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الـــبـيـشـمـركــة
 مستعدة للتفاوض مع »داعش« 

الستعادة »45« أسريًا
ص3

االصـالحـات الـعــمــيــقـــة

ــارص ــن ـــه ع ـــد ل ـــن ـــــــش« وجت ــــول »داع ـــة« مت ـــي ـــان ـــب ــــار »اس ــة جت ــك ــب ش

القائد السابق للقوات الربيطانية يف العراق: الوهـابيـة السعــوديـة صنعـت »داعـــش«

رصد معسكرات للتنظيم االرهابي على الحدود العازلة مع اسرائيل

      المستقبل العراقي / خاص

اب�دت مص�ادر نيابي�ة مطلع�ة, ام�س االثني�ن, اس�تيائها عن 
صمت الرأي الع�ام الدولي حيال التصريحات االس�رائيلية المؤيدة 
ل�”داعش”, وفيما اشارت الى ان التعاون والمساعدات التي تقدمها 
“ت�ل ابيب” لهذه العصابات االجرامية, تؤكد بانها ماضية  بتحقيق 
حلمه�ا باقامة الدول�ة اليهودية )من النيل الى الف�رات(, مبينة ان 
“زرع الدواعش في المنطقة العربية جاء لهذا الغرض بعد تحويلها  
بيئة غير صالحة للمعيش�ة”. وتس�اءلت المص�ادر, لماذا “صمتت 
وسائل االعالم العالمية التي قامت الدنيا ولم تقعدها بشان حادثة 
الصحيفة الفرنس�ية )ش�ارلي ايبدو(, عن تصريحات المسؤولين 
اليهود مؤخرا, التي بينوا فيها ان “داعش” اتت رحمة الس�رائيل”. 
وابدت المصادر في حديثها ل�”المس�تقبل العراقي, استغرابها من 
“الصمت القاتل للرأي العام العالمي ازاء تلك التصريحات, فضال عن 
اهمالها حقائق كبيرة تشير الى وقوف اسرائيل وراء دعم المجاميع 
االرهابي�ة”. واش�ارت المص�ادر ال�ى ان “تواجد اكبر معس�كرات 
الدواعش في المناطق العازلة بين اسرائيل و لبنان وسوريا ومصر 
والعراق جاء لتامين اس�تراتيجية حرق االرض السورية التي تعزل 
بي�ن الف�رات وبين ت�ل ابي�ب وزرع الدواع�ش فيه�ا”, مبينة انهم 
“نجح�وا ب�ان بتحويل المنطقة الى خراب ودم�ار ال تصلح للعيش 
او الحي�اة”, مضيفة ان “تركيا تنتظر االوامر اليهودية لقطع مياه 
الف�رات لك�ي تتحول االنبار وم�ا خلفها حتى فلس�طين الى ارض 
مقفرة جرداء ال تصلح للحياة اال من الدواعش وهم جند اس�رائيل, 
وعلى الجانب االخر يعمل الدواعش في س�ينا للوصول الى اطراف 
الني�ل وهنا تتضح الص�ورة “دولة اليهود الموع�ودة من النيل الى 
الفرات” . وشهدت العاصمة الفرنسية, باريس في)7 كانون الثاني 
2015( احداث�ا امني�ة غير مس�بوقة تمثل�ت بالهج�وم على مبنى 
صحيفة شارلي إيبدو االسبوعية، اعقبها سلسلة هجمات متفرقة 
راح ضحيتها عدد من االشخاص بين قتيل وجريح، في حين رفعت 

السلطات الفرنسية حالة التأهب القصوى الى “انذار بهجوم”.

»الصهاينة« يعدون لدولتهم »من النيل اىل الفرات« بمساعدة »داعش«

عدسة المستقبل العراقي / مرتضى حاتم                                                               أطفال العراق.. أمل المستقبل

ص3»داعش« يستعيد كارثة »حرب اخلليج« يف حقـل »اخلبـاز« بكـركـوك

ص2

اطالق قروض االسكان بدون فائدة او كفيل وسنرفع القرض اىل 50 مليون دينار
وزير االعمار لـ »             «:

      المستقبل العراقي/ علي ابراهيم 

اعلن وزير االعمار واإلسكان طارق 
الخيكان�ي, ام�س االثني�ن, عن اطالق 
قروض صندوق االس�كان للمواطنين 
الراغبي�ن ببن�اء وحدات س�كنية لهم, 

وفيما اكد بان القروض ستمنح بدون 
اية فوائد, فضال عن الغاء شرط الكفيل 
الضامن, اش�ار الى رفع توصيات الى 
الحكومة بش�ان زيادة مبل�غ القرض 

ليكون 50 مليون دينار.
وقال الخيكاني, في حوار صحفي 

العراق�ي«  »المس�تقبل  مع�ه  اجرت�ه 
سينش�ر ف�ي االع�داد القادم�ة, ب�أن 
بمن�ح  باش�ر  االس�كان  »صن�دوق 
القروض المالي�ة للمواطنين الراغبين 
ببن�اء وحدات س�كنية له�م بواقع 35 
مليون دينار للمستفيدين في محافظة 

بغداد, و30 ملي�ون دينار للمحافظات 
االخرى«.

ولف�ت الخيكاني الى أن »القروض 
س�تكون  للمواطني�ن  س�تمنح  الت�ي 
خالي�ة م�ن أي فوائد مالي�ة, كما انها 
سوف لن تخضع لشرط تقديم الكفيل 

الضام�ن«, كاش�فا ف�ي الوق�ت ذاته, 
عن تقديم مقترح الى رئاس�ة الوزراء 
يقض�ي بزي�ادة مبلغ الق�رض الى 50 

مليون دينار.
وسبق لوزير االعمار ان كشف عن 
خطة أعدتها الوزارة  بهدف ايجاد حل 

لمشكلة السكن من خالل تنشيط عمل 
صندوق االسكان، وبمقترحات قدمت 
الى مجلس الوزراء برفع سقف المبلغ 
المخصص للمواطني�ن من 30 مليون 
دين�ار ع���راق�ي ال����ى 50  مليون 

دينار عراقي.

     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�فت مصادر سياس�ية بارزة, امس االثنين, بان ملف 
التطهي�ر الثقاف�ي لمدينة الموصل وتدمي�ر معالمها االثرية 
والتاريخية الذي  تقوم بتنفي�ذه العصابات االرهابية حاليا, 
ل�م يأت محل صدفة, ب�ل تم تداوله والتخطي�ط له بين قطر 

وتركيا منذ العام 2008.
وقالت المصادر ل�«المستقبل العراقي«, ان »ملف التطهير 
الثقافي للموصل تم تداوله في االروقة القطرية والتركية منذ 
عام 2008, وان محو حضارة العراق عر تطهير الموجودات 
الثقافي�ة والمعال�م التاريخية خطط له من�ذ تلك الفترة وقد 
ج�اءت الفرصة الت�ي عولج بها هذا المل�ف التاريخي الكبير 
عندما اس�تولى الدواع�ش الصنيعة االس�رائيلية –الخليجية 
عل�ى الموص�ل«. واضافت المصادر, ب�ان »الدواعش ووفقا 
له�ذا لمخط�ط, حول�وا  كل البن�ى التاريخي�ة والمعالم الى 
انقاض,وحرموا االنسانية من معالم التاريخ العريق الهداف 
شيطانية يكمل بعضها البعض االخر«.واشارت المصادر الى 
ان«التنظي�م االرهابي اقدم مؤخرا على نس�ف )قلعة تلعفر 
التاريخية(, وتهديم قبور االنبياء, جاءت الكمال مشروع قطر 
والخلي�ج الحاقد على العراق ومكوناته«, مبدية اس�تغرابها 
من »محو موجودات وتراث جميع مكونات الشعب العراقي 

في الموصل, واالبقاء على اثار صالح الدين االيوبي«.
يش�ار الى ان تنظي�م »داعش« يس�يطر منذ العاش�ر من 
حزيران الماضي على اجزاء واسعة من مدينة الموصل مركز 

محافظة نينوى شمالي العراق عقب اقتحامه المدينة. ص3»داعش« يسعى إىل »جمزرة«جديدة.. ويفشل بالتسلل اىل منشأة »كيمياوية«
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نيوزلندا تعتزم
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االصـالحـات الـعـمـيـقـة
    التحليل السياسي /غانم عريبي

طال�ت  الت�ي  التغيي�رات  ه�ل 
مجموع�ة م�ن ضب�اط كب�ار ف�ي 
الداخلية والدفاع مهم�ة واتت اكلها 
ونتائجه�ا االيجابي�ة ق�وة ودعم�ا 
الس�ياديتين  للوزارتي�ن  وتس�ديدا 
اللتين عليهما مسؤوليات جسام في 
المرحلة المقبلة، ام ان ما تم ال يقرى 
لمس�توى االصالحات الجوهرية او 

ما نسميه باالصالحات العميقة؟!.
اعلنت بعد مجيء الس�يد العبادي 
رئيس�ا لل�وزراء انن�ي وال�ى ارب�ع 
سنوات قادمة لن اقف اال في مواجهة 
خص�وم العب�ادي ول�ن اق�ف ضده 
او اتن�اول مثلبة ف�ي ادارته ونهجه 
في ادارة الحكومة الحالية الس�باب 
اكدناها وتحدثنا عنها في مناسبات 
عدي�دة، لكن هذا ال يعني التحدث مع 
الس�يد الرئيس وجهاً لوجه والتاكيد 
على الصالح ونب�ذ الطالح وتكريس 
الص�ح والص�دق واالص�الح العميق 
من اجل بناء حكومة رشيدة وشعب 
يسترشد برؤى الحكومة انطالقا من 
ايم�ان عميق بالتغيي�ر الذي انتظره 
الماليي�ن م�ن العراقيي�ن، وتمن�وه 
منذ زمن بعيد، فه�ل اتى التغيير في 
عه�د حكوم�ة العبادي ف�ي وزارتي 
الداخلية والدف�اع بحجم قوة التاييد 
ال�ذي حظي به م�ن قب�ل المرجعية 
الدينية والواليات المتحدة االمريكية 

وكبار دول المجتمع الغربي؟!.
العب�ادي  الس�يد  اناق�ش  هن�ا 
والاعارضه او انتقد اجراءاته العقابية 
او اصالحات�ه الت�ي اش�تغل عليه�ا 
وعليه ان يتحمل السلطة الرابعة في 
بع�ض انتقاداتها او كالمها ورؤيتها 
ازاء مات�م انجازه م�ن »اصالحات« 
في المؤسس�ة العس�كرية والنقول 
في كافة مستويات الدولة العراقية.

كثي�رون يعتق�دون، ولس�ت ان�ا 

فق�ط، ان »االصالح�ات« الت�ي اقدم 
عليه�ا العب�ادي كان�ت غي�ر عميقة 
ب�ل ان بع�ض »االصالح�ات« طالت 
ش�خصيات عس�كرية في الوزارتين 
االذى  وتحمل�ت  ومخلص�ة  مهم�ة 
الكبير بس�بب تعاطيه�ا الواقعي مع 
مل�ف االمن الوطن�ي وهنالك ضباط 
احيلوا عل�ى التقاع�د كان باالمكان 
الحكومة االستفادة من خبراتهم في 
مكافح�ة االرهاب وهم الذين عرفوا 
طيل�ة فت�رة التعاط�ي االمن�ي م�ع 
االره�اب بالكفاءة العالي�ة حتى ان 
اجياال من ق�ادة القاعدة وعناصرها 
القيادية االولى سقطت في كمائنها  
ولم تحرك الدولة العراقية ساكنا بل 

لم تشكرهم او تثمن عطائهم الكبير 
ه�ذا الذي ين�در ان يتحصل في اعتى 

الدول االمنية في العالم.
ف�ي  بق�ي  االخ�ر  الجان�ب  ف�ي 
والعس�كرية  االمني�ة  المؤسس�ات 
ضب�اط كان�وا الس�بب ف�ي االزم�ة 
واالنهيار الكبير في الموصل وتكريت 

وانهي�ار االنبار لس�اعات ب�ل احيل 
بعضه�م الى غرف مهمة في صناعة 
القرار االمن�ي العبين محوريين في 
الملف االعقد واالصعب في العراق!.

تش�كيل  لعب�ة  ان  اع�رف  ان�ا 
»الحكوم�ة« اي حكوم�ة تب�دا عب�ر 
القيام ببع�ض االجراءات في الحذف 

واالقالة والتقاعد لكي يقال ان العهد 
الجديد اقال وصحح في اطار الحملة 
على الفس�اد ومعاقبة المقصرين او 
الذين خانوا ولم يصمدوا في الحرب 

على داعش من 6/10 الى اليوم.
ل�م اقتن�ع كثي�را بال�كالم ال�ذي 
قي�ل ان »االصالح�ات« الت�ي ج�رت 

انم�ا تات�ي لضخ دم�اء جدي�دة في 
المؤسس�ات االمنية من غير ان يتم 
االلتفات الى حجم« االهانة«الكبيرة 
التي وجهت لضباط كانوا ينتظرون 
ان يقال عنهم انهم وقفوا الى جانب 
شعبهم حيث كان االخرون صامتين 
او على االقل عاجزين عن فعل شيء 
والتفجي�ر  التفخي�خ  عملي�ات  ازاء 

والخطف والقتل العمد.
ف�ي  الجدي�دة  الدم�اء  اي�ن 
المؤسس�تين ونح�ن نش�هد ون�رى 
ونلم�س ان ع�ددا م�ن النافذين في 
جائ�ت  حي�ث  االمني�ة  المؤسس�ة 
بهم االح�زاب السياس�ية باقون في 
مناصبهم وهم اول من كان يفترض 

ان يخ�رج م�ن المؤسس�ة االمني�ة 
بس�بب جهله باالمن وع�دم احاطته 
بالمس�الة االمنية« يعني موشغلته« 
والمؤل�م ان كل هذا يح�دث وهنالك 
م�ن يق�ول ان االصالح�ات انم�ا كا 
هدفها ضخ دماء جديدة فيما الدماء 
النقية ح�ارج المؤسس�ة والقديمة 
ل�م  اليه�ا ضب�اط  واضي�ف  باقي�ة 
يعرفه�م العراقي�ون اال بع�د صدور 

مرسوم بذلك.
هل المناصب العليا التي يجب ان 
يكون فيها تغيي�ر واصالح خاضعة 
الطائفي�ة  للمحاصص�ة  االب�د  ال�ى 
والحزبية وبعض الضباط الش�رفاء 
خارج المؤسسة االمنية حيث افتقد 
العراقي�ون ال�ى جهود رج�ال كبار 
في المل�ف االمني لن يج�ود الزمان 
بامثالهم والدولة والحكومة العراقية 
تعرف جيدا من هؤالء الضباط وماذا 
فعلوا في المرحلة السابقة بل وماذا 
فعل�وا حين ت�م تكليفه�م بواجبات 
حماي�ة س�امراء والصم�ود وفت�ح 

الطريق الى تكريت؟!.
اتفهم الضغوط والبيئة السياسية 
القاسية التي انبنت في مواجهة االخ 
العب�ادي واع�رف ان العراقيل كثيرة 
واالرب�كات واضحة وش�دة التطرف 
الحزبي قائمة على قدم وس�اق لكن 
ذلك اليعف�ي من القيام باالصالحات 
الجوهرية او العميقة الن من ش�ان 
العم�ل به�ذا النه�ج تطوي�ر قدرات 
المعادلة السياسية في البلد وايقاف 

التداعي..والتداعي من داعش!.
ننتظ�ر فعال اصالح�ات حقيقية 
ف�ي كل بن�ى الحكوم�ة وال�وزارات 
والمؤسس�ات االمنية تليق بس�معة 
العهد الجديد الذي شارك في صناعته 
امام االمة الس�يد السيس�تاني وكل 
ال�دول المحب�ة للع�راق او االخ�رى 
الكبرى كالواليات المتحدة االمريكية 

وليس العمل بمنطق الهبات.

ننتظر إصالحات حقيقية في بنى الحكومة والمؤسسات االمنية 
تليق بسمعة العهد الجديد

نيوزلندا تعتزم إرسال 
وزير خارجيتها لإلسهام 
بتدريب القوات العراقية

      بغداد / المستقبل العراقي

النيوزلندي�ة،  الحكوم�ة  أك�دت 
أمس االثنين، اعتزامها إرس�ال وزير 
خارجيتها موراي ماكولي الى العراق 
لمناقش�ة دور محتم�ل لنيوزلندا في 
تدري�ب الق�وات العراقي�ة، موضحة 
أنها تدرس قرار االنضمام للمساعدة 
ف�ي الحمل�ة ض�د تنظي�م »داع�ش« 
القي�ام  اإلرهاب�ي، فيم�ا اس�تبعدت 

القوات بدور قتالي مباشر.
وق�ال رئيس ال�وزراء النيوزلندي 
الخارجي�ة  »وزي�ر  إن  ك�ي  ج�ون 
النيوزلن�دي م�وراي ماكول�ي يمكن 
دور  لمناقش�ة  الع�راق  يذه�ب  أن 
محتمل لنيوزلندا ف�ي تدريب القوات 
»إجراء مناقش�ات  العراقية«، مؤكدا 
مع الحكومة العراقية على مس�توى 

الوزراء«.
وأضاف أن »الحكومة النيوزلندية 
االنضم�ام  ق�رار  ت�درس  مازال�ت 
للمس�اعدة ف�ي الحمل�ة ض�د تنظيم 
داع�ش اإلرهاب�ي«، مس�تبعدا »قيام 
ق�وات بالده بدور قتالي مباش�ر في 
الع�راق، وإنما ت�درس انضمامها الى 
الوح�دة االس�ترالية لتدري�ب القوات 

العراقية«.
النيوزلندي�ة  الحكوم�ة  وأك�دت 
أنه�ا تقوم بمهمة اس�تطالعية حول 
إمكاني�ة المس�اهمة ف�ي مكافح�ة 
تنظي�م »داع�ش« ف�ي الع�راق وهو 
م�ا ينته�ي بإرس�ال وح�دة للتدريب 
ال�ى هن�اك، طبق�اً لرئي�س ال�وزراء 

النيوزلندي جون كي.

شبكة جتار »اسبانية« متول »داعش« وجتند له عنارص
      بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  اخب�اري،  تقري�ر  كش�ف 
االثنين، عن ش�بكة تجار في اس�بانيا 
يش�تبه بتورطه�ا ف�ي تموي�ل تنظيم 
»داعش« في العراق وس�وريا، مشيراً 
الى أن الشرطة االسبانية تقوم باجراء 

تحقيق بشأن ذلك.
نش�رته  ال�ذي  التقري�ر  وق�ال 
صحيف�ة »الي�وم الس�ابع« المصرية، 
إن »الش�رطة األس�بانية تج�ري ف�ي 
الوق�ت الراهن تحقيقاً ح�ول إمكانية 
وجود ش�بكة من التج�ار الصغار في 
إس�بانيا لتمويل الجماعات المتطرفة 
في س�وريا والع�راق كتنظي�م داعش 

وجبهة النصرة«.
وأضاف التقري�ر أنه »وفقاً لتقرير 
أعدته الش�رطة األس�بانية، فإن هناك 

ش�كوكاً حول وج�ود ش�بكة مكونة 
من حوالي 250 تاجراً صغيراً يمولون 
الش�باب اإلسبانى الذى يذهب لسوريا 
والع�راق للجه�اد«، مبين�اً أن »ه�ذه 
المتاج�ر ه�ي ف�ي معظمه�ا مح�ال 
بيع لح�وم ح�الل يديرها أس�بان من 
أص�ل مغربي، أو منتجات اس�تهالكية 
للمس�لمين في أس�بانيا أو محال بيع 
يمتلكه�ا  الدولي�ة  االتص�ال  ك�روت 
إس�بان من أصل آس�يوي، والتي بدأت 
في االنتش�ار منذ منتصف تسعينيات 
الق�رن الماض�ي، مع ظه�ور القاعدة 

على الساحة الدولية«.
 11 »بع�د  أن�ه  التقري�ر  وأوض�ح 
المتاج�ر  ه�ذه  ب�دأت   ،2011 ايل�ول 
في االنتش�ار بكثافة حول المس�اجد 
وأماكن العبادة اإلس�المية في مدريد 
وبرش�لونة وتاراجون�ا وغيره�ا من 

الم�دن األس�بانية الت�ي تتواج�د فيها 
جالية باكس�تانية ذات كثافة عالية«، 

الفتاً الى أن »الش�بكة تجمع المال من 
حوال�ي 150 ألف مس�لم في إس�بانيا 

وتتولى توزيعها على أسر المجاهدين 
أو ترس�ل بعضه�ا كتبرع�ات لجبه�ة 

النصرة أو داعش«.
الش�رطة  ع�ن  التقري�ر  ونق�ل 
األس�بانية قوله�ا، إن »الش�اب ال�ذي 
يذه�ب للجه�اد يحصل عل�ى 800 إلى 
1200 ي�ورو ش�هرياً، وفق�اً لحالت�ه 
االجتماعية، فيما تحصل أس�رته، في 
ح�ال مقتله، على مبلغ مالى يصل إلى 

عشرات المئات من اليورو«.
وتثي�ر محاوالت تنظي�م »داعش« 
لفرض س�يطرته على سوريا والعراق 
قلق المجتمع الدول�ي، إذ أعربت دولة 
ع�دة م�ن بينه�ا عربي�ة وأجنبية عن 
»قلقها« حيال محاوالت التنظيم هذه، 
قب�ل أن يقوم التحال�ف الدولي بقيادة 
واش�نطن بضرب�ات جوي�ة لمواق�ع 

التنظيم بمناطق متفرقة من البلدين.

      المستقبل العراقي / إياس حسام الساموك

أك�دت محكمة التحقي�ق المركزية 
والجريم�ة  باإلره�اب  المتخصص�ة 
المنظمة إلقاء القبض على 15 عصابة 
للخطف في بغداد خالل المدة الماضية، 
الفت�ة إل�ى وج�ود 234 متهم�اً بهذه 
الجرائ�م بينهم 6 نس�اء يتعلق دورهن 
باس�تدراج الضحايا بواس�طة الهاتف 
النقال، فيما أش�ارت إلى انحسار كبير 

في معدالت الجريمة بواقع 98 %.
وق�ال رئي�س المحكم�ة القاض�ي 
ماج�د األعرجي إن »مع�دالت الخطف 
في بغداد انحسرت إلى أدنى مستوياتها 
بنس�ب تت�راوح بي�ن )95-%98( عن 

السابق«.
وأض�اف األعرج�ي أن�ه »ت�م إلقاء 
القبض في األش�هر الماضية على 234 
متهم�ا بهذه الجرائم موزعين على 15 
عصابة«، الفتا إلى »وجود 6 نساء بين 

المتهمين كان دورهن يتعلق باستدراج 
الضحايا بواسطة الهاتف المحمول«.

وأك�د أن »نح�و 70 مذك�رة قب�ض 
صدرت بحق متهمين هاربين«، مشددا 
عل�ى »حس�م مل�ف الجريمة وبش�كل 
نهائي على جانب الك�رخ وبقاء بعض 
قي�د  وه�ي  الرصاف�ة  ف�ي  الح�االت 

المتابعة«.
وأش�ار رئي�س المحكم�ة إل�ى أن 
»معالجة جرائم الخطف األخيرة جاءت 

بتوجيهات من الس�يد رئيس الس�لطة 
القاضي مدحت  االتحادي�ة  القضائي�ة 
المحم�ود الذي يتابع بش�كل مس�تمر 
هذا الملف وكذلك كل القضايا التي تهم 

حريات المواطنين وحقوقهم«.
ونّب�ه إل�ى وج�ود »إش�راف ودعم 
كبير م�ن محكمة التحقي�ق المركزية 
لقيادة عمليات بغداد وال س�يما الهيئة 
التحقيقية المش�كلة في مق�ر القيادة 

لمتابعة الجريمة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

المكت�ب  باس�م  المتح�دث  أعل�ن 
س�عد  ال�وزراء  لرئي�س  اإلعالم�ي 
الحديث�ي، أم�س االثني�ن، أن رئي�س 
الوزراءحي�در العب�ادي س�يرأس وفد 
الع�راق للمش�اركة ف�ي مؤتمر األمن 
والس�لم العالم�ي المزم�ع عقده في 
ألماني�ا ف�ي 6-8 م�ن ش�هر ش�باط 
الجاري، فيما أكد أن العراق س�يطرح 
رؤية بش�أن س�بل مواجهة اإلرهاب 

والتنسيق مع دول العالم لدعمه.
وقال الحديث�ي إن »رئيس الوزراء 
حيدر العبادي س�يترأس وف�د العراق 
للمش�اركة في مؤتمر األمن والس�لم 
العالمي الذي سيعد في مدينة ميونخ 
األلمانية بدروته الحادية والخمس�ين 
ف�ي الفت�رة 6 - 8 ش�باط الج�اري«، 
مبين�ا أن »المؤتم�ر س�يكون منب�را 
عالميا لمناقشة قضايا األمن العالمي 

واستقرار العالم«

وأض�اف الحديث�ي، أن »الحكومة 
العراقي�ة تح�اول إيص�ال صوتها من 
خالل هذا المنبر الذي سيحضره عدد 
كبيرة من قادة وزعماء العالم ووزراء 
ومتخصصي�ن  والدف�اع  الخارجي�ة 
في مج�ال األمن العالم�ي«، الفتا الى 
أن »الع�راق س�يطرح رؤيت�ه بش�أن 

س�بل مواجه�ة التط�رف واإلره�اب 
لدع�م  العال�م  دول  م�ع  والتنس�يق 
العراق ف�ي المرحلة المقبلة لمحاربة 
األم�ن  ته�دد  الت�ي  الظاه�رة  ه�ذه 
والس�لم العالمي«. وتاب�ع، أن »الملف 
العراقي س�يكون في صدارة نقاشات 

المؤتمرين والعبادي«.

ال�وزراء حي�در  ان رئي�س  يذك�ر 
العب�ادي اعتبر، الخمي�س )15 كانون 
الثاني 2015(، أن »اإلرهاب« س�يصل 
للجمي�ع ما لم تتم مواجهته وتجفيف 
منابعه ومصادر تمويله، مش�دداً على 
ضرورة استمرار الدعم الدولي للعراق 

في حربه ضد تنظيم »داعش«.

العبادي يزور أملانيا قريبًا للمشاركة بمؤمتر األمن والسلم العاملي

التحقيق املركزية: القبض عىل 15 عصابة للخطف يف بغداد
بين المتهمين 6 نساء يستدرجن الضحايا بـ »الموبايل«

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مجل�س محافظة ص�الح الدين، أم�س االثنين، عن 

اتفاق على عقد اجتماع موس�ع االسبوع المقبل التخاذ موقف 

موحد م�ن طلب المس�اعدة االيراني�ة في الجانب العس�كري 

للقوات االمنية والحشد الشعبي لقتال »داعش«.

وق�ال عض�و المجل�س س�بهان الجي�اد، إن اجتماعا عقد 

)الجمع�ة( بي�ن اعض�اء مجل�س المحافظ�ة بحض�ور رئيس 

المجلس والمحافظ وعدد من النواب عن محافظة صالح الدين 

لمناقش�ة مقترح تش�كيل وفد رس�مي من المحافظ�ة لزيارة 

اي�ران بموافق�ة الحكومة االتحادي�ة وتقديم طلب مس�اعدة 

القوات االمنية والحش�د الشعبي عس�كريا لتحرير المحافظة 

من تواجد عصابات »داعش«.

واض�اف الجياد أن هناك اراًء مختلفة من قبل البعض حيال 

المقترح بي�ن مؤيد واخر رافض واخر يرى بضرورة توس�يع 

الطلب ليشمل دوال عربية واسالمية، مشيرا الى ان القرار الذي 

اتخذ هو ارجاء البت بالموضوع بش�كل رس�مي الى االس�بوع 

المقبل حيث س�يتم عقد اجتماع موسع لجميع اعضاء مجلس 

المحافظ�ة والمحاف�ظ اضاف�ة الى ن�واب المحافظ�ة ليكون 

القرار جماعياً.

وتابع الجياد أن المقترح يتضمن تشكيل وفد من المحافظة 

لزيارة ايران بموافقة الحكومة االتحادية والطلب منها لتقديم 

المس�اعدة العس�كرية واللوجس�تية لقوات الجيش والشرطة 

والحشد الشعبي لقتال االرهابيين.

