكن فاضحًا ولن أرد عىل املرضى 
 

بع�د حضوره�ا حفل مهرج�ان القن�وات الفضائي�ة لتكريمها ع�ن دورها في مسلس�ل »جبل 
الحالل«، فوجئت الفنانة وفاء عامر بهجوم ش�ديد عليها ممن وصفوا فستانها الذي ارتدته في 

تلك المناسبة بالفاضح.
وعندما سألناها عن رد فعلها على هذا الهجوم، قالت: »هؤالء مرضى ولن أرد عليهم، وأنا فقط 
مندهش�ة من كالمهم، ألن فس�تاني لم يكن فاضحاً أبداً، فأنا ال أرتدي إال ما يناس�بني، خاصًة 
أنني كأّم أراعي مش�اعر ابني، ليس فقط في اختياراتي الفنية، لكن في مالبس�ي أيضاً حتى ال 

أُسّبب له أي حرج«.
وتكم�ل: »كن�ت أتمن�ى لو اهتم ه�ؤالء الذين ينتقدون مالبس�ي ب�أدواري وبتكريم�ي في هذا 

المهرجان، لكنهم لألسف ال يبحثون إال عن اإلثارة فقط«.
م�ن ناحية أخرى، لم تس�تقر وفاء حتى اآلن على مسلس�لها الجديد، حي�ث تدرس عروضاً عدة 

جاءتها أخيراً الختيار أفضلها.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

احلرب" وشبح  واالطفال  "الدراما 
 م�ا بين فت�رة واخ�رى تظه�ر علين�ا الفضائيات 
باعم�ال تس�مى درامي�ة.. ولك�ن الغال�ب عليها : 
)القتل والدماء والدمار( .. وهي بذلك تروج بشكل 
وبأخر لمس�خ الهوية االنسانية وذلك من خالل كل 
ذلك الكم الهائل من العصابات والعتاة الذين همهم 
االول واالخي�ر القتل والس�لب والنه�ب واالعتداء 

على االعراض.

والغري�ب ف�ي االمر ان المس�اهمين ف�ي مثل تلك 
االعمال باتوا معروفين لدى المش�اهدين كونهم ال 
يؤدون اال مثل تلك االدوار الشريرة ما بين مسلسل 
واخر.. ولكن باس�ماء مختلف�ة .. وجميعها تحت 

مظلة الجريمة!!.
واالغرب من كل ذلك ان العوائل التي باتت تش�اهد 
مثل تلك االعمال والنتاج�ات تلبي رغبات وطلبات 

االطفال لديها.. فتشتري لهم ما يرغبون به من كل 
تلك )اللعب واالسلحة( التي باتت هي االخرى تمال 
االس�واق التجارية.. وعلى حس�اب لع�ب االطفال 
البريئ�ة .. وكان هناك هجمة موجه�ة تبغي النيل 
م�ن الع�راق واطفال�ه .. ولتجعله ف�ي دوامة تلك 

الحالة المفروضة عليه!!
ووسط تلك الدوامة المسعورة تذكرت موقفا حدث 

امام�ي للزعيم الفلس�طيني الراحل ياس�ر عرفات 
عند زيارته الطفال فلس�طين في معسكر الطفال 
العالم اقامته الماني�ا الديمقراطية حينها عند عام 
1975 عندما طلبوا من ذلك الزعيم ان يترك سالحه 
الشخصي لدى اس�تعالمات المعسكر قبل ان يزور 

االطفال !!
والحقيقة انني سألتهم في وقتها عن ذلك التصرف 

تجاه زعيم فلسطيني؟!
فجاء الجواب : بانهم وبعد كل ويالت الحروب التي 
عاشوها.. عملوا  وبكل الوسائل التربوية والنفسية  
عل�ى ابع�اد  ذل�ك الش�بح المخي�ف ع�ن اطفالهم 
واحالمه�م  البريئة... وان رؤية الس�الح وحتى لو 
كان سالحا ش�خصيا يؤثر على اطفالهم وبالتالي 

يؤثر سلبا على كل ما حققوه ولسنوات!!.

نجالء بدر: شائعة خاليف مع هيفاء وهبي أضحكتني



حياة الفهد : فال مناير حيمل تيمة درامية جديدة
 لـم أقدمها من قبل 

  
كش�فت الممثلة حياة الفهد أن مهمة إخراج مسلس�لها "فال مناير" 

أُس�ندت إلى المخرج منير الزعبي الذي من المقرر أن يبدأ في إدارة 
كاميراته لتصوير المشاهد األولى مطلع شهر مارس المقبل.

الفه�د قال�ت ف�ي تصريح خاص ل�� "ال�راي" إن "المسلس�ل 
س�ُيعرض في ش�هر رمض�ان المقب�ل، وهو يحم�ل )تيمة( 

درامية جديدة لم أقدمها من قبل"، مش�يرة إلى أنها تجسد 
ش�خصية أنانية كل همها في الحياة ه�و مصلحتها هي 

نفس�ها وأوالدها، حتى إن كان هذا يجيء على حساب 
اآلخرين!

وأضافت :"س�يكون هناك عدد كبي�ر من الممثلين، 
لكن يجري حالياً اختيار الشخصيات المناسبة من 

أجل أن يخرج العمل بالش�كل الذي يليق بما قدمته 
في مسيرتي الفنية"، وأردفت أن مشاركتها تقتصر في هذا المسلسل على التمثيل 
فقط، بعيداً عن العملية اإلنتاجية، وعَزت هذا األمر إلى أنها ش�عرت بإرهاق شديد 

أثناء إنتاجها مسلسل "الجدة لولوة"، وأنها تود أن تستريح قليالً.

يرسا »عكس االجتاه« يف رمضان
 
 

استقرت النجمة يسرا على مسلسلها الجديد الذي تخوض به منافسات شاشة رمضان المقبل، وهو بعنوان »عكس االتجاه«، 
وتشارك في كتابته ثالث مؤلفات شابات، وينتجه جمال العدل الذي سبق وعملت معه يسرا في مسلسالت »ملك روحي« و 

»لقاء على الهوا« و »قضية رأي عام«، أما اإلخراج فهو للمخرجة الشابة مريم أحمدي.
 وعّبرت يس�را عن س�عادتها بالتعاون مع مجموعة من الش�باب في هذا العمل، لكنها رفضت الكالم على تفاصيله في 
الوق�ت الحالي.وم�ن المفت�رض أن تبدأ يس�را التصوير بعد فت�رة راحة، خاصة بع�د عناء تصويرها الج�زء الجديد من 
مسلس�ل »س�رايا عابدين«، كما تحّضر أيضاً لفيلم »أهل العيب« الذي تعود به الى الس�ينما بعد غياب عامين، وتجس�د 

خالل األحداث شخصية راقصة معتزلة، والفيلم سيجمعها للمرة األولى بالفنانة منة شلبي.
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أكدت الفنانة دينا في تصريح صحفي  عن خوضها سباق الدراما الرمضاني 
الُمقبل من خالل مسلسلين، األول "حواري بوخارست"، والثاني "موالنا العاشق"، 
مؤكدة على اكتفائها بهما هذا العام. وتقول: "أجسد من خالل مسلسل "حواري 
بوخارست" دور شقيقة أمير كرارة، ودوري به يختلف تمامًا عن األدوار التي 

قدمتها من قبل".
وتضيف: "أما دوري في مسلسل "موالنا العاشق" والذي أتعاون من خالله مع 
مصطفى شعبان، فلن أقول سوى إنه سيكون بمثابة مفاجأة ضخمة لجمهوري 
ودور غير متوقع على اإلطالق، وأتوقع أن ينال هذا المسلسل إعجاب جمهوري".

من ناحية أخرى أكدت دينا انها تتابع ما يحدث بالشارع المصري من خالل 
النشرات اإلخبارية وبرامج "التوك شو"، ُمعبرة عن حزنها الشديد لوفاة شيماء 

الصباغ، وإصابة أكثر من ضابط أمس، ُمتمنية أن تمر األيام الُمقبلة بسالم.

كشفت الفنانة الشابة ناهد السباعى عن جلوسها مع شخصيات 
حقيقية تتشابه مع شخصية المعاقة ذهنيا التى تقدمها ضمن احداث 

الفيلم السينمائى الجديد "يوم للستات" حتى تتمكن من اإلمساك 
بتفاصيل الشخصية جيدا وهى تقوم بتصويرها على شاشة السينما.
وأشارت السباعى في صحفية  إلى ان الشخصية التى تقدمها بالفيلم 
صعبة تعانى من تأخر عقلى بسبب بعض الظروف التى أدت بها الى 

ذلك فتلعب مع االطفال وكأنها طفلة صغيرة بعد ان توقف نمو 
عقلها وتوقف عند حد عمري عقلى معين بسبب الحالة النفسية 

التى اصبحت عليها. وتضيف " السباعي " .. كما ان المخرجة كاملة 
ابو ذكرى ساعدتنى كثيرا قبل بداية التصوير فى كيفية االمساك 

بتفاصيل الشخصية التى أقوم بها ضمن احداث الفيلم جيدا.

أكدت النجمة رانيا يوسف بأنها 
لن تمانع أو تقف فى طريق بناتها 
لو أحببن خوض تجربة التمثيل 
طالما يملكن الموهبة التى تتيح 
لهما ذلك ولكن بعد االنتهاء من 
دراستهن أوال.وأشارت رانيا إلى 
أنه سبق وخاضت ابنتها الكبرى 

تجربة التمثيل فى مسلسل 
"اسرار" من إنتاج والدها محمد 

مختار الذى توقف نظرا ألسباب 
خاصة بالتسويق.

مي حريري إنتقادات الذعة مبنية عىل أوهام 
  

على ما يبدو يتخذ البعض مقولة "ناس بس�منة وناس بزيت" في طريقة تعاطيهم مع االخبار 
الفنية ،وما يقبلونه من نجمة يرفضونه من اخرى، وهذا كله يتوقف على مدى قربهم او بعدهم 
عنها، ومدى خوفهم منها، او حبهم او كرههم لها الس�باب ال نعرفها ،نجهلها او ربما نعلمها، 
وه�ذا البع�ض يج�وز ان يكون من الوس�ط الفني واالعالم�ي والصحافي، أو م�ن رواد مواقع 
التواص�ل االجتماعي، او من فان�ز فنانة ما، وعندها تصبح العالق�ة مرتبطة بعالقة نجمهم او 
نجمته�م المفضل�ة بمن يت�م انتقادها او مدحها. ومؤخ�راً أثارت الصور التي نش�رتها النجمة 
اللبناني�ة مي حريري على حس�اباتها الخاصة على مواقع التواص�ل االجتماعي البلبلة والكثير 
من االنتقادات القليل منها ايجابي والكثير منها سلبي، حريري بدت واقفة في صورة بفستانها 
الزه�ري الجمي�ل والمثير ،الصورة اخذت من الخلف ولكنها للحقيقة صورة عادية ال اس�تفزاز 
فيها وال ابتذال، ولكن النها لمي حريري القت كل تلك االنتقادات بعكس صور كيم كارديش�يان 

مثالً التي تتصور عارية تماماً وتالقي المديح والثناء .

احلرب" وشبح  واالطفال  "الدراما 
 م�ا بين فت�رة واخ�رى تظه�ر علين�ا الفضائيات 
باعم�ال تس�مى درامي�ة.. ولك�ن الغال�ب عليها : 
)القتل والدماء والدمار( .. وهي بذلك تروج بشكل 
وبأخر لمس�خ الهوية االنسانية وذلك من خالل كل 
ذلك الكم الهائل من العصابات والعتاة الذين همهم 
االول واالخي�ر القتل والس�لب والنه�ب واالعتداء 

على االعراض.

والغري�ب ف�ي االمر ان المس�اهمين ف�ي مثل تلك 
االعمال باتوا معروفين لدى المش�اهدين كونهم ال 
يؤدون اال مثل تلك االدوار الشريرة ما بين مسلسل 
واخر.. ولكن باس�ماء مختلف�ة .. وجميعها تحت 

مظلة الجريمة!!.
واالغرب من كل ذلك ان العوائل التي باتت تش�اهد 
مثل تلك االعمال والنتاج�ات تلبي رغبات وطلبات 

االطفال لديها.. فتشتري لهم ما يرغبون به من كل 
تلك )اللعب واالسلحة( التي باتت هي االخرى تمال 
االس�واق التجارية.. وعلى حس�اب لع�ب االطفال 
البريئ�ة .. وكان هناك هجمة موجه�ة تبغي النيل 
م�ن الع�راق واطفال�ه .. ولتجعله ف�ي دوامة تلك 

الحالة المفروضة عليه!!
ووسط تلك الدوامة المسعورة تذكرت موقفا حدث 

امام�ي للزعيم الفلس�طيني الراحل ياس�ر عرفات 
عند زيارته الطفال فلس�طين في معسكر الطفال 
العالم اقامته الماني�ا الديمقراطية حينها عند عام 
1975 عندما طلبوا من ذلك الزعيم ان يترك سالحه 
الشخصي لدى اس�تعالمات المعسكر قبل ان يزور 

االطفال !!
والحقيقة انني سألتهم في وقتها عن ذلك التصرف 

تجاه زعيم فلسطيني؟!
فجاء الجواب : بانهم وبعد كل ويالت الحروب التي 
عاشوها.. عملوا  وبكل الوسائل التربوية والنفسية  
عل�ى ابع�اد  ذل�ك الش�بح المخي�ف ع�ن اطفالهم 
واحالمه�م  البريئة... وان رؤية الس�الح وحتى لو 
كان سالحا ش�خصيا يؤثر على اطفالهم وبالتالي 

يؤثر سلبا على كل ما حققوه ولسنوات!!.

تعد المطربة أحالم من الشخصيات 
األكث�ر ج�دالً ف�ى الفت�رة األخيرة 
بس�بب آرائها والتى أصبحت مثيرة 
للجدل والغريب والمدهش فى األمر 
أن ه�ذه اآلراء الجريئة تتس�بب فى 
نش�وب خالف حاد بينها وبين عدد 
م�ن الفناني�ن وتفتح على نفس�ها 
جبهات كثيرة تصل الى حد الصدام 
بينها وبين االش�خاص الذين توجه 
اليه�م ه�ذه اآلراء وكل ذل�ك عب�ر 
صفحته�ا عل�ى مواق�ع التواص�ل 
ب�وك وتويتر"  "الفيس  االجتماعى 
وكان آخره�ا الخ�الف الح�اد الذى 
نش�ب بينها وبي�ن االعالمى محمد 
الغيطى بس�بب آرائه�ا الالذعة ضد 
المطربة ياس�مينا التى تشارك فى 

برنامج "عرب جوت تالنت". 
وتب�ادال س�ويا س�يال من الش�تائم 
المتبادل�ة بس�بب ياس�مينا حي�ث 
ياس�مينا  ص�وت  أح�الم  انتق�دت 
م�ن  خ�ال  ص�وت  أنه�ا  معتب�رة 

االحس�اس وهو ما راه الغيطى نوعا من فرض 
راى عل�ى الجمه�ور و تؤث�ر عل�ى اختياراتهم 
وهو قال�ه عبر صفحت�ه على موق�ع التواصل 
االجتماع�ى : "أنتي يا ياس�مينا ماتزعليش من 
أح�الم كل اإلماراتيي�ن وكل الع�رب بيحبوكي 
بالغيظة في أحالم المطرب�ة المصطنعة واللي 
بتعمل حاج�ات غريبة كده متش�وفش زيها إال 

في جنينة الحيوانات ".
بينم�ا ردت أحالم عل�ى هذا الهجوم بس�خرية 
على حسابها الخاص على موقع " تويتر "حيث 
قال�ت: " على فكرة مكنت�ش عارفة إني جامدة 
أوي ك�ده في مصر دنا ش�غالكم كمان، وياليت 

تقولوا للغيطي "هس وال كلمة".
ومن ناحية أخرى نفت هجومها على ياس�مينا 
بقولها: "اللي يقول عكس كالمي أقول له نظف 
ودانك، بس ماهجمته�اش بالعكس قلت صوت 
قوي ب�س خال من اإلحس�اس وه�و أي عامل 

للنجاح وهذا رأيي الشخصي".
وكانت احالم قد انتقدت صوت الموهبة الشابة 

ياس�مينا، ووصفت صوتها بالمصطنع ويخلو 
من اإلحساس.

و من بين المعارك ايضا التى خاضتها احالم مع 
الفنانين كانت مع المطربة شمس حيث نشرت 
أح�الم على حس�ابها الرس�مي بموق�ع تويتر 
صورة للفنانة شمس وهي على ما يبدو مغشى 
عليها ويساعدها زميلها على النهوض، وادعت 

أحالم أن المطربة الكويتية مخمورة.
وفس�رت أحالم السر وراء خالفاتها مع شمس 
إلى أن الكثيرين يس�عون لس�بها وانتقادها من 
أج�ل الحص�ول عل�ى األض�واء والش�هرة على 

حسابها.
أما المطربة ش�مس فاعتبرت نفس�ها منتصرة 
بجع�ل أحالم ال تس�تطيع التوقف ع�ن الحديث 
عنها، كاتبة على حسابها بموقع "تويتر": "أنا 
اإلنسانة التي جعلتك تكلمين نفسك وتنهارين"، 
ف�ي إش�ارة منها إل�ى أن أحالم نش�رت تغريدة 
قال�ت فيها أن هذه آخر تغريدة تتحدث فيها عن 

شمس، لكنها لم تتمالك نفسها .
وم�ن المع�روف أن هذه ليس�ت الم�رة األولى 

التي ينش�ب فيها الخالف بين ش�مس وأحالم، 
فخس�ارة فريق "الهالل" الس�عودي في نهائي 
بطول�ة دوري أبط�ال آس�يا بعد دع�م المطربة 

اإلماراتية أحالم، أعادت الحرب بين الفنانتين.
و طال�ت قائم�ة أس�ماء النج�وم الذي�ن وقعوا 
في خ�الف مع أح�الم المط�رب اللبناني راغب 
عالم�ة الذي ش�اركها عضوية تحكي�م برنامج 
" اراب اي�دول" ولك�ن زاع�ت خالفتهم س�واء 
ف�ي كواليس ع�رض البرنامج أو بع�ده، بعدما 
الحضت أحالم خالل عرض حلقات البرنامج أن 
راغب ومواطنته نانسي عجرم يضحكان عليها 
وقت االدالء برأيها في المتسابقين مما اعتبرته 

أحالم سلوكاً مستفزاً ومعيباً لها.
وزاد الخالف عندما ذك�ر راغب أنه رئيس لجنة 
التحكي�م، وهو األمر ال�ذي كذبته أحالم وأكدت 
أن اللجنة التي تضمنها وراغب ونانسي وحسن 
الش�افعي ليس له�ا رئي�س وكلهم سواس�ية.

وكانت المفاجآة عندما خرج راغب على وسائل 
اإلعالم ليعلن أنه انسحب من لجنة التحكيم وتم 
اس�تبداله بمواطن�ه وائل كاف�وري، وهو األمر 

الذي رحبت به أحالم.
أم�ا خ�الف أح�الم الثان�ي ف�كان 
نض�ال  اللبناني�ة  الصحفي�ة  م�ع 
األحمدية فكان س�ببه انتشار خبر 
وف�اة نضال األحمدي�ة على مواقع 
واتهم�ت  اإلجتماع�ي  التواص�ل 
حينها اح�الم وفانزها قالت األولى 
إنها م�ن اكتش�ف ش�ذى وقدمتها 
للس�احة الفنية وأنها كانت توصي 
بمش�اركتها ف�ي أى ع�رس وكذلك 
يق�ام  ال�ذي  موازي�ن  مهرج�ان 
بالوق�وف خلفه ومن ث�م لقرصنة 
حس�ابها عل�ى تويت�ر و نض�ال لم 
تتحم�ل الصم�ت كثي�راً فخرج�ت 
لته�دد أح�الم عب�ر مقط�ع فيديو 
تهدده�ا في�ه وتؤك�د أنها اس�اءت 
لسمعتها وس�معة عائلتها األصيلة 
وغ�ردت: " أنا نضال األحمدية بدي 
أعرف زوج أحالم رجال وال ش�رابة 
خرج؟ وإذا الطقاقة بنت ش�ارع ما 
عندا أهل يضبوها وينك يا مبارك أو 

بتخاف تاكل قتلي من مرتك؟«
ومن جانبها أحالم ردت عليها عبر تغريدة قائلة 
: " تضحكن�ي االحمقيه تق�ول بنت األصول اي 
أص�ول اذا اصال ما ف�ي أصول األص�ول طلعت 
امريكي�ة س�انت كريس�توفر يعن�ي مش�ترية 

جوازها عشان تسافر" .
ام�ا خ�الف أح�الم الثالث ف�كان م�ع المطربة 
العراقية شذى حس�ون بعدما قالت األولى إنها 
من اكتشف شذى وقدمتها للساحة الفنية وأنها 
كانت توصي بمش�اركتها ف�ي أى عرس وكذلك 
مهرج�ان موازين الذي يقام بالمغرب وأضافت 
أن ش�ذى مازالت صغيرة في المجال وال تصلح 

أن تنافسها أو تقف نداً لها.
ويب�دو أن ه�ذه التصريح�ات أغضب�ت ش�ذى 
ودفعته�ا للدفاع عن نفس�ها وأك�دت أن أحالم 
لي�س له�ا أى فض�ل عليه�ا، وأنها م�ن صنعت 
نجوميتها بنفسها منذ مش�اركتها في برنامج 
س�تار اكاديمى وفوزوها باللقب كأول عراقية 

تفوز في البرنامج.