وكان وف�د من مجل�س محافظة االنبار قد انهى االس�بوع 

الماض�ي زي�ارة رس�مية ال�ى واش�نطن بموافق�ة الحكومة 

االتحادي�ة للطل�ب منه�ا تقديم الدعم العس�كري من اس�لحة 

واعتدة الى قوات الجيش والش�رطة اضافة الى تسليح مقاتلي 

العشائر لطرد عصابات »داعش«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مص�در امن�ي ف�ي االنب�ار، أم�س االثني�ن، عن ان 
التحالف الدولي قصف مركزا رئيسا لتنظيم »داعش« يستخدم 
كموقع لتوزيع المس�اعدات لاليتام في ناحية حصيبة بقضاء 
القائم، مبينا ان القصف تس�بب بمقتل نحو 30 مس�لحا بينهم 

قياديون.
وق�ال المص�در إن »تنظيم داعش اتخذ من اح�دى البنايات 
ف�ي ناحية حصيب�ة مقرا لعق�د االجتماع�ات المهمة واجرى 
تمويها من خالل وضع الفتات على الموقع على انه مؤسس�ة 
تق�دم الدعم لاليتام منعا لوصول احداثيات الموقع الى القوات 

االمنية«.
واض�اف المصدر ان »التحالف الدولي قصف الموقع لحظة 
عقد اجتماع مهم حضره قياديون بارزون في تنظيم داعش«، 
مشيرا الى ان »نحو 30 شخصا قتلوا بالقصف الصاروخي على 

الموقع«.
ودارت ي�وم ام�س مع�ارك »شرس�ة« بي�ن ق�وات الجيش 
المدعومة من مقاتلي العش�ائر الُس�نية وبي�ن عناصر تنظيم 
»داعش« االرهابي المحاصرين ف�ي منطقة البو حياة القريبة 

من قضاء حديثة اقصى الغرب.

االنبار: »التحالف« يقصف اجتامعًا »مهاًم« 
لـ »داعش« يف حصيبة

صالح الدين تدرس طلب مساعدات 
عسكرية من ايران 

      بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مص�در محلي ف�ي محافظة 
نينوى، أمس االثنين، بأنه تم اكتشاف 
مقب�رة جماعية ألبن�اء طائفتهم في 

قضاء سنجار غرب مدينة الموصل.
»مقاتلي�ن  إن  المص�در   وق�ال 
ايزيديي�ن اكتش�فوا مقب�رة جماعية 

تض�م رفات نح�و 20 جثة م�ن ابناء 
نس�اء  بينه�م  االيزيدي�ة  الطائف�ة 
واطف�ال، ف�ي المنطق�ة الواقعة بين 
ناحي�ة الس�نون ومجم�ع خانص�ور 
ش�مال قض�اء س�نجار غ�رب مدينة 

الموصل«.
وأض�اف المصدر ال�ذي طلب عدم 
الكش�ف ع�ن اس�مه، أن »المغدورين 

قتل�وا م�ن قب�ل تنظي�م داع�ش أبان 
دخول التنظيم الى قضاء س�نجار في 

شهر آب الماضي«.
وكان�ت مديرية ش�ؤون اإليزيدية 
في إقليم كردس�تان ع�ن العثور على 
للضحاي�ا  جماعي�ة  مقاب�ر  تس�عة 
اإليزيديين الذين ت�م قتلهم على أيدي 

تنظيم »داعش« في منطقة سنجار.

املوصل: اكتشاف مقربة مجاعية لاليزيديني يف سنجار
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            بغداد / المستقبل العراقي

وعد وزير النفط عادل عبد المهدي امس االثنين بتعويض الموظفين الذين كانوا محتجزين لدى 
عصابات داعش االرهابية داخل حقل خباز النفطي في محافظة كركوك .

واجتمع عبد المهدي مع الموظفين الذين تم تحريرهم من عصابات داعش التي كانت تحتجزهم 
داخل سرداب في حقل خباز بكركوك.

وق�ال عبد المهدي مخاطب�ا الموظفين خالل االجتماع على ان » أهم أم�ر هو لقائي بكم وانتم 
ابط�ال وفخ�ر للش�عب العراقي ، ووع�د بتعويضهم عن االض�رار التي لحقت بس�ياراتهم واالمور 

المادية« . 
ووص�ل وزير النفط ع�ادل عبد المهدي امس االثنين الى محافظ�ة كركوك ؛ لالطالع على حقل 

»خباز« النفطي بعد تحريره من عصابات داعش االرهابية .
واعل�ن تخصيص كوادر فنية من الوزارة إلخماد الحرائق واصالحها في حقل »الخباز« النفطي 

في منطقة مال عبد الله . 

وزير النفط: سنعوض املوظفني الذين احتجزهم »داعش« يف »اخلباز«

       المستقبل العراقي / علي الكعبي

ل�م يجد »داعش« المنه�زم في كركوك 
اية وسيلة للتغطية على خسائره الكبيرة 
س�وى االقدام على حرق االب�ار النفطية, 
فس�ماء المحافظة غطتها »كتلة سوداء« 
ج�راء ه�ذا الح�ادث, بينم�ا تح�دث وزير 
النف�ط ع�ن بدء عملي�ات اخم�اد الحرائق 

واعادة تاهيل االماكن المتضررة.
الجمع�ة،  »داع�ش«،  عناص�ر  وش�ن 
هجوم�اً واس�عاً عل�ى محافظ�ة كركوك 
من ثالثة محاور، فيما اندلعت اش�تباكات 
عنيف�ة بينه�م وبي�ن ق�وات البيش�مركة 
جنوب�ي المحافظ�ة أس�فرت ع�ن مقت�ل 
وإصابة العش�رات من ارهابي�ي التنظيم, 
بعده�ا تحدثت البيش�مركة عن اس�تعادة 

المناطق المغتصبة.
وشّبه وزير النفط عادل عبد المهدي ما 
فعله تنظيم )داعش( من حرق آبار النفط  
ف�ي محافظة كركوك ب�«ما فعله المقبور 
صدام حس�ين بحقول النف�ط الكويتية«، 
وفيم�ا اك�د أن هناك خس�ائر كبيرة جراء 
اإلنت�اج بحق�ل خب�از واحت�راق  توق�ف 
آب�اره، دعا الحكوم�ة المركزية لالهتمام 
بكركوك واس�تثمار محطات إنتاج النفط 

وحقولها.
وقال عادل عبد المهدي في حديث لعدد 
من وس�ائل اإلعالم، على هام�ش زيارته 
لحق�ل خباز النفطي جنوبي غرب كركوك 
أمس، إن »تنظيم )داعش( فعل بآبار حقل 
خب�از النفطي الث�الث كما فع�ل المقبور 
ص�دام حس�ين بآب�ار النف�ط الكويتية«، 
مؤكداً أن »هناك خسائر كبيرة جراء توقف 

اإلنتاج بحقل خباز واحتراق آباره«.
وأضاف عب�د المه�دي أن »المباش�رة 
بإص�الح األض�رار ف�ي حقل خباز س�يتم 
بعد تقدير حجمها«، مشيراً إلى أن »الفرق 

الفنية باشرت بإخماد الحرائق فعلياً«.
ودعا عبد المهدي، الحكومة المركزية، 
إلى »االهتمام بكركوك واستثمار محطات 
إنت�اج النفط وحقوله�ا لمصلحة كركوك 
والع�راق«، واصف�ا كرك�وك ب��« أم آبار 

النف�ط ف�ي الع�راق ومنه�ا خ�رج النفط 
ويجب أن تصان وتسند«.

ب�«ق�وات  المه�دي،  عب�د  وأش�اد 
البيش�مركة لدوره�ا البطول�ي ف�ي ص�د 
هج�وم )داعش( عل�ى كرك�وك وتكبيده 

مئات القتلى«، مؤكداً أن »البيشمركة جزء 
من منظومة القوات المسلحة العراقية«.

وكان النظ�ام المقب�ور ق�د عم�د قبل 
انس�حابه م�ن دول�ة الكويت إب�ان حرب 
إل�ى   1991 الع�ام  ف�ي  الثاني�ة  الخلي�ج 

إحراق حقول النفط، مما تس�بب بخسائر 
اقتصادية جسيمة.

ووصل وزي�ر النفط عادل عبد المهدي 
إلى محافظة كركوك لإلطالع على حقول 
كركوك النفطية وعملية اإلنتاج فيها، فيما 

زار حق�ل خب�از النفطي بع�د يومين على 
تحريره من سيطرة تنظيم )داعش(.

وكان مصدر في ش�ركة نفط الش�مال 
قد ذكر بأن فرق الصيانة باش�رت بإخماد 
حري�ق أضرمه عناص�ر تنظي�م )داعش( 
ف�ي بئري�ن بحقل خب�از النفط�ي، غربي 
كرك�وك،)250 ك�م ش�مال بغ�داد(، بع�د 
الموظفي�ن  س�راح  وإط�الق  تحري�ره 

المحتجزين.
البيش�مركة  وكان�ت قي�ادة عملي�ات 
ف�ي محافظ�ة كرك�وك أعلن�ت، الس�بت 
الماض�ي،)31 كانون الثان�ي 2015(، عن 
تحرير المحتجزين في حقل خباز النفطي، 
غرب كركوك،)250 كم شمال بغداد(، من 
قبل تنظيم )داعش(، فيما أكدت أن الحقل 
ت�م تحريره  ب�«الكامل« م�ن قبل القوات 
األمنية. واحتجزت عناصر تنظيم )داعش( 
مؤخرا 24 موظفاً في حقل خباز النفطي 
غرب كركوك،)250 كم شمال بغداد(، فيما 

توقفت عمليات اإلنتاج في الحقل.
البيش�مركة م�ن اس�تعادة  وتمكن�ت 
الس�يطرة على حقل خب�از النفطي، غرب 
كركوك بعد س�اعات من س�يطرة عناصر 
تنظي�م )داع�ش( عليه، حيث ف�ر عناصر 
التنظيم االرهابي خارج الحقل بعد تفخيخ 

المكاتب والطرق داخل الحقل.
ويعد حقل خباز النفطي واحداً من أكبر 
الحقول النفطية في كركوك ويضم قرابة 
400 بئ�ر نفطي�ة وينت�ج 35 أل�ف برميل 
يومياً، وس�بق أن تعرضت س�بع آبار فيه 
خالل السنوات الماضية، الى عمل تخريبي 

استغرق أسابيع إلخماد النيران فيها.
كرك�وك  جنوب�ي  مناط�ق  أن  يذك�ر 
وغربيه�ا، تخضع لس�يطرة )داعش( منذ 
العاش�ر من حزيران 2014 المنصرم، وأن 
ع�دد النازحين إلى كركوك يصل إلى قرابة 

نصف مليون شخص.

»داعش« يستعيد كارثة »حرب اخلليج« يف حقل »اخلباز« بكركوك
سماء المحافظة تحولت الى »كتلة سوداء« بعد اشتعال النار في اآلبار

     المستقبل العراقي/ نهاد فالح

االرهاب�ي,  تنظيم«داع�ش«  ح�اول 
امس االثنين, التسلل الى منشاة »المثنى 
الكيمياوي�ة« الواقعة ش�مال العاصمة 
بغ�داد, لكن القوات االمني�ة تصدت له, 
وقتلت العشرات من عناصره االرهابية 

بينما الذ االخرون بالفرار.
ورغم الكالم بش�ان ع�دم احتواءها 
على »مواد خطرة«, يش�ير هذا التطور 
الس�تخدام  يس�عى  »داع�ش«  ان  ال�ى 

اسلحة ومس�تلزمات كيمياوية موجود 
في هذه المحطة.

وس�بق ل�وزارة الدف�اع االمريكي�ة 
الم�واد  ان  اعلن�ت  ان  )البنتاغ�ون( 
الموجودة بتلك المنش�أة ليست صالحة 
لالستخدام، وانها لن تشكل تهديداً على 

أي احد.
وبالتزامن مع الهجوم على منش�ات 
التنظي�م  تبن�ى  الكيمياوي�ة,  المثن�ى 
الذين  االنتحاريين  التفجيرين  االرهابي 
استهدفا سوقاً لبيع المالبس العسكرية 

في منطقة الباب الشرقي، وسط بغداد 
الجمعة الماضي.

وزارة  باس�م  المتح�دث  وق�ال 
الداخلي�ة العمي�د س�عد معن ف�ي بيان 
تلقت »المس�تقبل العراق�ي« إن »قيادة 
الش�رطة االتحادية ش�نت هجوماً على 
مجاميع لتنظيم داعش حاولت التس�لل 
عبر طريق س�امراء – الفلوجة بالقرب 
من منش�أة المثنى الكيمياوية، ش�مال 

بغداد«.
واض�اف ان قيادة الش�رطة تمكنت 

من قتل العش�رات م�ن الدواعش، فيما 
الذ الباقون بالفرار.

وابلغ العراق في التاس�ع من ش�هر 
تم�وز الماض�ي األم�م المتح�دة ب�أن 
ارهابيي تنظيم »داعش« س�يطروا على 
منش�أة س�ابقة لألس�لحة الكيميائي�ة 
شمال بغداد، واس�تولوا على مابها من 

مواد كيمياوية.
وكان�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد ق�د 
اعلنت في نهاية تشرين االول من العام 
الماض�ي ع�ن تحري�ر منش�أة المثن�ى 

الكيمياوي�ة من س�يطرة تنظيم داعش 
االرهابي. على صعيد اخر, أعلن تنظيم 
)داعش(، امس االثنين، مس�ؤوليته عن 
التفجيرين االنتحاريين الذين اس�تهدفا 
س�وقاً لبي�ع المالب�س العس�كرية في 
منطق�ة الباب الش�رقي، وس�ط بغداد، 
فيم�ا أك�د أن االنصاري والك�ردي نفذا 

التفجيرين.
وقال تنظيم االرهابي في بيان نش�ر 
عل�ى مواق�ع الكتروني�ة تابعة ل�ه ، إن 
»االنتح�اري ابو دجان�ة االنصاري نفذ 

عملية استشهادية بسوق بيع المالبس 
ف�ي بغ�داد وح�ال وص�ول تعزي�زات 
عسكرية لموقع التفجير قام ابو عائشة 

الكردي بتفجير نفسه بحزام ناسف«.
وكان مص�در في وزارة الداخلية أكد 
أن 24 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح 
بتفجيرين استهدفا سوقاً لبيع المالبس 
العس�كرية في منطقة الباب الش�رقي، 
وس�ط بغداد، فيما أش�ار مص�در طبي 
في وزارة الصحة أن الحصيلة بلغت 30 

قتيالً وجريحاً.

»داعش« يسعى إىل »جمزرة«جديدة.. ويفشل بالتسلل اىل منشأة »كيمياوية«
ابو دجانة والكردي وراء انفجار الباب الشرقي

البيشمركة مستعدة للتفاوض مع »داعش« الستعادة »45« أسريًا
       المستقبل العراقي / فرح حمادي

كش�ف أربيل، أمس االثنين، عن أوامر لرئيس 
اقليم كردس�تان مس�عود بارزاني بالتحقيق مع 
قادة ف�ي ق�وات البيش�مركة النس�حابهم أمام 
تقدم مقاتلي »داعش« في بعض مناطق االقليم، 
فيما أبدت قيادة هذه القوات اس�تعدادها لتبادل 

االسرى مع التنظيم.
وأمر بارزاني، القائد العام لقوات البيشمركة، 
بتشكيل لجنة خاصة مهمتها التحقيق مع القادة 
المتهمي�ن باإلنس�حاب م�ن جبه�ات القتال مع 

تنظيم »داعش«. 
البيش�مركة  ش�ؤون  لجن�ة  رئي�س  وق�ال 
والش�هداء وضحايا اإلب�ادة الجماعي�ة النيابية 
آري هرس�ين أنه »من المق�رر محاكمة عدد من 
الضباط والقادة في البيش�مركة ممن انس�حبوا 
م�ن المعارك م�ع تنظيم )داعش( وتس�ببوا في 

استشهاد العشرات من المقاتلين االكراد«.
وأض�اف أن »اس�تمرار المع�ارك م�ع داعش 
ش�غل وزارة البيش�مركة عن متابعة الموضوع 

في الوق�ت الحالي إال أن الجه�ات المختصة في 
ال�وزارة س�تقوم بفتح محاض�ر بقضايا هؤالء 
الق�ادة والضب�اط، ف�ور انته�اء المعرك�ة م�ع 
التنظيم وس�يتم تقديمهم إلى القضاء العسكري 
لمحاكمته�م وف�ق القواني�ن ذات العالق�ة، كما 

نقلت عنه وكالة »رووداو« الكردية.
ومن جهته، اش�ار مسؤول قوات البيشمركة 
عل�ى مح�ور الخ�ازر فري�دون جوانروي�ي الى 
العس�كريين  والمس�ؤولين  الق�ادة  »بع�ض  أن 
تسببوا بانس�حاب قوات البيشمركة أمام تنظيم 
)داع�ش( على عدة مح�اور للقتال م�ع التنظيم 
خصوصاً في قضاء س�نجار مطلع اب الماضي، 
وتم اعتقالهم بأوامر مباش�رة م�ن القائد العام 
لق�وات البيش�مركة مس�عود بارزان�ي«، مؤكًدا 
على انه ستتم محاكمته فور انتهاء المعركة مع 

التنظيم. 
أم�ا األمين الع�ام ل�وزارة البيش�مركة جبار 
الياور فقد اوضح أن بارزاني أمر بتش�كيل لجنة 
خاص�ة مهمتها التحقي�ق مع الق�ادة المتهمين 
باإلنس�حاب م�ن جبهات القت�ال، لكن�ه قال أن 

اللجنة لم ترفع حت�ى اآلن أي تقرير حول نتائج 
تحقيقاتها.

من جانب آخ�ر، أبدت وزارة البيش�مركة في 
حكومة اقليم كردستان العراق استعدادها لتبادل 

اسراها مع اسرى تنظيم »داعش« لديها.
ج�اء ذلك خالل اجتماع لعدد من ذوي مقاتلي 
البيشمركة االسرى لدى تنظيم داعش، بمحافظ 
كرك�وك نجم الدين كريم للمطالب�ة بالعمل على 
تحري�ر أبنائه�م، مؤكدين أنهم لم يتلقوا س�وى 
تعهدات وقتية  وناش�دوا القي�ادة العامة لقوات 

البيشمركة بذل ما بوسعها لتحريرهم.
ونظ�م العدي�د من أهال�ي محافظ�ة كركوك 
الش�مالية تظاه�رة للمطالب�ة بتحري�ر مقاتلي 
البيشمركة االسرى لدى تنظيم داعش في قضاء 
الحويج�ة، وم�ن بينه�م ذوو افراد البيش�مركة 
األسرى الذين قالوا إنهم تلقوا معلومات تفيد بأن 

أبناَءهم أسرى في قضاء الحويجة بالمحافظة.
وقد أبدت وزارة البيشمركة استعدادها لتنفيذ 
أي نوع م�ن التبادل من أجل تحرير البيش�مركة 
االس�رى،  لكنه�ا أش�ارت إلى أن تنظي�م داعش 

يطال�ب بجثث قت�اله وليس عناصره األس�رى. 
وق�ال وكيل ال�وزارة أنور الح�اج عثمان: »نحن 
مس�تعدون لتبادل جثة الش�هيد بعشر جثث من 
داعش، لكنهم لم يطلبوا تبادل االس�رى االحياء، 
وحددوا لن�ا جثث عدد من مس�لحيهم ويريدون 

تبادلها«.
ويوجد حاليا 17 مقاتالً من قوات البيشمركة 
أس�رى لدى تنظيم »داعش« أسروا في المعركة 
االخيرة الت�ي دارت بين الجانبين جنوب كركوك 
الجمعة الماضي، بينما قتل من التنظيم أكثر من 
80 مس�لًحا. وأكد عثم�ان وقوع أكث�ر من 200 
جثة لمس�لحي داعش بيد البيش�مركة خالل تلك 

المعارك .
وم�ن جهته، قال مص�در في اللجن�ة األمنية 
بمجل�س محافظ�ة كرك�وك الي�وم إن »داعش«  
تمك�ن خ�الل هجوم�ه األخير عل�ى كركوك من 
أس�ر 45 عنصراً من قوات البيش�مركة الكردية.  
وأوض�ح أن التنظي�م اقت�اد األس�رى ال�ى جهٍة 
مجهولة .. مش�يراً الى أن وزارة البيش�مركة لم 
تعلن رس�مّياً ع�ن هؤالء األس�رى وتح�اول أن 

تستعيدهم من التنظيم، مؤكداً أن البشمركة ليس 
لديها أّي أسير من التنظيم لمبادلته باألسرى .

وكان محاف�ظ كركوك نج�م الدين كريم قال 
خالل زيارته لمواقع انتش�ار قوات البيش�مركة 
جنوب كركوك مؤخًرا في مكتب الخالد وتل الورد 
ومريم بي�ك ومال عبد الله وحق�ل خباز النفطي 
أن عناصر داعش دخلوا لبعض المواقع  الجمعة 
الماضي، وهاجموا كركوك من عدة محاور لكن 
قوات البيش�مركة وبمس�اندة كبيرة من طيران 
التحال�ف الدول�ي ع�ززت قدراتها واس�تطاعت 
تحرير تلك المناطق وقتل 300 إرهابي . واوضح 
أن البيش�مركة ليس�ت لديها مش�كلة ف�ي العدد 
والق�وات مطالًب�ا الحكوم�ة االتحادي�ة بمده�ا 
باالسلحة واالعتدة واس�تمرار إسنادها من قبل 

الطيران الدولي.
وتخوض قوات البيشمركة معارك مع تنظيم 
»داعش« في العديد م�ن المناطق الواقعة خارج 
اقليم كردس�تان مث�ل مخمور وزمار وس�نجار 

وكركوك وديالى.
 سفارتها في بغداد في اقرب وقت.

بارزاني يلوح بمعاقبة ضباط »كبار« النسحابهم من القتال
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وقال الجن�رال جوناثان ش�و الذي تقاعد 
س�نة 2012 م�ن منصب�ه كمس�اعد لرئي�س 
اركان الجيش البريطان�ي لصحيفة التلغراف 
البريطاني�ة أن قط�ر والمملك�ة الس�عودية 
هما المس�ؤولتان بالدرجة األولى عن صعود 
اإلس�ام المتط�رف ال�ذي أدى ال�ى تكوي�ن 
“داعش”.وق�د انفق�ت الدولت�ان الخليجيتان 
ملي�ارات الدوالرات لنش�ر تفس�ير لاس�ام 
جهادي متطرف مستمد من عقيدة محمد بن 
عب�د الوهاب احد علماء الق�رن القرن الثامن 
عش�ر.ولكن هذا التنظيم ال�ذي صنعوه يمثل 
االن تهدي�دا لهم اكثر مما يمث�ل لبريطانيا او 
أمريكا، فقد تعهد تنظيم “الدولةاإلس�امية” 
والقطري�ة،  الس�عودية  األنظم�ة  بإس�قاط 

واصفا اياهما كبؤر للفساد والرذيلة.
وقال الجنرال شو انه حتى قطر والمملكة 
العربي�ة الس�عودية لديهم�ا أس�باب خاصة 
لمحارب�ة ايدلوجية “داع�ش”، ومن المرجح 
ان الهجوم االعسكري الغربي السقاط  حركة 

اإلرهاب لن يكون بمفرده ذا جدوى.
ويج�د ش�و ان ه�ذه القنبل�ة الموقوت�ة 
الت�ي تش�عل فتيله�ا الس�لفية الوهابية ضد 
العال�م باجمع�ه والت�ي تخفيها تح�ت غطاء 
التعلي�م ويتم ادامة فتيلها باموال الس�عودية 
وقط�ر يجب ان يتم ايقافه�ا، مبينا ان العاج 
الحقيقي هو شن حرب ايدلوجية فكرية بدال 

عن المعركة العسكرية.

والجن�رال ش�و ال�ذي يبلغ م�ن العمر 57 
س�نة تقاعد من الجي�ش البريطان�ي بعد 31 
س�نة قضاها ف�ي الخدمة كان قائ�دا لفصيل 
م�ن المظليين خاض معرك�ة جبل لونكدون، 
التي كان�ت المعركة األكث�ر دموية في حرب 
فوكان�د م�ع االرجنتين، وكان مش�رفا على 
انس�حاب الجيش البريطاني م�ن البصرة في 
جنوب العراق. وبحكم عمله كمساعد لرئيس 
متخصص�ا  كان  البريطان�ي  الجي�ش  اركان 
في ش�وؤن مكافح�ة اإلرهاب والسياس�ات 

األمنية. 
وه�ذا م�ا يجعل�ه م�دركا تمام�ا بم�دى 
محدودية خيار القوة العسكرية. وهو يعتقد 
ان “داع�ش” ال يمك�ن ان يهزم اال بالوس�ائل 
السياس�ية وااليدلوجي�ة وس�وف ل�ن تؤدي 
الضربات الجوية الغربية في العراق وسوريا 

في رايه اال الى نجاح تكتيكي مؤقت.
ويلفت ش�و ان�ه عندما نتكل�م عن صراع 
أيديولوج�ي ف�ان مح�ور ه�ذا الص�راع ه�و 
الس�عودية وقطر، فجذر المشكلة يرجع الى 
ك�ون هذي�ن البلدين هم�ا البلدي�ن الوحيدين 
في العالم الذين يعدان الس�لفية الوهابية دينا 
رس�ميا للدول�ة، و”داعش” ما ه�ي اال تعبير 

عنيف عن السلفية الوهابية.
الرئي�س لداع�ش  ويضي�ف ان “التهدي�د 
ه�و ليس لنا ف�ي الغرب بل للمملك�ة العربية 
الس�عودية ودول الخليج األخرى، في الوقت 

الذي ال تؤدي فيه كل من قطر والس�عودية اال 
أدوارا صغيرة في الحملة الجوية ضد داعش، 
فقطر تش�ارك بطائرتين والس�عودية بأربع 
طائ�رات فقط في الوقت ال�ذي يجب عليهما، 
ان يكونا في مقدم�ة الحملة واألكثر من ذلك 

ان يقودا الحملة األيديولوجية ضد داعش”.
ويقول شو ان الغارات التي تشنها طائرات 
التحالف لن يكون بإمكانها إيقاف الدعم الذي 
يأتي من الش�عب ف�ي قطر والس�عودية لهذا 

الن�وع من االعم�ال اإلرهابي�ة، ويضيف هذه 
هي المس�الة الت�ي يجري تجاهله�ا، فالعمل 
العس�كري في حالة نجاحه س�وف لن يكون 
اكث�ر من ح�ل تكتيكي للمش�كلة المباش�رة 
الحالي�ة ولكن�ه ال يحل المش�كلة األساس�ية 
للس�لفية الوهابي�ة بوصفها عقي�دة وثقافة 
والت�ي خرج�ت ع�ن الس�يطرة - وه�ي االن 
تشكل األس�اس األيديولوجي لداعش– والتي 
سوف تس�تمر في الوجود حتى ان تمكنا من 

إيقاف تقدمه في العراق.
ويبين الجنرال ش�و ان مقاربة الحكومات 
لمش�كلة داعش هي أساسا مخطئة، فالناس 
يعاملون المشكلة على انها مشكلة عسكرية 
وه�ذا باعتق�ادي خط�ا ف�ي فهم المش�كلة. 
وقلقي األساسي هو اننا مازلنا نعيد األخطاء 
نفسها التي ارتكبناها في أفغانستان والعراق: 
وضع الحل العس�كري في المقدمة والتركيز 
على التهديد المباش�ر دون ان نعالج المشكلة 

السياسية االساس�ية واسبابها، والخطر باق 
في الحالتي�ن فنحن نعالج االع�راض ونهمل 

األسباب.
ويقول الجنرال شو ان هدف داعش الرئيس 
هو اسقاط أنظمة الحكم في الشرق األوسط 
وليس ضرب األهداف الغربية ويتس�ائل فيما 
اذا كان قت�ل رهينتين بريطانيي�ن ورهينتين 
أمريكيين يعد س�ببا كافيا لتبرير الحملة على 

“داعش”.