اأحالم املطربة االأكرث »جداًل«..
هامجت »ياسمينا« وتشاجرت مع راغب وشمس ونضال وشذى 

عىل مواقع التواصل

لقطة من املسلسل العراقي الكبري _ حرائق الرماد 
مساعد المخرج قصي هاشم والفنانيين أياد الطائي وزهور عالء وشمم 

الحسن وعبد الجبار الشرقاوي وأحسان دعدوش



القارئ املغامر الحيبس يف قالب تعميمي

الـتـنـاص والـنـص

»األجناس األدبية« كتاب يتقّصى تاريخ الرسد
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 عّمار املاأمون 
 

أص�درت المنظمة العربي�ة للترجمة كتاب�اً بعنوان 
“األجن�اس األدبّي�ة”، م�ن تألي�ف إي�ف س�تالوني 
وترجم�ة محم�د الزك�راوي. يح�اول الكتاب س�بر 
تاريخ األجناس األدبية وخصائصها ومناقشة أنواع 

النصوص التي ظهرت مع بداية القرن العشرين.
ال يمكن إهمال نوع الكتاب أو النص الذي نقرأه قبل 
الش�روع في قراءته، فالعنوان ونوع النص )رواية، 
ملحمة، ش�عر، قصة قصيرة( هما وسيلتان لضبط 
النص من جهة وتحديد عالقتنا معه من جهة أخرى 
وينس�حب هذا الكالم على المؤل�ف أيضاً في تحديد 
الجن�س األدبي الذي يه�دف إلى محاكات�ه، فتحديد 
أنواع النصوص بقي هاجس�اً يالحق النّقاد واألدباء 
على حد س�واء في س�بيل التأس�يس لتاريخ السرد، 
وإيج�اد عالمات مفتاحّية قادرة على فرز النصوص 
وتأصيلها ف�ي محاولة لدراس�ة تطورها من جهة، 

وأساليب تلقيها ومحاكمتها من جهة أخرى.

مفهوم اجلن�س الأدبي
يرتب�ط مفهوم الجنس األدبي بالعتب�ة النصية التي 
تح�دد طبيع�ة الخط�اب ال�ذي يحويه الن�ص وآلية 
قراءته وتلقيه، مثل )رواية، مس�رح، ديوان شعر(، 
باإلضافة إلى األجناس الفرعي�ة المرتبطة بها مثل 
)رواي�ة – س�يرة ذاتي�ة(، و)مس�رحية- كوميديا، 
تراجيديا(، هذه العالمات تح�دد آلية بناء النصوص 
من قب�ل الكاتب وآلية محاكمتها م�ن قبل القارئ/ 
الناقد.ويرتب�ط ذل�ك بعملي�ات تأصي�ل النص�وص 
والنم�اذج الموضوع�ة الت�ي تحدد طبيع�ة كل نص 
كالنموذج اإلغريقي للمس�رحية والملحمة المتمثل 
في أرس�طو وكتاب�ه “ف�ن الش�عر-poetics” الذي 
يعتب�ر األول م�ن نوعه حي�ث يح�دد الضوابط التي 
تحكم الجنس�ين الس�ابقين وأهدافهما وقواعدهما 

الجمالية.
ترتب�ط عالمة التجني�س بمفهوم الش�عرية ارتبطا 
وثيقا، فتحديد طبيعة النص يحدد العالقات البنيوية 

الت�ي تكونه وتح�دد قيمه الجمالية والش�عرية 
الناتجة عن العالقات ضمن البنية ومع الس�ياق 
التاريخي، فعالمة التجنيس تختزن في داخلها 
تراث�ا س�رديا وش�عريا لتصني�ف النص�وص 

وأشكالها. 
عملي�ات التمرد على الجن�س األدبي بدأت مع 
بداي�ات الرومانس�ية ولكنه�ا أخذت ش�كلها 

األدق مع السوريالية
فكلم�ة “رواي�ة” تس�تحضر تاري�خ الس�رد 
الروائ�ي والمعالم الش�عرية الت�ي ميزت كل 
مرحل�ة م�ن تط�ور الس�رد باعتب�ار عالمة 
التجني�س مرتبطة أيضا بكم النصوص التي 
تحمله�ا، وبالتال�ي نجد أنفس�نا نقف أمام 
ضوابط نقدي�ة يضلع بها أولئ�ك العاملون 
ف�ي المج�ال األدب�ي، لنيل االعت�راف على 

أعمالهم.
التجنيس األدبي يخاط�ب المتلقي ويحدد 
آلي�ة إنتاجه للمعنى أثن�اء عملية القراءة، 
فعالمة التجنيس هي إش�ارة فوق نصية 
من المؤلف يحدد فيها طبيعة التلقي قبل 
أن “يموت“ ويت�رك المجال للقارئ، هي 
الدلي�ل األول للق�راءة، وتخت�زن داخلها 
الجمالي�ات التي يتوخ�ى القارئ البحث 

عنها.
ويقتبس س�تالوني ق�ول الناقد أمبرتو 
إيك�و: “ال يمك�ن وصف بني�ة فنية إال 
بتأويلها، وكل إفادة عن بنية الرس�الة 
هي محاول�ة لتأويلها”، فعندما يصف 
الجن�س الن�ص يك�ون ذل�ك مقدم�ة 
القارئ  لفهمه، واستدعاًء لحساسية 
تج�اه الن�ص، كذل�ك ضب�ط عملي�ة 
التخيّيل وأسلوب سرد الحكاية الذي 
يخت�اره المؤل�ف م�ن جه�ة وعلى 

القارئ توخيه من جهة أخرى.
رئيس�ي  أدب�ي  جن�س  كل  ضم�ن 
“مس�رح، ملحم�ة، ش�عر” تنش�أ 

يصع�ب  الت�ي  الفرعي�ة  األجن�اس 

ضبطه�ا، وتش�كل كل منه�ا 
حساسية جديدة للقراءة 
وتفترض مفاهيم جمالية 
السيد  فمسرحية  جديدة، 
)le Cid( لكورني مجّنسة 
”تراج�و- بوصفه�ا 

كوميديا” ومسرحية “نهدا 
تريزياس” لغليوم أبولونير 
تجن�س بوصفه�ا “درام�ا 
وكالهم�ا  س�وريالية”، 
النماذج الكالسيكية  تخالف 

ألرسطو ولبوالو.
عل�ى  األم�ر  وينس�حب 
الرواية لنجد أجناس�ا فرعية 
كالخراف�ة )fable(، ورواي�ة 
التراس�ل والمذكرات، كل هذه 
ترتب�ط  الفرعي�ة  األس�اليب 
وطريق�ة  الق�ص،  بأس�لوب 
سرد الحكاية، ويتناول الكتاب 
الجمالي�ة  الخصائ�ص  أيض�ا 
الت�ي تمي�ز كال م�ن المس�رح 
والش�عر، ويتطرق إل�ى وظيفة 
والتواصلي�ة  الش�عرية  اللغ�ة 
وكيف تختلف هذه الوظيفة بين 
األجناس المختلفة باالعتماد على 
تنظيرات رومان جاكبس�ون عن 
الش�عرية واللغة بوصفها حاملة 
للمعنى في سبيل إيصال الرسالة.

الفو�شى وال�شك
بص�ورة  التم�رد  عملي�ات  ب�دأت 
واضحة على الجن�س األدبي وعلى 
الموضوع�ات األدبي�ة م�ع بداي�ات 
الرومانس�ية ولكنها أخذت ش�كلها 
والدادائي�ة  الس�وريالية  م�ع  األدق 
والحركات المس�تقبلية التي رفضت 
التجنيس، وأدخل�ت عالمات تجنيس 

جديدة.كم�ا اتس�ع مفهوم الن�ص وأصبحت عملية 
التجني�س أوس�ع وأعقد وامتدت ه�ذه الثورات ضد 
أنظم�ة التقنين األدبي هذه حتى نص�ل إلى عالم ما 
بع�د الحداثة وتداخ�ل األجناس األدبي�ة وظهور ما 
يعرف ب�”عبور الجنس األدبي” trans-genre، حيث 
يستفيد كل نوع أدبي من تقنيات النوع اآلخر، سواء 
ف�ي النصوص الروائية والش�عرية والمس�رحية أو 
في الع�روض البصرية، كم�ا تدخلت أيض�اً التقنية 
الحديثة لف�رض أنواع جدي�دة، كالقصيدة الرقمية، 
والمس�رحية المصّورة س�ينمائيا، هذه الظاهرة ما 
زالت في اتس�اع لتجعل النقاد في حيرة في محاولة 

لتحديد الجنس األدبي ومعايير أدبيته وجمالياته.
يتن�اول الكت�اب التجربة األدبية ف�ي العالم الغربي، 
لك�ن البد لنا م�ن الحديث ع�ن العال�م العربي الذي 
عرف األجناس األدبية وقد كان التقس�يم األساسي 
يتن�اول الش�عر والنث�ر إل�ى أن جاء الن�ص القرآني 
بوصف�ه ثورة في ه�ذا المجال لخروج�ه عن هذين 
التصنيفي�ن، إال أن أدب الرح�الت ومؤلف�ات النث�ر 
كان�ت معروف�ة الحق�اً والمنظرون وفقه�اء اللغة 
كعبد القاهر الجرجاني والثعالبي أسس�وا لش�عرية 
كل جن�س أدبي وح�ددوا معالمه�ا. إال أن األجناس 
األدبية الجدي�دة دخلت الثقاف�ة العربية من الغرب، 
كالرواي�ة والمس�رح اللذين ما زاال يح�اوالن إيجاد 
جماليات مرتبطة بالخصوصية العربية وبعيدة عن 
النم�وذج الغربي عبر مح�اوالت التأصيل أو التأليف 
واإلب�داع، وتعتب�ر قصي�دة النثر من أه�م األجناس 
العربية التي تم التأس�يس لها بالرغم من أنها وليدة 
الغرب، وجهود الشعراء من الرواد في مطلع القرن 
العش�رين كانت هائلة في س�بيل إيصال صوت هذا 

الجنس األدبي الجديد.
وحالي�ا م�ا زال�ت الثقاف�ة العربية تج�رب في هذا 
المج�ال لنق�ف أمام أجن�اس أدبية جديدة وأش�كال 
جدي�دة كل منها يحاول تحديد جماليات جديدة على 
صعيد الشكل والمضمون، مثل ” الكتاب” ألدونيس، 
أو “بر-حي�رة- بح�ر” لراج�ي بطحي�ش المجن�س 
ب�”بورترية منث�ور” وغيرهما من المحاوالت على 

األصعدة األدبّية المختلفة.

قي�س جميد املوىل

وض�ع "فولفان�غ ايس�تر" مفهوم�ه في 
االس�تجابة الجمالي�ة وال�ذي يق�وم علي 
نظري�ة التواص�ل األدب�ي م�ا بي�ن النص 
والق�ارئ، م�ن خالل م�ا يثي�ره النص من 
مجم�وع االنفعاالت التي ترق�ي بالمتخيل 
إل�ى االندماج ف�ي الش�خصيات واألمكنة 
واألزمن�ة، وبالتال�ي فإن ه�ذا القارئ هو 
الش�ريك ف�ي هذا الخل�ق وهو ف�ي الوقت 
نفس�ه المعبر عن جوه�ر التفاعل ما بين 
البيئة )بيئ�ة العمل األدب�ي( وبيئة متلقي 
ه�ذا العم�ل. وم�ن جوه�ر ه�ذا التفاع�ل 
تحدثت ردود األفعال حيث يتطلب لدراسة 
ه�ذه ال�ردود تحوي�ل األش�ياء إل�ى أمور 
تدركها الح�واس. أي إطالق قدرات التخيل 
في رس�م وصياغة وإبداع ما ت�م التقاطه 
م�ن النص وربما إعادة تش�كيله من جديد 
بوجود المؤث�رات النفس�ية واالجتماعية 
الت�ي تش�كلت أصال� وم�ا ط�رأ عليها من 
تغيير وما سيرافق هذا التغيير من توترات.

أن التوت�رات ف�ي النص )إغ�راءات( وهذه 
اإلغراءات ذات محدودية المصادفة وقابلة 
للتحل�ل إذا لم يحس�ن اس�تقبالها واإلفادة 
منه�ا ف�ي وقته�ا المالئ�م ألنه�ا أي هذه 
اإلغ�راءات )مزاجية( وتظهر بش�كل آخر 
حين يفسر المعنى بأكثر من معناه وضمن 
ه�ذا الوص�ف تك�ون مس�ؤولية الق�ارئ 

الستدراج معناه ثم القبض عليه.
لقد كتب )نور ثروب فراي عن بويما( كما 

أشار الكاتب: أن كتبه تشبه نزهة..
يش�ارك المؤل�ف فيه�ا بالكلم�ات ويأت�ي 

القارئ بالمعنى.
لقد س�مي المؤلف هذه العالقة بالمشروع 
التعاون�ي لك�ن ه�ذا المش�روع التعاوني 
يصن�ف القارئ إلى صنفي�ن وهما القارئ 
المثالي والق�ارئ المغامر وهذا األخير أي 
الق�ارئ المغام�ر ال يمكن صب�ه في قالب 
تعميم�ي وه�و يقدم دلي�ال ملموس�ا عن 

المعايير واألذواق التي س�ادت مجتمعاته 
بحيث يب�دو إن معنى النص معنى مفككا. 
وهن�ا تبرز قدرة هذا الن�وع )القارئ( على 
جمع هذه األشياء المفككة.. وهذه العملية 
بحد ذاتها ه�ي عملية بناء جديد لألش�ياء 
م�ن قبل القارئ تعبر عن قدراته النفس�ية 
واالجتماعي�ة والفكرية ف�ي الوصول إلى 
المش�اهد التي أنش�أها المؤلف في النص 
وتحول أحيانا عوام�ل عديدة في الوصول 
إليه�ا من قبل القارئ.. وهنا يجب التفريق 
ما بي�ن معنى النص وم�ا للنص من معنى 

فالمعن�ى األول أو المفه�وم األول )معنى 
النص( قد يخضع لتقب�ل عام يكون عامال 
الزمان والمكان معلومين فيه، أما المفهوم 
اآلخر فهو المفهوم المتوالد عبر متغيرات 
عامل الزمن )العصر( أي اس�تدراج مراحل 

متعددة في ذهنية القارئ.
وهنا النص يكون أشبه بالنص التنبؤي بما 
س�يكون القارئ عليه بعد كذا من الس�نين 
وبع�د كم م�ن األماك�ن وبعد سلس�لة من 
اإلحداث. فتلتقي المقاصد فيما يرمي إليه 
الطرف�ان فيتحقق بذلك اإلط�ار المرجعي 
لإلمكانات الداللي�ة والرمزية والتي تؤدي 
إلى فض القيود )ضعف االستجابة( للنص 

الجمالي المطروح.
فالق�ارئ يق�ف ف�ي موقف يمك�ن له فيه 
أن يجمع المعنى ال�ذي خلفته رؤى النص 
وه�ذا المعنى ل�م يكن واقع�ا خارجيا وال 
نس�خة مقصودة لق�ارئ مقص�ود، فعلى 
ذه�ن الق�ارئ أن يتص�ور ه�ذا الن�ص فال 
يصب�ح الواقع ليس ل�ه وجود واقع إال بعد 

تصوره.
وهن�ا يعي�د المؤل�ف ثاني�ة الق�ارئ ال�ى 
مرجعيته إلدراك غير المألوف ثم تشغيله.

أن القارئ يتوقع.. ومس�توي التوقع لديه 
غي�ر معلوم ألنه يبني علي مس�ارات تقبل 
النص وهذه المسارات بطبيعتها مسارات 
غير متوازنة ألنها تتغير مع طبيعة رس�م 
األش�ياء ف�ي الذه�ن وان تراك�م مجاميع 

م�ن الصور وأح�كام الط�وق عليها يؤدي 
إلى بن�اء مش�اهد أخرى وأخ�رى إلحداث 
االستجابة المطلوبة كرد فعل للمؤثر الذي 
يح�دث التغيير باتج�اه البدء باالس�تجابة 
الجمالية. إن نظرية االستجابة هذه تقسم 
بالفص�ل التحليل�ي بين الع�رض والنتيجة 
وبأن السمات األساسية للنصوص األدبية 
أنه�ا تع�زز أش�ياء ال تتصف به�ا. فالعمل 
األدبي حي�ن يتبنى النتائج مس�بقا يحدث 
هذا اإلدراك م�ا بين المتوقع والمرس�وم. 
أن الن�ص الجي�د يخلق تتابع�ات من ردود 
األفعال يزيد من مساحة االستيعاب العقلي 
والنفسي للقارئ ويحجم في الوقت نفسه 
الع�وارض والمؤث�رات التي ق�د تؤثر على 
مج�ري عملي�ة التص�ور أو اإلدراك ال�ذي 
يستعد فيه القارئ إلطالق الحكم على هذا 
الن�ص.. فيرى انه يكون للق�ارئ )ممرات 
اس�تقبال( لك�ي يتمك�ن كات�ب النص من 
حس�ن تس�يير ما يريده في ه�ذه الممرات 
بالشكل الذي يحدث التوافق وتصبح بعض 
هذه األشياء )الرس�ائل �� الصور( بمثابة 
س�لوك جمالي في نفس المتلق�ي وإذ ذاك 
قد يتح�ول هذا العمل إلى وس�يلة تعليمية 
رغ�م أن األدب ال يهدف إلى هذا األمر كليا. 
أن العمل التعاوني هو بمثابة الكش�ف عن 
نقاط االلتق�اء إلضاءة المناط�ق المعتمة 

في النص ولدى القارئ.
q.poem@yahoo.com

حممد �شني�شل الربيعي

ق�د يتوه�م البع�ض ب�ان التن�اص هو من 
الس�رقات , وه�ذا ايه�ام توض�ح بطالن�ه 
مسيرة االدب االنس�اني , والقلة من اشاع 
مفهوم الس�رقة متناس�يا ان التناص وجد 
ف�ي الق�رآن وعليه دراس�ات وم�ا عليك اال 
المراجع�ة لت�زداد يقين�ا .ان النصوص تلد 
بعالقات لغوية , ترادفية , صورية....قائمة 
على التفاعل مع بعضها , لها طابع ايحائي 
وايق�اع متش�ابه ف�ي النف�س مختلف في 
الش�اعرية , بمعنى آخر أنك تقرأ نصا ادبيا 
فتترب�ع على س�نام المفردات الت�ي تنهال 
على الذاكرة الشعرية لتنتج وتبدع , وهناك 

م�ن يكتب نصا يش�ابه آخ�ر دون ان يقرأه 
او ما يس�مى بتوارد الخواط�ر, ثم الترميز 
ال�ذي نوظف�ه في الن�ص االدب�ي ليس من 
س�لوكيات العق�ل اآلني وانم�ا هو موجود 
قدي�م وقد س�بقنا اليه من وظف�ه , وهكذا 
االقتباس والتضمين, واس�ماء االشخاص, 
واالماكن واالس�اطير والمدلوالت اللغوية 

وغير اللغوية 
الغ�رض , ان كمي�ة الم�وروث الثقافي لها 
وقع تناصي جل�ي , فالمعلومة عند االديب 
هي ليس�ت بك�رأ وانما هي خلي�ط لغوي, 
ثقاف�ي موج�ود, موروث ش�عبي, قراءات 
, عوامل نفس�ية واجتماعي�ة.... وكل ذلك 
موج�ود ف�ي الحي�اة , يراه االدي�ب وغيره 

م�ع الفارق لترجمت�ه , وكل ما ذكرناه من 
تلك الوجوديات انما ه�ي ملك المبدع الذي 
يجس�د بها الحي�اة وينهل من ه�ذا المعين 
الكبي�ر فيجعل منه ص�ورا تتباين من حيث 
الش�دة في ابداعه�ا وبيان روعته�ا بلباس 

جديد او برد محلى بحداثة الواقع.
فه�ل كل عم�ل ش�عري ه�و تن�اص ؟ اجل 
أنض�ُم الى الرأي ال�ذي يؤكد هذا التفس�ير 
وذلك لمعطيات حقيقية قد استحدثت على 
امر الواقع , وأجُد في التناص روعة النتاج 

االدبي كما سيأتي 
التناص لغة: االتصال 

وفي االصطالح: التبادل
ونعتق�د ان التناص هو اس�تدعاء الش�اعر 

لنصوص مبدعة ومفعمة باالرواح والعيش 
ف�ي اجوائه�ا بطاب�ع التجدي�د ومفاهي�م 

الحداثة وقدح كل مخزونها االبداعي
ونس�وق بعض اآلراء لنثبت ان التناص من 
العم�ل االبداعي الذي ال يفهمه اال من اطلع 

على ادبيات الحداثوية 
التناص ُيربط بالجانب االبداعي /االس�تاذ 

سعيد بكور
التناص: ان يتضم�ن نص ادبي ما نصوصا 

او افكارا
االق�الم  مجل�ة   / علي�ه  س�ابقة  اخ�رى 

الثقافية
كل ن�ص ه�و تن�اص/ عب�د الس�تار جب�ر 

االسدي

ليس هناك ن�ص ادبي حقيقي خارج حدود 
النصي�ة الت�ي حدده�ا )بوجراند( بس�بعة 
ش�روط , وذك�ر فيه�ا التناص وع�ده من 

شروط االتصال / د احمد علي محمد
التن�اص: ان يتش�كل كل ن�ص م�ن قطعة 
ه�و  ن�ص  وكل  الش�واهد  م�ن  موزايي�ك 
امتصاص لنص آخر او تحويل عنه / جوليا 

كرستيفا
التن�اص : عملي�ة صه�ر واذاب�ة لمختل�ف 
المعارف السابقة في النص الجديد /ظاهرة 

التناص في لغة محمود درويش الشعرية
مرضية زارع زرديني

وتل�ك االدلة تش�ير ال�ى ان المب�دع هو في 
تناصه , والتناص لغة ابداٍع وحداثة

غفرانك أهيا األمحق 
 

 ص�در حديثا، ع�ن دار ليان للنش�ر والتوزيع رواية 
"غفران�ك أيها األحمق" للروائي�ة هاجر رضا، تأتى 
الرواي�ة ف�ي إط�ار إجتماع�ى رومانس�ى لتناقش 
مهزل�ة الطب في المستش�فيات المصري�ة، ليبقى 
الس�ؤال ه�ل تق�وم المستش�فيات بالقض�اء على 
الم�رض أم المرضى ؟ وكيف تح�ول الطب والدواء 
إلى تجارة يحرسها جزارو المهنة ليسقط الطب في 

مقبرة القيم.
كم�ا تناق�ش الرواية أيضا كيف تتح�ول المرأة من 
ام�رأة هادئة محب�ة إلى امرأة مدم�رة لتتحقق تلك 

المقولة "كل ما هو شر حقا قد بدأ بالبراءة ".
تتسلس�ل أحداث الرواية لتنقل لنا الصراع األبدى بين العقل والقلب، ليبقى السؤال هل يجوز 

التخل�ى ع�ن كبريائنا من أجل الحب، فتجيب الكاتبة أنه من أفتى ب�أن ال كبرياء في الحب، ربما كان يعانى 
خلال عقليا ما فالحب دون كبرياء حرب عاطفية لعينة البقاء فيها لألقسى.