   المستقبل العراقي/ ترجمة رحيم شامخ

القائد السابق للقوات الربيطانية يف العراق: الوهابية السعودية صنعت »داعش«
قال القائد السابق للقوات البريطانية 
في العراق ان قطر والسعودية قامتا 

باشعال فتيل قنبلة موقوتة من خالل 
تمويلهما لنشر اإلسالم المتطرف

في مختلف انحاء العالم

    بغداد/ المستقبل العراقي 

أعلنت قيادة عمليات البصرة عن وصول قوات 
من الجيش لتتمركز في شمال المحافظة وتنفذ 
خطة لتجريد العش�ائر من س�احها المتوس�ط 
والخفي�ف ف�ي األماك�ن الت�ي ش�هدت نزاعات 
مسلحة بين العشائر، فيما أعلن محافظ المدينة 
عن تشكيل لجنة مدنية لمعالجة الخافات كافة 

بين عشائر شمال المحافظة.
وق�ال قائ�د عملي�ات البص�رة الل�واء الركن 
س�مير عبد الكري�م إن »قوات عس�كرية وصلت 
ش�مال البص�رة تعمل عل�ى اعتقال المس�لحين 
والخارجين ع�ن القانون، فضاً عن تنفيذ خطة 
للتفتيش ومداهمة المن�ازل لتجريد األهالي من 
األس�لحة المختلفة الت�ي بحوزته�م«. وأوضح 
أن »الحملة س�تبدأ بتجريد األهالي من األسلحة 
كافة في المناطق التي ش�هدت أخيراً اشتباكات 
مس�لحة، إلى حين عودة الحي�اة الهادئة واتفاق 

العشائر على تس�وية الخافات بينها«. وأضاف 
أن »النزاعات تؤثر على عمل الش�ركات األجنبية 
الت�ي تعم�ل ف�ي ش�مال المحافظة بع�د إعان 
استيائها من هذه النزاعات العشائرية المسلحة، 
وهذا ما يؤثر بالتأكيد على سمعة االستثمار في 
ه�ذه المنطقة من المحافظ�ة المعروفة بغناها 
النفط�ي، ما يضّيع عل�ى المحافظ�ة فرصاً في 

جذب االستثمارات«. 
وكانت منطقة الهارثة ش�مال البصرة )590 
كلم جنوب بغداد( شهدت نهاية األسبوع الماضي 
نزاعاً عشائرياً استخدمت فيه األسلحة الخفيفة 
والمتوسطة وتسبب بقطع الطريق الدولي لنقل 
ال�ركاب والبضائع بي�ن البص�رة والمحافظات 

الواقعة وسط الباد وشمالها.
إلى ذلك أعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي 
ع�ن تش�كيل لجن�ة برئاس�ته وعضوي�ة القادة 
األمنيين وبعض ش�يوخ العش�ائر لحل النزاعات 
العش�ائرية التي تحصل ف�ي مناطق متعددة من 

المحافظة. وذكر بيان للمحافظة أن »المحافظة 
ألزمت العشائر بتوقيع وثيقة الشرف بين شيوخ 
ووجه�اء عش�ائر ش�مال البصرة لمن�ع إطاق 
الن�ار العش�وائي وتصفير النزاعات العش�ائرية 
والخ�روج بحل�ول للملف�ات العالق�ة كاف�ة في 
المحافظة والتي هي سبب اندالع االشتباكات«. 
وأضاف أن »المحافظة وبعد الفراغ األمني الذي 
ش�هدته البص�رة نتيج�ة ذهاب الق�وات األمنية 
المتواج�دة فيه�ا لمقاتل�ة تنظيم�ات اإلره�اب 
والجريمة في ش�مال العراق، ازدادت نتيجة ذلك 
النزاعات العشائرية وإطاق النار العشوائي في 
مختلف المناس�بات، واتخذت الحكومة المحلية 
ف�ي البص�رة جملة من الخط�وات للحد من هذه 
الظواهر الس�لبية«.وزاد أن »المحافظة حصلت 
على موافقات مبدئية وصاحيات حول التصرف 
األمني في مثل هكذا حاالت، وس�نعمل في بادئ 
األمر على نزع الس�اح المتوسط الذي استخدم 
في المعارك التي تس�ببت في تعطيل النشاطات 

االستراتيجية في المحافظة«.
وش�كلت محافظة البصرة في تشرين األول 
الماض�ي قوة قوامها 200 عنص�ر أمني إلطفاء 
أي نزاع عش�ائري قبل تفاقم�ه، إال أن النزاعات 
اندلعت بين عش�ائر بن�ي مالك قب�ل بداية العام 
الجاري ومن ث�م اندلعت في مناطق قريبة منها 
نزاعات أخرى بين عش�ائر الكناص والشغانبة، 
م�ن  العش�رات  النزاع�ات  ه�ذه  ضحي�ة  وراح 
المواطنين المنتمين إلى العشائر المتنازعة على 

طريقة »القتل على الهوية العشائرية«.
وقال مستش�ار رئيس الجمهورية لش�ؤون 
العشائر في المنطقة الجنوبية داغر الموسوي، 
إن »كثيراً من الحوادث التي تحصل بين العشائر 
هي سلبية وتتنافى مع أعراف المجتمع العراقي 
وتوجيه�ات المرجعي�ة الديني�ة، كونه�ا تؤدي 
ف�ي الغال�ب إلى مقت�ل الكثي�ر م�ن المواطنين 
األبرياء بس�بب النزاعات التي تحصل بين الحين 

واآلخر«.

البرصة تشن محلة أمنية لتجريد العشائر من سالحها

    بغداد/ المستقبل العراقي 

اجت�اح مس�لحو تنظي�م  عندم�ا 
ف�ي  المركزي�ة  المكتب�ة  “داع�ش” 
الموص�ل، في وقت س�ابق م�ن هذا 
الش�هر، كانوا في مهمة لتدمير عدو 

مألوف هو أفكار اآلخرين.
وقال سكان إن المتطرفين حّطموا 
األقف�ال، الت�ي كان�ت تحم�ي أكب�ر 
مس�تودع للكتب في المدينة الواقعة 
شمالي العراق، وحملوا حوالي 2000 
كت�اب، بما في ذلك قص�ص األطفال 
والش�عر والفلس�فة، ومجل�دات عن 
الرياضة والصحة والثقافة والعلوم، 
في ست ش�احنات من طراز بيك أب، 

وتركوا النصوص اإلسامية فقط.
وق�ال أح�د الس�كان إن مس�لحاً 
ملتحياً ف�ي زّي تقلي�دي أفغاني قال 
له�م إن “ه�ذه الكت�ب ت�رّوج للكفر 
لذل�ك  الل�ه،  عصي�ان  إل�ى  وتدع�و 
ستحرق”، مضيفاً أن “المسؤول في 
التنظي�م ألقى كلمت�ه المرتجلة أثناء 
تعبئ�ة اآلخري�ن للكت�ب ف�ي أكياس 

الطحين الفارغة”.
من�ذ  التنظي�م،  أعض�اء  وس�عى 
سيطرته، إلى تطهير المجتمع من كل 
ما ال يتوافق مع تفس�يرهم لإلسام، 
ودم�روا بالفع�ل العديد م�ن القطع 
األثرية الت�ي اعتبروه�ا وثنية، حتى 
المواق�ع اإلس�امية الت�ي اعتبروها 
وثنية. وأصبحت الكتب حالياً بش�كل 

متزايد مستهدفة أيضاً.
وأخفى سكان يقيمون بالقرب من 

المكتبة المركزية بعض المخطوطات 
الت�ي تع�ود إل�ى ق�رون مض�ت في 
منازلهم، وذلك بعد الغزو الذي قادته 
الواليات المتح�دة في 2003، وأطاح 
بصدام ، إال أنه هذه المرة جعل تنظيم 
“الدولة اإلس�امية” عقوبة مثل هذه 

األفعال الموت.
وُيعتق�د أن م�ا ُدّمر ف�ي المكتبة 
المركزي�ة م�ن مجموع�ات يش�مل 
الصحف العراقية التي يعود تاريخها 

إلى أوائل القرن العشرين، والخرائط 
والكتب من اإلمبراطورية العثمانية، 
ومجموعات كت�ب قدمتها نحو 100 

من العائات الراسخة في الموصل.
واقتحم مس�لحون مكتبة جامعة 
الموص�ل، بعد يوم م�ن نهب المكتبة 
ف�ي  الن�ار  وأضرم�وا  المركزي�ة، 
مئات م�ن كتب العل�م والثقافة أمام 

الطاب.
وقال أس�تاذ للتاريخ ف�ي جامعة 

الموص�ل إن “المتطرفي�ن ب�دأوا في 
تدمي�ر مجموعات كتب في المكتبات 
العام�ة األخ�رى الش�هر الماض�ي”، 
وأفاد بوجود أضرار جس�يمة بشكل 
مكتب�ة  ف�ي  للمحفوظ�ات  خ�اص 
ُسنية، وفي مكتبة الكنيسة الاتينية 
وف�ي  س�نة،   265 عمره�ا  البال�غ 
دي�ر اآلب�اء الدوميني�كان، ومكتب�ة 
متح�ف الموص�ل م�ع األعم�ال التي 
يع�ود تاريخه�ا إلى 5000 س�نة قبل 

انتص�اره عل�ى قوات  المياد.ومن�ذ 
الحكومة والس�يطرة عل�ى الموصل 
ف�ي الصي�ف الماض�ي، دم�ر تنظيم 
المواقع  الدولة اإلس�امية عش�رات 
التاريخي�ة، بما في ذل�ك أضرحة في 
مس�اجد أقيم�ت منذ ق�رون لألنبياء 
ش�يث وجرجيس ويونس.من جانبه 
قال النائب العراقي حكيم الزاملي إن 
التنظي�م “ينظر للثقاف�ة والحضارة 

والعلم كأعداء شرسين له”.

»داعش« حيرق آالف الكتب واملخطوطات النادرة يف املوصل

    بغداد/ المستقبل العراقي 

قررت أس�رة تحرير صحيفة “ش�ارلي إيبدو” الفرنس�ية، وقف العمل 
لفترة لم تحدد مدتها، كما لم تكش�ف عن أس�باب قرارها، حس�بما أفادت 
قناة “روس�يا اليوم”.وقالت الصحيفة امس: “أعزاءن�ا القراء، يرغب كل 
فريق ش�ارلي ايبدو بش�كر الجميع على التأييد والتعاطف الكبيرين الذين 
منحتمون�ا إياهما في األس�ابيع الماضية. نحن ال ننس�اكم وس�نعود إلى 

أكشاك الصحف في األسابيع المقبلة”.

    بغداد/ المستقبل العراقي 

رأى رئي�س هيئ�ة األرکان العامة للقوات المس�لحة اإليراني�ة، اللواء 
حس�ن فيروز آبادي، أن الهجمات التي اس�تهدفت مقاّر للجيش المصري 
ف�ي س�يناء، قبل أيام، تخ�دم مصلحة »الكي�ان اإلس�رائيلي«، واصفاً تلك 
الهجم�ات بالمش�بوهة. ونقلت وكال�ة )إرنا( عن آبادي قول�ه، إن »الذين 
يهاجمون مقار الجيش المصري ويقتلون العسكريين، أياً کانوا، يعلمون 
أو ال يعلم�ون، هم يقفون إل�ى جانب الكيان الصهيون�ي الغاصب«.أيضاً، 
عبرت الخارجية اإليرانية عن اس�تنكارها الح�ادث الذي يهدف إلى »إلهاء 
الدول اإلس�امية والمنطقة بالقضايا الهامشية وإبعادها عن أولوية دعم 
الشعب الفلس�طيني والدفاع عن القدس«.وكان مس�اعد وزير الخارجية 
اإليراني، حس�ين أمير عبد اللهيان، قد التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيس�ي، على هام�ش قمة االتحاد األفريقي في ادي�س ابابا في أثيوبيا. 
وتباح�ث الرج�ان في تط�ورات المنطقة، كم�ا أكدا معارض�ة »األعمال 

اإلرهابية في المنطقة وخاصة سوريا والعراق، وكذلك سيناء«.

    بغداد/ المستقبل العراقي 

ذك�رت صحيف�ة “دايلي تلغراف” البريطانية أن مبّش�راً مس�يحياً في 
لن�دن يدع�ى دانيال داونير ق�د يمتلك معلوم�ات قيمة ح�ول رجل تتهمه 
الس�لطات البريطانية بأنه متواطئ مع “الجه�ادي جون” الذي يعتبر من 
أكب�ر مجرمي تنظيم “الدولة اإلس�امية في العراق والش�ام”- “داعش”.

وأضاف�ت الصحيفة أن “دانيال داونير وهو غي�ر متهم بارتكاب أي جرم، 
تسلم رسالة من قبل نيرو سرافيا الذي سافر إلى سوريا منذ سنتين طالباً 
منه إرس�ال صورة لطفله الصغير الذي يعيش في بريطانيا مع أمه، وهي 
صديقة سرافيا السابقة”.وأوضحت أن السلطات البريطانية تسعى اليوم 
للحص�ول على أي معلومات عن س�رافيا قبل س�فره إلى س�وريا، بعدما 
تبين أنه كانت لديه معلومات مس�بقة عن عمليات ذبح لتنظيم “داعش”.

وأش�ارت إلى أن سرافيا غّرد على موقع “توتير” بأنه يمتلك أسلحة ولديه 
أس�لحة خاصة بما فيها مس�دس “غل�وك “19، مضيفاً أن هذا المس�دس 
مطابق للمس�دس الذي كان يحمله “ الجهادي جون” الذي نفذ 9 عمليات 
ذبح لرهائن س�قطوا أس�رى لدى التنظيم، من بينه�م اآلن هينيغ وديفيد 
هاينس.وجاء في التقرير أن س�رافيا أرس�ل إلى داونير صورة يظهر فيه 
أنه في بلد مس�لم، وبأنه مؤيد لتنظيم “داعش”.وس�رافيا ولد في أنغوال، 
وتعّمد في الكنسية الكاثوليكية ثم عاش في البرتغال قبل أن ينتقل للعيش 
في بريطانيا مع أمه وأخته.وكان سرافيا مواظباً على الصاة في الكنسية 
في منطقة وولتمس�تو في لندن، إال أنه اعتنق اإلسام في العام 2012 ثم 
س�افر إلى س�وريا، حيث يعتقد انه أنجب 4 أطفال هناك إضافة إلى طفل 
واحد في لندن.وأكد كاتب التقرير أن الشرطة البريطانية التي حلّلت بدقة 
نش�اطات س�رافيا على مواقع التواصل االجتماع�ي، تمكنت من االتصال 

بأخيه الذي يعيش في البرتغال لمعرفة نشاطاته.

»شاريل إيبدو« تعّلق إصداراهتا!

طهران: االرهابيون خيدمون 
الكيان الصهيوين

تلغراف: مبرش بريطاين يملك 
معلومات عن »اجلهادي جون«

    بغداد/ المستقبل العراقي 

م�ع  لق�اءات  أيزيدي�ة  ش�خصيات  تعق�د 
المس�ؤولين العراقيين لتطوي�ق تداعيات تعرض 
س�كان قرى عربية في محافظة نينوى لهجمات 
»انتقامية« بتهمة مس�اندة تنظيم »داعش«، فيما 
حذر أحد شيوخ العش�ائر من مخاطر »حقيقية« 
تواجه المناطق المختلطة س�كانياً في ظل غياب 

الدولة والقانون.
وأك�د مس�ؤولون ون�واب عراقي�ون وق�وع 
عمليات »انتقامية« و»مج�ازر« في قرى وبلدات 
عربي�ة في أطراف محافظة نين�وى ومناطق في 
محافظ�ة ديال�ى، عقب اس�تعادتها من س�يطرة 

تنظيم »داعش«.
وأفاد بي�ان أن نائب الرئيس أس�امة النجيفي 
التقى وفد من شيوخ األيزيديين »وأشاد بموقفهم 
الرافض لانتقام، وأبدى دعمه لمحاس�بة كل من 

اقترف جريمة، سواء كان من داعش أو من تعاون 
معها، والذي س�يصب في مصلح�ة بناء عاقات 
قائم�ة على األخوة والع�دل«، ف�ي المقابل حّمل 
الوف�د »داع�ش والمتعاوني�ن معه مس�ؤولية ما 
حدث، فالعش�ائر العربية إخواننا، واألمر متروك 
والمقصري�ن،  المجرمي�ن  لمحاس�بة  للقان�ون 
بعي�داً من الثأر«. وس�بق للنجيف�ي أن اتهم حزب 
»العم�ال الكردس�تاني« بارت�كاب »جرائ�م قتل« 
بحق مواطنين ف�ي نينوى، وطالب حكومة إقليم 

كردستان بفتح تحقيق.
وقال أحد ش�يوخ عش�ائر نينوى، »جرت فعاً 
عملي�ة انتقامي�ة، وقد نفذها مس�لحون موالون 
لح�زب العم�ال الكردس�تاني في ق�رى الجحيش 
التابع�ة لناحية الش�مال قتل خالها 20 ش�خصاً 
وامرأت�ان، وهناك مفقودون«، واس�تدرك: »لكن 
يج�ب التحذي�ر من تهوي�ل الوقائ�ع، إذ إن بعض 
السكان يعيش�ون هاجس ما حل بسكان سنجار 

األيزيديي�ن من ك�وارث، وقد تح�دث تضارباً في 
نقل الوقائع وكل طرف يسردها وفقاً لمصالحه، 
وف�ي الوقت ذات�ه علين�ا أن نقر بوج�ود روحية 
االنتق�ام لدى من تعرض لاعت�داء والترهيب من 
داعش ومن س�اند التنظيم، وه�ؤالء يقولون إنه 
لوال إيواء القرى العربية السنية مسلحيه لما كان 
لألخير القدرة في تنفيذ مآربه«.وعن الموقف من 
»البيش�مركة«، قال إن »سياس�ة إقليم كردستان 
والبيش�مركة تقف بالضد من االنتق�ام، وهذا ما 
أك�ده الق�ادة األكراد خ�ال لقاءاتهم مع ش�يوخ 
عش�ائر نين�وى، وما حص�ل ال يخرج ع�ن كونه 
تصرف فردي«، وحذر من أن »مس�تقبل المناطق 
المختلطة تواجه مخاط�ر حقيقية في ظل غياب 
الدول�ة والقانون، وما حص�ل كان متوقعاً، وبعد 
طرد داعش يجب أن يحاسب كل من ساند اإلرهاب 
حتى بالتصفيق أو التش�جيع وفق�اً للقانون، عدا 

ذلك فإننا سنواجه ما أهو أخطر من داعش«.

جهود أيزيدية لتطويق تفاعالت هجامت عىل قرى عربية
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اعالن غلق
يعل�ن مرصف االتح�اد العراقي بفرع�ه الرئييس 
وف�رع اربي�ل عن غل�ق االكتتاب بأس�هم رشكة 
مؤتة للتحويل املايل م . خ نهاية الدوام الرس�مي 
ليوم 3 / 2 / 2015 وذلك لالكتتاب بكامل االسهم 
املطروحة خالل مدة ) 30 ( يوم  علما ان االكتتاب 

ابتدأ بتاريخ 5 / 1 / 2015 .
مع التقدير

املدير املفوض
مرصف االحتاد العراقي

اعـالن
تعل�ن لجنة البيع وااليج�ار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن 
ايجار )الحوانيت(    املدرجة اوصافها  يف ادناه وذلك بعد مرور )30( 
يوما تب�دا من اليوم التايل لنرش االع�الن يف احدى الصحف اليومية  
فع�ى الراغبني باالش�راك باملزاي�دة  الحضور يف دي�وان البلدية يف  
تمام الساعة العارشة صباحا  مستصحبني معهم وصل التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 30 % من القيمة املقدرة لكام�ل فرة االيجار..  
ونس�خة من هوية االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن  ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة اجور اللجنة واملساندين لها ويف حال حصول 
املزاي�دة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري املزايدة يف الي�وم الذي ييل 
العطل�ة وال يجوز الدخول باملزاي�دة اال صاحب وصل التامينات او 

من يخوله بتوكيل رسمي قانوني.

اعالن غلق
يعلن مرصف اربيل لالستثمار والتمويل م . خ بفرعه 
الرئييس وفرع بغداد عن غلق االكتتاب بأسهم رشكة 
املناف�ع للتحويل املايل م . خ نهاية الدوام الرس�مي 
لي�وم 3 / 2 / 2015 وذلك للكتتاب بكامل االس�هم 
املطروحة خالل م�دة ) 30 ( يوم علما ان االكتتاب 

ابتدأ بتاريخ 5 / 1 / 2015 . مع التقدير

تنويه
 2014/3 املرق�م  اع�الن  يف  س�هوا  ورد 
املنشور يف جريدة املستقبل العراقي العدد 
891  ب�ان بدل االيجار 11000 الف دينار 
خط�أ والصحيح هو بدل االيجار 16000 

الف دينار.
لذا اقتىض التنويه

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنايات القادسية 

العدد 150/ج/2015
اعالن

اىل املتهمني الهاربني
1-قيص جبار كريم العويدي 

2-حيدر مهدي ريكان العويدي 
3-حيدر ملحان رحيم العويدي 

التهامك�م يف الدع�وى الجزائية املرقم�ة 150/ج/2015 
الخاصة باملش�تكي س�عود خليبص ع�الوي وفق احكام 
املادة 1/4/االرهاب ولهروبكم ومجهولية محل اقامتكم 
تقرر تبليغكم اعالنا بصحيفتني محليتني بالحضور امام 
هذه املحكمة صب�اح ي�وم 2015/2/15 ويف حالة عدم 
حضوركم سوف تجري املحاكمة بحقكم غيابيا وحسب 

االصول
القايض

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة/ 2014/1927

التاريخ/ 2015/2/2
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس�ل 2/ 4300م ع ع الس�فحة الواقع يف 
الك�وت العائد   للمدين )طالب س�عيد نارص( املحجوز لق�اء طلب الدائن )امل 
ع�يل جليب (   البالغ  20600000 مليون   دينار فعى الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني  يوما تب�دأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية  وان رسم التسجيل والداللية عى املشري.
املنفذ العدل

املواصفات:
1 � موقعه ورقمه :    العقار تسلسل 2/ 4300م ع ع  السفحة 

2 � جنس�ه ونوعه : ملك رصف كوت/حي الجهاد قرب املدرس�ة دار س�كن لم 
تدرج يف االوصاف     

3 � حدوده واوصافه:    
4 � مشتمالته: 
5 � مساحته:  

6 � درجة العمران: 
7 : الشاغل : املدين نفسه

8 � القيمة املقدرة: فقط سبعون مليون  .

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنايات القادسية 

العدد 147/ج/2015
اعالن

اىل املتهمني الهاربني
1-عقيل حميد ناجي الجبوري 

2-وسام مالك علوان الزغري 
/147 املرقم�ة  الجزائي�ة  الدع�وى  يف  التهامك�م 

ج/2015 الخاص�ة باملش�تكي الح�ق الع�ام وف�ق 
احكام املادة 1/4/االره�اب ولهروبكم ومجهولية 
مح�ل اقامتك�م تق�رر تبليغكم اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة صباح 
يوم 2015/3/26 ويف حالة عدم حضوركم س�وف 

تجري املحاكمة بحقكم غيابيا وحسب االصول
القايض

رقم االخطار
2013/61

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرصة

اىل / املتهم الهارب )الرشطي نارص دينار حس�ن(  املنس�وب اىل 
مديري�ة  رشط�ة   البرصة ملا كن�ت متهما وفق امل�ادة 37/اوال 
وثاني�ا من ق.ع.د لحصول االرضار بالعجل�ة الحكومية املرقمة 

808 شوفر لومينا املستخدمة لدى مركز رشطة ابي الخصيب.
   وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن عى 
ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة 
بالب�رصة خالل م�دة ثالثون يوما من تاري�خ تعليق هذا االعالن 
يف مح�ل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة املوجهة ض�دك وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة 
والغري املنقول�ة ويطلب من املوظف�ني العموميني القاء القبض 
علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام 
االهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة 
اس�تنادا للمادة 69 /اوال وثانيا وثالث�ا ورابعا من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

تنويه
اع�الن  يف  س�هوا  س�قط 
املنش�ور  لق�ب  تس�جيل 
املس�تقبل  صحيف�ة  يف 
العراقي بالع�دد )853( يف 
2014/11/24 اسم املقدم 

عامر هادي عبد .
لذا اقتىض التنويه

اعالن
بناء عى الطلب املقدم من السيد )عماد 
خلف نايف( الذي يطلب فيه تس�جبل 
اللقب من )الفراغ( اىل )البزوني( فمن 
لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها سبعة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف طلب وفق 
احكام امل�ادة )14( من قانون االحوال 

املدنية رقم )65( لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة /وكالة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة/ 2012/1618

التاريخ/ 2015/2/2

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلسل 6300/ب واسط زراعي يف الكوت العائد   للمدين 
)عامر حيدر كريم( املحجوز لقاء طلب الدائن 1 � وليد حس�ني فرحان 2 � قاس�م رحيم 3 
� ع�يل مح�ي   البالغ  .......   دينار فعى الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالثني  يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة من املائة 

من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية  وان رسم التسجيل والداللية عى املشري.
املنفذ العدل
املواصفات:

1 � موقعه ورقمه :    العقار املرقم 6300/ب واسط زراعي
2 � جنسه ونوعه : عبارة عن جرار تكندر زراعي ذات رقم الشايص     

3 � ح�دوده واوصافه:  H FB. 705324 ذات ل�ون ازرق موديل 2010 بحالة جيدة وكذلك 
املاكنة جيدة الجرار محجوز اىل املرصف الزراعي يف الكوت 

4 � مشتمالته: 
5 � مساحته:  

6 � درجة العمران: 
7 : الشاغل : املدين نفسه

8 � القيمة املقدرة: 30000000 ثالثون مليون دينار.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
التاريخ: 2015/1/14

العدد/966/ش/2014
اعالن

اىل املدعى عليه / نافع صالح فلك
اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2014/11/30 حكما غيابيا بحقك 
يتضمن الحكم بالتفريق بينك وبني املدعية) ذكرى حس�ني خلف( 
اعتبارا من تاريخ صدور هذا الق�رار يف 2014/11/30 واعتباره 
طالق�ا بائنا بينونة صغرى وملجهولية محل اقامتك حس�بما ورد 
ب�رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي ملنطقة الجمهورية 
ل�ذا ق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني ولك حق 
االع�راض خالل امل�دة القانوني�ة عرشة اي�ام من تاري�خ النرش 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
ايهاب محمود زبون

مقتبس الحكم الغيابي 
رقم االخطار
2014/456

اعالن
اسم املحكمة – محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة 

اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدته -الرشطي ماج�د عبد االمري ج�الب خضري/ مديرية رشط�ة محافظة 
البرصة

رقدم الدعوى وتاريخها : 2012/1194
تاريخ ارتكاب الجريمة 2009/1/15

تاريخ الحكم 2014/3/26
املادة القانونية : 5/ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008

خالصة الحكم
حكم�ت محكم�ة قى االم�ن الداخيل الخامس�ة عى املدان الغائ�ب الرشطي )ماجد عب�د االمري جالب 

خضري( باسم الشعب بما ييل:
1 � بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق املادة 5 ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة املادتني 61/

اوال و 69 اوال وفق رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 2009/1/15 ولحد االن
2 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر يف حقه 

استنادا الحكام املادة 69 ثانيا من ق.أ .د رقم 17 لسنة 2008
6 � ال�زام املواطنني االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله اس�تنادا الح�كام املادة 69/ ثالثا من ق.أ 

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

2008
8 � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42/ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008

6 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ماجد هادي جخيم مبلغ قدره عرشون الف دينار ترصف 
له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

محكمة االحوال الشخصية يف مدينة الصدر
العدد1520/ش/2015

اعالن
اىل املدعى عليهم..

1 � محمد حمزة صياح
2 � احتفال دحروب اسماعيل

اق�ام املدعي)حم�زة جميل حس�ن( الدع�وى املرقمة اعاله  
يطل�ب فيها تس�ليمه طفله )ام�ري( ومن�ع معارضتكما يف 
حضانته له وملجهولية محل اقامتكما يف محافظة الديوانية 
� حي االنصار � وحسب اشعار القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
املحيل لحي االنصار واملص�ادق عليه من قبل املجلس البلدي 
ملحافظ�ة الديوانية والذي يؤي�د ارتحالكما من حي االنصار 
محلة 310 زقاق 64 اىل جه�ة مجهولة عليه تقرر تبليغكما 
اعالنا بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور يوم 
املرافعة املواف�ق 2015/2/12 وعند عدم حضوركما او من 
ينوب عنكما قانونا س�تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا 

وفق االصول.
القايض

رقم االخطار
2015/3

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرصة

اىل / املتهم الهارب )الرشطي عيل عدنان مجيد(  املنس�وب اىل قيادة  
رشطة محافظة البرصة ملا كنت متهما وفق املادة 5/ق.ع.د  رقم 14 
لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك م�ن تاريخ 2009/6/17  ولحد 
االن وامل�ادة 29/م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008  لقيامك بتزوير 
هوي�ة االحوال املدنية وانتحالك صفة اخي�ك املدعو )قحطان عدنان 
مجيد(وبم�ا ان  محل اختفائك مجهول اقت�ىض تبليغك بهذا االعالن 
عى ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامس�ة 
بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل 
اقامتك وتجيب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحجز اموال�ك املنقولة والغ�ري املنقولة 
ويطل�ب من املوظفني العمومي�ني القاء القبض علي�ك اينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام االهلي�ني الذين يعلمون 
بمحل اختفائ�ك باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 /اوال 
وثاني�ا وثالث�ا ورابعا من قان�ون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

محكمة بداءة بلد
رقم الدعوى 327/ب/2014

اعالن
ستبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار املرقم 54 مقاطعة 
44/النه�رية الغربي�ة املدرج�ه اوصافه�ا ادناه فع�ى الراغبني 
بال�رشاء الحض�ور امام ه�ذه املحكمة بعد م�رور ثالثون يوما 
اعتب�ارا م�ن الي�وم الثان�ي لنرش االع�الن مس�تصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة 10 باملئة من القيمة املقدرة وس�يتم 

تسجيل العقار باسم املزايد االخري
االوصاف:

1 � موقع العقار � بلد � باب الخان
2 � جنس العقار � قطعة ارض مملوكة للدولة

3 � املشتمالت � باتلو
4 � املالك /فالح حسن سعيد وجماعته

5 � املساحة / 775م2
6 � القيمة التقديرية لحق الترصف اربعون مليون دينار

القايض
مكي حسن سعيد

مجلس القضاء االعى
  محكمة  االحوال الشخصية يف البرصة  

العدد:5921/ش/ 2014
التاريخ/2015/2/1

اعالن
 اىل املدعى عليه/عباس فاضل جواد 

اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف البرصة قرارها املرقم  
5921/ش/ 2014يف 2014/12/28 ضدك  يقىض بالتفريق 
القضائ�ي يف الهجر بين�ك وبني املدعية )لي�ى حميد احمد (

ول�دى محاولة تبليغك بقرار الحكم تب�ني انك مجهول محل 
االقامة حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي وتاييد املجلس البلدي 
ملنطقة س�كناك عليه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بقرار الحكم 
اعالنا    بصحيفتني محليتني يوميتني ومنحك حق االعراض 
والتميي�ز ضم�ن املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون. 
القايض 
غازي داود سلمان

تنوية

املس�تقبل  صحيف�ة  يف  ن�رش 

يف   886 الع�دد  يف  العراق�ي 

2015/1/18 وصحيفة الرشق 

بالع�دد 1987 يف 2015/1/19 

الجدي�د  الصب�اح  وصحيف�ة 

 )3038( الع�دد   2015/1/20

ذكر اس�م املدعى عليهم نصار 

مطرود بحلوك خطأ والصحيح 

هو حرية مطرود بحلوك .