»املدنيَّة« كتاب حياول
التعمق يف احلضارة 

ص�در كتاب جدي�د بعن�وان "المدنيَّة" للكات�ب اإلنجلي�زي كاليف بل وق�ام بترجمته 
محمود محمود، ويناقش الكتاب فى فصله األول معنى المدينة الشائعة فهل هى احترام حق الملكية، أو 
ديمقراطية الحكم، أو حب الوطن، أو الوحدة العالمية، أو التمسك بالدين، أو مكانة المرأة فى المجتمع، 
أو الخضوع المطلق لقانون الطبيعة، أو التحلى بالفضائل الخلقية والعادات الحسنة، أو تقدم العلوم، أو 

توفير أسباب الراحة للجميع؟.
ويحاول الكاتب بعد ذلك أن يصل إلى تعريف للحضارة يستخلصه من أهم ما يميز الجماعات المتحضرة، 
جدي�ر بالذك�ر أن الكاتب كاليف بل أديب معاصر اش�تهر بنق�ده للفنون وبتقديره للجم�ال، ولد فى عام 
1881 وتخ�رج ف�ى جامع�ة كمبردج، وله نظري�ات معروفة فى فن�ون التصوير والنح�ت واألدب وفى 
المس�رحيات والموس�يقى، صدر كتابه "المدنيَّة" عام 1928، وأعيد طبعه عدة مرات وقد أهداه للكاتبة 

العصرية فرجينيا ولف.

روحي 
 

عمر اجلفال

ُروحي َصحراٌء وأيامي رمال

وأولئَك البدُو الَعطاشى أحالمي.

باألمِس

شطفُت َعقلي بالَموّدِة

وَدهنُت قلبي بالرحيِل،

َتركُت أصابعي وأخذُت َحقيبتي.

َكانْت السّيدُة األنيقُة َتبيُع َشعَرها

كانْت البالُد خواتَم تتقافُز على األضرحِة

والهوياِت تنطُّ إلى الشوارِع كالِغيالن.

ُقلُت ُروحي صحراٌء وسأُوجُعها بالتحليل

أضُع كلَّ َمباضعي في َقلِبها

أترُكها َتنزُف وَتجفُّ على الشراشف

وأغسُل كلَّ أثاَرها.
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معاناة القطاع الزراعي يف املشخاب
 

عبر عبد الله صالل عبود رئيس جمعية شلالل الفالحية 
التعاونيلة فلي المشلخاب، علن أسلفه الشلديد جلراء  
االهمال اللذي يتعرض له القطلاع الزراعي، خاصة مع 
عدم توفير االسلمدة الكيمياوية من قبل دوائر الزراعة، 
فعلى سلبيل المثال تم تجهيز الفالح لزراعة الشللب بل 
10 كغلم سلوبر و25 كغلم يوريلا وهي غيلر كافية ما 
يضطر الفالح الى شلراء االسلمدة من السوق التجاري. 
وكذللك هي الحال ملع البذور حيث جهلز الفالح بل 15 
كغلم من الحنطلة للدونم الواحد مملا اضطر الفالحين 
وخاصة اصحاب المسلاحات 4 و 5 دونلم الى االمتناع 
علن مراجعة شلعبة الزراعة بعلد سلسللة المراجعات 
الروتينيلة المملة ، وشلراء البذور من السلوق التجاري 
ايضلا، ومالحظة ما كتب على االكياس )صنع خصيصا 
لوزارة الزراعة ويمنع تداوله في االسواق(! اما المبيدات 
فهي ليست افضل حاال من االسمدة والبذور حيث مضى 
عللى انقطاع تجهيز المبيدات فتلرة طويلة.  ناهيك عن 
معانلاة الفالحين اثناء تسلليم محاصيلهم الزراعية الى 
السلايلوات، وكذلك في توفير الوقود )الكاز( الضروري 
للمحركات التي تسلقى بواسطتها االرض . ومن ضمن 
معاناتهم ايضا عدم صرف بعض مبالغ محصول الحنطة 
لموسلم 2013 وعدم تعويض الفالحين في المشلخاب 
علن محصلول الشللب لموسلم 2013، والمماطلة في 
صرف التعويضلات بحجة تحويل المباللغ من الخزينة 
الى البلديلات بعذر عدم توفر خزانه فلي الزراعة وعدم 
وجود محاسلبة !  عليله يخاطب عبد اللله صالل عبود 
المخلصيلن والحريصيلن ملن المسلؤولين باعتبلاره 
رئيس جمعية شلالل الفالحية التعاونية في المشخاب 
ومنلدوب عنهم، الى التفكير الجلدي للنهوض بالقطاع 
الزراعلي، ووضع دراسلات الحياء اراضي واسلعة من 
صحراء كربالء والنجف والسماوة والناصرية والبصرة 
باالسلتفاده من الميلاه الجوفيلة للنهلوض جديا بهذا 
القطاع وتوفير االمن الغذائي للشلعب والمساهمة في 

معالجة ظاهرة البطالة المستشرية .

هــــــذه ال�شفحــــة ت�شتقبـــل ال�شكــــــاوى 
واملــــــــالحظـــــــات واملقرتحــــــات مـــن 
املواطنني وتن�شــر جمانــــًا املرا�شلـــــة على 

املوقــــع االلكرتونـــــي:
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انتباه رجاء

تقليد ال حضاري .. حيول األفراح
إىل أحزان !

 
عاصي دالي

للكل شلعب من شلعوب العاللم علادات يقلدها في 
األفراح واألحزان وفي تأبين الموتى، وقد تخرج عن 
المألوف وغير الطبيعي ، لكن ال يوجد شلعب يعتمد 
لغة السلالح للتعبير عن فرحه وحزنه غير بضع من 
البلدان العربية ومنهلا بلدنا العراق، اذ أصبح اطالق 
النيلران فيله تقليداً شلائعاً ال يمكن االسلتغناء في 
مناسلبات االفلراح والمأتم وفي أي مناسلبة كانت 
خاصلة او عاملة حتلى وصللت االمور اللى احراق 
االجواء باالطالقلات النارية عندما يفلوز المنتخب 
العراقي لكرة القدم.وقد اتسلعت ظاهرة االطالقات 
النارية في المناسلبات بعد قلرار الحكومة العراقية 
في أيار عام 2012، والسماح للمواطنين باالحتفاظ 
بقطعلة سلالح خفيف فلي كل منلزل عللى أن يتم 

تسجيلها في أقرب مركز شرطة.
ملن جانلب اخلر طالبلت وزارة الصحلة باصلدار 
تشريعات لمنع اطالق االعيرة النارية في المناسبات 
وذلك بسلبب األضرار الناجمة عنها، حيث تسلتقبل 
المحافظلات  المستشلفيات فلي جميلع  طلوارئ 
الكثير ملن حاالت اإلصابلات باالطالقلات النارية، 
فيما تتحول احيانا بعض األفراح الى أحزان بسلبب 
قتلل العلروس او العريلس نتيجة عمل ال مسلؤول 
ألحلد ابناء العشليرة او المنطقة بإطلالق العيارات 
النارية العشلوائية للتعبير عن مشلاركته الفرح!ان 
الممارسات المرافقة لألعراس واألحزان بمجملها ال 
تعبر عن حالة الوعي وهي مرتبطة بتقاليد وعادات 
لم تعد تتماشلى مع تطور الحياة وهي تتناقض مع 
أحلالم المجتملع ببناء دوللة مدنية، كملا تعد هذه 
الظاهلرة ملن الظواهر الخطيلرة لوقلوع عدد من 
الضحايا االبرياء الذين الذنب لهم سوى انهم جاءوا 
للمشاركة لتقديم واجب اجتماعي او تواجلدهم في 
منطقة المناسلبة ولهذه االسلباب تمت االجابة من 
قبلل المرجعية الدينية في النجف على هذه الظاهرة 
)ال يجوز اطلالق العيارات النارية بلال مبّرر إذا كان 
سلبباً الرعاب النلاس وأذاهم ويتحّمل المسلؤولية 
الشلرعية كل من يتسلّبب في ملوت او قتل او جرح 
عللى تفصيل مذكور في محلّه وعللى العموم فهذه 
الظاهرة بسلبب ما تسلتتبعه من السللبيات منافية 
للعلرف واالخالق وننصلح كافة االخلوة المؤمنين 
التجّنلب عنها البتة وفق الله الجميلع لما فيه الخير 

والصالح(.
إن ظاهلرة اطلالق النار فلي المناسلبات المتعددة 
تعتبلر وباء وآفة خطيلرة ال يمكن السلكوت عليها 
وعلى كافة الجهات األمنية وضع حل لهذه المشكلة 

ووضع حلد لها من خالل محاسبة من يقوم بها.

مر�شى الهموم 

         باسم االعظمي 
 

الربيلع( منطقلة  او )حلي  الكريعلات 
زراعيلة تطلل على نهلر دجللة ببغداد، 
وتربط منطقتي الكاظمية واالعظمية، 
وقلد حوللت أخيلرا اللى ناحيلة تابعة 
لالعظمية نظرا لموقعها االسلتراتيجي 
المهلم. لكن واقعها المتردي يشلير الى 
اهمالها من قبل الجهات المعنية، بالنظر 
اللى معاناة اهلهلا جراء النقلص الحاد 
فلي الخدملات البلديلة والصحيلة وفي 
قطاع التعليم وخدمات الماء والكهرباء 

ووسائط النقل العام.
 وقلد خصصت المليلارات لغرض اعادة 
تطويرهلا فلي ضلوء مبلادرة رئيلس 
الوزراء السابق،  دون ان يلمس سكنتها 
اي تغيير او تحسن في واقعها الملموس، 
ملا دفعهم اخيلرا الى تنظيلم  تظاهرة 
جماهيريلة نهاية العام الفائت بسلبب 
نقص الخدمات فيهلا انطالقا من دائرة 
البلدية الى دار قائممقام االعظمية الذي 

وعدهم بتحقيق مطالبهم وباسرع وقت 
ممكن .

ويلرى المواطن ابو حازم من الكريعات 
ان وعلود المسلوؤلين غالبا ملا تكون 
مجرد هواء في شلبك، اومسلكن اآلالم 
الوجاع المواطن بسبب نقص الخدمات 
ويضيلف بقوله: لقد قللت للمتظاهرين 
حينها ان وعود السليد قائممقام هي " 
اواعدك بالوعد واسكيك ياكمون" وفعال 
لم تترجم وعوده للمتظاهرين الى عمل 
واقعي منهلا تأهيل المنطقة، باالضافة 
الى ان مناشدات االهالي عبر عدة قنوات 
اعالمية لغرض تحسين الخدمات لم تلق 
اسلتجابة تذكر من قبل الجهات المعنية 
، فالخدملات خجوللة ومعدوملة فلي 

منطقتنا.
لقد صور للبعلض ان منطقة الكريعات 
جنلة، وبخاصلة حين صرفلت مليارات 
الدنانير لغرض تطويرها، لكن المليارات 
راحلت هبلاًء منثلوراً وال نعلرف ماهو 
مصيرهلا، الن الخدملات للم تتحسلن 
لغايلة االن. هذا ما ذكره المواطن غالب 

صادق من سلكنة الكريعلات، ويضيف: 
تعلد الكريعلات ملن اقلدم المناطق في 
بغداد،وقلد استبشلرنا خيلرا حيلن تم 
تحويلهلا اللى ناحيلة، وتصورنلا بلان 
مشلاريع االعملار ستشلمل المنطقلة 
بكاملهلا وبخاصة الكورنيش الذي يطل 
على نهر دجلة، وجعلها منطقة سياحية 
متميلزة بعد انشلاء علدد ملن المرافق 
والكازينوهات،  كالمطاعلم  السلياحية 
ولكي تكون متنفسلا حقيقيلا للعوائل 

والزوار .
فيملا يقلول المواطن عزيلز متعب: ان 
الشوارع في المنطقة متهالكة ما يعرقل 
سلير المركبلات عليهلا ، وذلك بسلبب 
تبليطهلا منذ فترة، وان تم تبليطها تجد 
ان مسلتوى العملل سليئ وال يرقى الى 
المواصفات االصوليلة النوعية والفنية 
. وملن جمللة مطاللب ذكرهلا سلكان 

المنطقة يمكن تلخصيها بالتالي :
* تأليف لجنة من مجلس محافظة بغداد 
وامانلة العاصملة وقائممقلام قضلاء 
المنطقة لالشلراف  االعظمية ووجهاء 

المجلاري  ملد  مشلروع  تنفيلذ  عللى 
لتصريلف ميلاه االمطلار والثقيلة ومد 
انابيب مياه الشلرب وتبليط الشلوارع، 
ووفلق الضوابلط المعتملدة والسلقف 

الزمني المحدد للمشروع.
* احالة المقاوالت لشركات متخصصة 

بالعمل ال لمقاولين ثانويين.
* محاسلبة من قلام بهدر الملال العام 

دون الحصول على خدمات مجدية.
* رفلع التجلاوزات عللى ضفلاف نهر 

دجلة.
* تحديلث االسلالك الكهربائيلة كونها 
مسلتهلكة لقدمهلا وخطورتهلا عللى 

المواطنين.
* تسلليك المجلاري في جميلع االزقة 
ورفع ترسباتها لتسلهيل تصريف مياه 

االمطار.
* رفلع التجلاوزات عللى انابيلب مياه 

الشرب.
* المنطقلة بحاجة الى مدارس ابتدائية 

واربع مدارس ثانوية للبنين والبنات.
* تحويل مسلتوصف الكريعلات الثاني 

الى مستشفى عام وبدوام كامل لتقديم 
الخدملات الطبيلة والعالجيلة الهاللي 

المنطقة .
* تسليير خلط  نقلل لشلركة العاملة 
لنقل المسلافرين ذي طابلق واحد باب 
المعظلم- الكريعلات وبالعكلس وخط 
ملن بلاب المعظلم - سلبع ابكاروكلية 

المعلمين وبالعكس.
* رفع التجاوزات من الشلوارع العامة 
واالرصفلة لمنطقة الكريعات والسلبع 

ابكار.
لرفلع  الكابسلة  السليارات  زيلادة   *
النفايلات لمنطقتي الكريعات والسلبع 

ابكار من قبل مديرية وحدة االعظمية.
* تحديلد اسلعار اجلور الفحلص فلي 
واسلعار  الخاصلة  الطبيلة  العيلادات 

االدوية في الصيدليات.
اهالي الكريعات والسلبع ابكار يتأملون 
ملن الجهلات المعنيلة ان تكلون هلذه 
مناشلدتهم االخيلرة عبر ايجلاد حلول 
ناجعلة لمشلاكلهم الخدمية وباسلرع 

وقت ممكن .

محمود القيسي

تدهلور اسلعار النفلط في الملدة األخيرة 
وبصورة مستمرة هو بفعل فاعل والفاعل 
هم المسلتفيدون األساسيون من التدهور 

الحاصلل ، ولسلت بصدد الحديلث عنهم ، 
وبقلدر ما يهمنلي االملر، أود طرح بعض 
المقترحلات عللى الجهات المعنيلة لعلها 

تكون نقاطاً على الحروف المبهمة:
االهتملام بقطاعلي الزراعلة والصناعلة، 

المصانلع  وتدويلر  تأهيلل  أعلادة  عبلر 
اإلنتاجيلة الكبيرة ، ودعلم المنتج المحلي 
منهلا، وتفعيل قانون الكملارك والضريبة 
الكمركيلة للحد من االسلتيراد العشلوائي 
غيلر المبرر وللسللع الكماليلة التي يمكن 

انتاجهلا داخل البلد، وسلن قوانين ضامنة 
لعملال القطلاع الخلاص لغلرض التقاعد 

والضمان الصحي وغيرها. 
دعم القطلاع الزراعلي بشلقيه الحيواني 
والنباتي مع ضرورة دعلم المنتج المحلي 

وباسعار مناسلبة لتشجيع الفالح ومربي 
الماشلية والدواجلن عللى تحقيق نسلب 
عاليلة ملن المنتج وبملا يحقلق االكتفاء 
تصديلر  فلي  والبلأس  المحللي  الذاتلي 
الفائلض اللى االسلواق االخلرى، القضاء 

على الفسلاد االداري والمالي وفي مختلف 
مفاصلل الدولة النه المنفذ األسلاس لهدر 
االموال العراقيلة، واخيرا دعم الشلركات 
تشلغيل  بشلرط  العراقيلة  االسلتثمارية 

العمالة العراقية حصر.

»الكريعات«.. بني مطرقة املسؤول وسندان املقاولني!

من األمثلال القديمة في األنهار قيل 
»سلوي زين وذب بالشط« لإلشارة 
بلان النهر يحمل كل خيلر فهو رمز 
النماء والخضلرة والحضارة، حيث 
ظهلرت اولى الحضارات اإلنسلانية 
على ضفاف األنهلار مثل حضارتي 
وغيرهملا  والرافديلن  النيلل  وادي 
الكثيلر، كملا يذكلر التاريلخ لنا ان 
األنهلر شلغلت القلادة والملوك كي 
عللى  وبناياتهلم  مدنهلم  يقيملوا 
ضفافهلا، حتلى علدت واحلدة من 
أهم المعالم الحضارية والسلياحية 
في بلدانهم، وقد سلعت الحكومات 
الحقا لالهتملام بأحلواض االنهار 
وضفافها من حيث النظافة الفائقة 
وحسن التنسيق باالضافة الى أنشاء 
المنتزهلات والكازينوهات وغيرها 
ملن االهتمامات الجمالية باإلضافة 
اللى توفلر الخدمات األخلرى، لكي 
تكلون معلملاً سلياحيا فلي غايلة 

الروعة والجمال.
وفلي بلدنلا العلراق كثيرا ملا تردد 
عبارة - روح ذبه بالشلط - من قبل 
ثلة من المواطنين البعيدين كل البعد 

عن الركب الحضلاري والذوق العام 
والحرص على سمعة الوطن لالشارة 
اللى رمي المخلفلات والنفايات في 
مجرى النهلر القريب، وما تشلهده 
ضفلاف نهلر دجلة خير مثلال على 
ذللك، حيث تحولت الضفلة الممتدة 
ملن جسلر الشلهداء حتلى جسلر 

االحرار والموازية لألسواق القريبة 
ملن بناية  المدرسلة المسلتنصرية 
الصفارين واسواق  القديمة وسوق 
شلارع النهر وحتى سوق تجهيزات 
السللع الرياضية الى مكب النفايات 
، وتجلد االنقلاض والعللب الفارغة 
المنزليلة  والنفايلات  والمخلفلات 

التلي تنبعث منها الروائلح الكريهة  
وتتكاثر عليها القوارض والحشرات 
الضارة تمأل المكان، رغم ان الضفة 
مرصوفة بالحجلر الطبيعي الجميل 

ومجهزة بالساللم والمسنات.