لذا اقتىض التنويه

فقدان

فقدت  مني هوية نقابة 

الع��راقيني  املهندسي�ن 

صادرة من فرع النقابة 

للمهن��دس  الب�رصة  يف 

)محم�د س�فيح بارح( 

ع�ى م�ن يعث�ر عليه�ا 

تس�ليمها ال�ى جه���ة 

االصدار.

املدير املفوض
مرصف اربيل

لالستثامر والتمويل م . خ

مدة ايجارالقيمة المقدرة سنويا  المساحةرقم العقار وموقعهت

ثالث سنوات151,000,000م2حانوت رقم /9 .. حي االسكان1

ثالث سنوات151,000,000م2حانوت رقم /10 .. حي االسكان2

ثالث سنوات151,000,000م2حانوت رقم /3 .. حي االسكان3

ثالث سنوات121,350,000م2حانوت رقم /1 .. حي االرسة4

ثالث سنوات121,350,000م2حانوت رقم /3 .. حي االرسة5

ثالث سنوات7,52,000,000م2حانوت رقم /52 .. حي الحر6

ثالث سنوات7,52,000,000م2حانوت رقم /53 .. حي الحر7

ثالث سنوات7,52,000,000م2حانوت رقم /54 .. حي الحر8

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلدية كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

العدد: 2867 
التاريخ: 2 / 2 / 2015 

املهندس
ضياء محادي جاسم الزبيدي
مدير بلدية كربالء املقدسة

مديرية  الزراعة
يف حمافظة بغداد/الرصافة
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رومانيا تبدي رغبتها بإنشاء خطوط »ترام كربالء«
    بغداد/منى خضير عباس

طالب ديوان الوقف الش�يعي,امس االثني�ن, البرلمان بالتدخل 
بقضي�ة االمتحان�ات الخارجية للدراس�ات اإلس�امية في س�بيل 
الضغ�ط على الجهات المعنية لاعتراف بها وحل اإلش�كاالت التي 
أثيرت بش�أنها . ودعا وكيل رئيس ديوان الوقف الش�يعي الدكتور 
عل�ي الخطيب, “لجنة األوقاف والش�ؤون الدينية إل�ى التدخل في 
موض�وع االمتحان�ات الخارجية من اج�ل إيجاد الحل�ول الازمة 
له�ا وضمان حق�وق أالف الطلبة الذين أدوا االمتحانات”, مش�يدا 
بالجه�ود الكبي�رة التي بذلها ع�دد من النواب به�ذا الصدد”. وقال 
الخطي�ب, ان” على اعضاء مجل�س النواب الى طرح الموضوع في 
البرلمان وتكثيف اتصاالتهم بالجهات المعنية للمس�اهمة في حل 
المشاكل التي أثيرت بشأن االمتحانات الخارجية في ظل المناشدات 
الكبيرة جدا التي تصل الوقف الش�يعي من قبل المواطنين”, مبينا 
ان “الديوان أق�ام االمتحانات الخارجية وفق قانون إدارة األوقاف 
/ نظ�ام الم�دارس الديني�ة رق�م )44( لس�نة 1967”.واوضح ان 
“الوق�ف الش�يعي يدعوا جميع الجه�ات الى تحمل مس�ؤولياتهم 
في س�بيل ضمان حقوق الطلبة الذين أدوا االمتحانات الس�يما ان 
اغلبهم يدرس�ون االن في الجامعات المختلفة فضا على ان اغلب 
ال�وزارات اعتم�دت الش�هادة ومنحت موظفيها درج�ات وظيفية 

بناءا عليها “.

       بغداد/المستقبل العراقي

بح�ث الوكي�ل الفن�ي ل�وزارة الزراعة مه�دي ضمد القيس�ي، 
خال لقائه القائم بأعمال س�فارة مملكة هولندا في العراق هاين 
كنيخ�ت، تفعيل مذكر التفاهم مع وزارة الزراعة الهولندية بمجال 
الثروة الحيوانية.وقال بيان للوزارة ، انه “جرى خال اللقاء, بحث 
ومناقشة التعاون في مجاالت الزراعة وتفعيل مذكرة التفاهم بين 
وزارة الزراع�ة ونظيرتها الهولندية ف�ي مجاالت الثروة الحيوانية 
والش�هادات واللقاح�ات واالدوي�ة البيطري�ة والوقاي�ة والحجر 
الصح�ي، والبحث العلم�ي وتكنولوجي�ا المعلومات”.واوضح ان 
“القائ�م باألعم�ال اكد اس�تعداد مملك�ة هولندا لتنمي�ة العاقات 

االقتصادية ودعم المشاريع الزراعية”.

       ذي قار/المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة الهج�رة والمهجرين ف�ي ذي قار، ام�س االثنين، عن 
المباش�رة بتوزيع 250 حصة مس�اعدات ألكثر من 1200 أسرة نازحة 
في المحافظة.وقال مدير الدائرة علي صالح الحلو ، إن “منظمة الهجرة 
الدولية وبالتنسيق مع دائرة الهجرة والمهجرين باشرت، اليوم، بتوزيع 
250 حص�ة مس�اعدات لألس�ر النازحة في ذي ق�ار”، موضحا أن “تلك 
المساعدات تضمنت أفرشة وأغطية ومدفئات نفطية وخزانات وقود”.

وأض�اف الحلو، أن “تلك الحصص وزعت بواقع 100 حصة على األس�ر 
المستقرة في قضاء سوق الشيوخ ونواحيه و150 في قضاء الرفاعي”، 
مبينا أن “تلك المس�اعدات ش�ملت أكثر من 1200 أس�رة نازحة”.يذكر 
دائ�رة الهج�رة والمهجرين ف�ي ذي قار، أعلن�ت في )4 كان�ون الثاني 
2015(، عن مباش�رة منظمة الغذاء العالمي بتوزيع مس�اعدات غذائية 
ألكث�ر م�ن ألفي أس�رة نازحة ال�ى المحافظ�ة، فيما أوضح�ت أن تلك 

المساعدات تمثل الوجبة األولى التي توزع خال العام الحالي.

الوقف الشيعي يدعو الربملان اىل التدخل 
يف قضية االمتحانات اخلارجية

الزراعة تبحث تفعيل مذكرة التفاهم 
مع هولندا بمجال الثروة احليوانية

اهلجرة توزع 250 حصة مساعدات 
لألرس النازحة يف ذي قار

    بغداد/المستقبل العراقي 
 

أكد محافظ كرباء عقيل الطريحي، 
أن روماني�ا اقترح�ت انش�اء مش�روع 
كرب�اء،  مدين�ة  داخ�ل  حدي�د  س�كك 
فيما أب�دت رومانيا رغبته�ا بفتح فرع 
لمصان�ع حاف�ات النق�ل الصغيرة في 
محافظ�ة  م�ع  وتوأمته�ا  المحافظ�ة 
تيميش ثان�ي أكبر محافظ�ة رومانية، 
بينت أن ه�ذه المش�اريع ال تحتاج مدة 
طويلة إلنجازها.وقال محافظ كرباء، 
عقي�ل الطريحي، خال مؤتمر صحافي 
مش�ترك مع س�فير دول�ة رومانيا في 
العراق، ياكوب برادا، على هامش زيارته 
للمحافظ�ة ولقائه حكومته�ا المحلية 
،أن الس�فير الرومان�ي حم�ل مش�روع 
تع�اون وتوأم�ة بين إح�دى محافظات 
ب�اده وكرب�اء ف�ي مج�االت الزراعة 

والصناعة والسياحة وغيرها”.
روماني�ا  أن”  الطريح�ي  وأض�اف 
طرحت علينا إنشاء مشروع سكك حديد 
داخ�ل مدين�ة كرباء وتمت�د لمحافظة 
النق�ل  النج�ف وبالتع�اون م�ع وزارة 
“هن�اك  إن  المحافظة”،مبين�اً  وادارة 
جدية من قبل الجانب الروماني وسيتم 
تش�كيل غرفة عمل مشتركة مع وزارة 
النقل وإدارة كرباء لمناقش�ة تفاصيل 
المشروع”.وأشار الطريحي الى أنه “لم 
ُيحدد لغاية اآلن هل أن المشروع سُينفذ 
باالس�تثمار أو بالتموي�ل الحكوم�ي أو 
ووزارة  كرب�اء  إدارة  بي�ن  بالش�راكة 
النقل والعتبتين الحسينية والعباسية”.

 من جانب�ه, قال الس�فير الروماني 
في بغ�داد، ياكوب برادا، خال المؤتمر، 
إنن�ا “وجدنا ف�ي كرباء فرص�اً كبيرة 
للتعاون مع رومانيا والتوأمة مع إحدى 
محافظاتها ونحن جادون بالعمل لفائدة 

كرباء وأهلها ولرومانيا أيضاً”، مشيراً 
الى أن “دولة رومانيا توافق على العمل 
للعراق  التكنولوجيا  واالس�تثمار ونقل 
في مجال خطوط الترام وصنع باصات 
النق�ل الصغي�رة فض�ا ع�ن الزراع�ة 
والتعليب”.ولف�ت  والبن�اء  والصناع�ة 

السفير الى أن” الجانب الروماني يسعى 
لخل�ق توأم�ة بي�ن كرب�اء ومحافظة 
تيمي�ش الواقع�ة ف�ي أقص�ى الغ�رب 
الروماني وه�ي ثاني أكبر محافظة في 
الب�اد ومتط�ورة بالزراع�ة والصناعة 
والتعليم”، موضحاً” س�ننتظر موافقة 

الس�لطات العراقي�ة وإدارة كرباء على 
مقترحات مش�اريعنا لنضع مخططات 
له�ا ونش�رع بتنفيذها وه�ي ال تحتاج 
مدة طويلة إلنجازها”.وكانت الحكومة 
الروماني�ة، أعلنت امس االثنين، رغبتها 
بفت�ح قنصلية ف�ي محافظ�ة ذي قار، 

وبح�ث إمكاني�ة “توأم�ة” المحافظ�ة 
مع إحدى المدن الرومانية، فيما أش�ار 
محاف�ظ ذي ق�ار يحي�ى محم�د باق�ر 
الناص�ري، ال�ى أن ذل�ك س�يفتح آفاقاً 
جدي�دة للمحافظة ويعم�ل على تطوير 

عاقاتها التجارية واالقتصادية.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر االعم�ار واالس�كان 
االثنين,ع�ن  الخيكاني,ام�س  ط�ارق 
انجاز  %55 بالمئة من مشروع مجمع 
المج�ر الكبي�ر في محافظة ميس�ان 
بأشراف الهيئة العامة لاسكان التابعة 
لل�وزارة .وق�ال الخيكان�ي ف�ي بيان 
صحفي, تلقته”المس�تقبل العراقي”, 
ان “ال�وزارة عازمة على انجاز جميع 
بالمجمع�ات  الخاص�ة  المش�اريع 
الس�كنية المنتش�رة في عموم الباد 
ومنها مش�روع تنفيذ مجم�ع المجر 
الكبي�ر الس�كني والذي يع�د المجمع 
الخام�س م�ن نوع�ه ف�ي  الس�كني 
المحافظة  س�بق وأن أنج�زت الهيئة 
العامة لإلس�كان مجمعين سكنيين ) 
المدث�ر والطابو 1 و المدث�ر والطابو 
الش�رائح  توزيعه�ا عل�ى  (  وت�م   2
محافظ�ة  أهال�ي  م�ن  المس�تفيدة 
ميس�ان” .وبين الوزير ان “المشروع 
يقع في قض�اء المج�ر الكبير جنوب 

مدين�ة العم�ارة وبكلفة تبل�غ ) 58( 
ملي�ار دينار ويش�يد عل�ى أرض تبلغ 
مس�احتها )44( دون�م ويتأل�ف م�ن 
عم�ارات س�كنية بع�دد )40( عمارة 
وبثاث طوابق بمجموع )480( شقة 
س�كنية وبنموذج واحد من العمارات 
الس�كنية وتحتوي العمارة على )12( 
ش�قق   )4( بواق�������ع  اي  ش�قة 
ف�ي الطابق الواحد ، )8( ش�قق منها 
تحت�وي على ثاث غ�رف نوم وصالة  
ومطبخ  وخدمات ومس�احة الش�قة 
) 127.5(م2 و)4( ش�قق ذات غرفتي 
نوم وصالة  ومطبخ  وخدمات وتبلغ 

مساحتها ) 106(م2”.ويضم المجمع 
السكني عدداً من األبنية الخدمية التي 
تحتاجها المدن العصري��ة ) مدرسة 
أبتدائية س�عة ) 18 ( صف ومدرس�ة 
  )2( ع�دد   )12( س�عة  متوس�طة 
ومركز صح�ي  ومبنى اداري وجامع 
وبدال�ة ومحط�ة ضخ المي�اه الثقيلة 
وشبكة الكهرباء الداخلية والخارجية 
والهات�ف أضاف�ة إلى أعم�ال الموقع 
األرصف�ة   - الش�وارع   ( الخارجي�ة 
- المماش�ي - مواق�ف الس�يارات - 
األس�تراحة  وفض�اءات  الس�احات 

وتنظيم الحدائق والتشجير .

االعامر:انجاز 55 باملئةمن مرشوع سكني
يف ميسان

  البصرة/ المستقبل العراقي 

أعلنت دائرة صحة البصرة، 
عن وجود خطة إلنشاء مدينة 
طبي�ة في قضاء ش�ط العرب 
ش�رق البصرة، فيم�ا بينت أن 
في الواقع سيتم بناء مجمعات 
طبية ضمن مستشفى البصرة 
واإلمكانيات  للمعطيات  العام 
الت�ي يتمتع بها البصرة العام، 
إنش�اء  وفيم�ا كش�فت ع�ن 
مجمع طب�ي متكام�ل ضمن 
منح�ة كويتي�ة س�ينجز بع�د 
عام، أكدت أن دخ�ول العمالة 
أخ�رت  والمع�دات  األجنبي�ة 
تقدم المش�روع. وق�ال مدير 
صح�ة البص�رة، ري�اض عبد 
خط�ة  “هنال�ك  أن   ، األمي�ر 
ع�ن طريق مجل�س محافظة 
البص�رة بش�أن إنش�اء مدينة 
طبي�ة في قضاء ش�ط العرب 

ش�رق البصرة”، مبين�اً “غير 
أن الواق�ع الي�وم يظه�ر بأن 
اإلش�ارات المتوفرة في واقع 
مستش�فى البصرة العام يدلل 
أن  إمكاني�ات  وج�ود   عل�ى 
يك�ون مدينة طبي�ة من خال 
وإنش�اء  الطبي�ة  مجمعات�ه 
قائم�ة  جدي�دة  مجمع�ات 
بذاتها”.وأض�اف عب�د األمير، 
أن “مجمع�اً طبي�اً متخصصاً 
لقس�م الجراح�ة م�ازال ف�ي 
طور االنج�از ضمن مجمعات 
الع�ام  البص�رة  مستش�فى 
وبكلف�ة تصل ال�ى  50 مليار 
 “ موضح�اً  عراق�ي”،  دين�ار 
صن�دوق  م�ن  منح�ة  وه�ي 
للع�راق  الكويت�ي  التنمي�ة 
وبواقع 250 سريراً و6 صاالت 
للجراح�ة، وش�عبة  عملي�ات 
الس�تقبال الح�االت الطارئة، 
وس�يتم انج�ازه خ�ال العام 

المقبل”.وتابع عبد األمير، أن 
التي تق�وم بتنفيذ  “الش�ركة 
مش�روع المجم�ع الطبي هي 
ش�ركة السديم الكويتية حيث 
ت�م إبرام العق�د معها في عام 
2012”، مشيراً إلى أن “ دخول 
ومع�دات  األجنبي�ة  العمال�ة 
العمل من الخ�ارج التي تعفى 
من الضريبة أث�رت على تقدم 

انجاز المشروع”
.وبين مدير صحة البصرة، 
البص�رة  “مستش�فى  أن 
الع�ام يض�م مجمع�ات طبية 
متكامل�ة وقائمة بذاتها حيث 
يشمل أقس�اماً طبية مختلفة 
الفحص  مختبرات  ومنظومة 
الدقيقة عبر شبكة االنترانيت 
مضيف�اً  المستش�فى”،  ف�ي 
إلح�دى  تصمي�م  “هنال�ك 
الش�ركات على أنش�اء مجمع 

طبي يسع ل 400 سرير”.

البرصة تعتزم حتويل مستشفى البرصة 
العام إىل مدينة طبية

     بغداد/المستقبل العراقي

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  اعلن�ت 
االجتماعي�ة ع�ن من�ح دائرة التش�غيل 
والق��روض التابعة لل�وزارة ل� ) 21 ( 
الف قرضاً للباحثين عن العمل المسجلين 
في قاعدة بياناتها لغاية  الهش�ر االخير 

من العام الماضي .
لل�وزارة  االعام�ي  الناط�ق  وق�ال 
عم�ار منعم في بيان صحفي, ان “دائرة 
التش�غيل والق�روض منح�ت اكث�ر من 
) 21 ( الف مس�تفيداً م�ن الباحثين عن 
العمل قروضاً ميسرة بنوعيها ) قروض 
برنامج س�تراتيجية التخفيف من الفقر 
و ق�روض برنامج صن�دوق االقراض ( 
منذ انط�اق المنح ولغاي�ة نهاية العام 

. 2014“
المس�تفيدين م�ن  ان “ع�دد  وبي�ن 
قروض برنام�ج س�تراتيجية التخفيف 
مس�تفيداً   )  8334  ( بل�غ  الفق�ر  م�ن 
فيم�ا تمثلت قروض صن�دوق االقراض 
بدفعتي�ن بلغ عدد المس�تفيدين للدفعة 
االول�ى ) 10061 ( مس�تفيداً و الدفع�ة 
الثانية ) 3032 ( مستفيداً منذ بدأ العمل 
بمن�ح الق�روض ف�ي 24 / 11 / 2013 

ولغاية 31 / 12 / 2014” .
والش�ؤون  العم�ل  وزارة  ان  يذك�ر 
االجتماعي�ة تمنح الباحثي�ن عن العمل 
المس�جلين في قاع�دة بياناتها قروضاً 
ميس�رة القامة مش�اريع صغيرة مدرة 
للدخ�ل وفق س�ياقات اصولي�ة تتبناها 
ال�وزارة ضم�ن الي�ة المنح كج�زء من 

ستراتيجيتها في مكافحة البطالة .

     بغداد/المستقبل العراقي

التابع�ة  البيط�رة  دائ�رة  اعلن�ت 
ل�وزارة الزراع�ة, عن تنظي�م مجموعة 
م�ن المحاض�رات العلمية ح�ول مرض 
الت�درن الرئ�وي ) الس�ل ( بالتعاون مع 
صحف�ي  بي�ان  وق�ال  الصح�ة.  وزارة 
للدائرة, تلقته”المستقبل العراقي”, ان” 
المحاضرات نظمت تحت عنوان ) التدرن 
ف�ي الع�راق ودور االطب�اء البيطريي�ن 
في التع�اون للقضاء على ه�ذا المرض 
( عل�ى قاع�ة الدكت�ور المرح�وم علي 
حسون في مقر الدائرة ببغداد, بحضور 
معاون مدير عام الدائرة الدكتور صبري 
رج�ب صال�ح.  وبحس�ب البي�ان, ان” 
المحاض�رون تناول�وا اه�م المس�ببات 
ب�ه  االصاب�ة  وط�رق  الم�رض  له�ذا 
والتدابير الازمة لعاجه والوقاية منه, 
باالضافة الى استعراض عدد من الصور 
للمصابي�ن  التعريفي�ة  والمخطط�ات 
بمرض السل وابرز التحديات والمشاكل 
الت�ي تواج�ه العاملين في ه�ذا الجانب 
وبمش�اركة ماكات بيطرية وفنية من 
منتس�بي دائ�رة البيط�رة من االقس�ام 
والشعب المعنية بهذا الموضوع” .يشار 
ال�ى ان دائرة البيط�رة وضمن منهاجها 
الس�نوي ف�ي بن�اء وتطوي�ر الق�درات 
البيطري�ة  ف�ي مختلف مفاص�ل العمل 
البيط�ري ومنه�ا االمراض المش�تركة 
وذلك من خال تنظيم الفعاليات العلمية 
المختلف�ة وبش�تى انواعه�ا والتي من 
ش�أنها النه�وض به�ذا القط�اع المهم 

خدمة للصالح العام.

منح 21 الف قرض 
للعاطلني عن العمل 

العام املايض

»البيطرة« تنظم
جمموعة حمارضات علمية 

حول مرض »السل«     بغداد/المستقبل العراقي

ناش�د رئيس جمعيات الفاحين 
االثني�ن،  ام�س  التميم�ي،  حس�ن 
العب�ادي  حي�در  ال�وزراء  رئي�س 
بالتدخ�ل “الس�ريع” لغل�ق المناف�ذ 
الحدودية بوجه المحاصيل الزراعية 
المس�توردة الت�ي تدخل ال�ى العراق 
بشكل عشوائي، فيما أكد أن الفاحين 
العراقيين منوا بخسائر كبيرة بسبب 
المس�توردة. الزراعي�ة  المحاصي�ل 

وقال التميمي ف�ي تصريح صحفي, 
إن�ه “يناش�د رئي�س ال�وزراء حيدر 
العب�ادي بض�رورة التدخل الس�ريع 
والعاج�ل لغل�ق المناف�ذ الحدودي�ة 

الت�ي  الزراعي�ة  المحاصي�ل  بوج�ه 
تدخل الى العراق بش�كل عشوائي”، 
فيم�ا أك�د أن “ذلك تس�بب بخس�ائر 
كبي�رة للفاحي�ن العراقيي�ن وت�رك 
أثارا سلبية على الزراعة في العراق”.

“البطاط�ة  أن  التميم�ي،  وأض�اف 
والطماط�م األجنبية غزت األس�واق 
العراقية بينما المنت�ج المحلي منها 
ال أحد يشتريها وهذا تسبب بخسائر 
العراقيي�ن”، الفتا  كبيرة للفاحي�ن 
ال�ى “ض�رورة غل�ق الح�دود أم�ام 
لتنمي�ة  المس�توردة  المحاصي�ل 
الزراع�ة المحلي�ة ودعمه�ا، لحي�ن 
تش�كيل لجنة مش�تركة م�ن وزارة 
الوطن�ي واتح�اد  الزراع�ة واألم�ن 

الجمعي�ات الفاحية م�ن أجل ضبط 
“س�يكون  التميمي،  الحدود”.وتابع 
هن�اك لقاء م�ع وزي�ر الزراعة فاح 
حس�ن الزي�دان غ�دا أو بع�د غد، من 
أجل مناقش�ة ه�ذا األم�ر”، مبينا أن 
“البضائع تدخل الى العراق اآلن بدون 
إجازة اس�تيراد”. وتظاهر العشرات 
م�ن أصح�اب م�زارع الطماطم في 
محافظة البصرة، أمس االول األحد، 
عند مدخ�ل منفذ س�فوان الحدودي 
الب�ري الوحيد بين الع�راق والكويت 
وتسببوا بإغاقه لساعتين احتجاجاً 
على الس�ماح باستيراد الطماطم من 
دول الجوار تزامناً مع موسم قطاف 

الطماطم المحلية.

»اجلمعيات الفالحية« تناشد احلكومة بغلق احلدود 
امام استرياد املحاصيل الزراعية

   بغداد/المستقبل العراقي

ق�ررت جامع�ة االنب�ار، امس 
االثني�ن، تحديد يوم ال��15 موعداً 
لجمي�ع  الرس�مي  ال�دوام  لب�دء 

التدريسيين والطلبة.
وق�ال مدي�ر العاق�ات العامة 
واالعام في الجامعة رؤوف مطر 
الدليمي, إن “مجلس جامعة األنبار 
عق�د، ام�س، جلس�ته الرابعة في 

العاصمة بغداد”.
واضاف الدليم�ي أن “المجلس 
ق�رر تحديد يوم ال�15 من الش�هر 
الجاري موعداً لبدء الدوام الرسمي 

لكافة التدريسين والطلبة التابعين 
“ال�دوام  ان  مبين�ا  للجامع�ة”، 
س�يكون ف�ي الكلي�ات والمواق�ع 
وف�ي  الرم�ادي  بمدين�ة  البديل�ة 
محافظة  بغداد”.وتشهد  العاصمة 
االنب�ار وضع�اً أمني�اً محتدماً منذ 
)10 حزي�ران 2014(، وذل�ك بع�د 
تنظي�م  م�ن  مس�لحين  س�يطرة 
“داع�ش” عل�ى محافظ�ة نينوى 
بالكام�ل، وتقدمه�م نح�و صاح 
الدي�ن وديال�ى وس�يطرتهم على 
بع�ض مناط�ق المحافظتي�ن، في 
حين تس�تمر العمليات العس�كرية 

في األنبار لمواجهة التنظيم.

جامعة االنبار حتدد الـ15 من الشهر 
اجلاري موعدًا للدوام الرسمي

      بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارةالكهرباء,ام�س االثنين, عن 
افتت�اح محط�ة الوف�اء الثانوي�ة ف�ي مدينة 
النج�ف االش�رف  الت�ي نفذته�ا ش�ركة نيم 

التركية وضمن مشاريع تنمية األقاليم
المتح�دث  الم�درس  مصع�ب  وق�ال 
بي�ان  ف�ي  الكهرب�اء  ل�وزارة  الرس�مي 
صحفي,تلقته”المس�تقبل العراقي”,ان” هذه 
المحط�ة ستس�هم  بف�ك االختناق�ات  عل�ى 
الش�بكة الكهربائية ف�ي المدينة, وس�تغذي 
أحي�اء الوفاء وميس�ان الى جان�ب عن تغذية  
جامع�ة الكوفة من خ�ال مناقل�ة المغذيات 
م�ن المحطات المختنقة، حيث تم أس�تحداث 
“ه�ذه  ان  فيها”.واوض�ح  مغذي�ات   )  7  (
األحي�اء كان�ت تعان�ي م�ن اختن�اق كبي�ر ال 
يمك�ن تجهيزه�ا بالطاق�ة الكهربائي�ة على 
مدار الس�اعة”, منوهاً الى انه” سيتم افتتاح 

محطتي�ن ثانويتي�ن هما الق�دس والمياد”.
على صعيد اخر, باش�رت الماكات الهندسية 
والفني�ة في المديرية العام�ة لتوزيع كهرباء 

الرصاف�ة في العاصم�ة بغداد, بزيادة س�عة 
المح�والت, لغرض ف�ك االختناق�ات وتقليل 
الضائع�ات وتخفي�ف االحم�ال عن الش�بكة 

الكهربائية في منطقة الكرغولية”.وبحس�ب 
بي�ان لوزارةالكهرباء, فان” العم�ل جاء بناء 
عل�ى توجيه�ات وزي�ر الكهرب�اء المهن�دس 
قاس�م محمد الفهداوي بعد لقاءه ,االس�بوع 
الماضي, بوجهاء وشيوخ منطقة الكرغولية 
ف�ي محافظة بغداد”.واش�ار البي�ان الى ان” 
االعم�ال تضمنت زيادة المحوالت وس�عاتها 
م�ن خال نص�ب )18( محولة س�عة 400 ك. 
ف، الى جانب س�حب اس�اك ضغط عالي مع 
الملحقات االخ�رى وفق المواصف�ات الفنية 
وش�ملت مناط�ق, ح�ي هيث�م الزيدي,ح�ي 
,وح�ي  المجتب�ى  الطف,وح�ي  بدر,وح�ي 
الصدرين,وحي الصادق,و حي الزهراء,و حي 
االحرار, على المغذيات 3 متنقلة,12 س�كني 
,3 نهروان متنقلة ,1 و5و8 نهروان س�كني , 
6 متنقلة” .ولفت البيان الى ان “هذه االعمال 
ستسهم في فك االختناقات وتقليل الضائعات 

وتخفيف االحمال على الشبكة الكهربائية”.