كفاح محمد مصطفى

األهنر وضفافها ليست مكبًا للنفايات

يشلكو منتسلبو شلركتي »القعقاع والقادسلية )التي 
كانت سلابقاً تسلمى التصنيع العسلكري(  وهم حالياً 
مرتبطتين بوزارة الدفلاع، من عدم صرف رواتبهم منذ 
اكثلر من اربعة اشلهر في ظلل ارتفاع االسلعار وغالء 
المعيشة، علما انهم اصحاب عوائل وعليهم مسؤوليات 
والتزاملات ماليلة شلهرية كبلدل االيجلار واشلتراك 
الموللدات االهلية فضال عن المتطلبات االساسلية التي 
تحتاجهلا العائللة يوميا ، عليه يناشلدون المسلؤولين 
باهمية صرف رواتبهم اسلوة بزمالئهم في الشلركات 
االخرى العائدة لوزارة الدفاع وذلك للحاجة الماسة الى 

الرواتب لتمشية امورهم المعيشية.
 

لفيف من منتسبي الشركتين

تعد االجهزة االعالمية التابعة الى الوزارات والمؤسسلات 
الحكوميلة الخدمية بمثابة الجسلر اآلملن اليصال هموم 
ومشلاكل وشلكاوى المواطنين امام أنظار المسلؤولين 
فيها، بلل من صلب واجباتهلا متابعة مسلتوى الخدمات 
التي تقدمها دوائرها للمواطنين ، لكن مع االسلف نلمس 
ان مهمة ُشلعب االعلالم بعد التغيير تحوللت الى ماكنات 
لتجميلل وتكحيلل عيلون المسلؤولين بعيداً علن الواقع 

الملموس. 
فاصبحت مشلاكل الناس التي تطرحها القنوات االعالمية 

في واد والمسؤولون في واد آخر. 
اليلس من المفروض ان تكون ُشلعب االعلالم في الدوائر 
الحكومية صمام االمان والنجاح في ادارة المؤسسة عبر 
زرع روح التواصلل والثقلة والمصداقيلة والصراحة بين 

ابناء الشعب من جهة والمسؤولين من جهة اخرى.
 

عباس رحمة الله

الـى انظـار 
وزارة الـدفـاع

ملاذا يا ُشعب االعالم 
يف الدوائر؟!

تم االتفاق ملع بلدية الديوانية على »مسلاطحة 
» ومنلذ عقلود مضلت لغلرض بنلاء مجموعلة 
من المحلال التجارية تسلتثمر كلورش للحدادة 
السليارات  واعملال  والصباغلة  والسلمكرة 

االخلرى، يتلم اسلتيفاء الحقا ايجارات شلهرية 
مدفوعلة من قبل اصحاب الورش. خالل الفترات 
الماضيلة كانت العقلود تتجدد تلقائيلا وبزيادة 
مقبوللة ومعقولة، وبما يتناسلب مع مداخليهم 

الشلهرية ، لكن في الفترة األخيرة تفاجأ شاغلو 
المحال بالزيادة الكبيلرة لبدالت االيجار وبمعدل 
الضعفين تقريبا ، فارتفع إيجار المحل من مبلغ 
300 اللف دينار الى مبلغ 720 الف دينار سلنويا 
، الغريلب في االمر ان المنطقة تشلكو من نقص 
الخدمات واالحتياجات االخرى واالغرب من ذلك 
ان سلطات البلدية تروم استحصال بدالت االيجار 
دفعلة واحدة وخالل فترة زمنيلة قليلة. علما ان 
معظم شلاغلي المحلال مكلفون بإعاللة عوائل 
كبيرة دون المستوى المتوسط وليس لهم مورد 
معيشلي اخر سلوى هلذه المحال. عليله يتطلب 
ملن الجهات المعنيلة النظر بعين االنسلانية الى 
ما سلينتج اليله هذا القرار اللال منصف ومراعاة 
ظلروف اصحلاب المحلال االقتصادية.دعوة من 
اصحلاب المحال والذيلن يقلدرون بحوالي اكثر 
ملن 150 محالً اللى بلدية الديوانيلة اعادة النظر 
بقرارها واستيفاء بدالت ايجارمقبولة ومنصفة 
النهم ال يسلتطيعوا ان يفرطلوا بمصدر رزقهم، 

واستيفاء االجور العالية.

عادل الزيادي

 بدالت االجيار يف احلي الصناعي بالديوانية غري منصفة!



        المستقبل العراقي/ متابعة
 

المستقبل العراقي/متابعة- لم تسع الفرحة منى 
عبد عندما استقبلت مولودتها الجديدة قبل بضعة 
أع�وام، لتبدأ برس�م ص�ورة لطفلته�ا والتوقعات 

واآلمال العراض المنتظرة منها.
منى، كأي أم، كانت تترقب أن تكبر طفلتها أمامها 
وتتمت�ع ب�ذكاء حاد وتتف�وق في دراس�تها وفي 

الحياة، غير أن أحالمها تالشت، وفق وصفها.
تق�ول منى “تب�ددت أحالمي عندما ب�دأت طفلتي 
بالنمو؛ حيث كانت بطيئة في تعلمها مقارنة بمن 

هم في عمرها”.
حاول�ت منى كثيرا مع طفلتها، غير أنها ال تتفاعل 
دراس�يا مث�ل أقرانها، فض�ال عن أن ذل�ك أثر على 

حبها للمدرسة.
ولدى الس�يدة  س�ميرة الش�يخ طفالن تأخرا في 
المش�ي وال�كالم، ورغ�م أن بينهم�ا فارق�ا ف�ي 
العم�ر يصل إل�ى خمس�ة أع�وام، إال أن صفاتهما 
تتش�ابه كثيرا، فضعف المستوى الدراسي واضح، 
والش�رود وتش�تت االنتباه يلفت�ان األنظار، وعند 

عرضهما على الطبيب أكد أن الطفلين لديهما بطء 
في التعلم.

حال�ة ف�ؤاد مختلفة؛ إذ ل�م تكن لدي�ه معرفة بما 
يعرف ببطء التعلم، فقد ظل يعتقد أن طفلته تتعمد 
إهم�ال الواجبات والمذاكرة، ف�كان يضغط عليها 
لتذاكر ويوبخها بش�دة، وأحيانا كان يلجأ للضرب 
بال ج�دوى حتى أخبرت�ه األخصائي�ة االجتماعية 

بالمدرسة أن الطفلة لديها بطء تعلم.
ومن وجهة نظر المعلمين في بطء التعلم للطالب، 
تقول معلم�ة الصف�وف األولى تمارا خلي�ل، إنها 
م�ن خ�الل عملها تالح�ظ وجود حالتي�ن أو ثالث 
على األق�ل يعاني أصحابها من ب�طء التعلم داخل 
الفص�ل، إال أن مش�كلة ه�ؤالء تتفاق�م ف�ي ظ�ل 
معامل�ة المعلمة لهم على أنه�م مهملون أو أغبياء 
بينم�ا تتحس�ن حالتهم كثيرا إذا وج�دوا االهتمام 

الكافي من الوالدين والمدرسة.
وتذكر أن هناك أخوين توأمين درس�تهما، وعندما 
علمت بصعوبة وبطء التعلم عندهما من خالل قلة 
التركيز وزيادة نشاطهما وعدم الرد على ما تقوله 
المعلم�ة، فحاول�ت االهتمام بهما أكث�ر، وإعطاء 

نش�اطات مختلف�ة ومجهود أكب�ر ووقت إضافي 
فش�عرت بتحس�نهما، م�ا جعلها تخب�ر والديهما 
اللذي�ن تقبال الفكرة وعمال على تقديم المس�اعدة 
لهما واليوم تخرجا من الجامعة وما تزال تتواصل 

معهما، وتحصيلهما الدراسي جيد.
م�ن جانب�ه، يبي�ن اختصاص�ي صعوب�ات التعلم 
ابراهي�م محمد، أن صعوبات التعلم للطفل أو بطء 
التعل�م لها أعراض عدة، ويجب متابعتها كالحركة 
المفرط�ة، وب�طء اس�تيعاب الق�راءة والكتاب�ة، 
وتشتت االنتباه وصعوبة في االستماع أو التفكير 
أو ال�كالم، وق�د يب�رز ب�طء التعلم ف�ي المهارات 
المهنية، أو يكون المستوى الدراسي منخفضا في 
جمي�ع المواد تقريبا، لذا يحتاج الطفل إلى متابعة 

من معلم الفصل.
ويؤك�د محم�د أن ب�طء التعل�م تصاحب�ه غالب�ا 
“مشاكل في الس�لوك التكيفي؛ أي مهارات الحياة 
اليومية والتعامل مع األقران، والتعامل مع مواقف 

الحياة اليومية”.
ويق�ول “إن الطفل الذي يحق�ق أقل من 50 % من 
مس�توى النجاح طوال العام الدراسي ويخفق في 

اجتياز العام الدراس�ي ويرس�ب في م�ادة أو أكثر 
هو طفل لديه بطء في التعلم، وهذا يحدث مع بذل 

أقصى جهد من قبل الوالدين والمعلم”.
على المعلم في هذه الحاالت، وفق محمد، تصميم 
برام�ج عالجية خاص�ة وتعدي�ل المناهج وطرق 
التدريس واس�تخدام الوس�ائل المناس�بة لقدرات 
ه�ذه الحاالت؛ فمث�ال الوس�ائل التعليمية يجب أن 
تكون كبيرة وواضحة ومتنوعة من الس�معي إلى 

البصري إلى الحركي.
ويش�ير االختصاصي التربوي حس�ين الساعدي، 
إل�ى أن هناك أس�بابا كثيرة تجع�ل الطفل معرضا 
لصعوب�ة التعل�م ومنها ضع�ف التذك�ر البصري، 
وضع�ف االنتب�اه وقص�وره، وع�دم الق�درة على 

التميز، ومحدودية الذكاء.
ويؤك�د أن هن�اك الكثي�ر م�ن الط�الب، لألس�ف، 
ال  واألهال�ي  والتعل�م،  الدراس�ة  م�ن  يتهرب�ون 
يعيرون االهتمام بأبنائهم وال يتعبون عليهم لذلك 

يخسرون التعليم.
وإن تعلم�وا، فيق�ول الس�اعدي  “إن الكثي�ر م�ن 
األبناء لم يجدوا االهتمام الكافي وغالبا ال يكملون 

تعليمهم الثانوي إال بصعوبة”، منوها إلى أنه ومع 
البرام�ج العالجية يظهرون تحس�نا كبيرا، وكثير 
منه�م ينجح في الحص�ول على ش�هادة جامعية، 
منوه�ا إلى أن المكان المناس�ب لتعليم هؤالء هو 

الفصل العادي مع بعض التعديالت في المنهج.
أم�ا معاناة أم هال�ة، فتتجلى في أنه�ا الحظت أن 
حركة طفلها ش�ديدة باإلضافة إل�ى عدم التركيز، 
تق�ول “أردد علي�ه األمر نفس�ه مرات ع�دة حتى 
يفهم ويس�توعب ما أقول”، متابعة “عندما التحق 
بالمدرسة الحظت تأخر مستواه الدراسي، وكثيرا 
ما تشكو المعلمة من حركته الكثيرة داخل الفصل 
وبطء استيعابه للشرح، وال أدري ما إذا كان يعاني 

من تأخر دراسي أم بطء تعلم”.
من جهتها، تقول التربوي�ة مها الربيعي “إن بطء 
التعل�م ال يمك�ن أن يصنف بمرض”، مش�يرة إلى 
وجود عوامل كثيرة ل�ه منها؛ “اإلهمال، أو ضعف 
البصر، أو نقص األكس�جين أثناء الحمل والوالدة، 

أو من اإلفراط في الدلع”.
س�ن  عل�ى  تعم�ل  التربي�ة،  وزارة  أن  وتوض�ح 
امتحانات مس�توى في بداي�ة كل عام، ومن خالل 

تحصيل الطال�ب وبعض المش�اهدات من معلميه 
تنقل جميعها للمرش�دين في المدرس�ة، الفتة أن 
المرشدين في التربية “مؤهلون ويمكن السيطرة 

على الطفل بطيء التعلم إن اكتشف مبكرا”.
وتبين الربيعي  أن المرش�دين في المدارس لديهم 
الطف�ل  أن  الكش�ف  يمكنه�ا  متخصص�ة  أدوات 
لدي�ه بطء تعل�م أو ال، ومن خالل بع�ض التمارين 
واالهتمام الزائد في تحصيله من خالل الرس�م، أو 
بعض األعمال ف�ي اليد وعرضه على أطباء عيون، 
واس�تدعاء األهالي وش�رح ما يعاني من�ه ابنهم، 

يمكن تجاوز هذه المشكلة.
وتس�تهجن الربيع�ي  “إخف�اء كثير م�ن األهالي، 
الس�يما األمهات، ف�ي اجتم�اع أولي�اء األمور ما 
يعرفون�ه عن طفلهم م�ن كث�رة الحركة وضعف 
البصر، أو تأخره في المش�ي أو تلعثمه في النطق، 

على سبيل المثال”.
وتش�دد على أن إخف�اء الحقيقة من ب�اب الخوف 
على الطفل، له نتائج س�لبية، فكلما اكتش�ف بطء 
التعلم في س�ن مبكرة تمت الس�يطرة عليه أسرع 

والحصول على النتائج المرجوة.

         المستقبل العراقي/متابعة

 ف�ي الوقت ال�ذي تبذل في�ه العش�رينية هدى 
ط�وال جهدا في تربية طفلتها وتنش�ئتها على 
طريقة معينة ترتئيه�ا لتكون نموذجا للطفلة 
المهذبة والهادئة، زيارة واحدة لوالدتها تفسد 
كل جهوده�ا ومحاوالتها تعوي�د الطفلة على 

أسس وقواعد وآداب بعينها.
تقول ط�وال “أمي تحب طفلت�ي كثيرا وما أن 
تزورن�ي حتى تلبي جميع طلباتها بإس�راف”، 
مضيف�ة “ال أعرف ما الذي يح�دث عندما تأتي 
والدت�ي لزيارتنا فبمج�رد أن تراها ابنتي حتى 
تتغي�ر تماماً وتنس�ى كل م�ا علمته�ا اياه في 
س�اعة واحدة ويصبح كل ش�يء مباحا عندها 
فت�أكل الحلويات بطريق�ة ال توصف وبكميات 

كبيرة كما يحلو لها”.
وتتاب�ع “كما أن طفلت�ي ال تحترمني أمام أمي 
عل�ى االط�الق فعندما أنه�ر ابنت�ي لتصمت أو 
تك�ف عن عمل ش�يء تق�وم والدتي مباش�رة 
بالص�راخ عل�ّي أمامه�ا ب�أن ال أحدثه�ا بهذه 
الطريق�ة وأحياناً كثيرة تقوم بضربي بطريقة 
مازحة حتى تش�عر الطفلة أنها قد انتقمت لها 

مني” .
وتش�ير ط�وال ال�ى أنها تحت�اج بع�د مغادرة 
والدته�ا لثالث�ة أي�ام عل�ى األقل لتعيد س�لوك 
ابنتها كما عودتها عليه وتضبطها، منوهة إلى 

أنها مس�تاءة من هذا األم�ر لكنها ال يمكن بأي 
حال أن تغضب والدته�ا أو تضايقها وتحرمها 

من رؤية ودالل حفيدتها.
ولع�ل ه�دى ليس�ت وحده�ا الت�ي تفس�د لها 
والدتها كل شيء فعال أسعد أيضا تذهب لزيارة 
بيت العائلة في نهاية األسبوع وتقضي يومين 
هناك اال أنها وخالل هذه الزيارة تعرف أن ابنها 
سينس�ى كل ما علمته اياه وتتفاجأ بتصرفات 
تخرج منه “غي�ر معقولة على االطالق”، وفق 

وصفها.
تقول أسعد “في آخر مرة قمت بها بزيارة أهلي 
تفاج�أت بأن ابن�ي يدعو جدت�ه لتقوم بضرب 
خال�ه والس�بب أن�ه لم يعط�ه ما طلب�ه منه”، 
متابع�ة “وبالفع�ل قامت والدت�ي بضرب أخي 
وأمرت�ه بأن يدعي البكاء حتى يش�عر حفيدها 

بالرضى وبأنها ثأرت له”.
وتش�ير أن ذل�ك أثر على س�لوك طفله�ا كثيراً 
وب�ات يريد الحص�ول على أي ش�يء يرغب به 
خصوص�اً عندما يرى جّدي�ه وأحياناً كثيرة قد 

يتطاول على والديه عندما يراهما.
ف�ي حي�ن أن الس�تيني نضال عل�ي يعيش مع 
أحف�اده حال�ة ح�ب ال توص�ف فهم�ا نقط�ة 
ضعفه، األمر الذي يزعج ابنته كثيراً ما يجعلها 
تغضب أحياناً وتحرد، مبيناً أنه أحياناً كثيرة قد 
يستيقظ أحد أحفاده في منتصف الليل ويطلب 
منه اعداد طبق معين من الحلويات ويقوم على 

الفور في تجهيزه له.
ويضي�ف علّي أن�ه بالرغم م�ن أن ابنته تصاب 
بنوبة عصبية بس�بب التصرفات التي أقوم بها 
وبأنن�ي ال أرف�ض لهم طلبا مهم�ا كان حجمه 
أو م�دى صحت�ه غير أنه يش�ير إلى أن�ه أمر ال 
يستطيع السيطرة عليه وليس بيده فهو يحبهم 

ومتعلق بهم.
وفي هذا السياق يقول االختصاصي االجتماعي 
د. حس�ين الخزاع�ي أن هذه التصرف�ات تعود 
ألسباب أسرية وهي تعلق األهل والجد والجدة 
باألبناء وتش�وقهم لرؤية األحف�اد واعطائهم 

الحنان والحب والعطف والرعاية .
الى جانب أنهم يعانون من عزلة خروج ابنائهم 
م�ن عنده�م، باالضافة الى انش�غال األهل عن 
أبنائهم أحياناً بس�بب مش�اغل الحياة فيصبح 

األجداد يريدون تعويضا هذا االنشغال.
ويضي�ف الخزاعي الى أن الحك�م والموروثات 
الش�عبية بأنه “ما أغلى من الول�د اال ولد الولد 
يلع�ب دورا كبيرا ف�ي ذلك”، مبين�اً أن األحفاد 

يعتبرون صلة وصل بين االبن واألب.
ويشير الى أن ما يزيد األمر تعقيدا في كثير من 
األحيان أن األهل يريدون تربية أبنائهم بثقافات 
وأس�اليب تربوية حديث�ة وهو ما يتعارض مع 

معرفة الجد والجدة وما نشأوا عليه.
في حين يذهب االختصاصي النفس�ي التربوي 
موس�ى مطارنة الى “خط�ورة” اتباع مثل هذا 

النهج ومدى تأثيره “السلبي الكبير” على حياة 
الطف�ل بس�بب تع�دد التعليمات وع�دم وجود 

نظام واحد للتربية.
ويشير الى أن الطفل حتى ينشأ يجب أن يعرف 
ما ه�و الصحيح والخاطئ وما ه�ي الضوابط 
والت�ي هي دلي�ل تربية، مبينا أنه ف�ي مثل تلك 
الحاالت تك�ون الضوابط مكس�ورة وال يوجد 
نم�وذج كون�ه يتلق�ى التوجيه�ات م�ن ع�دة 

جهات.
ويضي�ف الخزاع�ي ال�ى أن تع�دد التوجيهات 
واإلفراط في الدالل “خطر كبير” على األسرة، 
منوه�ا إل�ى أن على االج�داد أن يدرك�وا أن ما 
يق�وم به األه�ل هو م�ن مصلح�ة الطفل وأن 
يعرف�وا أن نمطهم في هذا التعامل يؤثر عليهم 
س�لباً، الفت�اً الى أن المحبة ال تكف�ي لتعليمهم 
ه�ذه التصرف�ات كون الح�ب يك�ون بالرعاية 

والتوجيه.ويتاب�ع على األجداد أيضا أن يدركوا 
بأن أي تدخل في تربية الطفل من أكثر من جهة 
“يحدث ش�رخا”، خصوصاً وأن الطفل يستغل 
هذه التصرفات في مصلحته، وهو أمر “منتشر 
كثي�راً ف�ي مجتمعنا وينت�ج عن�ه اضطرابات 
س�لوكية”، داعيا إلى ض�رورة التنبه لهذا األمر 
ألنهم في النهاية يربون جيل المس�تقبل والذي 

ستؤثر فيه طريقة التربية والتنشئة.

اكتشاف بطء التعلم يوصل الطفل اىل بر االمان

دالل احفادهم يضيع جهود األهل يف الرتبية
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        المستقبل العراقي - متابعة

- ل�م يختل�ف احترام الخمس�يني أبو باس�ل 
ألبويه من�ذ أن كان طفال وحتى بعد أن تزوج 
وأصبح رب أس�رة، فما ي�زال احترامه لوالده 
يأخذ ش�كال خاصا؛ فهو ال يستطيع أن يدخن 
أمام�ه، وال يمكن أن يجل�س بحضرته إال بكل 

احترام.
األخ�الق  قي�م  “زرع�ت  باس�ل  أب�و  يق�ول 
واالحترام بنا منذ الصغر، وسعيت لترسيخها 
في أبنائ�ي، لكنهم يصفون س�لوكياتي تجاه 
والدّي ب�”دقة قديمة”، وال يقتصر األمر على 
الس�لوكيات واالحترام، بل ينتقدون مالبسنا، 
وطريقة تصفيف الشعر، وأذواقنا في اختيار 

البرامج على التلفاز، وغيرها العديد”.
ونرى في الواقع العديد م�ن األبناء متمردين 
على الواقع بكل أش�كاله، رافضين كل ش�يء 
ال يتماش�ى م�ع زمنهم أو يحد م�ن حريتهم، 
مراهقي�ن وش�بابا تربطه�م بذويهم ش�عرة 
يتعاملون معها بذكاء، فحينما يش�دها األهل 
يرخونه�ا، وعيونه�م عل�ى وس�ائل أخ�رى 
صراعه�م  ويظ�ل  غاياته�م،  إل�ى  للوص�ول 
م�ع األه�ل أزلي�ا، ألنه ص�راع بي�ن الماضي 

والحاضر.
وي�رى ف�ادي س�محان )21 عام�ا( أن أهل�ه 
“دق�ة قديم�ة” فم�ا يزالون يحاس�بونه على 
التأخير خارج المنزل، ويودون معرفة جميع 

أصدقائه.
عدي�م  بأن�ي  وال�داي  “يصفن�ي  ويق�ول 
المس�ؤولية، ويزعجه�م بقائ�ي بالبيت أمام 
الكمبيوتر، ويطالبان�ي بالجلوس معهما بدال 
م�ن األصدقاء، إلى جانب تذمره�م الدائم من 

الحديث على الهاتف النقال، لديهم أوامر يجب 
تنفيذها بدون مناقش�ة، متناسين أننا كبرنا، 

وأصبحنا متحملين مسؤولية أنفسنا”.
ويعد الش�اب طالل غنايم )18 عاما( نموذجا 
للمراهق المتمرد؛ بتس�ريحة ش�عره الالفتة، 

ولباسه الضيق، فهو ال يس�مح ألهله التدخل 
في حياته ومالبسه، ألنه على حد قوله قد بلغ 
سن الرش�د، فهو ينظر لألهل على أنهم “دقة 
قديمة”، وال يريدون مواكبة العصر الحديث أو 
التفاع�ل معه، ولكنهم دائما يحاولون التدخل 

في أموره بداعي الخوف من الرفقة السيئة.
ويقول “أس�تطيع اختيار أصحاب�ي بطريقة 
صحيح�ة، بعي�دا عما يخاف�ه األه�ل، فلماذا 
يس�تمرون بتوبيخ�ي ومضايقتي باألس�ئلة، 
والتحقيق في كل شيء، فمالبسي وتصرفاتي 
ال تعجبه�م كونها تماش�ي الموض�ة، فنحن 

نعيش العصر الحديث”.
ويعتق�د االختصاص�ي النفس�ي د. خليل أبو 
زن�اد، أن المش�كلة تكم�ن ف�ي ع�دم وجود 
صالت أس�رية سوية، ألن الظن السائد هو أن 
الصالت تخلق نفس�ها، علما أن هذا األمر كان 
ممكنا في الماضي وهذه اإلمكانية زالت اآلن 
لوجود تداخالت بين األس�رة الواحدة، تتمثل 
ف�ي وس�ائل اإلع�الم، والوس�ائط البصرية، 

والسمعية، وأيضا صحبة المدرسة.
ويوض�ح أن تغير الع�ادات والتقالي�د له أكبر 
األثر في إحداث التغيير السلوكي لدى كل أفراد 
األس�رة، فنجد األب منش�غالً ف�ي عمله أثناء 
النهار، واألم منشغلة أيضا بعملها أو بشؤون 
بيتها أو بمش�اغل الحياة األخرى، منوها إلى 
أن مثل هذه الظ�روف أوجدت عوامل حرمان 
عاطف�ي، وقطعت الص�الت الش�خصية بين 

أفراد األس�رة الواح�دة، باإلضافة إلى جفاف 
نبع الحنان بغياب الجد أو الجدة، حينما غابت 

األسرة الممتدة عن المجتمعات.
العش�رينية زين�ة اس�ماعيل، تقول “تش�عل 
والدت�ي حرب�ا كلما ذهبن�ا للتس�وق، ألن ما 
أختاره ال يعجبها وال يقنعها، متناسية أن لكل 
زمان مالبس�ه، وموديالته، فليس بالضرورة 
أن أك�ون نس�خة طب�ق األص�ل ع�ن والدتي، 
وأكث�ر ما يس�تفزني الرقاب�ة الش�ديدة التي 
تطرحها على بعض األمور، مثل كثرة الحديث 
مع الصديقات، واالنش�غال بوسائل التواصل 
االجتماع�ي مث�ل “فيس�بوك” و”واتس اب” 

وغيرها”.
وه�ذا ه�و أيضا رأي ع�ال عبد الرحم�ن، التي 
تق�ول “الف�رق شاس�ع بي�ن هوايات�ي، وما 
يفرض�ه أهل�ي عل�ي، ف�ال تعجبه�م طريقة 
اختي�اري لصديقاتي وال لمالبس�ي، وال حتى 
ن�وع الموس�يقى الت�ي أس�تمع إليه�ا، فه�م 
يعتبرونها فارغة، علما أنني أعتبر الموسيقى 
لغة عالمية”، متمنية لو يشاركها أهلها السهر 
عل�ى التلف�از، ومتابعة الموض�ة، وهواياتها 
المختلفة التي دائما تواجه النقد منهم عليها.

ويرف�ض العش�ريني محم�د س�عود تصرف 
والدت�ه التي تقوم يومي�ا بالبحث في غرفته، 
ودوالب مالبسه، وأحيانا يدفعها الفضول إلى 
مراقب�ة )الهاتف النقال( وت�رد على المتصل، 

وينشب جراء ذلك العديد من الخالفات.

ويضي�ف “إضاف�ة إل�ى رفض األه�ل طريقة 
لباس�ي، وتس�ريحة ش�عري، وف�ي كل مرة 
أح�اول إقناعهم بأنني أواك�ب الموضة، وبأن 
زمنه�م غي�ر زمننا، وأح�اول كس�ب صداقة 
وال�دّي وتخفي�ف ح�دة غضبهم�ا، إال أنهم�ا 
ال يتفهم�ان رغباتن�ا مطلقا”.االختصاص�ي 
االجتماعي د. حس�ين الخزاعي، يذهب إلى أن 
اآلب�اء يعانون كثيرا في س�عيهم للتفاهم مع 
أبنائه�م، ولف�ت تفكير أولئك األبن�اء، وتفهم 
طلباته�م الكثي�رة، وأس�باب تذمرهم من كل 
ش�يء، مؤك�دا أن األه�ل ال يس�تطيعون أن 
يهضموا طلبات “جي�ل اليوم” التي ال تنتهي.

ويق�ول “نذك�ر نح�ن اآلن كي�ف كان آباؤن�ا 
يش�كون م�ن أن جيلنا ال يس�مع ال�كالم، وال 
يراع�ي المش�اعر، وال يق�در تع�ب الوالدين، 
وال يحت�رم الكبير أو ي�رأف بالصغير، ويقوم 
س�لوكه على العن�اد والمماحك�ة، وهذا يدل 
على الفجوة بين األجيال، والمنطق السلوكي، 
ال�ذي ال يعرف الصغير مدى تطرفه، إال عندما 
يكب�ر وينجب أبن�اء يعاندونه في كل ش�يء، 
وإن أخافهم أخفوا عنه كل ش�يء”.والفجوة 
القائمة بي�ن األجيال حاليا، كم�ا يقول، أكثر 
اتس�اعا وعمق�ا الخت�الف األدوات المتاح�ة 
لألجيال الش�ابة والناشئة، فالكثير من األبناء 
متصلون بمفردات تقنية معاصرة أوس�ع من 
تلك التي توافرت آلبائه�م، ويتمتعون بالتالي 

بمدارك مختلفة، قد تفوق ما لدى والديهم.

»دقة قديمة«: وصف االبناء
آلبائهم يف هذا العرص
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منصب رئاسة الديوان الملكي كان يشغله 
خال�د التويجري، وه�و كان أش�به ما يكون 
بش�خصية الكاردين�ال ريش�يليو )صاح�ب 
النفوذ الذي ال يضاهى في بالط لويس الثالث 
عشر في فرنسا القرن السابع عشر(. وكانت 
رئاس�ة الديوان منصب�اً يعود عل�ى صاحبه 
بالثراء والمناف�ع التي تكاد ال تحصى، وكان 
قد ورث م�ن األب إلى األبن، وبدأ بعبد العزيز 
التويج�ري. كان التويجريون حراس�اً لبوابة 
الملك وأمناء سره، ولم يكن باإلمكان ترتيب 
لقاء ملكي دون إذن منهم أو دون إشراكهم أو 
إحاطتهم علم�اً. وكان التويجري هو الالعب 
األه�م ف�ي المكائ�د والمؤام�رات الخارجية 
– ومنه�ا على س�بيل المث�ال إفش�ال الثورة 
المصري�ة وإحباط التح�ول الديمقراطي في 
مصر، وإرس�ال القوات لسحق االحتجاجات 
في البحرين، وتمويل داعش في س�وريا في 
المراح�ل األولى م�ن الحرب األهلي�ة، وذلك 
بالتنس�يق مع حليفه الس�ابق األمير بندر بن 

سلطان.
كما أن الرابطة كانت وثيقة بين التويجري 
ومحمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي وأحد رواد 
تي�ار المحافظين الجدد ف�ي منطقة الخليج. 
واآلن خ�رج التويجري م�ن الديوان. ربما بدأ 
أعضاء القائم�ة الطويلة من زبائنه األجانب، 
بدءاً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيس�ي، 
يش�عرون بري�ح ب�اردة ته�ب م�ن الرياض. 
ل�م يفلح السيس�ي في حض�ور الجنازة يوم 
الجمعة، فهل كان س�وء األحوال الجوية هو 

السبب فعالً؟
ف�ي ه�ذه األثن�اء تثي�ر الحال�ة الصحية 
لس�لمان القلق، ومن هن�ا يعتبر منحه نفوذاً 
كبيراً البنه أكثر أهمية من التعيينات األخرى 
كله�ا الت�ي أعل�ن عنه�ا. ويبلغ س�لمان من 
العمر 79 عام�اً ومعروف أنه مصاب بمرض 
ألزهايم�ر، إال أن حالة الخ�رف التي يقال إنه 
يعان�ي منه�ا بات�ت مح�ط كثير م�ن الجدل 
والتخمين. من المعروف أنه تحدث بأس�لوب 
ق�وي وواضح من حين آلخر، وكان آخر هذه 
المناسبات في نهاية أكتوبر الماضي، ولكنه 
أيضاً يمكن أن ينس�ى ما قال�ه قبل دقائق أو 
ينس�ى وجوه من كان يعرفهم معظم حياته، 
ويش�هد بذلك بعض معارفه. وهذه األعراض 
معروفة عمن يعاني من هذا المرض. وبلغني 
أن زياراته إلى المستش�فى زاد عددها خالل 
الش�هور القليلة الماضية، وأنه لم يعد يمشي 

كثيراً كما كان يفعل من قبل.
ولع�ل هذا م�ا يثير الش�كوك ف�ي قدرته 
عل�ى توجيه دفة الدولة في بلد مركزي يخلو 
وم�ن  )الديموقراطي�ة(،  المؤسس�ات  م�ن 
األح�زاب السياس�ية، وحت�ى م�ن األع�راف 
السياس�ة الوطنية الراس�خة. إال أن مؤش�راً 
واح�داً على تغيير محتمل ف�ي االتجاه يمكن 
أن ي�راه المراق�ب ف�ي محاولتي�ن أخيرتين 
إلقامة عالقات مع شخصيات من المعارضة 
المصري�ة؛ فق�د علم�ت ب�أن بع�ض كب�ار 
مستش�اري س�لمان تواصل�وا مع سياس�ي 
مص�ري معارض ذي توج�ه ليبرالي مؤخراً، 
وعق�دوا اجتماع�اً بش�كل منفص�ل مع أحد 

المحامين المصريين. 
ل�م يك�ن أي منهم�ا عض�واً ف�ي جماعة 
بع�ض  لهم�ا  ولك�ن  المس�لمين  اإلخ�وان 

االتص�االت وعالق�ات العم�ل المش�ترك مع 
الجماع�ة. بع�ض ه�ذه المحادث�ات أجريت 
المملك�ة  الماضيي�ن ف�ي  خ�الل الش�هرين 
العربية الس�عودية، حول كيفية إدارة عملية 
المصالح�ة )الش�املة ف�ي مص�ر(. ل�م يتم 
االتفاق على مبادرة معينة، إال أن المحادثات 
نفسها كانت مؤشراً على مقاربة من سلمان 
ومستشاريه، أكثر براغماتية وأقل عدوانية. 
وفهم من هذه االجتماع�ات أنها تحضير 
لمب�ادرة محتملة قد يعلن عنها س�لمان عند 
وصوله إلى الس�لطة. في حين كانت سياسة 
الملك الراحل قد اش�تملت على إعالن جماعة 
اإلخوان المس�لمين منظم�ة إرهابية، مثلها 

مثل “داعش”
وتنظيم القاعدة.

ولكن حتى قبل أن يقدم الس�ديريون على 
تحركهم، كان جلياً وجود صراع على السلطة 
داخل عائلة آل س�عود؛ فف�ي وقت مبكر من 
مس�اء الخمي�س أغرق�ت ش�بكة اإلنترن�ت 
بإش�اعات انتش�رت عب�ر تويت�ر مفادها أن 
المل�ك ق�د م�ات، م�ع العل�م أن اإلنترنت هو 
المصدر األول لألخبار والمعلومات السياسية 
ف�ي المملكة، ما لبث�ت أن صدرت تصريحات 
رس�مية تنف�ي صح�ة م�ا ت�م تناقل�ه عب�ر 
اإلنترن�ت عندما غرد بذلك صحفي س�عودي 
يعمل في صحيفة الوطن، إال أن القصر أجبر 
عل�ى اإلقرار بوفاة الملك بع�د أن غرد أميران 

بما يؤكد موته. 
ومن الملفت للنظر أن شبكة “إم بي سي” 
التلفزيونية قطعت برامجها االعتيادية وبدأت 
بب�ث تالوة للقرآن الكريم، وهو مؤش�ر على 
الحداد، بينما ظل التلفزيون الوطني الرسمي 
يبث برامجه كالمعتاد )لفترة معتبرة قبل أن 
يذيع البيان الرس�مي للوف�اة(. ولعل في ذلك 
إش�ارة إلى أن بعضاً من العائلة الحاكمة كان 
يرغب في نشر الخبر بسرعة، بينما أراد جزء 
آخ�ر تأخير ذل�ك والمماطلة للس�ماح بوقت 

إضافي للتفاوض.
ل�م يعد يخف�ى على أح�د أن ثم�ة حاجة 
ماس�ة إلى التغيي�ر، ففي الليلة نفس�ها التي 
كان�ت تج�رى فيها وقائ�ع الدرام�ا الملكية، 
وق�ع زلزال سياس�ي ف�ي الحديق�ة الخلفية 
للمملك�ة العربية الس�عودية، أي ف�ي اليمن، 
حي�ث اس�تقال الرئي�س عب�د رب�ه منص�ور 
ه�ادي كما اس�تقال رئيس وزرائ�ه وأعضاء 
ال�وزارة كاف�ة، بعد أيام م�ن وجودهم تحت 
ما يشبه اإلقامة الجبرية التي فرضها عليهم 
الحوثي�ون. فبعد اس�تقالة ه�ادي تبقى في 
اليم�ن قوت�ان تتنازعان عل�ى مقاليد األمور 
ف�ي الب�الد وكالهما مدجج بالس�الح، القوة 
األولى تدعمها إيران وتحصل على تدريباتها 
م�ن حزب الل�ه، والقوة الثانية ه�ي القاعدة 
التي بات�ت تتصرف كما لو أنه�ا المدافع عن 

المسلمين السنة.

ما من شك في أن ذلك يمثل كارثة بالنسبة 
للمملكة العربية السعودية، وكارثة لما تبقى 
لدى مجل�س التعاون الخليجي من قدرة على 
إنجاح أي صفقة سياسية. لقد اجتمع وزراء 
خارجية دول المجلس في اليوم السابق فقط 
له�ذه التطورات، واآلن ها ه�و علي عبد الله 
صال�ح، رئيس اليمن الس�ابق والرجل القوي 
فيه، يدع�و إلى انتخابات جدي�دة، وهو الذي 
كان ق�د أجبر عل�ى التخلي عن الس�لطة قبل 
ثالثة أع�وام، وال�ذي اتضح أن�ه كان ينصح 
الحوثيين ويرشدهم إلى كيفية االستيالء على 
السلطة بحسب تسريب لمحادثة هاتفية بينه 
وبي�ن أحد زعماء الحوثيين. ف�ي هذه األثناء 
توال�ت النداءات منذ مس�اء الخميس مطالبة 
بانفص�ال الجنوب عن الش�مال. بمعنى آخر، 
أصبح اليمن بش�كل رس�مي الدولة الفاشلة 

الرابعة في منطقة الشرق األوسط.
ل�م يكن الصع�ود الصاورخ�ي للحوثيين 
في اليم�ن نتيجة لالخت�راق التلقائي الذاتي، 
ب�ل لقد خطط له وج�رى التآمر بش�أنه منذ 
ش�هور بالتع�اون بين عل�ي عبد الل�ه صالح 
ودول�ة اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة، فابن�ه 
أحمد، الس�فير اليمني لدى اإلمارات العربية 
المتحدة، كان عنصراً أساس�ياً في الدسائس 
الخارجي�ة. وكما كنت قد كتبت في الس�ابق، 
كان أحم�د ق�د التقى بوفد إيران�ي في روما، 
وقام�ت الواليات المتح�دة األمريكية – التي 

رصدت مخابراته�ا االجتماع – بإبالغ هادي 
ع�ن تفاصيل�ه. قب�ل ذل�ك بع�ام ق�ام األمير 
بن�در بإحضار قيادي ب�ارز من الحوثيين إلى 
السعودية بطائرة عبر لندن لالجتماع به. ما 
يبدو غير قابل للتصديق أن السعوديين حينها 
قاموا بإعادة فتح قناة للتواصل مع فئة زيدية 
– أو ش�يعية – مدعومة من إيران، كانوا من 

قبل قد خاضوا ضدها حروباً ضروسة.
وكان�ت الخط�ة الس�عودية اإلماراتي�ة، 
تقض�ي باس�تخدام الحوثيي�ن أداة لتوري�ط 
وتدمي�ر هدفه�م الحقيقي، أال وه�و التجمع 
اليمني لإلصالح، الحزب اإلسالمي الذي يعتبر 

ممثالً أساسياً للقبائل السنية في اليمن.
كم�ا هو الح�ال ف�ي بقية أرج�اء الوطن 
العرب�ي، فق�د كان التركيز الكلي للسياس�ة 
الخارجي�ة للملك عبد الله م�ا بعد عام 2011 
ينصب على وقف الربيع العربي وش�له تماماً 
ف�ي تون�س وفي مص�ر، وكذلك على س�حق 
القوى جميعها القادرة على تشكيل معارضة 

فعالة لألنظمة الحاكمة في دول الخليج.
وغدا كل ش�يء آخر، بما ف�ي ذلك صعود 
المنافس اإلقليمي األول للس�عودية – إيران، 
أم�راً ثانوياً مقارن�ة بالهدف األه�م واألكثر 
إلحاحاً، أال وهو سحق تيار اإلسالم السياسي 

الديمقراطي.
إال أن الخط�ة اليمنية أت�ت بعكس ما أريد 
تحقيق�ه منه�ا عندما رفض ح�زب اإلصالح 

حمل السالح لمقاومة التقدم الحوثي، وكانت 
النتيج�ة هي تمك�ن الحوثيين من الس�يطرة 
عل�ى أكثر بكثي�ر مما كان متوقع�اً منهم، أو 
مرسوماً لهم، ومحصلة كل ذلك أن اليمن بات 
على ش�فا جرف هار، يكاد ينزلق إلى الحرب 
األهلي�ة. وبذلك يكون قد تعزز ادعاء القاعدة 
بأنه�ا الفرقة المقاتل�ة الوحيدة الت�ي لديها 
االستعداد للدفاع عن القبائل اليمنية السنية.