افتتاح حمطة كهرباء توزيع الوفاء الثانوية يف حمافظة النجف
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يف خطاب�ه م�ا قب�ل األخ�ر ع�ن ح�ال االتح�اد، 
ح�اول الرئي�س األمرك�ي أن ي�زاوج ب�ن هدف�ن 
ش�به متناقض�ن. األول هو رس�م خريط�ة طريق 
الرئاس�ية  االنتخابي�ة  للمعرك�ة  للديموقراطي�ن 
القادم�ة العام 2016، فيما الثاني هو تحديد قواعد 
إدارة الب�اد يف ما تبّقى م�ن واليته مع الجمهورين 

املسيطرين عىل الكونغرس.
فبالنس�بة ملعركة 2016، ح�اول الرئيس األمركي 
أن ي�ريض القاع�دة الديموقراطي�ة يف م�ا يس�مى 
بيسار الوسط، من دون أن يستفّز اليمن الوسطي 
الديموقراطي التقليدي الذي يقوده كل من الرئيس 
الس�ابق بي�ل كلنت�ون وزوجته هياري، املرش�حة 
املرتقبة للح�زب العام 2016. فهن�اك من يعترب أن 
خطاب�ه يعّزز م�ن فرص عض�و مجلس الش�يوخ 
اليزابت وارن، زعيمة يس�ار الوسط يف الحزب، كما 
أن�ه يضع حدودا مليل هي�اري كلينتون نحو اليمن 

داخل الحزب الديموقراطي.
ويعترب الرئيس األمركي أن حال االتحاد قوية، وأن 
قوت�ه ناتجة عن نجاح سياس�اته الداخلية بش�كل 
ع�ام، الت�ي اعتربه�ا نجاحاً ل�� »اقتص�اد الطبقة 
الوس�طى«. وق�د ركز الرئي�س عىل تراجع أس�عار 
النف�ط والتداعي�ات امللموس�ة لذلك ع�ىل موازنات 
األرس األمركي�ة، حي�ث اعترب أن انخفاض أس�عار 
النفط س�يوفر ما يقارب 750 دوالرا لكل أرسة من 
نفقات التنقل. كما ش�دد ع�ىل ما اعتربه تراجعا يف 
معدالت البطالة وخلق نحو ثمانمئة ألف وظيفة يف 
القط�اع الصناعي منذ 2010، علم�اً أن ذلك لم يؤد 
إىل رفع متوس�ط الدخل العام، وه�ذا ما لم يتناوله 
الرئيس يف خطابه، إذ ما زال مستوى األجور متدنيا 
بحس�ب إحص�اءات وزارة العم�ل التي أش�ارت إىل 
تباط�ؤ يف زيادة الرواتب واألج�ور مقارنة بفرتة ما 
قبل 2007. أما النقطة الثالثة التي س�جلها لصالح 
سياس�اته، فتتصل بخف�ض عجز املوازنة بنس�بة 
الثلثن بس�بب سياسة التقّش�ف يف نفقات الدولة، 
فيما رابع النقاط تتعلق بما سماه »االستقالية يف 
الطاقة«، حيث أصبحت الواليات املتحدة أكرب منتج 

ومصدر للنفط والغاز عىل حد قوله.
ه�ذه الوقائ�ع س�اهمت بش�كل ملم�وس يف رفع 
ش�عبية الرئيس األمركي عندم�ا واجه الكونغرس 
الجمهوري�ون.  علي�ه  يس�يطر  ال�ذي  األمرك�ي 
فاس�تطاعات الرأي العام وضعت ش�عبية الرئيس 
األمركي بن 53 و58 يف املئة يف ما يخص العديد من 
السياس�ات التي تّم االستفتاء عليها. وهنا املفارقة 
الك�ربى: فالجمهوريون يعت�ربون أن انتصارهم يف 
االنتخاب�ات النصفي�ة يف ترشين الثان�ي 2014 هو 
بمثاب�ة رفض لسياس�ات الرئي�س األمركي، فيما 
خطاب االتحاد يعّدد إنجازات سياساته الداخلية يف 
معظ�م القطاعات، بما فيها القطاع الصحي، حيث 
أن أكثر من عرشة ماي�ن مواطن أمركي أصبحوا 
يحظون بتغطي�ة صحية لم تكن موج�ودة لديهم، 

إضافة إىل انخفاض كلفة التطبيب واملعاينة.
وق�د انطلق أوبام�ا من تل�ك اإلنج�ازات، ليدعو إىل 
املزي�د من الدع�م للطبقات الوس�طى، خصوصاً يف 
قط�اع الرتبية، حيث ح�ّث الكونغرس ع�ىل إصدار 
قان�ون يعفي م�ن الرس�وم املنتس�بن إىل الكليات 
الجامعي�ة املحلّية حيث أنها دون مرتبة الجامعات، 
سواء كانت خاصة أو تابعة للواليات، وذلك لتحفيز 
املنتسبن عىل اكتس�اب مهارات جديدة. أما تمويل 
تلك النفق�ات، فينتظر أن يأتي من فرض الرضائب 
ع�ىل األغني�اء! وه�ذه أول م�رّة يدخل فيه�ا البعد 
الطبق�ي يف خط�اب الرئي�س ال�ذي أعل�ن انحيازه 
الرصي�ح للطبقة الوس�طى، كما ش�ّدد ع�ىل إعادة 
االعتبار للنقابات التي تنقل أصوات الطبقة العاملة 
يف القضايا التي تمّس مصالحهم. بيد أنه يف املقابل، 
ل�م يرش إىل التجاوزات الحاصلة يف األس�واق املالية، 
التي م�ا زالت تعمل كم�ا كانت قب�ل األزمة، وكأن 

الدروس منها لم تستوعب بعد!
أم�ا املل�ّف الخارجي، فلم يتصّدر مت�ن الخطاب. إذ 
ألق�ى أوباما كام�اً عاماً حول بع�ض امللّفات، ولم 
يتف�وه ب�يء يف ملّف�ات كان�ت مح�ور خطاباته 
الس�ابقة. األولوي�ة يف قط�اع سياس�ته الخارجية 
كان�ت ملحاربة اإلرهاب. وهو لم يأت بجديد بل كّرر 
مقوالت س�ابقة حول الرضب�ات الجوية األمركية 
الت�ي قال إنه�ا »أوقفت التم�ّدد العس�كري للدولة 

اإلسامية«.
وق�د كان الفت�ا موق�ف الرئي�س األمرك�ي عندما 
كّرر وبحزم ش�ديد قراره يف اس�تعمال حق النقض 
إذا م�ا اعتمد الكونغرس قانونا جديدا فيه سلس�لة 
إضافي�ة من العقوبات ض�د إيران. فع�ىل ما يبدو، 
هن�اك قرار ج�دّي يف إيصال املفاوض�ات إىل خاتمة 
س�عيدة يف الوق�ت القري�ب. والس�ؤال يتعلق بمدى 
قدرت�ه ع�ىل تج�اوز املعارض�ة الداخلي�ة يف إدارته 
ويف الكونغ�رس لتمرير االتفاق. وهذا ما س�نتابعه 
يف األس�ابيع املقبل�ة. من جهة أخرى، فقد اس�تمّر 
بمهاجمة روسيا حيث شجب ما سّماه »عدوانها« 
ع�ىل أوكرانيا، ورّحب باملزيد م�ن العقوبات عليها، 

واصفاً إياها بالدولة »املعزولة«.
أما الغائ�ب األكرب يف خطاب الرئيس األمركي، فهو 
مل�ف »الس�ام« يف فلس�طن املحتلّة. إذ ل�م يتفوه 
بكلمة حول املوضوع، ال دفاعا عن الكيان وعدوانه 
عىل غزّة تحت ذريعة »الح�ق بالدفاع عن النفس«، 
وال تش�جيعاً للفلسطينين للعودة إىل طاولة الحوار 
واس�تئناف املفاوضات. الس�كوت امل�دوي تجىّل يف 
دع�وة رئي�س مجلس املمثل�ن جون بوين�ر رئيس 
وزراء دولة الكيان إللقاء خطاب يف جلسة مشرتكة 
يف الكونغرس األمركي، متجاوزا بذلك البيت األبيض 
الذي رسعان ما اس�تنكر الدع�وة املخالفة لألصول 
والربوتوك�ول. ومن نتائج ذل�ك التجاوز قرار البيت 
األبي�ض أن أوباما لن يلتقي برئي�س وزراء الكيان. 
وقد بدا أن الرئيس األمركي ليس منشّدا إىل متابعة 
امللف، كمن يقول للحكومة اإلرسائيلية »لس�تم عىل 
ج�دول األولوي�ات«، و »ل�ن نوفر لنتنياه�و غطاء 

سياسيا قبل انتخاباته القادمة«!

زياد �حلافظ 

قراءة يف خطاب حال االحتاد 
االمريكي

ال يتخذ األشخاص املتورطون باإلرهاب قرارهم باالنضمام 
إىل مجموع�ة إرهابي�ة أو القيام بعمل إرهابي بن عش�ية 
وضحاها. فلهذا القرار أس�باب ودوافع ليس�ت س�طحية 
يف غالبي�ة األحي�ان، وه�ذه الدواف�ع مرتبط�ة بالرضورة 
بمجموعة من العوامل، منها فهم الشخص للحياة، وهدفه 
منها، ومدى شعوره بالجدوى أو القيمة، وتعرّضه للتاعب 
أو التضليل من قبل مجموعات أو أشخاص آخرين، إضافة 

إىل درجة تعرّضه لإلهمال أو العنف أو تقّبله له.
إّن فكرة أّن األش�خاص الذين يش�اركون يف أعمال إرهابية 
ه�م م�رىض نفس�يون أو مضطرب�ون عقلياً، ه�ي فكرة 
دقيق�ة إىل ح�ّد كبر حن يتعلّ�ق األمر باألش�خاص الذين 
نّف�ذوا هجم�ات يف ش�كل ف�ردي، وم�ن دون أي خلفي�ة 
ديني�ة أو سياس�ية أو اختاف فكري، كاألش�خاص الذين 
»يقتحم�ون« املدارس مثاً ويفتحون النار عىل األطفال أو 
املعلم�ن، أو أولئ�ك الذين يقومون بالقتل يف ش�كل متكرر 

.serial killersكالسفاحن أو
أما األش�خاص الذين ينخرطون يف أعمال إرهابية منظمة، 
وينتم�ون إىل مجموع�ات أو تنظيم�ات إرهابي�ة، وتع�ود 
ألس�باب محددة كالخاف الس�يايس أو الفكري أو الديني 
أو املذهب�ي، فه�م ليس�وا م�رىض نفس�ين، أو مختل�ن 
عقلي�اً. فلس�نوات طويلة درس باحثون كث�ر مثل ريكس 
هدس�ون، م�ن مكتبة الكونغ�رس، وج�ون هورغان، من 
مركز دراسات اإلرهاب واألمن يف جامعة ماساتشوستس، 
وتون�ي ليميك�س م�ن االتحاد الوطن�ي لدراس�ة اإلرهاب 
والتعام�ل معه يف جامعة مارياند، ليتوصلوا كل عىل حدة، 
إىل أن ه�ذه الفكرة فقدت مصداقيته�ا، وأن املقارنات بن 
األش�خاص الذين شاركوا يف منظمات أو جماعات إرهابية 
يف ما يتعلّق بامل�رض النفيس أو االختال العقيل لم ُترش إىل 

فروق بينهم، أي أنهم عىل الدرجة ذاتها تقريباً من السواء 
يف ما يتعلّق بهذا األمر.

ويش�ر س�تيف تايلور، أس�تاذ علم النفس يف جامعة ليدز 
مؤل�ف كتاب الع�ودة إىل العق�ل »Back to Sanity«، إىل أن 
الف�رق الجوهري ب�ن اإلرهابين وغرهم، عىل املس�توى 
النف�يس، هو قدرة هؤالء عىل »وق�ف« التعاطف تماماً مع 
اآلخري�ن، بحيث ال يعودون يش�عرون بالتعاط�ف مطلقاً 
م�ع املجتمع أو الش�خص أو املجموعات الت�ي يرهبونها، 
وال تؤّث�ر فيهم املش�اهد الوحش�ية للقتل أو ممارس�تها. 
ويذه�ب تايل�ور إىل أن فق�دان الق�درة ع�ىل التعاطف هو 
نتيج�ة العتقاد الش�خص العمي�ق بأنه يخ�دم معتقدات 
وأهداف�اً ُتعترب هي أوىل أولوياته بغض النظر عن اآلخرين، 
وهو ما تعّمقه الجماعات والتنظيمات اإلرهابية يف نفوس 
أفراده�ا، إضافة إىل عزله�م عن العال�م الخارجي، وقطع 
تواصله�م معه، وتصوي�ر املجتمع واآلخ�ر يف صورة الرش 
املطل�ق، حتى تضمن انتماء األف�راد املطلق لها، وفقدانهم 

تماماً ألي شكل من أشكال التعاطف.
كما كانت فرضيات الباحثن تشر سابقاً إىل أن اإلرهابين 
هم أبناء مجتمعات فقرة ومتخلّفة، ويعانون من االغرتاب 
النفيس واالجتماعي، إال أن هذه الفكرة أيضاً لم تعد تتمتع 
بدق�ة عالية، ألن الجماعات اإلرهابية أصبحت تس�تقطب 
مقاتلن من مختلف املس�تويات االجتماعية واالقتصادية 
والثقافية، وممن لديهم عائات وأصدقاء ويعيشون حياة 

كريم�ة. لكن هذا ال يعني بال�رضورة أنهم يتفاعلون جيداً 
م�ع هذا املحي�ط أو يتقّبلونه تماماً، ويش�عرون باالنتماء 
إليه، ما أربك تلك النظرية حول أصول أبناء الطبقات الدنيا 
ودوافعه�ا يف االنخ�راط يف أعم�ال إرهابية، ودف�ع للقيام 
بمزيد من البحث والتحليل للوقوف عىل الدوافع الحقيقية 

لألشخاص الذين يقومون بهذه األعمال.
إّن األم�ر بالدرج�ة األوىل كم�ا يق�ول هورغان، ه�و إدراك 
ه�ؤالء ل�رضورة ارتباطه�م بمجموع�ات تمنحهم فرصة 
التعبر عن أنفس�هم، وقوة االرتباط بجماعتهم الصغرة، 
أكث�ر مم�ا تفعل الدائ�رة االجتماعي�ة التقليدي�ة كاألرسة 

واألصدقاء والعمل.
وع�ىل رغ�م أن دراس�ة س�يكولوجيا األش�خاص الذي�ن 
يتوّرط�ون يف أعم�ال إرهابي�ة، أم�ر يف غاي�ة الصعوب�ة 
والتعقي�د، نتيج�ة ع�دم القدرة ع�ىل إج�راء البحوث عىل 
أشخاص ضمن مجموعات إرهابية، إال أن عدداً ممن تركوا 
ه�ذه الجماع�ات، أو ممن يحاول�ون منهم االس�تعراض 
بانضمامهم إليها، أو بهدف اس�تقطاب أش�خاص آخرين 
وتش�جيعهم، تعت�رب كله�ا مادة يعتم�د عليه�ا الباحثون 

أساساً يف فهم هؤالء األشخاص ودراستهم.
بكلم�ات أخ�رى، ووفق�اً لش�هادات بعض م�ن انخرطوا 
يف جماع�ات إرهابي�ة، أو بالنظ�ر إىل محت�وى رس�ائلهم 
إىل  ألصدقائه�م ومجتمعاته�م الس�تقطابهم لانضم�ام 
الجماعات اإلرهابية، يش�عر هؤالء بأن هناك قيمة ومعنى 

لوجودهم حن يقومون بدور مهم يف الجماعة، وأنه يمكنك 
أن تأتي وتتزوج وتعيش حي�اة طبيعية، وتكون جزءاً من 
هذا املكان الجديد والفكرة الجديدة، وأن االنضمام إىل هذه 
الجماعات جعلهم يخرجون من دائرة الشعور بالاجدوى 
والاقيم�ة، ليج�دوا أنفس�هم ج�زءاً م�ن »دول�ة« تمتلك 
املال والس�اح والرج�ال، كما يف تنظيم الدولة اإلس�امية، 
ويخش�اها العال�م بس�بب ق�وة ما تج�رؤ عىل القي�ام به 
و«وحش�يته«. كم�ا أنها يف نظرهم »دولة« تس�هم يف نرش 
قيم العدال�ة والكرامة والرحمة، وتق�ي عىل »اآلخرين/ 
الكفار« الفاس�دين، وهو ما يفّس به تايلور ترك مسلمن 
غربي�ن حياة مريحة يف أحيان كث�رة لانضمام إىل الدولة 
اإلسامية.أما يف مجتمعاتنا العربية فإن النظام االجتماعي 
والتعليم�ي يف بلدان كثرة يعزز الخاف الفكري واملذهبي، 
والفكر اإلقصائي، وفك�رة القدرة عىل الحكم عىل اآلخرين 
بالكف�ر أو النفاق، وأن مصرهم الجنة أو النار وما يمنحه 
هذا األمر للش�خص من الشعور بالسلطة، ما يعطي فكرة 
االنضم�ام إىل صف�وف دولة تقي�م الدنيا وتقعدها باس�م 
الدين جاذبي�ة خاصة، عدا عن الوص�ول إىل الحياة اآلخرة 
برشف وش�أن عظيمن هو رشف »الشهادة«، عىل رغم أن 
كثراً منه�م كما يقول هورغان أمّي�ون يف كثر مما يتعلّق 
بدينهم.وه�ذا يقودنا إىل خطورة م�ا يتعرّض له هؤالء من 
عملية »غس�ل األدمغة«، ال س�يما املراهق�ون منهم، ممن 
ال يج�دون لألرسة أو األصدق�اء أو الحي�اة بأكملها معنى 
حقيقياً. فاملراهقة فرتة حرجة، يشتّد فيها إلحاح الحاجة 
للش�عور باالنتماء والهوية، وبذلك يجد املراهقون وغرهم 
ممن يش�عرون بالتيه، يف املساهمة يف إقامة »الدولة« دوراً 
مبه�راً وجذاب�اً. فاالنتماء إىل جماعة يس�اعد عىل تخفيف 

شعورهم باالنفصال ويعزز هويتهم.

نور� جرب�ن

يس�توقفنا يف تقرير التنمية البرشي�ة لعام 2014 حجم 
النهضة الكبر الذي حققته بعض بلدان الجنوب يف خال 
السنوات الخمسة والعرشين املاضية، فقد ارتفع الدخل 
القوم�ي االجمايل للصن من 393 مليار دوالر عام 1989 
اىل اكث�ر من 14548 مليار دوالر ع�ام 2012، والهند من 
287.4 مليار دوالر اىل 6245.4 مليار دوالر، والربازيل من 
375.1 ملي�ار دوالر اىل 2840.9 ملي�ار دوالر، ورسيانكا 
م�ن 7.3 ملي�ار دوالر اىل 180.1 ملي�ار دوالر، وجن�وب 

افريقيا من 86 مليار دوالر اىل 626.7 مليار دوالر.
يف مقاب�ل هذه النهضة االقتصادية واالنتاجية واملعرفية 
يف العالم املتقدم يقف العالم العربي مرتبكاً. فقيمة دليل 
التنمية البرشية يف العالم العربي عام 2013 بلغت 0.682 
وهو رقم متواضع قياساً اىل العالم املتقدم 0.890 وحتى 
بالقي�اس اىل ع�دد كب�ر م�ن ال�دول النامي�ة كالربازيل 
0.744 وكوب�ا 0.815 واملكس�يك 0.756 والصن 0.719 
ورسيان�كا 0.750. اما اذا قارنا ب�ن الدول العربية ذات 
الثق�ل الس�كاني وال�دول املتقدمة الت�ي حققت نهضة 
اقتصادية وعلمية مع انها تأخرت عن العرب يف تواصلها 
م�ع الحداثة، لرأين�ا ان قيمة دلي�ل التنمية 0.682 ملرص 
للس�ودان  و0.473  لليم�ن  و0.500  للمغ�رب  و0.617 
و0.642 للع�راق قياس�اً اىل الياب�ان 0.890 وجمهورية 

كوريا 0.891 وارسائيل 0.888 واالرجنتن 0.808.
تبدو هذه االرقام واملقارنات صادمة ازاء ما يملكه العالم 
العربي من مميزات جغرافية وطاقات وموارد اقتصادية 
وبرشية – 10.2 يف املئة من مس�احة العالم 5 يف املئة من 

س�كانه 59.3 يف املئة من احتياط�ي النفط العاملي 30.5 
يف املئ�ة من احتياطي الغاز. عىل رغ�م كل هذه املميزات 
وامل�وارد يزيد الدخ�ل القومي العربي االجم�ايل – 2098 
ملي�ار دوالر – قلي�ًا عن الياب�ان 4465 ملي�ار او املانيا 
3375 ملي�ار دوالر، فيم�ا تق�ع غالبية األقط�ار العربية 
يف املس�تويات الدنيا م�ن الناتج للف�رد – 3370 دوالر يف 
الس�ودان، 3996 دوالر يف اليم�ن، 10685 دوالر يف مرص، 
6878 دوالر يف املغ�رب، 12779 دوالر يف الجزائ�ر، 4674 
دوالر يف سورية – قياساً اىل العالم املتقدم 40397 دوالر، 
والعالم ككل 13599 دوالر.واألخطر ان التخلف العربي يف 
الدخ�ل القومي او الدخل الفردي انما يأتي يف ظل هامش 
واس�ع من الامس�اواة وتردي حال املرأة العربية، فضاً 
عن البطالة وضآلة حجم القوى العاملة. األمر الذي اشار 
اليه تقرير التنمية االنسانية يف القرن الحادي والعرشين 
حيث رأى ان الامس�اواة الطبقية الحادة ما زالت سمات 
ممي�زة للمجتمع�ات العربي�ة، وان الطبق�ة الوس�طى 
تت�اىش واع�داد الفقراء آخ�ذة يف االرتف�اع، خصوصاً يف 
االري�اف، حتى بات هن�اك 220 مليون فق�ر يف االقطار 
املتوس�طة واملنخفض�ة الدخل، اضاف�ة اىل 14.4 يف املئة 
عاطل�ن من العمل. وترتكز البطالة يف ش�كل خاص بن 

الشباب الذين يمثلون 60 يف املئة من العاطلن عن العمل 
يف العال�م العرب�ي، من بينه�م 40 يف املئة م�ن متخرجي 
الثانوي�ات والجامعات.وبالنظ�ر يف دلي�ل التنمية معدالً 
بعامل عدم املس�اواة يذكر تقرير التنمية البرشية 2014 
ان قيمة هذا الدليل يف العالم العربي هي 0.512 قياساً اىل 
العالم املتقدم 0.780 ورشق آس�يا 0.564 واوروبا وآسيا 
الوسطى 0.639 وامركا الاتينية 0.559 االمر الذي يدل 
عىل التمييز وفداحة الفوارق الطبقية يف بنية املجتمعات 

العربية.
يف السياق نفسه أش�ار تقرير التنمية البرشية 2014 اىل 
ان 36.8 يف املئ�ة من الس�كان يف االردن و39.3 يف تونس 
و61.1 يف الصوم�ال و39.4 يف الع�راق و40.3 يف م�رص 
يعانون ش�دة الحرمان.ويبق�ى واقع امل�رأة العربية بما 
تبين�ه ارقام التقريرين االكثر تحدياً ملس�تقبل التنمية يف 
العالم العربي، فوف�ق تقرير التنمية البرشية يبلغ معدل 
مش�اركة النس�اء يف القوى العاملة العربية 24.7 يف املئة 
قياس�اً اىل 57.1 يف العالم املتقدم و55.7 يف الدول النامية 
و50.6 يف العال�م ككل. ويش�ر التقري�ر ذاته اىل ان دخل 
املرأة يف العالم العربي هو االضأل 6991 دوالر قياس�ًا اىل 
الرجل 23169 دوالر، بينما يذكر تقرير التنمية االنسانية 

العربية مركز دراس�ات الوحدة العربية 2014 ان النساء 
يعانن من مس�تويات اعىل من الفق�ر البرشي، وال تزال 
مساهمة النساء دون ال33 يف املئة. ويبقى دليل الفوارق 
بن الجنسن مرتفعاً وفق تقرير التنمية البرشية 0.546 

قياساً اىل 0.197 يف العالم املتقدم.
والتخلف العلمي هو احد الوجوه الناتئة لاخفاق التنموي 
العربي حيث اش�ار تقرير التنمي�ة البرشية 2014 اىل ان 
23 يف املئ�ة من العرب اميون وان نس�بة االمية يف املغرب 
واليمن والس�ودان تتخطى ال�30 يف املئة ويف مرص اعرق 
البل�دان العربية نهضوياً تتجاوز ال26 يف املئة، بينما هي 

0.2 يف كوبا ودون ال�9 يف املئة يف رسيانكا.
اىل ذلك ياحظ تقرير التنمية االنس�انية انتش�ار س�كن 
العش�وائيات، ونمواً سكانياً هو االعىل عاملياً 2.1 يف املئة، 
يف ح�ن يتفاق�م االنفاق العس�كري حيث يف�وق انفاق 
العرب عىل التس�لح انفاقهم عىل الصحة والتعليم. وينبه 
التقرير اىل الفساد املسترشي يف العالم العربي، فقد حلت 
خمس�ة بلدان ضمن الربع االسوأ يف مؤرش الفساد بينما 

تتوزع نصف ال�دول العربي�ة يف منتص�ف ه�ذا امل�ؤرش.
ان العال�م العرب�ي س�يضم اكثر من 481 مليون نس�مة 
ع�ام 2030 وف�ق تقرير التنمية البرشية فكيف س�يلبي 
حاجات هؤالء ويجيب عىل تطلعاتهم وهو عىل هذا القدر 
م�ن االخفاق يف مقابل عالم يخطو خطوات جبارة يف كل 
امليادين، االمر الذي سيحيل العرب اىل هامش العالم فيما 
اذا اس�تمروا عىل املنوال نفس�ه ولم يب�ادروا اىل تحوالت 

ثورية تضعهم من جديد يف قلب التاريخ.