إن من المبكر جداً معرفة ما إذا كان الملك 
س�لمان ق�ادراً عل�ى تغيير المس�ار، أو حتى 
م�دركاً ألهمية تغيي�ره. كل م�ا يمكن للمرء 
أن يقول�ه بنوع م�ن الثقة يتعل�ق بأن بعض 
أهم الشخصيات التي تتحمل المسؤولية عن 
إدارة المكائد السعودية الكارثية في الخارج، 
قد باتت خارج دائ�رة صناعة القرار؛ فمتعب 
نف�وذه محدود، والتويجري أصبح في خارج 

دائرة النفوذ.
ليس من مصلحة أحد أن تنتش�ر الفوضى 
المملك�ة نفس�ها، ولعل�ه م�ن  إل�ى داخ�ل 
المصادف�ة أن يم�وت الملك عبد الله عش�ية 
الذكرى الس�نوية لثورة الخامس والعشرين 
م�ن يناي�ر في مص�ر. ولك�ن توقي�ت موته 
)عش�ية هذه الذكرى( له رمزية خاصة. على 
العائلة المالكة السعودية أن تتعلم بأن مزاج 
التغيير الذي بدأ في الخامس والعش�رين من 
يناي�ر ال قبل ألحد بوقف�ه، ولعل أفضل دفاع 
ع�ن الذات ف�ي مواجهة الثورة ه�و المبادرة 
بإص�الح سياس�ي ملموس وحقيق�ي داخل 
المملك�ة. عليهم الس�ماح للبالد ب�أن تنتقل 
إل�ى عال�م الحداث�ة حي�ث تنش�أ السياس�ة 
السياس�ية  األح�زاب  وتتش�كل  الوطني�ة، 
وتج�رى انتخاب�ات فيها منافس�ة حقيقية، 
وحيث يحصل المواطنون الس�عوديون على 
س�هم أكبر من الس�لطة، وحيث يطلق سراح 

المعتقلين السياسيين.
هن�اك نظريت�ان ح�ول ما جرى للش�رق 
األوس�ط الذي يش�به إلى حد التطابق خروج 
قطار س�ريع عن س�كته. أم�ا األولى فتدعي 
أن الدكتاتوري�ة والحكم الف�ردي واالحتالل، 
تش�كل معاً الس�د المنيع في وج�ه الفوضى 
العارمة الناجمة عن الحرب األهلية وتش�ريد 
الن�اس. وأم�ا النظري�ة الثانية، فتج�زم بأن 
الدكتاتوريي�ن ه�م س�بب انعدام االس�تقرار 

وانتشار التطرف.
كان�ت س�يرة الملك عب�د الله أكب�ر إثبات 
لصح�ة النظري�ة الثاني�ة، فق�د ت�رك عه�ده 
المملك�ة العربي�ة الس�عودية وه�ي أضعف 
حاالً داخلي�ًا، بينما هي محاط�ة من الخارج 
باألعداء من كل مكان، في سابقة هي األولى 
من نوعه�ا. هل بإمكان س�لمان أن يغير من 

هذا الوضع؟
ما من شك في أنها مهمة كبيرة وعسيرة، 
ولك�ن قد يك�ون ثمة رجال م�ن حوله يرون 
الحاجة الماسة إلى تغيير جذري في المسار. 
ه�ذه ه�ي الطريق�ة الوحيدة الت�ي يمكن أن 
يح�وز م�ن خاللها ملك س�عودي عل�ى دعم 
حقيقي من شعبه، وقد يختار في أثناء عملية 
هذا التغيير الجذري أن يحول نفسه إلى زعيم 
رم�زي عل�ى رأس نظ�ام ملك�ي دس�توري. 
لو فع�ل ذلك، ف�إن الجائزة س�تكون تحقيق 
االس�تقرار، الذي لن يعم المملكة فحسب بل 

وأرجاء المنطقة كافة.

تــفـاصـيـل االنــقــالب فـي قـصــر آل ســعـود
       ديفيد هيرست

ا�ضتمر مر�ضوم امللك عبد اهلل كل ال�ضاعات االثنتي ع�ضرة )بعد وفاته(، كانت تلك الفرتة كافية لتمكني ال�ضديريني – ذلك الفرع الرثي واملتنفذ �ضيا�ضيًا داخل اآل �ضعود، الذي اأ�ضعفه امللك الراحل – من العودة 
بقوة اإىل ال�ضدارة، لينفذوا انقالبًا داخل الق�ضر بكل ما تعنيه الكلمة.حترك �ضلمان ب�ضرعة ليهدم ما بناه اأخوه غري ال�ضقيق. فهو واإن كان قد قرر اأال يغري ويل عهده، الذي اختاره له امللك عبد اهلل، رمبا موؤجاًل 
ذلك اإىل اإ�ضعار اآخر، غري اأنه بادر ب�ضرعة اإىل تعيني �ضخ�ضية بارزة اأخرى من فرع ال�ضديريني، اأال وهو حممد بن نايف وزير الداخلية الذي اأ�ضبح ويل ويل العهد. لي�س �ضرًا اأن عبد اهلل كان يريد هذا املن�ضب 
البنه متعب، ولكنه بات االآن خارج اللعبة.واالأهم من ذلك اأن �ضلمان، وهو نف�ضه �ضديري، �ضعى اإىل �ضمان م�ضتقبل اجليل الثاين من خالل ت�ضليم ابنه حممد البالغ من العمر خم�ضة وثالثني عامًا اإقطاعية وزارة 

الدفاع ذات النفوذ الهائل. اإال اأن املن�ضب االآخر الذي عهد به ملحمد رمبا كان االأهم، فقد غدا االآن رئي�س الديوان امللكي، وقد اأعلن عن هذه التغيريات كلها حتى قبل اأن يوارى عبد اهلل الرثى.

    دينيس روس

ربم�ا أه�م م�ا تعلمت�ه الواليات 
»داع�ش«  تنظي�م  بش�أن  المتح�دة 
وتنظيم »القاع�دة« وحركة »تحريك 
الباكس�تانية(  )»طالبان«  طالب�ان« 
ه�و أّن�ه ليس�ت هن�اك ح�دود ]لما 
تقوم به هذه الجماعات المتطرفة[: 
نس�اء  وتش�غيل  ال�رؤوس  فقط�ع 
ش�ابات كرقيق جن�س وقتل أطفال، 
ه�ي ممارس�ات طبيعي�ة بنظر هذه 
الجماع�ات الت�ي تزع�م أنه�ا تمتلك 
الحقيقة. ويسعى هؤالء اإلسالميون 
المتشددون إلى إعادة صياغة العالم 
وفق�اً لتصورهم ل�ه، وق�د اختاروا 

اإلرهاب كأداة للقيام بذلك.
وعل�ى الرغ�م م�ن أّن العال�م لم 
يكن بحاج�ٍة إلى تذكي�ٍر، إالّ أّن قيام 
حرك�ة »طالبان« الباكس�تانية بذبح 
أكثر من 140 ش�خصاً في 17 كانون 
األول/ديسمبر، معظمهم من طالب 
الم�دارس - حي�ث ُقت�ل الكثير منهم 
بكل بس�اطة من خالل إط�الق النار 
عليه�م ف�ي ال�رأس، بينم�ا اقتح�م 
المعتدون صفوفهم في شمال غرب 
باكستان- قد خّض مرًة أخرى جوهر 

الحساسيات األساسية األمريكية.
غير أّن التهديد الذي تشكله حركة 
»طالبان« على األطفال في باكستان 
ليس باألمر الجديد. ف� مالال يوس�ف 
الت�ي  الباكس�تانية  الش�ابة  زاي، 
فازت مؤخ�راً بجائزة نوبل للس�الم 
لمناصرته�ا تعلي�م الفتي�ات، كانت 
ه�ي نفس�ها ضحي�ة هج�وٍم ألّنها 
تملكت الج�رأة لمقاوم�ة التهديدات 
التي وجهته�ا لها حرك�ة »طالبان« 
الرتياده�ا المدرس�ة. واليوم تعيش 
يوس�ف زاي ف�ي المملك�ة المتحدة 
ألّنه�ا ليس�ت بأم�ان في باكس�تان. 
ورداً عل�ى الهج�وم على المدرس�ة، 
قالت مالال يوس�ف: “إنني والماليين 
ح�ول العال�م نش�عر باألس�ى عل�ى 
هؤالء األطفال، أشقائي وشقيقاتي، 

ولكننا لن نهزم أبداً”. 
وال أحد يس�تطيع أن يش�كك في 
ش�جاعتها أو عزمها. وم�ن المؤكد 
أن�ه يتوجب عل�ى المجتم�ع الدولي 
والق�ادة المس�لمين أينم�ا كانوا أن 
يفعلوا كل ما في وس�عهم لتش�ويه 
سمعة ونزع شرعية هذه الجماعات 
التي تدعي أّنها متدين�ة بينما تنتهك 
أبسط القيم الدينية واإلنسانية. ورداً 

على الهجوم، قالت وزارة الخارجية 
الباكستانية إن “هؤالء اإلرهابيين هم 
أعداء باكس�تان وأعداء دين اإلسالم 
النه�ج  أّن  اإلنس�انية”.غير  وأع�داء 
الذي اعتمدته باكس�تان في التعامل 
م�ع حركة »طالبان« ل�م يبعث دائماً 
بهذه الرسالة. إنه لصحيح أّن الجيش 
الباكستاني قد حارب هذه الجماعات 
بي�ن الحي�ن واآلخ�ر، ويش�ّن حالياً 
هجوماً واس�ع النط�اق ضد »تحريك 
طالب�ان« ف�ي ش�مال وزيرس�تان - 
لدرجة أن حركة »طالبان« أعلنت أن 
الغارة على المدرس�ة كان�ت انتقاماً 
على ذل�ك الهجوم.غي�ر أّن الحقيقة 
تبقى أّنه في ج�زٍء كبير من الصراع 
في أفغانس�تان، عاملت قوات األمن 
حرك�ة  الباكس�تانية  والمخاب�رات 
»طالبان« األفغانية على أّنها شريكة 
له�ا وليس�ت ع�دوًة - وذل�ك عب�ر 
تأمي�ن م�الذات آمنة في باكس�تان، 
وعمل القليل بشأن شبكة »حقاني« 
األفغاني�ة  الق�وات  ه�ددت  )الت�ي 
واألمريكي�ة(، وغ�ض الط�رف ع�ن 
االعت�داءات الت�ي ُنفذت ف�ي الجهة 
األفغاني�ة من الح�دود الفاصلة بين 
البلدين. إن ه�ذه الجهوزية لمحاربة 

الباكس�تانية،  »طالب�ان«  حرك�ة 
ف�ي الوق�ت ال�ذي ت�م التغاضي عن 
ش�قيقاتها األفغانية لطالما تسببت 
بخالفات مع الواليات المتحدة ومع 
الحكومة في كابول، كما أّنها عكست 
انشغال باكستان المستمر بالهند.إن 

اإلسالميين المتشددين هم ليس من 
األمنية  األجه�زة  أولويات  تص�دروا 
الباكس�تانية وذراع اس�تخباراتها - 
الباكستانية”.  االستخبارات  “وكالة 
التاريخية بين باكستان  فالخصومة 
والهند والحربين اللتين وقعتا بينهما 

واألراضي المتنازع عليها، جعلت من 
الهند محور تركيز المؤسسة األمنية 
في باكس�تان. وبالتالي اس�تخدمت 
الباكستانية”  “وكالة االس�تخبارات 
الجماعات اإلسالمية المتشددة أمثال 
»عسكر طيبة« كوكالء في صراعها، 

ليس فقط حول كشمير، بل مع الهند 
بش�كل عام. وال عجب في أّن حركة 
»طالبان« الباكستانية لم تكن تشكل 
ش�اغالً للجهود األمنية في باكستان 
- ولك�ن هل من الممك�ن لألولويات 
ف�ي  العس�كري  للجه�از  األمني�ة 
باكستان أن تتغير في أعقاب حصار 
حرك�ة »طالب�ان« لمطار كراتش�ي 
ف�ي حزيران/يونيو والهجوم المثير 
لالش�مئزاز الذي شنته هذه الجماعة 
المتطرف�ة عل�ى المدرس�ة ف�ي 17 

كانون األول/ديسمبر؟
ربما يميل معظم المراقبين الذين 
يتتبعون ما يجري في باكس�تان إلى 
طرح إجابة سلبية على هذا السؤال. 
وعلى كل حال، إن هذه المواقف ضد 
الهند متجذرة بعمق وال يمكن تغيير 
عادات التفكير القديمة بسهولة. غير 
أّن هناك أيضاً حقيقًة بسيطًة ال لبس 
فيه�ا ه�ي أّن الهند ال تش�كل تهديداً 
يومياً ألمن المواطنين في باكستان 
ورفاهه�م، ب�ل أن حرك�ة »طالبان« 
هي التي تشكل هذا التهديد. لقد حان 
الوقت لقادة الجيش واالس�تخبارات 
في باكس�تان أن يدرك�وا هذا الواقع 

ويتصرفوا وفقاً لذلك.

حركة »طالبان« تشكل هتديدًا أكرب عىل باكستان من اهلند
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الشمشون الكوري يثأر من أسود الرافدين ويعرب لنهائي كأس آسيا
 ب�دد منتخ�ب كوري�ا الجنوبية أم�ل العراق 
وأطاح ب�ه من بطولة كأس األمم اآلس�يوية 
2015 لك�رة القدم املقامة حاليا يف أس�راليا 
بعدم�ا تغل�ب علي�ه 2-صفر مس�اء االثنني 
يف أوىل مبارات�ي الدور قب�ل النهائي ، ليتأهل 
الشمش�ون الك�وري إىل النهائي حيث يلتقي 

الفائز من اإلمارات وأسراليا.
افتتح املنتخب الكوري الجنوبي التس�جيل يف 
الدقيقة 20 بهدف أحرزه يل جونج هيوب ثم 
أضاف زميله كيم يونج ج�ون الهدف الثاني 
بع�د أربع دقائق م�ن بداية الش�وط الثاني ، 
لينتهي مش�وار العراق باملنافسة عىل املركز 

الثالث.
ج�اءت املباراة متكافئة بني الفريقني وكانت 
املحاوالت الهجومية سجاال عىل مدار شوطي 
املب�اراة لك�ن الع�راق دف�ع ثمن ك�رة عالية 
مبكرة وهفوة يف التغطية الدفاعية يف الشوط 

الثاني لينتهي مشواره عند املربع الذهبي.
جاء ف�وز املنتخب الكوري بمثاب�ة الثأر من 
أسود الرافدين ، حيث أطاح املنتخب العراقي 
بالكوري�ني من ال�دور قبل النهائ�ي ببطولة 
عام 2007 ، والتي واصل فيها العراق املشوار 

حتى منصة التتويج باللقب.
ووص�ل الفري�ق الك�وري بذل�ك إىل النهائي 
للم�رة األوىل من�ذ 27 عام�ا وب�ات ع�ىل بعد 
خط�وة واحدة من اللقب الذي توج به مرتني 
، آخرهم�ا قب�ل 55 عاما ، عندم�ا توج بطال 

آلسيا عام 1960 .
استمرت فرة جس النبض لدقائق وانحرصت 
أغل�ب مجري�ات اللع�ب يف وس�ط امللعب مع 
تضيي�ق كل من الفريقني املس�احات تفاديا 

للهدف املبكر.
بم�رور الوق�ت ازدادت رسع�ة إيق�اع اللعب 
وكان املنتخ�ب الك�وري الب�ادئ البمحاول�ة 
االخ�راق لكنه وج�د صعوبة كب�رة يف بناء 
الهجم�ة يف ظل التمركز الجيد لالعبي العراق 

والرقابة اللصيقة عىل مفاتيح لعبه.
وباس�تمرار الضغ�ط وجد االفري�ق الكوري 
طريق�ة إىل منطقة جزاء الخصم لكنه أخفق 

يف تشكيل خطورة حقيقية عىل مرمى جالل 
حس�ن حت�ى ج�اءت الدقيق�ة 20 لتش�تعل 
املب�اراة ، حيث تقدم الفري�ق الكوري عندما 

أرسل كيم جني سو الكرة من رضبة حرة إىل 
يل جونج هيوب الذي وجهها برأسه إىل داخل 

الشباك.

أدرك املنتخب الكوري ردة فعل العراق وتراجع 
للدفاع وبالفعل صمد أمام الهجوم املتواصل 
وترك�زت الرقابة عىل يون�س محمود وعالء 

عب�د الزهرة ، ومع ذلك كاد يونس محمود أن 
يتقدم من رأسية لكن الحارس أمسك بالكرة 

كما أشار حامل الراية لوجود تسلل.

بعده�ا اس�تعاد الفري�ق الك�وري نش�اطه 
الهجوم�ي من جدي�د لكن املنتخ�ب العراقي 
بدا أكثر تماس�كا ولم يتوق�ف عن محاوالت 
التع�ادل قب�ل نهاية الش�وط األول ، وجاءت 
أكث�ر م�ن انطالق�ة يف الدقائق األخ�رة من 
جانب أحمد ياسني لكن الدفاع الكوري كثف 
تركي�زه ع�ىل قطع الك�رات ليضط�ر العبو 
العراق للتس�ديد من خارج املنطقة لكن دون 

فائدة.
بدأ املنتخب العراقي الش�وط الثاني بنش�اط 
هجوم�ي منكثف وكاد أن ي�درك التعادل إثر 
خ�روج خاط�ئ من الح�ارس الك�وري لكن 
الدف�اع تدخ�ل يف اللحظ�ة املناس�بة وأحبط 

الفرصة. 
ويف الدقيق�ة 50 ، تضاعف�ت محن�ة الفريق 
العراقي حيث أضاف املنتخب الكوري الهدف 
الثاني عندما تلقى يل جونج هيوب كرة عالية 
هيأها إىل كيم يونج جون ليسددها دون تردد 

إىل داخل الشباك.
أدرك املنتخ�ب العراق�ي أن�ه ل�م يع�د لدي�ه 
م�ا يخ�ره فضغ�ط ب�كل قوت�ه وحارص 
الشمش�ون يف وس�ط ملعب�ه لدقائ�ق لكنه 
وجد صعوب�ة يف الوص�ول للمنطقة أو حتى 

الحصول عىل فرصة التسديد من الخارج.
وأجرى رايض شنيش�ل تبديلني دفعة واحدة 
يف الدقيقة 63 حيث أرشك عيل عدنان ومهدي 

كامل بدال من أسامة رشيد وأحمد ياسني.
ح�اول الع�راق بش�تى الط�رق بالهجوم من 
الجانب�ني والك�رات العالي�ة لكن�ه اصط�دم 
بركي�ز دفاع�ي عايل م�ن الخص�م وتغطية 
دفاعي�ة أبعدت أي خطورة عن املرمى ، حتى 
ج�اء ع�يل عدن�ان وكاد ينعش أم�ال العراق 
بتس�ديدة رائع�ة لكن الحارس أنقذ ش�باكه 

بصعوبة.
أجرى شنيش�ل تبديل�ه الثالث وأرشك مروان 
حس�ني بدال من ع�الء عبد الزه�رة ، وتوالت 
مح�اوالت العراق يف الدقائق األخرة لكنها لم 
تس�فر عن جديد مع تراجع الركيز تدريجيا 
والثقة واألريحية التي اكتسبها العبو كوريا ، 
لتنتهي املباراة بفوز كوريا الجنوبية بهدفني 

نظيفني.

المستقبل العراقي/ متابعة

إبراهيموفيتش يواصل ترصفاته املثرية
 

زالت�ان  الس�ويدي  ال�دويل  واص�ل 
إبراهيموفيتش ترصفاته وأفعاله املثرة 

التي تجعل�ه دائًما م�ن أهم نجوم الس�احرة 
املس�تديرة، ه�ذه امل�رة خ�الل مب�اراة األحد 
أمام س�انت إيتيان يف الجول�ة 22 من الدوري 

الفرنيس عىل ملعب "جوفروا غيشار". 

زالت�ان كان يتناق�ش بح�دة مع ب�ول باييس 
مدافع أصح�اب األرض يف إحدى الكرات ، قبل 
أن يذهب "الس�لطان إب�را" ليلقى  نظره عىل 
ظه�ر الالع�ب، ويق�ول "بول ، م�ن ؟" ، وهو 

الترصف ال�ذي أغضب الالع�ب. املثر يف األمر 
أن باي�يس ل�م يف�وت الفرصة ، وق�ام بنفس 
الفعلة ، وقام بالنظر إىل ظهر إبراهيموفيتش، 
وقال بغضب :"زالتان ، من ؟، وسط ضحكات 

زم�الء املدافع الذين تعجبوا من ترصف النجم 
الس�ويدي. يذك�ر أن إبراهيموفيتش قد أحرز 
هدف فريق�ه الوحيد من ركلة جزاء يف املباراة 

التي انتهت بالفوز 1-صفر.