كرم �حللو

عن اإلخفاق التنموي يف العالـم العريب

سيكولوجيا اإلرهاب

فوؤ�د ح�سون



عندما ازداد وزنها بش�كل ملحوظ، اتخذت قراراً 
بع�دم الظهور فنياً حتى ال تس�يء إل�ى صورتها 
لدى الجمهور، وبإرادة قوية نجحت في التخلص 
من 20 كيلوغراماً، واس�تعادت رش�اقتها سريعاً 
لتعلن عودتها إلى الشاش�ة بعمل جديد مع فيفي 

عبده. 
النجم�ة س�مية الخش�اب تتكل�م عن مسلس�لها 
المقب�ل، وس�بب غيابها ع�ن البطول�ة المطلقة 
في الس�ينما، وإصراره�ا على الغن�اء، وألبومها 
الخليج�ي المقب�ل. كم�ا تتكلم ع�ن موقفها من 
الزواج مج�دداً، ومفتاح ش�خصيتها، واألصوات 

التي تحب سماعها، ورياضتها المفضلة.
- ما سبب اختفائك فنياً فترة طويلة؟

اختفي�ت بعدم�ا ازداد وزني ولم يكن مناس�باً أن 
أظهر للناس بهذا الش�كل، وهذا ألس�باب مرضية 
خارجة ع�ن إرادتي. وأنا أريد للناس أن يحتفظوا 
الخش�اب.  بص�ورة جميل�ة دوم�اً ع�ن س�مية 
باإلضافة إلى أنني منذ أن قدمت مسلسل »ميراث 
الري�ح« لم أعث�ر على الس�يناريو ال�ذي يحّفزني 
للع�ودة ويدفعني إلى ترك بيتي، لذلك كان الغياب 

عن الجمهور فترة هو أسلم قرار.
- البعض قال إن هذا يعود إلى شروط فنية معينة 

ال تتنازلين عنها!
ل�ديَّ معايير معينة أختار أدواري على أساس�ها، 
حتى أحافظ على نجاحي، وال يمكن أن أجامل أحداً 
على حساب فني، لذلك أشترط دائماً جودة النص 
ال�ذي أقدمه، وأن يكون المخ�رج الذي أعمل معه 
على دراية كاملة بمهنته، ولديه رؤية فنية مبدعة 
يس�تطيع أن يقدمه�ا للن�اس. كما أنن�ي لن أقبل 

ال يحترم عقل تقديم أي عمل 

المشاهد، ويكون الهدف منه االبتذال أو العري.
- ش�ائعات االرتباط تطاردك دائماً، ما حقيقة 

كل ذلك؟
كما قلت ش�ائعات، وأنا اعتدت أال ألتفت 
إليها مطلق�اً وال أهتم بها، وتركيزي 
ه�و عل�ى ش�غلي وفني، كم�ا أن 
حياتي ليس فيها أس�رار وكلها 
في النور، والح�ب ليس عيباً 

حتى أخفيه.
- أي�ن أنت من الس�ينما؟ 
وهل تقبلين تقديم فيلم 
رواي�ة  ع�ن  س�ينمائي 

أدبية؟
مجموعة  اآلن  أمام�ي 
الس�يناريوهات،  من 
الل�ه  وب�إذن 
واحداً  سأختار 
منها لتقديمه 
الفترة  خالل 
أما  المقبل�ة. 
ف�ي ما يتعلق 
في  برغبت�ي 
فيلماً  أقدم  أن 
عن  س�ينمائياً 
أدبية  قص�ة 
فهذا حلم 
 ، ي عمر

أن  خصوًص�ا 
المرة الوحيدة 
لت�ي  ا

حدث فيها ذلك كانت في فيلم »عمارة يعقوبيان« 
مع نور الش�ريف وع�ادل إمام، وكان�ت التجربة 

ناجحة جداً.
وهن�اك كثي�ر م�ن الرواي�ات واألعم�ال لنجي�ب 
محف�وظ، ومنه�ا »أوالد حارتنا« الت�ي أتمنى أن 
أقدمها في فيلم س�ينمائي، ع�الوة على »ملحمة 
بع�د،  أس�طورتها  تنت�ه  ل�م  الت�ي  الحرافي�ش« 

وباإلمكان تقديم أكثر من فيلم عنها.
- لم�اذا ل�م تقدمي فيلم�اً من بطولت�ك المطلقة 

حتى اآلن؟
شاركت في بطولة أفالم كثيرة منها »الريس 
عم�ر ح�رب« و»خيان�ة مش�روعة« و»حين 
ميس�رة«، لكن البطولة النسائية المطلقة لم 
تع�د موجودة من�ذ فترة طويلة. والمش�كلة 
ليس�ت فّي، ب�ل تكمن في المؤلفي�ن الذين ال 
يكتبون إال للفناني�ن الرجال، مهما كان تألق 

الفنانة وجماهيرتها.
التعام�ل  تتمني�ن  - ه�ل هن�اك مخرج�ون 

معهم؟
هن�ك كثر مبدع�ون، منه�م المخ�رج الكبير 
ش�ريف عرفة الذي أبدع في فيل�م »الجزيرة 
2«، والمخرج الكبير س�امح عب�د العزيز في 
أفالم »ح�الوة روح« و»كباري�ه« و»الفرح« 
وغيرها... المخرج الكبير ُيظهر الفنان بشكل 
مختل�ف دائماً، ويفت�ح أمامه آفاقاً واس�عة 

لتجسيد مزيد من الشخصيات الثرية.
- تعودين إلى الدراما من خالل مسلسل جديد 

مع فيفي عبده، فماذا عنه؟
س�عيدة ج�ًدا بتك�رار التجرب�ة م�ع الفنانة 
الجميل�ة فيفي عب�ده، خصوًص�ا أن العملين 
السابقين أحبهما المشاهد، وهما »الحقيقة 

والسراب« و»كيد النسا«.
والمسلس�ل الجديد »يا أنا ي�ا أنت« من تأليف 
فتح�ي الجندي، لمس�ت فيه قضي�ة مختلفة 
وأبعاداً درامية هائل�ة، لذلك جاءت موافقتي 
على المسلس�ل بمج�رد أن ق�رأت المعالجة، 

أض�ف إل�ى ذلك أن المسلس�ل م�ن إنتاج مها 
سليم، وهي منتجة متميزة وأنتجت مجموعة 

من األعمال الضخمة.
- م�اذا ع�ن قضيته؟ ولماذا قبل�ت العمل مع 

مخرج يقّدم نفسه للمرة األولى؟
العمل هدفه إضحاك الناس في إطار كوميدي 
اجتماع�ي، من خالل كوميديا الموقف وليس 
من خ�الل اإلفيه�ات المتدنية الت�ي أرفضها 
تماًما، وهو م�ن إخراج أحمد حمودة الذي ال 
يعيبه أن�ه مخرج جدي�د، ألن معظم األعمال 
التي حّققت نجاح�اً كبيراً في اآلونة األخيرة 
أصحابها مخرج�ون جدد، ورغ�م ذلك أحمد 

حمودة له خبرته.
- كيف تفس�رين تعاونك المتك�رر مع فيفي 

عبده؟
أن�ا وفيف�ي ثنائ�ي ناج�ح ومحب�وب م�ن 
الجمهور، وأنا شخصًيا أحب فيفي اإلنسانة، 
الجدعة، والفنانة الخفيفة الظل، وعملنا مًعا 
مرتي�ن من قبل في »كيد النس�ا« و»الحقيقة 
والس�راب«، والتجربت�ان نالتا نجاح�اً كبيراً 

جداً كما قلت، فلماذا ال نكرر التعاون؟
- كي�ف ترين الهجوم على األعمال الش�عبية 

اآلن سواء في السينما أو التلفزيون؟
األعمال الشعبية ليست جريمة في ذاتها، لكن 
اإلسفاف واأللفاظ الشعبية المبتذلة والتدني 
ف�ي الحوار ه�ي تفاصيل مرفوض�ة. كما أن 
المواضي�ع المقدم�ة ف�ي األفالم الش�عبية، 
كالبلطجية والراقصات... أصبحت مستهلكة 
وغي�ر مقبولة، وال بد من تنويع األعمال التي 

تقدم في إطار البيئة الشعبية.
- أليس »يا أنا يا أنت« عمالً شعبياً؟

نعم، لك�ن ليس فيه ما يخدش حياء األس�رة 
المصرية، أو ما يجعلها تنفر من مش�اهدته. 

والكوميديا فيه ستقدم بشكل راق جًدا.
- ماذا عن ألبومك الجديد؟

قارب�ت االنته�اء من األلب�وم الخليجي، وهو 
يضم أيض�اً ثالث أغنيات مصري�ة، وتعاونت 
مع ش�عراء م�ن مص�ر والخليج، مثل أس�ير 
الري�اض م�ن الس�عودية وحم�د الخضر من 
الكوي�ت ومحمود الخيامي م�ن مصر ووائل 
توفي�ق من مصر وأحمد يحيى، لكن لم يحدَّد 
بعد موعد طرحه في األس�واق، وإن كنت أعد 

جمهوري بأن يكون قريباً.
- تجمعين بين الغناء والتمثيل، أال يسبب ذلك 

ارتباكاً؟
أّجل�ت خط�وة الغن�اء ف�ي بدايات�ي حتى ال 
أش�عر  اآلن  لكن�ي  التمثي�ل،  ع�ن  تش�غلني 
بالحني�ن إلى تقديم أغنية ممّيزة، وما المانع 
من أن أكون مطربة وممثلة معروفة؟ كما أن 

كثيرين نجحوا في الجمع بين المجالين.
- هل تعتقدين أنك قادرة على المنافس�ة في 

عالم الغناء؟
أنا مقتنعة بأن األداء الصادق يصل إلى الناس 
في أقصى س�رعة، لقد دخل�ت مجال التمثيل 
وكن�ت فنانة مغم�ورة والحمد لل�ه أصبحت 
الي�وم نجمة، فما المانع من أن أكون مطربة 
مشهورة؟ حلمي أن يصل صوتي وإحساسي 

من خالل كلمة جميلة ومعّبرة.
- كيف ترين الدراما اآلن؟

هن�اك نقلة حقيقي�ة فيها، والع�ام الماضي 
شهد ظهور ما ال يقل عن 40 عمالً فنياً، أكثر 

من نصفها أعمال كبيرة وذات مضمون.
- أال تفكرين في الحب والزواج مجدداً؟

الحب س�ر الحياة، واإلنسان من دونه شجرة 
جوف�اء، وأنا رومانس�ية ج�داً وأتعايش مع 
األعمال الرومانسية، وأعتبر الكلمة الرقيقة 

مفتاح شخصيتي. لكن كل شيء نصيب.

احلل الذي أرضى لقاء اخلمييس وعبري صربي 
وأمرية فتحي

 
لجأ منتج مسلسل »ألوان الطيف«، الذي اقترب موعد عرضه على إحدى الشاشات الفضائية، إلى حّل تجّنباً لغضب 
بطالت المسلسل من أسلوب وضع أسمائهن على تتر العمل، خاصًة أن الثالثي لقاء الخميسي وعبير صبري وأميرة 

فتحي يتقارب حجم نجوميتهن.
 قرر المنتج ممدوح ش�اهين ترتيب األس�ماء بحس�ب الظهور في العمل، حتى ال تحدث مشكلة من أي بطلة مع أي 

فنانة أخرى، وحرصاً من فريق اإلنتاج على أن تستمر أجواء تصوير المسلسل بشكل هادئ.
 تش�ارك في بطولة المسلس�ل أيضاً فريال يوسف، وأحمد وفيق، وأحمد صالح حس�ني، وهو تأليف أحمد صبحي، 

وإخراج  عبد العزيز حشاد.
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تألق في األعمال المسرحية أكثر من األدوار السينمائية رحل قبل عرض فيلمه األخير )فبراير األسود( في دور السينما لم يمهله القدر 
حضور حفل زفاف ابنته علي نجل الكابتن عزمي مجاهد تزوج في بداية حياته الفنية بالفنانة إسعاد يونس عندما كانت تعمل مذيعة 
بالشرق األوسط تجاهل المخرجين تسبب له في حالة اكتئاب بسبب العزلة هو نبيل هجرس ولد باالسكندرية يوم 31 من يناير عام 
1937.. تخرج في كلية الفنون التطبيقية.. هذه الكلية التي كانت قريبة لميوله واتجاهاته.. عمل في مجال الديكور والذي قربه من 
المجال الفني.. تودد إلي بعض األسماء الفنية التي ساعدته في أول الطريق. تزوج في بداية حياته من الفنانة إسعاد يونس والتي كانت 
تعمل انذاك مذيعة بمحطة الشرق األوسط .. ما جعله يقترب أكثر من الوسط الفني.. عرف بخفة ظله.. وسرعة تحركاته فكان يسند 
إليه دائما تلك األدوار التي تطلب الحركة الخفيفة والسريع.. فهو دائما صديق البطل الذي ينقذ الموقف.عشق العمل في المسرح وتألق 
به من األدوار التي تركت عالمة لدي الجمهور.. الطرطور ..اصل وصورة.. العبيط .. البلدوزر .. قانون الحب نمرة 2 تكسب .. اوانا 
الدوالر.وقف أمام ألمع النجوم ما زاده ثقة وخبرة وتالق.. ففي فيلم )الست الناظرة( تألق أمام سعاد حسني.. وماجدة الخطيب .. زهرة 
العال .. زوزو نبيل .. أيضا في فيلم )صباخ الخير يازوجتي العزيزة( كان أمام صالح ذو الفقار.. ونيللي.. وتحية كاريوكا.. أيضا كان له 

حضور طاغ في فيلم ليلة سقوط بغداد .. والستات .. علي سبايسي لحظة انوثة.. درب البهلوان.

جددت هيئة مهرجان قرطاج الدولي مفاوضاتها مع الفنانة العالمية شاكيرا من أجل استضافتها في 
الدورة القادمة الـ51 للمهرجان الذي يقام سنويا في تونس بين شهري يوليو وأغسطس.

 وكانت هيئة المهرجان قد اتفقت مع شاكيرا للقدوم في الدورة الماضية اال ان األحداث األمنية التي 
شهدتها تونس حالت دون ذلك على الرغم من أن الهيئة أرسلت لها مبلغًا ماليًا مبدئيًا عن الحفل بقيمة 

400 ألف دينار »215 الف دوالر« اال أنها اعتذرت عن الحضور قبل موعد المهرجان بثالثة أسابيع 
تقريبًا.

 ُيشار إلى أن مديرة الدورة الماضية للمهرجان سنيا مبارك قد صرحت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته 
قبل موعد المهرجان أن شاكيرا ستكون من بين ضيوف تونس قبل نهاية الـ2014 من دون أن تشير إلى 
أن الهيئة قد دفعت لها مبلغًا مبدئيًا. هذا التصريح أحرج مديرة الدورة الماضية وعرضها للعديد من 
االنتقادات بسبب تسرع إدارتها في دفع المبلغ المذكور من دون أن تتلقى موافقة نهائية من الفنانة 

الكولومبية خاصة وأن 2014 مّر من دون أن تحضر شاكيرا إلى تونس.

ديانا حداد تعربرّ عن حبها بالرسم ...
م�ن بي�ن أغنيات ألبومه�ا الجديد "يا بش�ر"، أطلقت ديانا ح�داد، أغنية "حفل�ة حب" مصورة 
بطريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد، والمتعاونه بها مع أشعار "الوسام"، الذي يعتبر 
األول بينهم�ا، حي�ث تصدى لتلحينها باس�ل العزيز وقام بعملية التوزيع الموس�يقي زيد نديم. 
وقد صورت ديانا حداد األغنية في بيروت معتمدة على الرومانسية واألداء الكالسيكي، وأطلت 
بش�خصية رس�امة مرهفة انس�جمت مع أزيائها أحياناً. هذا وقد بدأت قنوات روتانا المتنوعة 
بعرض كليب "حفلة حب" عبر شاش�اتها، من إنتاج شركة "قيثارة"، وسيتم عرضها عبر باقي 
القنوات خالل األيام القليلة المقبلة، حيث بدأ عرضها فعالً عبر حس�اب روتانا أوديو في موقع 

"اليوتيوب" محققة نسبة مشاهدة عالية مع األيام األولى لعرضه.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

حمو االمية  املوسيقية   !!
 بداية هناك ثمة تساؤل يفرض نفسه:

هل نملك الصوت لالداء الغنائي المتطور؟
الج�واب: نعم .. بعض االصوات  الجيدة والخام.. يملكها 
المغنون الش�باب.. ولكنهم جميعا وبال استثناء جاتازوا 
جس�ر الغناء دونما تخطيط مس�بق م�دروس.. ودونما 
تدريب كاف لجعلهم ذوي اص�وات مهذبة ناضجة تؤدي  
م�ا يعطى لها من االلحان.. وق�د  نجحت احدى اغنياتهم 

في ظروف جذب مالئمة م�ن خالل محاولة غنائية فيها 
ش�يء من الج�دة.. وتبنيها ش�عبيا.. ومن ثم انتش�ارها 

محليا وعربيا.
وق�د يكون صوت المغني فيه م�ن الطالوة ما يكفي الن 

يعجب به الناس الذين  سئموا االصوات القديمة.
ويبقى القول:

ان جم�ال الص�وت وح�دة غي�ر كاف مطلق�ا الن يخلق 

من ش�خص ما مغني�ا ناجحا.. وان الق�درة على االداء.. 
والموهبة .. ليس�ت بالضرورة كافي�ة لخلق ذلك المغني 
المرتجى.. بل يجب ان يدعم الموهبة .. وجمال الصوت.. 
الموس�يقية  والثقاف�ة   .. المس�تمر  الكاف�ي  التدري�ب 
المتطورة المتنامية .. وااللتزام بنظام خاص .. من شانه 

الحفاظ على الصوت من االهدار والتفاؤل..
علما بان تنظي�م حياة المطرب اجتماعي�ا وعالقاته مع 

نفسه ومع االخرين يخلق )المغني الناجح المتطور( 
وهنا ثمة تساؤل يفرض نفسه:

م�اذا تعم�ل لخلق المغني�ن  الناجحين  وتدري�ب وتنمية 
اصواتهم وللجواب على هذا التساؤل.. نقترح ما يلي:

اوال � فتح معهد خاص لزرع االصوات  وتربيتها .. يلتحق 
به االطفال منذ سن مبكرة قد تكون الخامسة او قبل ذلك 
.. يتعهده�م مختصون في تربية االصوات .. ويهيئونهم 

للغناء في المستقبل.. وثانيا وثالثا ورابعا وحتى عاشرا.. 
واخيرا وليس اخ�را تقديم ندوات توعية موس�يقية من 
التلفزي�ون وخارج التلفزيون لتحلي�ل االغاني واالعمال 
الجيدة )لمحو االمية الموسيقية( يشترك فيها الملحنون 
والمغن�ون والمؤلفون.. تناقش فيه�ا اغنية ما.. وتحلل 
فنيا ليدرك المش�اهد العادي بان العاطفة المحفة ليست 

هي كل شيء في عملية التلقي الفني!.

سمية اخلشاب: أنقصت وزين 20 كيلوغرامًا دفعة واحدة!



صباح ناصر                                  
برعاي�ة الس�يد محاف�ظ كرب�اء عقي�ل الطريح�ي وبالتعاون 
مع دائرة الس�ينما والمس�رح وضمن فعاليات أس�بوع الوحدة 

اإلسامية .
قدمت مس�رحية )لم تر قط عيني( المسرحية تتحدث عن سيرة 
الرس�ول االعظم )ص( من تأليف االستاذحسين عاوي واخراج 
المخ�رج عم�اد محمد وتمثي�ل نخبة كبيرة من نجوم المس�رح 
العراقي يوم�ي الخميس والجمعة المصادف -15-16-1-2015 
على قاعة البيت الثقافي في كرباء المقدسة وبحضور اعامي 
وجماهيري كبير وش�خصيات دينية وعدد من المس�ؤولين في  

المحافظة وقد تكلكل العرض بالنجاح .
وبع�د يومي�ن ت�م ع�رض المس�رحية عل�ى خش�بة المس�رح 
الوطنيمس�اء يوم االثنين الموافق -1-19 وبحضور السيد مدير 

عام السينما والمسرح الدكتور نوفل ابو رغيف ,
وبعد انتهاء العرض قدم الدكتور نوفل ابورغيف باقة ورد لكادر 
المس�رحية شاكرا  لهم ماقدموه من عمل يتعرض لمفصل مهم 

من مفاصل االسام .
وبع�د انتهاء الع�رض التقينا الدكتور نوفل ابو ارغيف وس�ألناه 

عن ما قدم على المسرح اليوم.
حيث ق�ال ان هذا العمل المس�رحي يحمل طابع�ا وفائيا مميزا 
لإلس�امتجتمع أركان المنظوم�ة المس�رحية الرئيس�ية عل�ى 
نحو يؤش�ر منذ البداية خلوص الرؤية لنفس�ها تأليفا واخراجا 
وحضورا حيث نتلمس بعناية وساس�ة عما ابداعيا نادرا على 
صعي�د المجاور والش�ائع ومناخا دراميا منتخب�ا بامتياز يضع 
المتلق�ي في قراءة جدي�دة لحياة النبي الخات�م )ص( منذ نزول 
الوحي على صدره الطاهر في أرض النبوة والقرآن الكريم حتى 

التحاقه بالرفيق االعلى.
في عرض يش�تغل على بلورة المحاور االساس�ية في المشروع 
الرسالة المحمدية واعادة بثها مسرحيا بروح تنزع نحو الحداثة 
المتصلة بالت�راث الخالد من دون الغوص في التفاصيل الدقيقة 
للس�يرة الزاخرة للنب�ي االعظم ,وانم�ا تركز بمناقش�ة جوهر 
الرس�الة المحمدية وتعاليمها الكبرى في اطار استعادة دراميه 
ذكية لمناخ تلك الحقبة التاريخية في معالجة معاصرة يبلورها 
حوار عميق يجانس بين ش�خصيات تأريخي�ه تارة اخرى حيث 
يتوقف المش�وار المسرحي فيها عند محطات آنساني شاخصة 
طالم�ا عان�ت منها االنس�انية عموم�ا والمس�لمون على وجه 

التخصيص .
نح�ن بازاء عمل مس�رحي ل�ه أهميته وخصوصيت�ه وحضوره 
تش�ارك في انجازه قامات مسرحية ش�اخصة وجهات تحتفي 

بالقيم النبيلة والتاريخ المشرق وخبرات غنية..
والتقينا بمخرج العمل االس�تاذ عم�اد محمد الذي بادر قائا  ان 
العمل عبارة عن عملية تصحيح لبعض المفاهيم االسامية التي 
أسيء استخدامهاوتوظيفهاألغراض غير أنساني وعدوانية, ضد 

القيم والمبادئ الحقيقية التي اوجدها االسام ..اهمها مفاهيم 
الجهاد والحرية والمرأة والتطرف واالرهاب.,من خال معالجة 
تنتمي الى الواقع اليوم من خال رمز االنساني كبير هو الرسول 

االعظم )ص( كونه حامل هذه الرسالة االنسانية ومبشرا ...
لقد استخدم المخرج مجاميع راقصة من الشباب جاء لتدريبهم 
الفنان الس�وري الكير وك�راف )خالد عبد الرحيم( ومس�اعده) 
ضرغ�ام عبد الخالق( وقد تم اختي�ار الممثلينمن بين اهم نجوم 
المسرح والدراما وهم عزيز خوين وعبد الستار  البصري وكثير 

من االسماء االمعة ..
ولننس�ى الدور الكبير الذي بذلته الفنانة عواطف 

نعيم ومدير المسرح الفنان سام السكيني 
 اما المؤلف حس�ين عاوي فقد عبر عن 

العمل قاال هذا العمل س�يرة معاصرة 
وليس سيرة س�ردية اخذت جوانب 

من السيرة النبوية  . توقفنا امام 
مفردات في العمل منها تحرير 

والفق�راء  والعبي�د  الم�رأة 
والتط�رف  واالره�اب 

والعاقة مع االخر  ..
وحدثنا الفنان عبد الستار 

البصري عن دوره قائا 
وان�ا  كثي�را  فرح�ت 

ال�دور  ه�ذا  اجس�د 
نخب�ة  بمش�اركة 
الممثلين  خيرة  من 
ان   الش�رف  ل�ي   ..
العمل  ه�ذا  اق�دم 

بمناس�بة والدة 
ل  س�و لر ا

عظ�م  ال ا
)ص(

لتقين�ا  ا و
ن  لفن�ا ا

ر  لجب�ا ا عبد
ي  و قا لش�ر ا

الدراما  عمل  ان 
أه�داف  يحم�ل 

اضافية  ووسائل 
المتع�ة  ال�ى 

المس�توى  عل�ى 
ف   ا ك�ر و لكير ا

اس�تطاع أن يصن�ع من 
الش�بابالخام ال�ى االرتقاء 

لمستوى متقدم االداء..
اما الفنان حس�ين س�لمان  عبر عن مش�اركته ف�ي العمل قاال: 
كنت من السباقين  للمشاركة في هذا العمل مع مجموعة كبيرة 
من النج�وم تأزرنا من اجل ايصال كلم�ة حقيقية وصحيح عن 

االسام..
وم�ن الجدير بالذكر ان هذه المس�رحية تضمنت تقنيات حديثة 

الداتاشووكما اشتمل على الكير كراف وتقنيات اخرى..........
كما ش�اركت مجموعه ش�بابية من فرقة اليم للرقص المعاصر 
ومنه�م محم�د عبدالرحمن,واحم�د جميل 
وص�دام جوامير ومجموعة الش�باب 
الواعد الذين قدم�وا جهدا متميزا 
نتمن�ى ان تمد لهم ي�د العون 
طاقاته�م  واحتض�ان 

االبداعية.................

يارس خليل يغازل شريين
 

اس�تقبل الجمهور الكويتي النجمة المصرية ش�يرين عبد الوهاب بحفاوة كبيرة، بمجرد ظهورها على مسرح 
مهرجان »ها فبراير 2015«، الذي قّدمت فيه ليلة مصرية صافية؛ اختلطت فيها المشاعر واألحاسيس الدافئة 

والدموع والفرحة؛ بالصوت واألداء الراقي، وتصفيق حار لألغنيات طيلة ساعة ونصف الساعة تقريباً.
كانت ش�يرين قبل ظهورها على المس�رح، تس�تعد في الكواليس برفقة مستش�ارها الفني ياسر خليل، الذي قام 

بنش�ر صورة لهما معاً قبل إطالتها على المس�رح، معلقاً عليها: »الحمد لله، كل يوم بيعدي بتشرف إني ليا دور مع 
فنانة حقيقية زيك، ودايماً رافعة راس كل مصري وعربي، وأكيد كمان بلدنا أم الدنيا مصر، ش�كراً ش�يرين 

عبد الوهاب«.
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جددت هيئة مهرجان قرطاج الدولي مفاوضاتها مع الفنانة العالمية شاكيرا من أجل استضافتها في 
الدورة القادمة الـ51 للمهرجان الذي يقام سنويا في تونس بين شهري يوليو وأغسطس.

 وكانت هيئة المهرجان قد اتفقت مع شاكيرا للقدوم في الدورة الماضية اال ان األحداث األمنية التي 
شهدتها تونس حالت دون ذلك على الرغم من أن الهيئة أرسلت لها مبلغًا ماليًا مبدئيًا عن الحفل بقيمة 

400 ألف دينار »215 الف دوالر« اال أنها اعتذرت عن الحضور قبل موعد المهرجان بثالثة أسابيع 
تقريبًا.

 ُيشار إلى أن مديرة الدورة الماضية للمهرجان سنيا مبارك قد صرحت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته 
قبل موعد المهرجان أن شاكيرا ستكون من بين ضيوف تونس قبل نهاية الـ2014 من دون أن تشير إلى 
أن الهيئة قد دفعت لها مبلغًا مبدئيًا. هذا التصريح أحرج مديرة الدورة الماضية وعرضها للعديد من 
االنتقادات بسبب تسرع إدارتها في دفع المبلغ المذكور من دون أن تتلقى موافقة نهائية من الفنانة 

الكولومبية خاصة وأن 2014 مّر من دون أن تحضر شاكيرا إلى تونس.

انتهت الفنانة األرمينية ماريا من جلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بشكل جديد 
ومختلف عن الشكل الذي اعتادت على الظهور به، ماريا ظهرت في الصور وهي ترتدي 

المالبس األرمينية التقليدية.
وقالت إنها قامت بعمل جلسة التصوير، ألنها سجلت أغنية جديدة بعنوان "إيليك 

هاير"، وتعني  "فلتنهضوا يا أرمن"؛ وهي أغنية مستوحاة من التراث األرمني تدعو شعب 
أرمينيا للحماس والتوحد ونبذ أي خالف. وتمنت ماريا أن يرقص كل بيت أرمني قريبًا 

على نغمات تلك األغنية، حيث تتميز األغنية باإليقاعات الراقصة التراثية للشعب 
األرمني.

وتنوي ماريا طرح أغنيه "إيليك هاير" "فلتنهضوا أيها األرمن"، ضمن أغنيات ألبومها 
األول باللغه األرمنية، الذي يحمل عنوان "يراز"، وتعني بالعربية "حلم"، وتنوي ماريا 
طرح األلبوم خالل أيام، وتخطط لطرح فيديو كليب جديد في نفس توقيت طرح األلبوم.

اعتذرت يسرا اللوزي عن دور البطولة أمام الفنان كريم عبد العزيز في مسلسله الجديد 
»وش تاني«، والذي يخوض به ماراثون السباق الرمضاني المقبل. كما اعتذرت أيضًا عن 

مشاركة هاني سالمة في مسلسل »نصيبي وقسمتك«.
 ويأتي ذلك بسبب انشغال يسرا برعايتها البنتها »دليلة«، ورغبتها في أن تكون إلى 

جانبها في عامها األول دون أن تنشغل بأي عمل عنها. وفي الوقت نفسه وافقت على 
المشاركة كضيفة شرف في مسلسل »تشيللو« مع النجم السوري تيم حسن، على أن 

تشارك في أربع حلقات فقط.
 وردًا على سؤالنا حول سبب موافقتها على هذا العمل ورفضها لمسلسلي كريم عبد 

»لها« أن هذا العمل لن يستغرق أي وقت في تصويره  العزيز وهاني سالمة، أكدت يسرا لـ
لكونها ضيفة شرف، أما المسلسالن اآلخران فهما بطولة؛ وتصويرهما سيستغرق عدة 

أشهر، ويتطلبان استعدادًا من نوع خاص وتفرغًا تامًا.

أنغام تعود إىل والدها وأحالم بريئة
 

حال�ة طوارئ أعلنتها النجمة أنغام لانتهاء من تس�جيل أغنيات ألبومه�ا الجديد، بعد أن حّددت 
بداية الصيف المقبل موعداً لطرحه. أنغام تتعاون في األلبوم مع مجموعة متنوعة من الشعراء 
والملحني�ن، منه�م بهاء الدين محمد وتوما وش�ريف ب�در. وانتهت من تس�جيل غالبية أغنيات 
األلبوم وآخرها أغنية »أحام بريئة«، كلمات أمير طعيمة، وألحان ش�ريف بدر، كما ضّمت أغنية 
»بتعدي السنين«؛ وهي األغنية التي لحنها محمد حماقي في أول تعاون فني بينهما، كلمات أمير 
طعيمة، وتوزيع خالد عز. من ناحية أخرى، تس�تعد أنغام لتس�جيل أوبريت جديد بعنوان »الحب 
زايد«، تعود من خاله للتعاون مع والدها الموسيقار محمد سليمان، حيث لم يجمعهما أي عمل 

فني منذ 17 عاماً.

حمو االمية  املوسيقية   !!
 بداية هناك ثمة تساؤل يفرض نفسه:

هل نملك الصوت لاداء الغنائي المتطور؟
الج�واب: نعم .. بعض االصوات  الجيدة والخام.. يملكها 
المغنون الش�باب.. ولكنهم جميعا وبا استثناء جاتازوا 
جس�ر الغناء دونما تخطيط مس�بق م�دروس.. ودونما 
تدريب كاف لجعلهم ذوي اص�وات مهذبة ناضجة تؤدي  
م�ا يعطى لها من االلحان.. وق�د  نجحت احدى اغنياتهم 

في ظروف جذب مائمة م�ن خال محاولة غنائية فيها 
ش�يء من الج�دة.. وتبنيها ش�عبيا.. ومن ثم انتش�ارها 

محليا وعربيا.
وق�د يكون صوت المغني فيه م�ن الطاوة ما يكفي الن 

يعجب به الناس الذين  سئموا االصوات القديمة.
ويبقى القول:

ان جم�ال الص�وت وح�دة غي�ر كاف مطلق�ا الن يخلق 

من ش�خص ما مغني�ا ناجحا.. وان الق�درة على االداء.. 
والموهبة .. ليس�ت بالضرورة كافي�ة لخلق ذلك المغني 
المرتجى.. بل يجب ان يدعم الموهبة .. وجمال الصوت.. 
الموس�يقية  والثقاف�ة   .. المس�تمر  الكاف�ي  التدري�ب 
المتطورة المتنامية .. وااللتزام بنظام خاص .. من شانه 

الحفاظ على الصوت من االهدار والتفاؤل..
علما بان تنظي�م حياة المطرب اجتماعي�ا وعاقاته مع 

نفسه ومع االخرين يخلق )المغني الناجح المتطور( 
وهنا ثمة تساؤل يفرض نفسه:

م�اذا تعم�ل لخلق المغني�ن  الناجحين  وتدري�ب وتنمية 
اصواتهم وللجواب على هذا التساؤل.. نقترح ما يلي:

اوال � فتح معهد خاص لزرع االصوات  وتربيتها .. يلتحق 
به االطفال منذ سن مبكرة قد تكون الخامسة او قبل ذلك 
.. يتعهده�م مختصون في تربية االصوات .. ويهيئونهم 

للغناء في المستقبل.. وثانيا وثالثا ورابعا وحتى عاشرا.. 
واخيرا وليس اخ�را تقديم ندوات توعية موس�يقية من 
التلفزي�ون وخارج التلفزيون لتحلي�ل االغاني واالعمال 
الجيدة )لمحو االمية الموسيقية( يشترك فيها الملحنون 
والمغن�ون والمؤلفون.. تناقش فيه�ا اغنية ما.. وتحلل 
فنيا ليدرك المش�اهد العادي بان العاطفة المحفة ليست 

هي كل شيء في عملية التلقي الفني!.

لـم تر قط عيني

 

سوسن بدر غاضبة بسبب سوزان نجم الدين
 

فوجئت الفنانة سوسن بدر بطرح أفيش فيلم »قط وفار« بدون صورتها، حيث 
اقتص�ر على صورة النجمة الس�ورية س�وزان نجم الدي�ن كبطلة مع محمود 
حميدة ومحمد فراج، وهو ما جعل سوسن تشعر باالستياء من هذا التجاهل 
األدب�ي. ورغم أن سوس�ن بدر لم تصرح بغضبها هذا بش�كل رس�مي، لكّن 

مقربي�ن منها أكدوا أنها ش�عرت بعدم تقدير الس�مها ومش�وارها الفني، 
خاص�ًة أن س�وزان نج�م الدين تخ�وض بهذا الفيل�م أول�ى تجاربها في 

السينما المصرية.
 الفيل�م كتب�ه وحيد حامد وأخرجه تامر محس�ن، وت�دور أحداثه في 

إطار كوميدي سياسي.

 

غادة عبد الرازق  »ترتدي احلجاب« 
رغم أن غادة عبدالرازق شّددت على فريق عمل مسلسلها الجديد »الكابوس« عدم اإلدالء بأي 
تفاصيل أو معلومات عن العمل، لكن »لها« علمت أن غادة تظهر في الكثير من المشاهد وهي 

ترتدي الحجاب، بحكم طبيعة الشخصية التي تلعبها.
وانته�ت غ�ادة من جلس�ات تحضير العمل، ومن المفت�رض أن تبدأ التصوي�ر قريباً الى 

جانب إياد نصار.كما تعود غادة للسينما بفيلم بعنوان »نصباية حريمي«، ويغلب على 
أحداثه الطابع الكوميدي، حيث تجسد فيه شخصية نصابة.



بقلم: القا�صة عايدة بدر

ألمحه�ا و هي تح�اول أن تلفت نظري إليها 
بأي�ة طريق�ة …. نظراتها تأتين�ي من بعيد 
تحكي كثيرا في صمت .. اهتمامها بتأخري 
الدائم عن موعد العمل .. محاوالتها لجذبي 
لالش�تراك معها و بقية زمالئنا في أحاديث 
ال ش�أن لي به�ا .. حتى اهتمامه�ا بتناولي 
للطع�ام … ش�جرة التس�اؤالت الت�ي تنمو 
بين عينيها حين تجالس�ني في فترة الراحة 
دون أن تثم�ر عن س�ؤال … أكاد ألمح بحثا 
دائم�ا عما وراء هذا الج�دار الذي أمده بيني 
و بين من حولي … ال تدري أن حياتي دائرة 
مغلق�ة .. مكررة بطبعها و قد تس�لل إليها 
الروتين من�ذ زمن فما عاد من جديد تحمله 

اللحظات 

العم�ل .. البي�ت … البيت .. العم�ل .. دائرة 
من دوائر كثيرة أراها اآلن أمامي تتسع في 

فنجان قهوتي 
يخترق أذني صوت أمي تناديني من بعيد :

- كف�اك تحديق�ا ف�ي فنج�ان قهوت�ك ألم 
يح�ذرك الطبيب م�ن أضراره�ا ؟ اتركه و 

انتبه لكوب اللبن أمامك
– حاضر أمي سأشربه ال تقلقي

حركة الملعقة في فنجان قهوتي تزيد من 
هدير تلك الدوائر فتتسع بال نهاية … أمواج 
ال تصم�ت .. و عيناي المعلقتان على حافة 

الفنجان و أمواج بن تسحبني لداخلها ..
كوب اللبن القابع هنا يتقاسم منضدتي مع 
فنجان القهوة و يش�اطرني التأمل .. و ما 
هذا هناك ؟.. نعم إنها ش�طائري التي تصر 
أمي كل يوم عل�ى اصطحابها معي للعمل. 

لماذا ال تريد أن تدرك أني كبرت و لم أعد ذلك 
الطفل الصغير

- ال تن�س أن تأخ�ذ معك طعام�ك فدائما ما 
تنساه

– حاض�ر أم�ي .. سأش�رب ك�وب اللب�ن و 
سآخذ معي طعامي

أهناك شيء آخر ؟
- م�ا بك بني أيزعجك حرص�ي عليك و على 
صحتك .. نعم بالمناس�بة ما موعد دوائك ؟ 
أس�مع صوتك طوال اللي�ل و قد أخذت نوبة 
السعال تشتد بك .. ألم أقل لك مرارا أنك تملك 
ص�درا ضعيفا في مواجهة تغيرات الطقس 
… ال تنس بني أن تأخذ الدواء.. أهكذا تهمل 
نفس�ك لمجرد غيابي عنك أيام�ا و يجافيك 
النوم ؟ ال تنزع�ج صغيري فكل أم حريصة 

على صغارها

– ال أمي بل يمتعني حرصك الشديد و لكني 
لم أعد صغيرا

- ستظل صغيرا في نظري مهما كبرت .. ال 
تنس أن تمشط شعرك

– نعم أمي نعم لن أنس أي شيء
لق�د ب�ات ه�ذا الح�وار اليوم�ي ج�زءا من 
ترتيب�ات الصب�اح ال نكاد نهمل�ه يوما و ال 
تزال دوائر البن تتسع و تتسع تكاد تبتلعني 
: ص�وت أم�ي ….. كوب اللبن… ش�طائرك 
…..دواؤك … لفتاتها .. اهتمامها …الصوت 
… الصوت…الصوت…..رأسي يكاد ينفجر 

.. أين الدواء ؟؟
أفي�ق على ص�وت ارتطام … أه�رع لخارج 
غرفت�ي أجدها و قد اس�تندت إلى الحائط و 
س�قطت أرضا .. أرفعها و لكن لألسف فقد 

تهشم الزجاج و تناثر حولها …

 حمزة اأ�صامة العقرباوي 

الرواية تكشف أجمل لوحات التمرد على الواقع في عالم 
المجانين

يرس�م الكاتب واألديب الفلسطيني أس�امة العيسة، في 
روايت�ه “مجاني�ن بيت لح�م”، الصادرة ع�ن “دار نوفل 
للنش�ر”، ببيروت، بريش�ة أدبي�ة أَجمل لوح�ات التمّرد 
على الواقع المأل�وف حين يخرج المجانين من َعنابرهم 
وأقسامهم في “دير المجانين” ويَقدمهم لجمهوره َتحت 
لواء َعميد الجنون في فلس�طين عجيل الَمقدسي آتيا به 

من بطن التاريخ.
يفتت�ح الكاتب روايت�ه ب�”احتراز” جاء في�ه: “في هذه 
الرواية- الش�هرزادية، مثل ما في الروايات األخرى قليل 
من الحقائق، كثير من الخيال، وثرثرة.. تماما مثلما هي 
الحياة” وفي “الشهرزادية” هذه اعتراف من الكاتب بأنه 

يكت��ب حك��ايات على غرار ألف ليلة وليلة.
وف�ي مدخل الرواي�ة يذكر: “ولكن هذا ل�ن يمنع القارئ 
م�ن المطابقة بين الراوي والمؤلف، ولن يس�بب لي ذلك 
أّي حساس�ية ولن أجهد لنفي ذلك”. َكجنون أسامة حيَن 
َخّط َملحمة الجنون لم أر في حياتي أّي جنون، أّية رواية 

هي هذه يا صاحبي؟ بل أّية أسطورة هي التي نشرتها.
المجانين في أس�طورة العيس�ة “أوالد ناس” كما يقول 
المث�ل، وف�وق إنس�انيتهم يقّدم العيس�ة جن�ون الحياة 

والواقع المرير وجن�ون الجغرافيا واالحتالل والمجتمع 
الذي ال يرحم، في محاولة من األديب لتبرير جنونه.

ه�ل كن�ُت َمجنونا وأن�ا أقرأ لك ي�ا صاحبي حت�ى خلُت 
أنك تعنين�ي حين تالحق حكايات مجانين�ك. أما أن لوثة 
الجن�ون التي أصابت الختيار ومن قبله اإلمبراطور ومن 

تعامل مع مجانينك وصلت إلّي عبر أسفار روايتك!
ينفرد األديب الصحفي أس�امة العيس�ة بأس�لوبه وأدبه 
ليق�ّدم لن�ا مجاني�ن بي�ت لح�م بنكه�ة األدب والتاريخ 
والتقري�ر الصحفي وروح اإلث�ارة والمغام�رة، كّل ذلك 
ليضعنا في مش�هد م�ن الحياة ال نفهم�ه ونحرص على 

تجنبه.
ففي روايت�ه الفريدة موضوعا وأس�لوبا يحاول الكاتب 
أس�امة العيس�ة إدخالنا إلى دير المجانين مرورا بمخيم 
الدهيش�ة ال�ذي يقطنه الالجئ�ون، المخيم ال�ذي ارتبط 

اسمه بالجنون فلسطينيا “الزم نوديك ع الدهيشة”.
ه�ذا الدخ�ول ال�ذي يقودن�ا إلي�ه الكات�ب يبدأ بس�رقة 
عقولن�ا تماما كما يفعل الضبع بفريس�ته قبل التهامها، 
يس�رق أسامة العيس�ة عقولنا لنعيش أسرى داخل عالم 
المجانين، نشعر بأننا جزء من عالمهم، نراهم نحاكيهم 
نعي�ش تصرفاته�م وغموضه�م، ويقلقن�ا م�ا يقلقهم، 
ويصيبن�ا الفزع لمصيرهم، غي�ر أن روعة األدب ونكهة 
التاريخ وفن الس�رد الذي يتقن�ه الكاتب يرّد إلينا عقولنا 
وال يتركن�ا هناك فريس�ة الجن�ون. المجاني�ن كما عند 
مؤرخه�م أس�امة العيس�ة لغز ل�ن تفهمه حت�ى تطالع 

روايته وتعيش أج�واء الجنون في ديرهم 
الكائن ببيت لحم.

خالص�ة الق�ول، تحك�ي "مجاني�ن بيت 
لح�م" ع�ن وط�ن المجاني�ن الفعل�ي، 
وناس�ه. ه�ي ترم�ز إل�ى الوط�ن الذي 
يتآكل تحت وطأة التغّيرات السياس�ية 

التي تعصف به.
تقتح�م موضوًعا ي�كاد يك�ون بكًرا 
ف�ي األدب العرب�ي الحدي�ث، وتقّدم 
الفلس�طينيين كم�ا هم، بش�ًرا، من 
مناج�اة  وال  خطابي�ة  نب�رة  دون 
غنائي�ة. رواية جدي�دة ليس فقط 
أيض�ا  ولك�ن  موضوعه�ا،  ف�ي 
يناس�ب  ش�كال  اقتراحه�ا  ف�ي 

المضمون.
وأسامة العيس�ة كاتب وروائي 
فلس�طيني، ص�در ل�ه العدي�د 
م�ن المؤلف�ات منه�ا رواي�ة 
و"مخطوطات  "المسكوبية" 
و"انثي�االت  المي�ت"  البح�ر 
الحنين واألس�ى" و"الطريق 
إل�ى عمانوئيل" و"كم طلقة 

في مس�دس الموس�اد" و"من خان 
آيات األخرس" و"وداعا يا دنيا".

الصوت…

رواية عن جنون اجلغرافيا واالحتالل واملجتمع
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قصة قصرية

الكتابة النسائية ..  صوت وصدى
      �صعاد م�صكني 

سهم الحراك الثقافي العربي في فترة ستينات 
القرن العش�رين في بروز وع�ي فكري مغاير 
لما عهدته المؤسس�ات الثقافية الكالس�يكية 
التي كّرس�ت هيمنة الصوت الذك�وري، فبات 
من الضروري االعتناء بالمنتج النسائي نصيا 
سواء في مرحلته األولى حيث ناضلت المرأة/

الكاتب�ة من أجل إثب�ات وجوده�ا، باعتبارها 
ذاتا كاتبة، وما اس�تتبعها من مراحل اكتشاف 
خباي�ا هذه ال�ذات، والتعرف عل�ى مكنوناتها 
نصيا. واعتبر الوعي الجديد بالكتابة النسائية 
امتدادا فكريا لحركة تحرير المرأة من س�لطة 
المجتمع الذكوري، التي ترجع جذورها األولى 

إلى أواخر القرن الثامن عشر في أوروبا.
نظ�رت األطروح�ات النقدية الغربي�ة للمنتج 
النس�ائي على أنه إنتاج يتعدى حدود الجنس: 
رج�ل أو ام�رأة، إذ يش�تغل ف�ي ح�دود رؤية 
الم�رأة لواقعه�ا ومجتمعه�ا بحك�م تفاعلها 
مع تجاربه�ا الخاصة، باعتب�ار التجربة، على 
ح�ّد عب�ارة رامان س�لدن، هي »مص�در القيم 
المؤنث�ة اإليجابية في الحياة األنثوية النوعية 
)كاإلباض�ة والمخاض( فه�ّن وحدهن الالئي 
يس�تطعن الحديث عن حياة المرأة. يضاف إلى 
ذل�ك ما تتضمنه تجربة المرأة من حياة فكرية 
وانفعالي�ة متمي�زة. فالنس�اء ال ينظ�رن إلى 

األشياء كما ينظر إليها الرجل«.
لذل�ك تؤكد معظم دراس�ات الكتابة النس�ائية 
الغربية أن ثمة اختالفات بين الكتابة النسائية 
واألخرى الذكورية، إذ تسلّم إلين شولتر »بعدم 
وج�ود نزعة جنس�ية ثابت�ة وفطري�ة، أو ما 
ُيسّمى خياال أنثويا، غير أنها تذهب إلى وجود 
اخت�الف عميق بي�ن كتابة النس�اء والرجال«، 
كم�ا تقر فرجيني�ا وولف أن ما تكتب�ه المرأة 
»هو دائما نسائي ال يمكنه إال أن يكون نسائيا، 
وفي أحس�ن حاالته يكون نس�ائيا على أكمل 
وجه، لكن الصعوبة الوحيدة تكمن في تعريف 

ما تعنيه بكلمة نس�ائي«. وتذهب في المنحى 
نفس�ه بياتريس ديديي التي تجد أن المرأة »لم 
تكتب مثل الرجل قط، وإن وظفا اللغة نفسها، 
إال أن الم�رأة توظفها بش�كل مغاير، وبش�كل 

متحرر«.
النقد النسوي

لق�د قامت إلي�ن ش�ولتر بقراءة ف�ي ظاهرة 
النق�د النس�وي وصنفت�ه إلى نوعي�ن:األول، 
وه�و المعنّي بإبداع الم�رأة في مقابل اإلنتاج 
اإلبداع�ي الرجول�ي، ومادت�ه تتضمن صورة 
الم�رأة النمطية في األدب، واس�تغالل القارئ 
عبر تكريس صورة معينة للمرأة في ذهنه من 

خالل أنماط فنية ثقافية مختلفة.
بالم�رأة،  معن�ّي  فه�و  الثان�ي،  الن�وع  أم�ا 
ككاتب�ة ومنتجة لمعنى الن�ص، وُتعنى مادته 
بالديناميكية النفس�ية لإلبداع األنثوي، وعلم 

اللغة، ومشاكل لغة المرأة.
الحديث�ة  النس�ائية  الكتاب�ة  ربطن�ا  م�ا  إذا 
بمستجدات واقعها ومتغيراته، فقد نلمس أن 
الكتابة عرفت تجديدا كبيرا على مستوى اللغة 

وطرائق التخييل
بهذا المنطق، سعى النقد النسوي إلى تقويض 
فك�رة التمركز ح�ول الذكورة وأنت�ج خطابا 
يعي�د للم�رأة كينونتها عبر الكتاب�ة. كتابة لم 
تب�رح أجناس�ا أدبية مح�ددة منها: الرس�الة 
والمذك�رات والرواي�ة والس�يرة الذاتية، إذ لم 
تكتب النساء في المس�رح وقصص الحيوان، 
وتعل�ل بياتريس ديدي�ي ذلك بك�ون الكاتبات 
»اس�تطعن تكيي�ف الجن�س األدب�ي وتحويل 
قوالبه لما يمكن أن يتناس�ب مع حاجتهن من 

الكتابة ورغبتهن في إثبات هويتهن«
إن م�ا يمك�ن تس�جيله عل�ى النق�د النس�وي 
-عل�ى الرغ�م م�ن المجه�ودات الت�ي بذله�ا 
م�ن أج�ل إع�ادة االعتب�ار للكتابة النس�ائية، 
ومعالجة خصائصها األنثوي�ة- هو أنه قارب 
الكتاب�ة ب�أدوات من خ�ارج األدب، تنتمي إلى 
حقول معرفية متباين�ة: علم االجتماع، وعلم 

النف�س، والسياس�ة، نظ�راً التص�ال جذوره 
بالحرك�ة النس�وية التي ه�ي بالدرجة األولى 
حركة سياس�ية واجتماعية. الشيء الذي دعا 
النق�د األدبي إل�ى أن يعيد النظر ف�ي المنتوج 
النس�ائي من زاويتين أساسيتين: زاوية الخلق 

واإلبداع التي تبدو من خاللها المرأة ذاتاً فاعلة 
ومنتج�ة، والزاوية الت�ي تحضر فيه�ا المرأة 
كمادة لالستهالك، يستمد منها الرجل/المبدع 

إنتاجه الفني.
على هذا النحو ظهر صوت النقد النس�وي في 
الغرب، وأس�س لمنطقه في معالج�ة الكتابة 
النس�ائية، وحتم�ا س�يخلّف ص�دى كبيرا في 
الممارس�ة األدبية العربية. فكيف عالج النقد 
األدب�ي العربي الكتابة النس�ائية؟ وكيف كان 

تصّوره حولها؟
ال يمك�ن النظر إلى المعرفة األدبية بمعزل عن 
التطور التاريخي، وانتقال الفكر والثقافة بين 

جغرافي�ات متعددة بس�بب التالق�ح الثقافي 
لذل�ك  والحض�اري.  االجتماع�ي  واالحت�كاك 
نج�د أن النق�د النس�ائي العرب�ي ج�ارى ف�ي 
تجربته تلك الفورة التي عرفها النقد النس�ائي 
الغرب�ي في فرنس�ا وإنكلترا، ف�ي الدفاع عن 

الكتابة النس�ائية باعتبارها حركة تس�تدعي 
التأم�ل والفحص من أج�ل تتبع خصوصياتها 
وفرادتها، ف�ي مقابل الكتاب�ة الذكورية. وقد 
ع�رف تلق�ي ه�ذه الحركة ف�ي النق�د العربي 
تضارب�اً ف�ي المواقف بي�ن القب�ول والرفض 

والمساءلة.
قراءات تأويلية متعددة

عالمات عربية
وبعي�دا ع�ن الس�جال بي�ن موقف�ي الرف�ض 
والقبول، يس�توقفنا موقف أنصت إلى اإلبداع 
النس�ائي باعتب�اره إبداع�اً نصي�اً وخطابي�اً 
يحت�اج إل�ى المس�اءلة والتأم�ل، بعي�دا ع�ن 

األح�كام المس�بقة، ودرس الكتابة النس�ائية 
في ذاتها ولذاتها. وتدخل تجربة الناقد س�عيد 
يقطين في هذا الس�ياق، إذ يرى أن البحث في 
خصائص الكتابة النسائية يستدعي »االنطالق 
لة حوله،  من النص ذاته بعيداً عن اآلراء الُمشكَّ
ألنه�ا تعوق إنصاتن�ا إليه واإلمس�اك بطرائق 
اش�تغاله، للوصول إلى قواعد عامة أقرب إلى 
التجري�د، يمكنن�ا اعتمادها لتقوي�م التجربة، 
ووضعها في مس�ارها المالئم«. لذلك عمد إلى 
تفني�د تلك االدع�اءات المزعوم�ة التي تحصر 
الكتاب�ة النس�ائية ف�ي العفوية، والحدس�ية، 
واالستعمال العادي للغة، وهو يقارب »طريق 
الحرير« لرجاء العالم، كي يبين أن لغة الكاتبة 
ه�ي طبقات م�ن اللغ�ات تس�تعمل أوش�اما 
وأش�كاال متنوعة ال يمكن تش�فير دالالتها إال 

عبر قراءات تأويلية متعددة.
وتذه�ب الناق�دة زهور كرام إل�ى التأكيد على 
ض�رورة حضور المنهج ودقت�ه أثناء مقاربة 
اإلب�داع النس�ائي، والتخلص مما ترس�ب في 
الذاكرة الجماعية حول المرأة. ألن سؤال عالقة 
الم�رأة باإلنت�اج التعبي�ري بحس�ب تصورها 
يحتاج إلى ش�يء مهّم م�ن التحديد المنهجي، 
الذي بموجبه نحّصن التفكير من كل انفالت قد 
يدعو إلي�ه المتعاقد عليه في الذهنية والذاكرة 
الجماعي�ة وتوارثه الخطاب حول المرأة. ال بد 
إذن، من توجيه هذه العالقة وفق فرضيات أو 
مالحظات منهجية. لهذا الشأن وقفت الناقدة 
على النتاج النس�ائي في مس�توييه التاريخي 
والنص�ي، محاولة إبراز مظاه�ر تكّون النص 
النسائي المغربي والعربي، مع إبراز خصائص 
تجلّيه س�ردياً وخطابياً، عبر معالجة مختلف 
التعلي�م  المرأة/الرج�ل،  موض�وع  قضاي�اه: 
وحري�ة التعبي�ر، الموقف م�ن اآلخر/الغرب، 
م�ن خالل نماذج إبداعية على غرار »غدا تتبّدل 
األرض« لفاطمة ال�راوي، و “الدّر المنثور في 
طبق�ات ربات الخدور” لزينب فواز، و”الملكة 

خناثة قرينة المولى إسماعيل” ألمينة اللوه.

وال ننس�ى ف�ي هذا الس�ياق مجه�ودات نبيل 
ف�ي  عدي�دة  أبحاث�ا  ك�ّرس  ال�ذي  س�ليمان 
مس�اءلة المنتج النسائي في جانبيه التخييلي 
والموضوعات�ي، مبرزا كيفي�ة تعامل الكاتبة 
مع الجس�د والدين والسلطة والبطلة المثقفة 
والح�رب، مح�دداً اس�تراتيجيات الكتابة لدى 
المرأة، إذ حصرها في صنفين: االس�تراتيجية 

السيرّية واستراتيجية الالّتعيين.
استنطاق جواني

يبقى المش�ترك بين ج�ّل هذه الدراس�ات هو 
محاولة اس�تنطاق المنت�ج النس�ائي ُجّوانياً، 
بعيدا عن كل م�ا خّزنه الفكر العربي والذاكرة 
الجماعي�ة م�ن أحكام مس�بقة، تظ�ل خارج 
الس�ياق النص�ي، وترتبط في الغالب بأنس�اق 
خارج نصية اجتماعية وسياس�ية في الغالب.

الحديث�ة  النس�ائية  الكتاب�ة  وإذا م�ا ربطن�ا 
بمس�تجدات واقعه�ا ومتغيرات�ه، فقد نلمس 
أن الكتاب�ة عرفت تجديدا كبيرا على مس�توى 
اللغ�ة وطرائ�ق التخيي�ل والكتاب�ة، ضدا على 
طق�وس الكتاب�ة الكالس�يكية، وقد ش�هدت 
األلفي�ة الثالثة أقالما نس�ائية ثائ�رة وجريئة 
مع أحالم مستغانمي )ذاكرة الجسد/1988(، 
اله�زاز/2002(،  )الكرس�ي  مخت�ار  وأم�ال 
وهيفاء بيطار )امرأة من هذا العصر/2010(، 
إضاف�ة إل�ى كتابات ليل�ى العثم�ان، وكتابات 
رجاء صان�ع. كتابات يمكن وصفه�ا بكونها 
صوت�ا ثوري�اً مزدوج�اً، فهي ث�ورة من أجل 
الحري�ة والكرام�ة والعدالة، ومبّطن�ة بثورة 
تقويض صورة المرأة الت�ي فرضها المجتمع 
والرجل والمؤسسات. وفي خضم هذا الحراك 
السياس�ي ال�ذي يعرفه المجتم�ع العربي من 
ث�ورات وانتفاض�ات ال يمكنن�ا إال أن نس�ّجل 
أن الم�رأة قد حققت تط�ورا الفتا في مجاالت 
الفكر واألدب، ولنا أن نستدل بحصيلة الجوائز 
التي راكمتها س�واء فيما يخ�ص جائزة نوبل 

في األدب أو السالم، أو جائزة البوكر.
كاتبة من المغرب

احلرية ونقد احلرية  
صدر حديثا عن مكتبة األس�رة فى سلس�لة "إنس�انيات" 
كت�اب بعن�وان "الحري�ة ونق�د الحري�ة تألي�ف د.لويس 

عوض.
يضم الكتاب عدة موضوعات للكاتب منها "طه حس�ين 
" العمي�د، "طه حس�ين" الوزي�ر، "ملحم�ة المثقفين 
23 يولي�و1952 28- س�بتمبر "1970، "عودة الروح" 
، "مس�افر الليل" صالح عبد الصبور، الغس�ق حسين 
عفيف، "رفض الحياة" أنور المعداوى، "عندما نتلفت 
حولنا فال نجدهم" محمد غنيمى هالل، "مرحبا أيها 
الملل" أنيس منصور، "مذكرات زوج" أحمد بهجت، 
"رس�الة فى المس�رح " توفيق الحكي�م، توصيات 

للمسرح المصرى، توصيات الكتاب العربى.

 صياد املالئكة
 صدرمؤخ�را  ع�ن دار الربي�ع العربي  للنش�ر للكات�ب هدرا جرجس ع�ن رؤية " صياد 
المالئك�ة "  صي�اد المالئكة  تتطرق للفتن�ة الطائفية في الجنوب، عب�ر أحداث عنيفة 
تس�تمر لم�دة ٦ س�اعات داخل البل�دة، وتظه�ر كثيًرا م�ن المفارقات في س�لوكيات 

األهالي.
والرواية تس�بح في أبعاد كثيرة تتعلق باغتراب اإلنس�ان عن المحيط الذي يعيش فيه 
وانطواء بعض أبطال العمل، كما تتطرق لس�عي بعض الش�خصيات لمعالجة نفسها 
نفس�ياً بعد التناقضات التي تعيش�ها نتيجة الصراع بين رفض االنخراط في الفتنة، 

واالنتماء الديني الذي يحتم على الشخصيات السقوط فيها.
جدي�ر بالذك�ر ان هدرا جرجس ، صاح�ب رائعة " مواقيت التع�ري" والتي وصلت 
إل�ي  القائم�ة الطويلة بجائ�زة البوكر العربي�ة ، ونال عنها المرك�ز األول لجائزة 
س�اويرس، ث�م اصدر متتالية قصصي�ة عنوانها " بظبط كان يش�به الصورة نال 

عنها جائزة الدولة التشجيعية

الأموات يف اأحالمي 
ليتكلمون

حممد الذهبي

اليتكلمون
اليضحكون

بعيون متحجرة وأفئدة خالية
األموات في أحالمي اليتكلمون

×××
سأسألهم عن الله

وارى خشيتهم
علّهم ينطقون بها

او بشيرون لي باالبتعاد
×××

األموات في أحالمي اليفرحون
ال يتهامسون
البتسابقون

اليرددون أغنية لفيروز
×××

أنهم كالجراد
يقضمون كل شيء بال كلمات

يمألون األماكن
أجسادهم من خزف

×××
االلم في الفردوس
حين تكون الجنان

كباٍر عتيق
×××

اسكر أيها الشاعر
ترنح مع الكلمات

ماقيمة الكلمات المتزنة
×××

قلت لها مات الشاعر
ضحكت!