المستقبل العراقي / وكاالت

 ذك�رت تقارير صحفية: أن ق�ادة ريال مدريد 
ش�عروا بغضب كبر بعد الط�رد الذي تحصل 
علي�ه النج�م الربتغ�ايل كريس�تيانو رونالدو 
الس�بت املايض يف املباراة أمام قرطبة والتي 
إنتهت بفوز معقد لرجال كارلو أنش�يلوتي 
بنتيج�ة 2/1. ووفقاً لصحيف�ة "ماركا" 
فإن إدارة ريال مدريد ش�عرت بغضب ملا 
فعله رونال�دو، إذ قال أحد مدراء النادي 
لنفس الصحيفة "إن�ه ليس عبارة عن 
آل�ة" وتابع "يجب أن نتفهمه"، ولكن 
الط�رد الخامس ال�ذي تحص�ل عليه 
النج�م الربتغ�ايل منذ توقيع�ه لريال 
مدري�د يف 2009 ل�م يعج�ب تمام�اً 
فئ�ة كبرة م�ن إدارة الن�ادي امللكي. 
وتشر نفس الصحيفة أنه حتى هذه 
اللحظة ل�م يرغبوا يف إيصال غضبهم 
ع�ىل الربتغ�ايل، إذ أن�ه فق�ط رئي�س 
الن�ادي فلورينتينو بريز كان له لقاء 
قصر مع رونالدو يف عودة الفريق من 
املدينة األندلس�ية عرب القطار مساء 

الس�بت املايض. وعىل غ�رار الط�رد، فإن غضب 
إدارة ريال مدريد جاءت بس�بب إش�ارة رونالدو 
للجماهر بعد طرده، حيث بدأ يش�ر إىل ش�عار 
بطل العالم واملوجود يف القميص، هذه اإلش�ارة 
ل�م تعجب تماماً قادة النادي امللكي وأيضاً كارلو 
أنشيلوتي والذي س�يكون له نقاش مع الربتغايل 
وسيرص له بأن ردة فعله لم تكن مالئمة. وحسب 
"ماركا" فإن النادي عىل علم بأن النجم الربتغايل 
ال يمر بأفضل مراحله وذلك  ألس�باب شخصية، 
ولكن هذا ال يربر ردة فعله املثرة للجدل الس�بت 

املايض. وأراد كارلو أنشيلوتي منح الوقت لالعب 
ولي�رك ل�ه املج�ال للتفكر بعد م�ا فعله، 

وخصوصاً العواقب التي كان من املمكن 
أن ترض فريقه يف مباراة معقدة والتي 
تح�دد مصره�ا بركلة ج�زاء تحصل 
عليها ري�ال مدريد يف الدقائق األخرة، 

وس�يحاول أنش�يلوتي تحذير الربتغايل 
حول عواقب ردة فعله.وق�د كان رونالدو 

محظوظ م�ع تقرير الحكم وال�ذي لم يذكر فيه 
وج�ود إعتداء، ولذل�ك فإن ريال مدري�د ال يفكر 
بتقديم إستئناف وهو يشء يقوم به عادة النادي 
امللك�ي يف حال�ة تحصل أح�د العبيه ع�ىل طرد.

ويعتقد ق�ادة النادي امللكي أن أفضل ما يمكنهم 
فعله هو الجلوس وإنتظار قرار لجنة املسابقة 

)بني يوم�ي الثالثاء والخميس 
الالع�ب(،  عقوب�ة  س�تعرف 
ومن حيث املبدأ سيتحصل عىل 

إيق�اف ب�ني مبارتني 
وأربع مباريات.

اعل�ن االتحاد املركزي لكرة الس�لة عن نتائ�ج قرعة مباريات 
املرحلة الثانية من منافسات الدوري السلوي املمتاز.

وذكر املنس�ق اإلعالمي التحاد الس�لة احس�ان املرسومي: 
ان قرع�ة منافس�ات الجول�ة االوىل الت�ي س�تنطلق ي�وم 
الجمع�ة املقب�ل افضت ع�ن مواجهة صاح�ب الوصافة 
نادي الرشطة بنظره التضامن يف املباراة  التي س�تقام 
ع�ىل قاعة املرح�وم عبد كاظ�م ويلتقي يف الي�وم ذاته 
الك�رخ والكهرب�اء ع�ىل قاع�ة االول , فيما سيش�هد 
يوم الس�بت املقب�ل لقاءين يضيف متص�در الدوري 
ن�ادي نفط الجنوب نادي الحلة يف اولها فيما يش�د 
النفط الرحال صوب البرصة ملواجهة فريق امليناء 
.الجدي�ر بالذك�ر ان فريقي دهوك و زاخو س�بق 
لهم وان أعلنا انس�حابهم من منافس�ات الدوري 
الس�لوي املمتاز االم�ر الذي جعل م�ن اتحاد اللعبة 
يش�طب نتائجهما للمرحلة االوىل متوعداً بمعاقبة 

الفريقني املذكورين بما يتالئم وهذا االنسحاب.

 اعلن�ت ادارة ن�ادي الرائد الس�عودي ع�ن توقيعها 
الرس�مي م�ع الع�ب منتخب الع�راق امج�د رايض 
ابن الخامس�ة والعرشين عاما بعق�د مبدئي ينتقل 
بموجبه لتمثيل الفريق يف دوري املحرفني السعودي 
)عبد اللطيف جميل( واملقرر ان ينطلق الدور الثاني 

منه يف الخامس من فرباير املقبل. 
وتنتظ�ر ادارة الرائ�د وص�ول الالع�ب إىل القصي�م 
خ�الل اليومني املقبلني حتى يتم اجراء الكش�وفات 
الطبية ل�ه وتوقيع العقد النهائي والرس�مي للتأكد 
من س�المته وجاهزيته لتمثيل الفريق الذي يرقب 
جمه�وره املزيد م�ن الجه�د يف ال�دور الثاني حتى 

يبتعد عن ذيل ترتيب بدوري املحرفني السعودي. 
ويحت�ل الرائد املرك�ز الرابع عرش واألخ�ر يف الدور 
األول برصيد 9 نقاط جمعها من 13 مباراة خاضها 
وكسب فيها مبارتني وتعادل ايضا يف مباريتني بينما 

خر 9 مباريات.

 أك�د باس�تيان شفاينش�تايجر، العب فري�ق بايرن 
ميون�خ، أنه ع�ىل عالقة ممي�زة بمس�ئويل العمالق 
األملاني وأن كال الطرف�ني يفهمان بعضهما البعض 
جي�ًدا، إال أن�ه أش�ار يف الوقت نفس�ه إىل أنه ال يشء 
اس�مه مستحيل بخصوص مس�تقبله وما ستسفر 

عنه السنوات القليلة املقبلة.
 شفاينش�تايجر، القائد الثاني لبايرن ميونخ وقائد 
املنتخ�ب األملان�ي الح�ايل، خ�الل مقابلة م�ع قناة 
"س�بورت 1" األملانية وعند س�ؤاله حول مستقبله 
أج�اب "ليس ل�دي أو عيل أي ضغوط�ات، أنا أعرف 
م�اذا أعن�ي لبايرن ميون�خ، وباي�رن ميونخ يعرف 
أيًضا ماذا يعني يل." كم�ا تابع "نحن نعرف بعضنا 
البعض بش�كل جيد للغاية، ولكن ينبغي للمرء أن ال 
يقول مس�تحيل يف كرة القدم أب�ًدا. كل يشء واقعي 

ومحتم�ل، اآلن أن�ا 30 عاًما أش�عر بأنن�ي بحالة 
جيدة جًدا مرة أخ�رى ولقد جمعت الكثر من 

الخ�ربة، يمكنن�ي أن أتص�ور أن بمقدوري 
اللع�ب يف املس�توى األول واألعىل لثالث أو 
أربع س�نوات أخرى." وتطرق ش�فايني 

للحدي�ث عن مدربه بيب جوارديوال ومس�ألة تمديد 
تعاقده من عدمها والت�ي ُتثر الكثر من التكهنات 
حالًي�ا، حيث قال "يف الوقت الراهن هو يعمل الكثر 
حتى خ�الل املباريات، يمكن رؤي�ة ذلك بوضوح، ال 
يتواج�د الكثر من املدربني مثل�ه يف العالم وأظن أن 

باي�رن  يف  ميونخ يعرفون املس�ئولني 
جي�����ًدا،  ذل�ك 

وبطبيعة الحال 
ك����ون  سأ
ا  سع����يًد
إن استم�ر 

معنا."

حالة الطرد اخلامسة لرونالدو تشعل غضب املدريديني

احتاد السلة يعلن عن نتائج قرعة 
املرحلة الثانية

الرائد السعودي يعلن تعاقده 
مع املهاجم اجمد رايض

شفاينشتاجير يتحدث عن مستقبله مع البافاري
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�أ فــــــــــــقي

عمــــــــودي

ـــ أن مايخص الجمل من مفردات 

وتعابير في اللغة العربية 

يقرب من 1000كلمة

ـــ أن البعد بين الشـمس واألرض 

يعادل 385ضعفا من بعد األرض 

عن القمر

ـــ أنه بإمكانك معرة ارتفاع الفيل 

عن طريق حساب طول قدمه 

ومن ثم مضاعفة الرقم

ـــ أن زجاجـة الحليـب تفقـد ما 

يعادل ثلثي محتواها من فيتامين 

“ب” إذا ما وضعت حوالي ساعتين 

في ضوء النهار

ــ أن شعر اللحية لدى الرجل قوي 

جدا ويعادل في قوته 

ومتانته متانة سـلك مـن النحاس 

في نفس قطر شعره

الـكأس السـميك معـرض  أن  ـــ 

للكسر أكثر من الكأس الرقيق فيما 

إذا وضع به مشروب ساخن

هل تعلم؟

أصـدرت محكمة تركية حكما بحبس رجل مدى 
الحياة بعد أن قتل زوجته صعقا بالكهرباء، وذلك 
انتقاما منهـا إلنجابها مولودا أنثى وليس ذكرا، 
وذلك في مدينة ديار بكر في الجنوب التركي.فقد 
ثبت للمحكمة أن المجرم، البالغ عمره 29 عاما، 
خطـط لفعلته واشـترى قفازا خاصـا وصاعقا 
كهربائيـا، كي ينفذ جريمته ويحمي نفسـه من 

أي ضـرر محتمل.وتؤكد وسـائل إعـام تركية 
أن الـزوج قتل زوجته )33 عامـا( ليا فيما هي 
نائمـة، وأن الحادثة وقعت قبل عام، غضبا منها 
إلنجابهـا أنثى، رزقا بها بعـد أن أنجبا طفلتهما 
األولى.ُيذكر أن التجارب العلمية الحديثة خلصت 
إلـى أن جنس الجنين يعتمد على كرموسـومات 

)صبغيات( الزوج وليس الزوجة.

انتشر شريط فيديو بشكل واسع عبر اإلنترنت، 
وهو يظهر كندية شـابة كفيفة تكتشـف وجه 
طفلها الذي ولدته للتو، بفضل نظارات خاصة 
متطورة جدا.ويظهر شريط الفيديو كايتي بيتز 
)29 عاما( وهي ترى للمرة األولى اكسيل الذي 
ولدته قبل ساعتين، وذلك في ديسمبر الماضي.

وقالت الشـابة أمام الكاميـرا وهي تنظر بدقة 
إلى قدمـي الطفل ويديه: “هـو أول طفل أراه، 
وهو طفلي، األمر مؤثر جدا”.وتعاني الشـابة 
مـن مـرض سـتارغاردت )التنكـس البقعي( 
الوراثـي الذي يـؤدي إلى العمـى، وقد وضعت 
للمـرة األولى هـذه النظارات المتوفرة بسـعر 

15 ألـف دوالر، والتـي تمكن األشـخاص غير 
المصابيـن بالعمى الكامل من الرؤية من خال 
تكنولوجيـا تسـمح بتكبير الصور وعكسـها.

وقالـت ايفون فيليكـس، شـقيقة كايثي التي 
صورت وبثت شريط الفيديو الذي شوهد مئات 
اآلالف من المرات: “لقـد ولدت طفلها وأرادت 
رؤيتـه علـى الفور”.وتعاني ايفـون فيليكس 
من المرض نفسـه، وهي تنـوي جمع األموال 
عبر موقـع إلكترونـي لتوفير هـذه النظارات 
لمـن يحتاجها.وأوضحت: “أردنـا أن نبث هذا 
الشريط لنقول إننا أناس طبيعيون، وإن العالم 

يتقدم اآلن مع التكنولوجيا”.

 نجـح باحثـون فيزيائيـون مـن 
جامعـة غاسـغو باسـكتلندا في 
إثبـات قدرتهم على إبطاء سـرعة 
بحسـب  دائـم،  بشـكل  الضـوء 
“سـاينس  مجلـة  أوردت  مـا 

إكسبرس”.
ومن خال تجربة جديدة استطاع 
الباحثون تغيير سرعة الفوتونات 
المكونة للضوء بشكل دائم بعدما 
قامـوا بإدخالـه في جهـاز خاص 

قادر على تغيير بناء الفوتونات.
واسـتطاع باحثو جامعة غاسغو 
مـع  بالتعـاون  الجهـاز،  تطويـر 

باحثين من جامعـة هيروت-وات 
بمدينة إدنبرة.

ونشـر الباحثون، الجمعـة، نتائج 
الدوريـة  فـي  مؤخـرا  تجاربهـم 
إكسـبرس”،  “سـاينس  العلميـة 
موضحيـن أنها تثبـت بوضوح أن 

سرعة الضوء ليست ثابتة.
سـرعة  أن  علميـا  الثابـت  ومـن 
الفوتونات تقل بشـكل مؤقت عن 
مـرور الضوء مـن خـال عناصر 
المـاء،  أو  الزجـاج  مثـل  معينـة 
ولكنها سـرعان ما تعود لسرعتها 

بعد عودتها للفراغ.

يقتل زوجته
النجاهبا »بنتًا«

ترى طفلها 
بالنظارات الذكية

جتنبوا توبيخ االطفال

شحن االجهزة الذكية بالضوء

نصائح
للمطبخ

علامء يبطئون رسعة 
الضوء بشكل دائم
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�لثور 

�ل�سرطان

�لعذر�ء

�لعقرب

�جلدي

حوت 

�حلمل

�جلوز�ء

�ال�سد

�مليز�ن

�لقو�س

�لدلو

توقعـات برج الثور تشـعر بالود 
تجـاه أي شـخص تقابلـه اليوم 
ولذلك من المتوقع سـماع بعض 
المجامـات الرقيقـة مـن بعض 
األشـخاص. هنـاك شـخص مـا 
بالتحديـد معجب بـك، فحاول أن 

تعطيه فرصة 

تواجهـك ضغـوط كثيـرة وغير 
عادية فـي العمل اليوم. تنشـغل 
المنـزل  همـوم  فـي  بالتفكيـر 
واألسـرة واألصدقـاء والحبيب. 
ربمـا ال تسـتطيع التركيـز فـي 
العمل وتشتاق لسماع صوت أحد 

األصدقاء. 

توقعات برج السرطان تبدأ يومك 
وتشـعر بعدم الطمأنينة وفقدان 
الراحة واألمـان من حولك. تزايد 
الضغـوط فـي العمل يؤثـر على 
أعصابـك ويجعلك منفعـا. على 
الرغـم من هـذه الضغـوط إال أن 

األصدقاء مهتمون بك 

توقعات برج الجوزاء أنت شخص 
ودود وسـخي بطبيعتك، واليوم 
سـتحاول أن تجتمـع مـع بعض 
بالحديـث  وتسـمتع  األصدقـاء 
جـدا  بمظهـرك  تهتـم  معهـم. 
وبتسـريحة شـعرك ألنك ترغب 

في لفت نظر أحد المعجبين.

توقعـات برج العـذراء يوم دقيق 
يجعلك تتريـث في اتخاذ أي قرار 
بشـأن عمل تطمح إلـى تنفيذه. 
يترقبك أحدهم منذ فترة ويحاول 
التقـرب منك، لكنك غير مسـتعد 

لخوض عاقة جديدة.

توقعات برج األسـد تبـدو قادرا 
على القيام بمبادرات ومغامرات 
مدعوما بقوة جسدية ومعنوية، 
أحـد  إنقـاذ  علـى  تقـدم  وقـد 
اإلعجـاب  وتاقـي  األشـخاص 

والتقدير. 

توقعـات بـرج العقـرب ال تهمل 
عملك وواجباتك، كن نشـيطا في 
المسـاعدة من  تحركاتك واطلب 
المسـؤولين والزمـاء إن كنـت 
بحاجة إلى ذلك، وحل مشـكاتك 

بروية ومنطق. 

الميـزان تجنـب  توقعـات بـرج 
المجازفات والنشاطات الخطيرة 
أو اسـتعمال األدوات الكهربائية. 
بعـض  بشـأن  األجوبـة  تلقـى 
المسـائل العاطفيـة التـي كانت 

تثير عندك بعض الشكوك. 

توقعـات بـرج الجـدى عليـك أال 
تستسـلم اليـوم بسـهولة مهما 
اشـتدت الضغـوط، ألن أي تحول 
قد ال يكـون في مصلحتك. تعيش 
عاقة صداقة حميمة جدا مع أحد 
األشخاص من برجك، وقد تتحول 

في أي وقت إلى عاقة أعمق. 

توقعات بـرج القوس قد يتربص 
بـك بعـض الزماء بغية تشـويه 
سيفشـلون  لكّنهـم  صورتـك، 
ألن صفحتـك الناصعـة أكبر من 
البحث فـي دفاتر  مخططاتهـم. 
التعـب  لـك  يسـبب  قـد  قديمـة 

والتوتر.

تدعمـك صداقـات قديمـة وعاقات 
اجتماعية جيـدة، فتجد الحلول كلما 
اصطدمـت بعوائـق أو بتعقيدات أو 
بخيبـات أمـل، وهـذا ما يوفـره لك 
المنـاخ الجّيد اليوم. تعيش حالة من 
الصفاء الفكري والذهني حين تبتعد 
عن كل ما يسبب التوتر مع الشريك. 

يحمـل اليـك هـذا اليـوم تغييـرا 
مفيـدا، وربما خبرا أو مفاجأة أو 
مساعدة وستكون آمالك مشرقة 
وستتاح لك فرص ذهبية لتحقيق 
الشـريك  مـع  تقـوم  مـا.  حلـم 
بنشـاطات ورحـات ترفيهيـة، 
بعيدا عن زحمة الحياة اليومية. 
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- عندما تزيد كمية الملح في الطعام عـ

ضعي حبة بطاطس في القدر
- كلما قستي مقدار كاسة الدقيق او 
االرز يجب مسـح فوهة الكاسة من 

اعلى بحد السكين
- عدم اسـتخدام زيت القلي أكثر من 

ثاث مرات
- لتطريـة لحـم االسـتيك تفـرك كل 

قطعة بمزيج من الخل والزيت وترك 
لمدة ساعتين

- عند االنتهاء من تقشـير الباذنجان 
األسـود ضعيه في قدر به ماء وملح 

حتى اليسود لونه
- عند إعداد السـلطة التضعي عليها 
الليمون والملح االوقت التقديم حتى 

التذبل خضرواتها

- أزيلـي ريم اللحم كلمـا ظهر حتى 
اليسود لون اللحم

- عند تقشير الفاكهة ضعي عليها 4 
كاسـات ممزوجة مع نصف ليمونة 

حتى اليسود لونها
- ضعي قليا من أي زيت نباتي على 

الزبدة عند قدحها حتى التحترق
- التقلـي البطاطس إال في زيت حار 

حتى اليمتص الزيت
- تجنبي الخفق الزائد في الكيك ألنه 
يـؤدي إلى دخـول كمية مـن الهواء 
وتمـد بحـرارة النـار فتصبـح بهـا 

ثقوب
- يجـب نخل الدقيـق قبل إعـداد أي 

صنف
- عندمـا تكون المقاة جديدة ضعي 

عليهـا قليا من الخـل وضعيها على 
النار وعند الغليـان ارفعيها من النار 

وهذا يمنع التصاق الطعام بعد ذلك
- لمنع تطاير رذاذ القلي رشـي قليا 

من الملح فوق المقاة
- لـو بقـي مـن الكيـك قطـع زائدة 
غطيهـا بغطاء نايلـون وضعيها في 
الثاجة حتى التنشف وتبقى طرية.

1 – رئيس أمريكي راحل –
 2 – رسور وفرح – عكسـها من يتوىل 

املجابهة –
 3 – مـن األطراف – مقيـاس أريض – 

عكسها جواهر –

 4 – لقـب رئيـس الدين يف بـاد التيبت 
– بلدة يف البقاع اللبناني –

 5 – واليـة أسـيوية تتقاسـمها الهند 
وباكستان – عتب –

 6 – عكسها شبه جزيرة عربية –

 7 – عكسها دعوة لإليمان – يلعب –
 8 – أسـم علم مؤنث – عكسـها مىش 

لياً –
 9 – نشاط وعزيمة – أحد العشاق .

 1 – شاعر عذري –
 2 – باني قرب النبي – بقي –

 3 – عكسها عطف – مكافحة –
 4 – متشابهة –

 5 – حيـوان مفـرس – من الحبوب – 
مقياس أريض –

 6 – نصف يوسف – متشابهان –
 7 – عاصمة أفريقية –

 8 – عكسـها التمدن – شاطئ لبناني 
–

 9 – نحاتـة معروفة أشـتهرت بعملها 
»متحف الشمع« .

المكونات
أرز - 50 غرام

حليب - 600 ملل
ملعقتـان   - بـودرة  سـكر 

كبيرتان
فانيليا - عود

فراولة طازجة للزينة - بحسب 
الرغبة

كـرز طازجة للزينة - بحسـب 
الرغبة
نصائح

- إذا لم يتوّفـر لديك عود الفانيليا، 
مـن  صغيـرة  بملعقـة  إسـتبدليه 

خاصة الفانيليا.
طريقة العمل

1 - ضعـي الحليـب والسـكر فـي 
قدر.

2 - أسكبي الحليب فوق المكّونات 
وحّركي قلياً.

3 - إقطعـي عـود الفانيليـا طولياً 

إلى نصفين.
أزيلـي  ملعقـة  بواسـطة   -  4

البذور وأضيفيها إلى المزيج.
-5 أتركـي القـدر علـى حرارة 

متوّسطة وحّركي.
6 - عندما يغلي المزيج، خّففي 
النـار وحّركـي المكّونـات من 
وقـت إلى آخر لمدة تتراوح بين 
30 و35 دقيقـة حتـى ينضـج 

األرز.
7 - أسـكبي األرز بالحليـب في 
كاسـات تقديم صغيـرة واتركيها 

حتى تصبح على حرارة الغرفة.
8 - عنـد التقديـم، زّينـي الوجـه 

بالفراولة والكرز بحسب رغبتك.

تتفـرغ األجهـزة الذكيـة الحديثة مـن طاقتها 
برسعـة أكـرب مما يرغـب فيـه أصحابهـا، ألن 
البطاريـة مضطـرة إىل االحتفاظ بقـدرة معينة 
لعمـل املعالجـات متعددة النواة وعـدد كبري من 
التطبيقات.واقـرح باحثـون صينيـون مؤخرا 
طريقة لتحسني هذه املؤرشات بواسطة الضوء.

وطرح الباحث جون سني لو وزماؤه من معهد 
» مايكروسوفت ريسريتش« للبحوث العلمية يف 
 Auto « بكني نموذجا لجهاز شحن خفيف يدعى
Charge«. وتسـمح تلـك التكنولوجيـا بشـحن 

الهاتف بواسـطة الضـوء العـادي، باإلضافة إىل 
أنهـا تعـرّف موقـع الهاتـف أوتوماتيكيا.لكـن 
الحديث يدور ليس حول ضوء الشـمس بل حول 
حزمـة من الضوء يتم توليدها بواسـطة مصدر 
ضـوء اصطناعي. واسـتخدم الباحثـون بمثابة 
هذا املصدر مستشـعرات » Kinekt » وفانوس« 
UltraFire ».وعـى سـبيل املثـال يمكـن نصب 
جهـاز » Auto Charge« عـى سـقف الغرفـة 
حيث يسـتطيع خال ثوان معدودة الكشف عن 
الهاتـف الذكـي وشـحنه برسعة تعـادل رسعة 

الشـحن التي تعطيها أجهزة الشـحن السلكية.
ويقول املخرعون إن جهاز الشحن هذا يتضمن 
4 مكونـات، وهي مولد حزمـة الضوء ، وحجرة 
تتابع حركة الهاتف، وعضو دوار يقوم بتحريك 
حزمة الضـوء، ومحرك يتحكـم يف حركة الدوار 
يف  الشـحن  جهـاز  الضوء.وسـيكون  ويوجـه 
اسـتعداد للعمل خـال 24 سـاعة.يذكر أن مثل 
هذه األجهزة ال تتوفر لحد اآلن يف السـوق. لكن 
الباحثـني الصينيـني يأملون بـأن تهتم رشكات 

مثل » آبل« و«سامسونغ« حتما باخراعهم.

قضـم األظافـر، العبـث باألنـف، »تطقيع« 
األصابـع، وحتى مضـغ الخيطـان – هذه 
بعض العادات السيئة التي يلجأ إليها األوالد 
فتثري غضب األهل، ويبحثون عن حلول لها، 
ـّما ينجحون. عن ذلك تقول مستشـارة  وقل
العائلـة، »ليمـور كرلينسـكي – أرجـي«، 
ـّة  أن أهايل األوالد يشـعرون باالحبـاط وقل
الحيلـة تجـاه هـذه الظواهـر والعـادات، 
وعندمـا ال ينفـع التوبيـخ والتأنيب، فانهم 
كثـريا ً مـا يلجـأون اىل الـراخ والعقـاب 
والتهديـد والوعيـد – وأحيانـا ً يلجـأون اىل 
االغراءات. وباملقابل، يشعر األوالد بنوع من 

تأنيب الضمري والضغط النفيس.
وهنا تشّدد املستشارة عى ان هذه العادات 
والظواهر تنشأ وتمارس تلقائيا ً وال إراديا ً، 

بدافع غري قابل للسيطرة، ويجد األوالد فيها 
ماذا ً من الضغوط والراكمات النفسية. 

فمـا العمـل؟ فيما يـي نصائح وارشـادات 
تقدمها املستشارة كرلينسكي لألهايل: 

• توّقفـوا عـن التوبيـخ والتأنيـب وإظهار 
الغضـب تجـاه اوالدكـم، إذ ان ذلـك يجعل 
األوالد يسـتمرون يف عادتهـم هـذه بوترية 

أشد! 
• تجّنبـوا إظهـار اإلحبـاط وخيبـة األمـل 
مـن ابنكـم، ألن هـذه العادة ليسـت نابعة 
مـن إرادتـه وال يمكنـه السـيطرة عليهـا، 
وإذا اسـتمريتم يف توبيخه، فـان احباطاته 

ستزيد.
• ارشحوا ألوالدكم )مرة واحدة فقط( انكم 
تاحظـون عاداتهم غري الحميـدة، وانكم ال 

تشـعرون تجاهـا بالرىض واالرتيـاح، ألنها 
ترّضهم يف املجتمع، واسألوهم عّما يمكنهم 

أن يفعلوا للتوقف عن هذه العادات.
• سـاِعدوهم عـى ايجاد بدائـل، وأعطوهم 
السكاكر والحلوى )مثا ً(، خاصة اذا كانوا 
متعّوديـن عى النحنحة والعبث باألنف، وما 

شابه. 
• تّرفـوا تجاههم بـرو واعتدال وحكمة: 
فإذا هم اسـتمروا يف مزاولة عاداتهم، قولوا 
أو  تأنيـب  او  رصاخ  ودون  )بهـدوء  لهـم 
ـّج( انكم ال تستسـيغون وال تشعرون  تشن
باالرتياح من الجلوس امامهم او بصحبتهم 
ما دامو مسـتمرين يف هذه العـادة، وإنكم 
سرتاحون وتستعدون كثريا ً حني يتوقفون 

عن ذلك.

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

بدون تعليق

ارز بالحليب والفواكه
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كالم يف االنساب !!
دغدغ���ات

حسن العاني

عاملنا وعامهلم ؟!!
لث���ة لثا لعي���ن ا ا

يقال والذمة عىل القائلني وهم كثر:«ان العراقي كسول يف العمل ومتطلب 
وبطرو«يراوغ«او »يزاغل«ليهدر الوقت،ولهذا نرى اليوم يف البالد ثمة اقبال 
كب�ر عىل العمالة االس�يويه وبالدرجة األوىل البنغال وه�ؤالء تجدهم أينما 
جلت يف املشايف والشوارع يرفعون القمامة وينظفون األرصفة ويمسحون 
أرضي�ات املطاع�م ويغس�لون الس�يارات وآخري�ن امتهنوا تقديم الش�اي 
والقهوة يف العديد من املؤسس�ات الحكومية واألهلية ويعملون بهمة عالية 
ودون ضجي�ج او اهدارللزم�ن ويرضون بالقليل القلي�ل ..ترى كيف نقلب 

املعادلة ونصحح املسار ليأخذ العامل العراقي مكانه ويصبح مطلوبا؟!.
-2-

يف مس�اطر العمال بساحات بغداد تطالع يوميا مع الضياءاالول للنهار 
ش�باب جاءوا من املحافظات وقد اس�تأجروا غرف�ة يف خان او فندق درجة 
ع�ارشة للبحث عن فرص�ة عمل وهم يتحلقون جماع�ات جماعات أحيانا 
،إخوة او أقرباء وحتى أصدقاء من منطقة واحدة جمعتهم ظروف املعيشة 
والبحث عن فرصة عمل وهؤالء أصبحت لهم حاسة قويه يف معرفة الباحث 
عن العمال لذلك تجدهم يتس�ابقون والفرح�ة تأخذهم حني يتوجهون مع 

صاحب العمل للموقع فاملهم التقاط الفرصة واالهم إدامة سلة العائلة .
-3-

ولكن ليس كل الباحثني عن فرصة عمل يتوجهون اليوم ملساطر العمال 
وانما بعضهم بدا يش�كل مايع�رف بالجماعة يف منطقته ف�إذا ما اراد احد 
م�ن الناس ان يش�يد دار او يبني ملحق�ا او يرمم يف بيت�ه فعليه ان يعتمد 
ه�ؤالء ابناء منطقته واالفالويل ملن يعمل دونه�م حدث هذا يف غر منطقة 

يف بغداد  .
فثم�ة من حمل الف�ؤوس مهددا ان تطأ اقدام عمال املس�طر وهم 
موجودين البل ويفرضون أنفسهم ويحددون سعر العمل مسبقا واال 

البناء هنا ؟!
تهديد رصي�ح وارغام بالقوة بدعوة ابناء املنطقة احق من غرهم 
فيا ترى اهو سباق من اجل لقمة العيش ام هو استعراض قوة ؟ دلونا 
م�ا الحل . هناك م�واد بناء من رمل وطابوق وحىص واس�منت بقيت 
مكانها بل وتتناق�ص يوميا وال احد يجرأ للتقرب من خارج املنطقة . 

اليس هذا رصاعا مرا 
-4-

ما زال مئات اآلالف من عمال رشكة الصناعات الجلدية والحراريات 
والرشك�ة العام�ة لصناع�ة الزيوت فض�ال عن اكثرمن س�تني رشكة 
اخرى عائدة لوزارة الصناعة  بدون استالم الستحقاقاتهم من الراتب 
للشهر الخامس عىل التوايل بدعوى هذه املصانع  من رشكات التمويل 
الذات�ي ، وغي�اب انتاجيته�ا وتراكم الدي�ون عليها ، ؟!والفس�اد الذي 
يعشعش يف اركانها ، يا ترى من يتحمل املسؤولية عن تراجع الصناعة 
وع�ن اخفاق اغلب حلقاته�ا ، وملاذا يتحمل العامل�ني وزر االخفاقات 

الحكومية وقراراتها التي اوصلت الوضع ملا اوصلت اليه
مل�اذا تتم�ادى الجه�ات املعني�ة يف عس�فها وتصمت ع�ن حقوق 
العاملني ؟ واية سياسة تلك التي تتجاهل مصر وحياة رجال الصناعة 

العراقية ؟! 

من املعروف ان )الحياء( صفة انسانية عامة، وان النساء هن االكثر حياء 
يف الغال�ب، اما القلة القليلة من ذري�ة ادم فهي التي تخرج عن هذه القاعدة، 
وال )تس�تحي( من االتي�ان بفعل او قول يخدش الحياء، ولك�ن املفارقة التي 
تسرتعي االنتباه ، هي ان )العلماء( بدون استثناء، ال يستحون، وال يتحرجون 
من االتيان باي فعل او قول )يمزق( الحياء، ويثر القشعريرة يف الجسم، حتى 
لي�كاد الواحد منا يغمض عينيه عند س�ماعهم، واالمثل�ة يف تاريخ البرشية ال 
تحىص وال تعد، ويكفي ان نس�تذكر هن�ا او نذكر ما اقدم عليه عالم الطبيعة 
االنجلي�زي داروي�ن )1809 � 1882( صاح�ب  نظرية التط�ور، فقد بلغت به 
الرصاحة والوقاحة وقلة الحياء اىل اتهام جينا لولو بريجيدا  و مارلني مونرو 
وبريجيت باردو وهند رس�تم ونانيس بانهن ينحدرن من قرود )محس�نة( يف 
حني ينحدر الجاحظ وتوفيق الدقن وعدي عبد الس�تار وحسن العاني و انعام 
سالوس�ه والسياب من قرود غر محس�نة!!.لم تخفت بدعة داروين العلمية، 
ع�ىل الرغم م�ن مرور ه�ذا الزمن الطوي�ل عليها فق�د ظه�رت بعدها مئات 
البحوث والدراس�ات التي تؤكد صحة النظري�ة وتعززها باالدلة والرباهني، او 
تنفيه�ا وتعارضه�ا وتنقضها باالدلة والرباهني ، او تح�اول تعديلها و نقدها 
نق�دا موضوعي�ا ومن  طري�ف  ما اذكره يف ه�ذا املجال ان احد الرفاق س�ال 
مس�ؤوله الحزبي عن راي الحزب يف هذه النظرية التي تزعم ان اصل االنسان 
)ش�اذي( وكان الس�ؤال يف غاي�ة الحرج ل�وال نباهه املس�ؤول وذكاؤه حيث 
رد علي�ه )ذاذ قبلن�ا بالنظرية ووافقنا عىل ان يكون ج�دك االعىل قردا وجدي 
االعىل قردا فكيف يمكن ان يكون جد صدام حس�ني قردا؟1( وس�كت الرفيق 
الحزب�ي ولم ينم ليلته تلك!!.عىل اية حال، مال داروين الدنيا، وانش�غل الناس 
بنظريته اكثر مما انش�غلوا بمدائح املتنبي، ول�م يكن االهتمام بها حكرا عىل 
البل�دان املتقدم�ة فقط ، فحتى نحن البلد االس�يوي املصن�ف عامليا، بانه من 
ب�ني اكثر البلدان تخلف�ا، واكثرها تعرضا الم�راض الدكتاتورية ، من  مرحلة 
)احب�اب القائ�د( اىل مرحلة )احباب بريمر( قد ادلينا بدلون�ا ، وقلنا قولتنا يف 
اصل االنس�ان ونس�به واذا كنا ابتداء نرفض نظرية القرد النها تتعارض مع 
مفاهي�م الجامعة العربية ، ومع مفاهيمن�ا القومية والرتاثية ، فان العنارص 
املتس�امحة منا والليربالية والعلمانية والديمقراطي�ة والفدرالية والتي تمتلك 
رؤية ش�فافة قالت ان كان وال بد من وجود اصل حيواني لالنس�ان، فاالجدر 
ان يك�ون منحدرا من )الجم�ل( فكالهما يحتمل الج�وع والعطش، وكالهما 
يحم�ل الذهب و ياكل العاقول، وكالهما يوصف بالصرب !!، وقد اس�تقر االمر 
عىل الجمل عقودا طويلة قبل ظهور النظرية العراقية الحديثة التي تم االعالن 
عنها عام 1958 وظلت س�ائدة اىل يومنا هذا، وهي تروج لحيوان اكثر ش�بها 
باالنس�ان من البعر ، وه�و )الخروف( ، فكالهما يتمت�ع بقابلية غريبة عىل 
الطاعة، وكالهما يباع ويش�رتى بس�هولة، وكالهما يذبح يف االفراح واالحزان 
عىل حد سواء، وكالهما يسر يف القطيع وراء راعيه من غر ان يسأل من هو 
الراع�ي او اىل اين يذهب به، وكالهما وديع مس�الم ف�اذا نبتت له قرون صار 
عدوانيا، رشس�ا متنكرا ملاضيه ، ولكن فقهاء السياس�ة ال يقيمون وزنا لهذا 
الكالم ويوكدون ان اصل االنس�ان ش�جرة عمالقة صنعوا منها اول كريس يف 
التاري�خ، وم�ن الكريس انحدر اب�ن ادم، ولذلك ما زال يح�ن اىل جذره القديم، 
وم�ع ذلك فان ش�باب االنرتني�ت، والتواص�ل االجتماعي له�م رأي اخر، فهم 

يروجون نظرية جديدة مفادها ان االنسان ... من غر اصل !!.    فؤاد حسونكـاريكـاتـير

مؤيد عبد الزهرة 

املتفائل ال يسمح بتأثري العقبات السلبية
      المستقبل العراقي/ عالء العاني

 
 غالب�ا م�ا يتمت�ع الش�خص املتفائل 
بالصح�ة والس�عادة إىل جان�ب النج�اح 
يف حيات�ه، مقارن�ة بغ�ره م�ن الن�اس. 
والسبب الرئييس لهذا يعود لكون مشاعر 
الش�خص املتفائل تجعل�ه أكثر قدرة عىل 
التفكر اإليجابي، مّما يوفر له الش�جاعة 
والدافعية ملواجهة مشاكل الحياة اليومية 

املختلفة.يحاول الشخص املتفائل 
أن ال يس�مح للعقب�ات الصغرة 
الت�ي يصادفه�ا أن تؤث�ر س�لبا 
عىل باقي يومه، ل�ذا يمكننا فهم 
أهمي�ة أن يتصف امل�رء بالتفاؤل 
ومدى االنع�كاس اإليجاب�ي لهذا 
ع�ىل حياته ككل، حس�ب ما ذكر 

.»LifeHack« موقع
م�ن حس�ن الح�ظ أن�ه ليس 
الش�خص  يول�د  أن  بال�رورة 
وه�و يحمل صف�ة التف�اؤل، بل 
يمكنه وعرب عدد من الخطوات أن 
يكتسبها وتصبح صفة مالصقة 
به. وللوص�ول لهذا فإن�ه ينبغي 
تعلم الحقائق التالية التي يعلمها 

الشخص املتفائل:
* - الس�عادة ال تعتمد بشكل 
مطلق عىل تحقيقك ش�يئا معينا: 
علينا أن نعلم بأن مصدر السعادة 
ينبع من داخلنا، لكن األمر يحتاج 
لق�رار ذاتي واضح بأن�ك تريد أن 
تكون س�عيدا ب�رصف النظر عن 
املصاع�ب التي تع�رتض طريقك. 

فل�و افرتضنا بأنك وضع�ت رشطا معينا 
يؤدي تحقيقه إىل إسعادك، فعليك أن تفكر 
م�اذا لو لم تتمكن من تحقيقه؟ اعلم بأن 
النجاح ال يعد عنرصا مضمونا، ولو قمت 
بربط سعادتك بنجاحك فإن هذه السعادة 
ستختفي مع لحظة تعرضك للفشل الذي 
ال يوجد أحد محصنا منه. حاول أن تجعل 
سعادتك مرتبطة بنظرتك اإليجابية تجاه 

الحياة التي تعيشها.

* - رضورة االبتع�اد ع�ن الس�لبيني 
واملواقف الس�يئة الت�ي يجذبونها: يؤمن 
الشخص املتفائل بأن اإليجابية والسلبية 
تنتق�ل كالع�دوى ب�ني الن�اس، ل�ذا فإنه 
يتجنب االحتكاك بالش�خصيات الس�لبية 
الذين غالب�ا ما يتذمرون ألقل األس�باب. 
وبالتايل فإن الشخص املتفائل يحافظ عىل 
بيئة إيجابية يعيش بها. يدرك الش�خص 
املتفائل بأن الحياة أقرص من أن يقضيها 

إىل جانب من ال يق�در قيمته، ويفضل أن 
يكون مع أشخاص متفائلني مثله.

* - اح�رتام النفس: لعل أبرز ما يميز 
الش�خص املتفائل ثقت�ه العالية بالنفس 
والت�ي ال تجعله بحاجة ل�رأي اآلخرين يف 
كل وق�ت لتأكيد نجاحه، فه�و يعلم بأنه 
يمتل�ك القدرات الالزم�ة للنجاح، وهذا ال 
يلغي س�عادته بتأكي�دات الغر من وقت 
آلخر لكنه ال يس�ع لتل�ك التأكيدات يف كل 

خطوة يقوم بها. يدرك الشخص املتفائل 
بأنه من غر املمك�ن إرضاء الجميع، وال 
ب�د مهما أتقن ال�يء الذي يق�وم به أن 
يتع�رض لالنتقاد م�ن هنا أو هن�اك، لذا 
ال يش�غل نفس�ه كث�را بإرض�اء جميع 
م�ن يتعامل معه�م. فضال ع�ن هذا فإن 
الشخص املتفائل يمتلك الشجاعة لرفض 
القي�ام ببعض األمور الت�ي ال يقتنع بها، 
فثقته بنفسه تجعله أكثر حرية يف التعبر 

عن رأيه أمام اآلخرين.
* - ع�دم الي�أس: يمتل�ك الش�خص 
املتفائل الكث�ر من اإلب�داع واالبتكارية، 
ويدرك جيدا بأنه قد ال يمتلك كل ما يحلم 
ب�ه، ولكنه بدال م�ن اليأس ال�ذي يتبعه 
البعض، فإنه يحاول الستفادة مما لديه 
فعال. فعىل س�بيل املثال نجد بأن الراحل 
ستيف جوبز، رئيس مجلس إدارة رشكة 
»أبل«، لم يتملك�ه الخوف عندما لم يجد 
التموي�ل الكايف لبدء مرشوعه بل 
لجأ لبيع حافلت�ه الصغرة التي 
كان يس�تخدمها يف تنقالت�ه من 

أجل البدء بتشغيل مرشوعه.
* - التأقلم م�ع حقيقة عدم 
عدال�ة الحي�اة: يدرك الش�خص 
املتفائ�ل ب�أن الحي�اة غالب�ا ما 
تكون غر عادلة، لكنه يتقبل هذا 
األمر. ملاذا يشعر البعض بالحسد 

تجاه اآلخرين؟ 
ألنهم يش�عرون بأنهم األحق 
بامتالك م�ا يمتلكه غرهم. ملاذا 
يوج�د الكث�ر م�ن املتذمرين يف 
العالم؟ ألنهم يشعرون بأن الكثر 
من الناس يحصل�ون عىل مبالغ 
كب�رة من املال ملج�رد امتالكهم 
الحظ وليس ألي جه�د يبذلونه. 
قد يكون بالفعل هناك مثل هؤالء 
أن  أردت  ل�و  لك�ن  األش�خاص، 
تكون إيجابيا فعليك االبتعاد عن 
مقارنة نفس�ك باآلخري�ن فلكل 
إنسان ظروفه الخاصة والحكمة 

من الرزق الذي يهبه الله له. 
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