قلت لها مات الشاعر
فبكت!
×××

مات الشاعر في األخبار
بكت القصيدة

اقلع في أعلى التياْر
×××

في الحب فقط نرفض الموت
نعود إلى أبجديتنا األولى

أجسادا من نور
نتحلق حول ) اإلنسان األعلى(

×××
أيها الغراب

عليك أن تتخلص مني
أو أتخلص منك

فانا أذكرك بفجيعتي بك
او فجيعتك بي

لوننا األسود وخساراتنا المتكررة



اني المواطن ش�اكر محمود حسين من المشمولين 
برات�ب الرعاي�ة االجتماعي�ة الني عاج�ز وال امتلك 
مص�در زرق غي�ر راتب الرعاي�ة، اناش�د مدير عام 
دائ�رة الرعاية االجتماعية التابع�ة الى وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعية، الموافقة على اعادة صرف 
رات�ب الرعاية االجتماعي�ة الذي توق�ف منذ 2009 

وذلك بس�بب طلب مقدم من�ي لغرض قرض ولعدم 
اس�تالمي لمبال�غ الق�رض وتأخرها، ق�ررت الغاء 
القرض بطلب رس�مي اخر وحس�ب الكتاب المرقم 
19448 ف�ي 2/10/2012 ، لك�ن الرات�ب ل�م يطلق 
وم�ا زال متوقف�اً لغاية االن وقد قدم�ت العديد من 
الطلبات ولك�م من دون جدوى، علم�ا انني بحاجة 

ماس�ة للراتب وذلك الني عاجز ول�دي عائلة كبيرة 
مكون�ة م�ن 11طف�ال ومرتب�ط بالتزام�ات مالية 
ش�هرية. عليه ارجو من الس�يد المدي�ر العام النظر 
ف�ي قضية توق�ف راتبي لحاجتي الماس�ة اليه، مع 
العلم ان�ي امتلك البطاقة الذكية ومن س�كنة قضاء 

المحمودية ببغداد.

تق�دم مس�تأجرو مح�ال الح�ي الصناع�ي ف�ي 
الديواني�ة بمذك�رة وقع عليه�ا أكثر م�ن )170( 
مواطناً من شاغلي هذه المحال إلى مديرية بلدية 
الديوانية يوضحون معاناتهم حيث أنهم "سبق ان 
تعاقدوا بطريقة )المساطحة( مع اللجنة المعنية 
لغ�رض اس�تثمارها، وبموج�ب االتف�اق بتج�دد 

العقد اس�تثنائياً وبزي�ادة مقبولة م�ن الطرفين، 
إال أن ش�اغلي المحال تفاجؤوا اآلن بفرض زيادة 
غي�ر منصف�ة حيث بلغ�ت الضعفين ع�ن اإليجار 
الس�ابق".  وتضي�ف مذك�رة ش�اغلي المحال أن 
"معظم الشاغلين من العوائل الفقيرة التي ال دخل 
لها سوى عملهم اليومي". مضيفين أن "المنطقة 

تخلو من الخدمات وتعاني   نواقص كثيرة".
ل�ذا يطالب أصح�اب المحال المس�تأجرة الجهات 
المعنية بإعادة النظر بق�رار لجنة بلدية الديوانية 
غي�ر المنص�ف مراع�اة ألوضاعه�م االقتصادية 
وصعوب�ة معيش�تهم وعوائلهم وخدم�ة للصالح 

العام.

السيد مدير عام دائرة الرعاية االجتامعية

امام أنظار مديرية بلدية الديوانية
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دعم الصناعات الوطنية
 .. مهمة عاجلة

 

عادل الزيادي
البد ان نفكر بامكانية اعتماد رديف اقتصادي يستثمر في 
االنعطاف�ات االقتصادية وبديل في الحاالت الطارئة التي 
تعص�ف باقتصاد البل�د , فالثروة النفطي�ة التي يعتمدها 
الع�راق ربما تتعرض الى هزات غي�ر معلومة وباالخص 
ما يتعلق باس�عارها )كالذي يحدث االن( وبالتالي تركيز 
االقتصاد على هذا الشان سيكون بالشك ضعيفا. وهنالك 
احتماالت اخ�رى تتعلق بتوفير بديل ع�ن هذه الطاقة او 
تعرضها للنضوب او اخضاعها للصفقات السياسية وربما 
امور اخ�رى... وبالتالي االجدى بنا هو تفعيل الصناعات 
المحلي�ة ودعمها وتاهيلها والس�يما ان بالدنا تمتلك من 
الصناع�ات المحلي�ة ما يؤهله�ا ان تضاه�ي الصناعات 
المس�توردة جودة واثماناً. ان الذي حدا بي للحديث بهذا 
الموضوع هو ان معمل نس�يج الديوانية الذي انش�ئ في 
اواس�ط الس�بعينيات اليزال يحتفظ بقدرات�ه االنتاجية 
وباالخص بعد تزويده في االونة االخيرة ببعض المعدات 
واالالت االيطالية الحديثة، فبدأ ينتج انواعاً من االقمش�ة 
والمنس�وجات عالية الجودة وفي احد اقس�امه بدا ينتج 
القط�ن الطبي والش�اش والبالس�تر لالغ�راض الطبية، 
ولكن المؤس�ف ان المواطنين واغلبهم نراه قد عزف عن 
ش�راء هذه المنتجات وباالخص المذاخر الطبية بدعوى 
ان المنتوج المس�تورد الطبي هو اكثر جودة وكفاءة في 
حي�ن ان التجربة اثبت�ت ان منتوجنا المحل�ي في معمل 
نسيج الديوانية يفوق ماهو مستورد من جميع الجوانب 
واصحاب المذاخ�ر وممن يتعاملون معه�م القوا باللوم 
على المواطن المس�تهلك حيث لم يجدوا حماسا لالقبال 
علي�ه... وه�ذا االمر جع�ل منتس�بي المعمل بانفس�هم 
يروجون لبضاعتهم بين المحال والمذاخر وحتى قصدوا 
محافظات اخرى لهذا الشان ولكنهم لم يحققوا اال الجزء 
القليل، لكنهم )انتشوا بعض الشيء( حينما ابرموا عقدا 
مع وزارة الصحة للتعامل مع منتوجاتهم في المؤسسات 
الصحي�ة ولكنها تبق�ى غير كافية. ه�ذه العملية يتحمل 
مس�ؤوليتها الف�راغ الحاصل ف�ي عدم دع�م الصناعات 
المحلي�ة واالهتم�ام بجودته�ا ف�ي الس�نوات االخي�رة 
مما ح�دا بالتجار الى التس�ارع باغراق الس�وق المحلية 
بالمنتوج المستورد.. فعلينا بالدرجة االولى ان نعزز ثقة 
المواطن بصناعاتنا المحلية وعلى الجهات المسؤولة ان 
تؤهل معاملن�ا ومصانعنا لهذا الغرض، حتى نكون بحق 
قد خلقنا رديفا القتصادنا اليرتبك باالس�عار العالمية او 
الصراعات السياس�ية وهو البديل الحقيقي عن اية ثروة 

اخرى قد تتعرض الى انتكاسة مستقبلية. 

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

املتقاعدون 
بني املعاناة والطموح

 
عباس رحمة الله

يعان�ي المتقاعدون من االهم�ال والتهميش فهم يمرون 
بظروف معيش�ية صعبة لع�دم تمكنهم م�ن توفير كافة 
المتطلبات الخدمية والغذائية ناهيك عن حالتهم الصحية 
الس�يئة وإصابتهم بأمراض الش�يخوخة كارتفاع ضغط 
ال�دم والس�كري وآالم المفاص�ل وعجزه�م ع�ن ش�راء 
االدوية والعالجات للتخفيف من آالمهم تلك نظرا الرتفاع 
اس�عار االدوية ف�ي الصيدلي�ات االهلية  وكذل�ك ارتفاع 
اج�ور الفح�ص لالطب�اء األخصائيين المس�تغلين هزالة 
الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية . وبالرغم 
من الزي�ادة االخيرة التي طرأت على روات�ب المتقاعدين 
م�ن موظفي الدولة التابعين لوزارة المالية  واعتبار الحد 
االدنى من الراتب بمقدار 400 الف دينار شهرياً اال انها  ال 
تسد احتياجات المتقاعد وعائلته شهرياً وال تسد رمقهم 

سوى ايام وربما اسابيع عدة.
فضال ع�ن االلتزامات الش�هرية المترتب�ة بذمتهم ومنها 
الش�هري  االهلي�ة  المول�دة  واش�تراك  االيج�ار  ب�دالت 
ومصاري�ف االوالد الطلب�ة وغيرها الكثي�ر، اما متقاعدو 
القطاع الخاص الذين يستلمون رواتبهم من وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعية فان اعلى راتب يس�تلمه المتقاعد 
ممن اكمل 30 س�نة خدمة فما فوق ه�و 200 الف دينار. 
عليه ينبغي شمولهم بقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 
2014 النهم خدم�وا هذا الوطن في مج�ال اختصاصهم. 

ونقترح مايلي:
* اطالق الس�لف بين 5 - 10 ماليين دينار وحس�ب راتب 
المتقاع�د، على ان يعفى من تس�ديد الديون المتبقية بعد 

وفاته.
* شمول المتقاعدين بسلف مئة راتب لشراء العقارات.

* صرف الراتب التقاعدي كل شهر بدالً من شهرين.
* ندع�و وزارة الصح�ة ال�ى تخفي�ض اج�ور المراجعة 
والمراك�ز  المستش�فيات  ف�ي  والمصروف�ات  والع�الج 
الصحية الحكومية وبنس�بة 5 بالمئ�ة  دعما للمتقاعدين 
الذي�ن معظمه�م مصاب�ون بام�راض مزمن�ة، واخرون 
تتطل�ب حالته�م الصحي�ة الج�راء عملي�ات جراحية، او 
لمعالجة في دول الخارج بشرط ان تتحمل الوزارة نفقات 

السفر والعالج.
* األس�بقية  بانج�از معامالته�م في الدوائ�ر الحكومية 
تك�ون للمتقاعدين وان يزود المتقاع�د بهوية مخصصة 

لهذا الغرض.
* تخفي�ض اجور الس�فر ولكافة وس�ائط النق�ل ومنها 

الخطوط الجوية العراقية بنسبة 50 بالمئة.
* اعفاء المتقاعد من كافة الرسوم والضرائب.

* تعيي�ن اوالد المتقاعدين ف�ي دوائر الدولة وهي بمثابة 
دع�م وتقدير لخدمات المتقاعد الذي يس�تحق كل التقدير 

والدعم.

مر�شى الهموم 

     عدنان الصفار

وأخيراً انته�ى الجدل ح�ول الموازنة وتم 
إقراره�ا " بعاصف�ة من تصفيق الس�ادة 
النواب "!. وكان تأخرها قد ادى الى توقف 
اغل�ب المش�اريع ف�ي الب�الد، خاصة وان 
العراق يمر في حرب مصير مع التنظيمات 
اإلرهابية على مح�اور عدة من بالدنا.لقد 
أكد المعني�ون، من الخب�راء االقتصاديين 
وق�وى سياس�ية وأعض�اء ف�ي مجل�س 
الن�واب، أن تأخر اق�رار الموازن�ة المالية 
العامة للدولة، لعام�ي 2014و2015، كان 
س�ببا رئيس�ا  في تعطيل اغلب مش�اريع 
الب�الد، وضي�اع احالم وطاقات الش�باب، 
إضافة إلى أن تأخر الموازنة  لفترة طويلة 
قد أدى إلى تراكم الديون واستنزاف قدرات 
البالد.  ان الق�راءة االولية للموازنة  تؤكد 
ب�ان عم�ال ومنتس�بي الش�ركات العامة 
ف�ي وزارة الصناعة والمع�ادن والوزارات 
 174 ال   الت�ي يتج�اوز عدده�ا  االخ�رى 
ش�ركة ه�م المتضررون الرئيس�يون  من 
هذه الموازنة بع�د االهمال المتعمد وعدم 
تأهيل تلك الش�ركات  ودعمه�ا طيلة أكثر 
من عش�ر س�نوات، بل تحول�ت إلى قضية 
ديون "قروض" يتطلب جدولة تس�ديدها 
اعتباراً م�ن بداية ع�ام 2016!!. المفارقة 
ف�ي موازنة ع�ام 2015 أو االصح موازنة 
"انه�اء القط�اع الع�ام وش�ركات وزارة 
الصناع�ة والمعادن تحدي�داً"  ان فيها من 
المتناقض�ات الش�يء الكثي�ر وخاصة ما 
يتعل�ق بموضوع الش�ركات العامة. فعلى 
س�بيل المث�ال ال الحص�ر تتح�دث الفقرة 
)ب( من المادة 33 من قانون الموازنة انه 
يتطلب " تفعيل قان�ون التعرفة الكمركية 
المع�دل وقان�ون   2010 22 لس�نة  رق�م 
 2010 1 لس�نة  حماي�ة المس�تهلك رق�م 
وقان�ون حماي�ة المنتج�ات العراقية رقم 

11 لس�نة 2010 " وهنا نبادر لس�ؤال من 
ص�اغ قانون الموازنة.. فع�ن أية منتجات 
تتحدث�ون ويتطلب توفي�ر تعرفة كمركية 
له�ا؟،  وأي�ة منتجات عراقية س�توفر لها 
الحماية وهي غائبة اصالً؟ وكيف سنحمي 
بالبضائ�ع  اش�بعتموه  ال�ذي  المس�تهلك 
الفاسدة طيلة السنوات العشر الماضية؟. 
بعد هذا الذي فرض على الصناعة الوطنية 
م�ن تدمي�ر وخ�راب وإهم�ال وص�ل إلى 
قطع رواتب العاملي�ن الذين اصبحوا اآلن 
مهددين باإلحالة إل�ى التقاعد بحجة انهم 
)فائض�ون!( ونخش�ى ان تطلق�وا عليهم 
)فضائيين(!!. هذا ما تتحدث به المادة 49 
م�ن قان�ون الموازنة الت�ي خولت مجلس 
ال�وزراء " مناقلة الموظفين بين الوزارات 
" أو " أحال�ة الموظفي�ن الفائضي�ن ف�ي 
كافة ش�ركات القطاع العام إلى التقاعد"! 
وال تعرف المعايير التي س�تحدد  من كان 
فائض�اً، وم�ن غي�ر فائض. وم�ن المؤكد 

انه س�يتم التالعب بمصي�ر العاملين وفق 
أمزجة م�ن دم�ر وأهمل هذه الش�ركات، 
وتل�ك اإلدارات الت�ي تعان�ي م�ن الفس�اد 
مس�ؤولي  بأعت�راف  واالداري  المال�ي 
الحكوم�ة ومجلس الن�واب علن�اً. وايضا 
ستتدخل االحزاب المتنفذة التي لها اعوان 
هن�ا وهناك ف�ي تقرير مصي�ر حياة االف 
العاملي�ن وعوائلهم..وغي�ر معل�وم كيف 
س�تتم عملي�ة المناقل�ة؟ وه�ل يعق�ل ان 
ينقل مهن�دس أو فني أو عامل على ماكنة 
م�ا  وله خبرة طويلة ف�ي مجال عمله إلى 
ق�ارىء مقاييس يتج�ول في أزق�ة بغداد 
والمحافظ�ات ب�دالً م�ن االس�تفادة م�ن 
خبرته وممارسته الصناعية طيلة سنوات 
عمره؟! وكيف س�يحال إل�ى التقاعد ان لم 
تكن له خدمة واس�تثناء من ش�رط العمر 
الوارد في قان�ون التقاعد الموحد؟. اليس 
ذل�ك يعن�ي انضمام�ه الى جي�ش البطالة 
المتزايد وس�ينافس العاطلي�ن عن العمل 

الجدد ممن بدأ أول حياته المهنية، ش�اءت 
حكومة المحاصصة أم أبت؟.

ثم ماذا عن الرواتب المتأخرة والمستحقة 
للعاملي�ن ف�ي ش�ركات القط�اع العام؟. 
وماذا عن التعليمات المرسلة الى  مصرفي 
الرشيد و الرافدين بصرف الرواتب لالشهر 
االربع�ة االخيرة من عام 2014، وماذا عن 
رفضهم�ا صرف ه�ذه المس�تحقات حتى 
ولو كانت لش�هر واحد؟ واخر المعلومات 
المؤك�دة ف�ي هذا الش�ان ما ج�اء في رد 
مدير عام مصرف الرافدين بموجب كتابه 
المرق�م 3 / 36 ف�ي 7 / 1 / 2015 ب�أن 
ذلك " س�بب إلى إرباك في عمل مصرفنا.. 
الخ " ورفض تطبي�ق قرار لمجلس وزراء 
جمهورية العراق، أعلى سلطة تنفيذية في 

بلدنا!.  
 ان البن�ى التحتي�ة للدول�ة دمرت بس�بب 
االحت�الل واالنف�الت األمن�ي واإلره�اب 
وهشاشة الوضع السياسي العام وانهيار 
التعاون بين حكوم�ة المركز والحكومات 
المحلية وانتش�ار ظاهرة الفساد اإلداري 
والعصابات المنظمة، وليس بسبب وجود 
عشرات االف العاملين في الشركات العامة 
وممن لديه�م الخبرة والمه�ارة والكفاءة 
المهني�ة العالية وال حت�ى ببضع االف من 
العائدين للعمل )فصل سياس�ي او غيره(. 
وايض�ا بس�بب ع�دم وج�ود اية سياس�ة 
اقتصادي�ة للدول�ة او اي مؤش�ر تنم�وي 
واضح للعيان لبناء المشاريع االقتصادية 
: الخدمي منه�ا واإلنتاجية في القطاعات 
االقتصادية كافة،  فضال عن انتشار ظاهرة 
البطال�ة وعجز القط�اع الخاص الصناعي 
عن القي�ام بمهام�ه ودوره االس�تثماري 
ف�ي اإلنتاج المحل�ي  وكذلك الس�ماح من 
دون رقابة او سياس�ة كمركية باس�تيراد 
البضائع األجنبية لتصبح أسعارها اقل من 
السلع العراقية، ومرد ذلك غياب السياسة 

الكمركي�ة وخطط االس�تيراد التي تهدف 
ال�ى رعاي�ة اإلنت�اج الوطني،كم�ا ينعدم 
وجود نظام ضريبي علمي يعنى بدراس�ة 
للقط�اع  المحل�ي  والنات�ج  الف�رد  دخ�ل 
الخاص الذي يراد ل�ه ان يضطلع بالمهمة 
األساس�ية إلعادة بناء االقتص�اد العراقي 
فيم�ا ه�و  م�ا زال دون الطم�وح، وكذلك 
غي�اب وجود قط�اع مختل�ط ناضج. كما 
ان هن�اك زي�ادة حادة في نس�بة التضخم 
حي�ث كان ارتفاع األس�عار ق�د حدث من 
جراء زيادة الرواتب وعدم وجود سياس�ة 
وطنية لتحديد األسعار واألجور،فضال عن 
اقتصار دور الحكومة العراقية على تحويل 
واردات النفط الى نفقات تشغيلية )رواتب 
البرنام�ج  ان  الع�ام(.  القط�اع  موظف�ي 
الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء الحالي 
يؤك�د على ان القطاع الخاص س�تكون له 
األولوية في إع�ادة بناء االقتصاد العراقي 
دون االهتمام بالقط�اع العام وما يمتلكه 

من أرث في الكفاءة واإلنتاج.
  ون�رى ان الموق�ف الس�ليم  ال يكمن في 
خصخص�ة ه�ذا القط�اع، ب�ل ف�ي بلورة 
منهجية واضحة، تتي�ح التغلب على آليات 
النهب وس�وء اإلدارة الت�ي تعرض لها وال 
ي�زال، وإج�راء تقييم ش�امل وموضوعي 
لمؤسس�اته، قبل اإلقدام عل�ى أي خطوة 
بمجم�وع  يمث�ل  فه�و  ملكيت�ه،  لتغيي�ر 
منتسبيه وخبراتهم المتنوعة التخصصات  
وبأصول�ه المادية، كتل�ة اقتصادية كبيرة 
تضم موارد بش�رية ومادية مهمة معطلة 
اآلن كلي�ًا أو جزئي�اً، ف�ي حي�ن يمك�ن ان 
يقدم مساهمة جدية في تنشيط االقتصاد 
الوطن�ي ومكافح�ة البطال�ة، اذا ما تمت 
إع�ادة تأهيل�ه وتحديث�ه وتمكين�ه م�ن 
اس�تعادة عافيت�ه وقدرت�ه اإلنتاجي�ة من 
أجل تقديم أفضل الخدمات لحماية حقوق 

ومصالح شعبنا العراقي.

موازنة الدولة والقطاع العام
وحقوق العاملني يف الرشكات العامة

تقع منطقة حي تونس »آفاق عربية« 
ف�ي مدينة بغ�داد، وبالرغ�م من انها 
منطق�ة قديم�ة االنش�اء ف�إن واقع 
الخدم�ات فيه�ا متدهور من�ذ قرا بة 
ثالثين س�نة مضت، ويمكن تلخيص 

معاناة االهالي باالتي :
*ال ترتب�ط المنطقة بخط�وط النقل 
الداخلية من نوع » الكيا او الكوستر« 
الواصلة اليها من الكراجات الرئيس�ة 
في الباب الشرقي او بغداد الجديدة او 
باب المعظم والتي تعد نقاط انطالق 
الخط�وط الداخلية ف�ي العاصمة، ما 
يضط�ر س�كنتها لغ�رض التنقل الى 
استخدام سيارات األجرة »التاكسي« 
او عبور الخط الس�ريع او عن طريق 
القناة س�يرا على االق�دام وهذا االمر 
االقتصادي�ة  الناحي�ة  م�ن  مكل�ف 

ومجهد للبدن.
* تراكم النفايات واالزبال ومخلفات 
البن�اء التي ترم�ى على الش�ارع بعد 

ترميم الدور او هدمها.
*تهال�ك ش�وارعها الت�ي تكث�ر فيها 
التخس�فات وتك�ون مكان�اً لتجم�ع 
المياه الراك�دة واالمطار، واضف الى 
ذلك الحفريات المس�تمرة لغرض مد 

انابي�ب  تصريف المياه الثقيلة او لمد 
انابي�ب ايصال الماء الصافي من دون 

ردمها. 
* مش�كلة الطلب�ة في الوص�ول الى 
مدارس�هم البعيدة م�ا يضطرهم الى 

السير مسافات طويلة .
*يوج�د مس�توصف واح�د يقع في 
نهاي�ة الدور وعلى الخط الس�ريع ما 
يتطل�ب الس�ير على االقدام لمس�افة 
بعي�دة، او ايجاد تكس�ي ف�ي منطقة 

مقطوعة ومنسية.
 * موضوع المولدات مشكلة ال تنتهي 
واسعار اصحاب المولدات المزاجية ، 
حيث يصل س�عر االمبير الى عشرين 

الف دينار.

 منطقة حي تونس يف بغداد  .. خارج نطاق اخلدمات 

  
•يشكو المواطن عيسى شنين من افتقار المركز الصحي في حي 
الوفاء )الدور الهندية( الى شعبة للعيون، ويطالبون باستحداث 
شعبة لفحص العيون في المركز وذلك لغرض استقبال الحاالت 
المرضي�ة لمرضى العيون فضال عن حاج�ة اهالي المنطقة الى 

هذه الخدمة واستكماال للخدمات االخرى في المركز.
•يعان�ي عدد من مواطني حي الجزائر /4 )الوفاء س�ابقا( عدم 
وجود منفذ لخروج السيارات من الحي، وعليه يطالبون الجهات 
المعني�ة بفتح منف�ذ للخروج من الش�ارع الع�ام والدخول الى 
ش�ارع عش�رين( المقابل لحي الجامعة وذلك لبعد االستدارة ما 
يدفع س�واق س�يارات االجرة الى فرض اجور اضافية في سبيل 
الدخ�ول الى الش�ارع المذكور، م�ا يضاع�ف المصاريف عليهم 

والذين هم في غنى عنها .
عنهم/ رياض الحمداني

سوء تخطيط ام اهمال حكومي؟ 
يعد معس�كر الرشيد من اكبر المعس�كرات الموجودة في بغداد 
قب�ل ع�ام 2003، اذ كان يض�م  ع�دداً م�ن الكلي�ات والمدارس 
ومعاهد التدريب والتأهيل العس�كري فضال عن قاعدة الرش�يد 
الجوي�ة ومصان�ع تصليح الطائرات ومدرس�ة طي�ران الجيش 
ومستشفى الرشيد العسكري أكبر مستشفى عسكري في البلد 
ومديري�ة االمور الطبية وغيرها، وتبلغ مس�احته قرابة 30 كم 
2 التي تمتد من الطريق الس�ريع "محمد القاس�م"، وتنتهي في 

بداية منطقة الزعفرانية.
غير ان سوء التخطيط واإلهمال وعدم المتابعة من قبل الجهات 
المعني�ة، ادى ال�ى تحول أرضه ال�ى مكب للنفاي�ات ومخلفات 
البن�اء واالنق�اض، ودون اس�تغالله ف�ي مش�اريع عمرانية او 

سكنية... الخ. 
 احمد علي

شكاوى من حمافظة النجف



      المستقبل العراقي/متابعة

 طلب�ات األوالد التي تنتهي واالصطدام بمطالب 
الكس�وة الش�توية الصيفية ومالبس المدارس 
كله�ا أمور تثق�ل كاهل أولي�اء األم�ور التي لم 
تعد لديهم القدرة على س�د الفجوة بين مصادر 
دخلهم المحدودة ونفقاتهم التي تزداد يوما بعد 

يوم.
الس�يدة هناء خليل  أم ألربعة أوالد تجد صعوبة 
كبيرة في تلبي�ة احتياج�ات أبنائها من مالبس 
للبيت وأخرى للمدرس�ة، األمر الذي يضعها في 

مأزق حقيقي بداية كل موسم.
لتأمي�ن  بالتقس�يط  “الش�راء  خلي�ل:   تق�ول 
احتياجات أبنائي خفف عني كثيرا”، س�يما وأن 
المتبقي دخلها م�ن ودخل زوجها اليمكنها من 

سد احتياجاتها واحتياجات أبنائها.
وتعتب�ر:” أن تأمين مالبس�ها ومالب�س أبنائها 
باألقس�اط خف�ف عنه�ا الكثي�ر م�ن األعب�اء، 
خصوصا وأن سعر الش�راء “ال يفرق كثيرا عن 
ال�كاش”، واصف�ة الراح�ة الكبيرة التي تش�عر 
بها من تعامل جارتها التي تبيع س�كان العمارة 

باألقساط.
في حين تعرف الس�يد خالد مهن�ا على صاحب 
مح�ل مالب�س قريب م�ن عمله حل له مش�كلة 
كبي�رة ج�دا ف�ي تأمي�ن متطلب�ات أبنائ�ه من 
المالب�س وكل م�ا يحتاجونه من كس�وة داخل 

البيت وخارجه.
“األوالد يكب�رون بس�رعة واألس�عار بازدي�اد 
والروات�ب كما ه�ي والتزامات الحي�اة كثيرة”، 
األمر الذي يجعل اآلباء يشعرون بقلق دائم حول 

إمكانية تأمين متطلبات أبنائهم.
ويتابع أن التقس�يط حل مشكلة كبيرة بالنسبة 
له، حيث تمكن من ش�راء كل ما يحتاجه أبناؤه 
من مالبس في كل الفصول فقط بقسط شهري 

ال يتجاوز الخمسة عشر دينارا.
أما الس�يدة رش�ا حداد فتثني عل�ى بيع االدوات 
الكهربائية  بالتقس�يط، منوهة إلى أنها تش�عر 
براح�ة بعد أن ب�دأت تتعامل م�ع بضع محالت 
تبيعها اجهزة كهربائية  مثل السخان والغسالة 

والثالجة بالتقسيط.
“لم أعد أشيل الهم في األعياد وبداية المدارس”، 
وفق ح�داد الت�ي تلفت إل�ى أنها وف�ي كل مرة 
تش�تري كل ما تحتاجه ومن ثم تقوم بتقسيط 
المبلغ على خمس�ة أش�هر وفق سياسة المحل 

الذي تتعامل معه.
صال�ح الع�زاوي  صاح�ب أحد مح�ال المالبس 

ال�ذي يبي�ع بنظ�ام األقس�اط، أن انتهاجه لهذا 
النوع من البيع هو رغبة منه في التس�هيل على 
الناس وإعطائهم الفرصة لش�راء ما يحتاجونه 

من المالبس.
ويلف�ت الغزاوي إلى أن أس�عار المالبس ترتفع 
بش�كل مس�تمر، خصوصا م�ع ارتفاع أس�عار 
الشحن وفواتير الكهرباء وايجار المحالت األمر 
ال�ذي يجبر الكثي�ر من التجار على رفع أس�عار 
البيع.ويشير إلى أن تدهور األوضاع االقتصادية 
“أثر كثيرا على البيع فأصبح هناك ش�ح بالبيع، 
األم�ر الذي يجعل البضائ�ع تتكدس لوقت”، في 
حي�ن أن اتباع نهج التقس�يط ج�ذب الكثير من 

الناس للشراء من عنده، وفق قوله.
ويتابع العزاوي “ال أستغل الناس ولكن 
أبيع بما يضمن حقوقي وحقوقهم”، 
متابع�ا ظ�روف الناس صعب�ة والبد 
من تقديم التس�هيالت التي تزيد في 

حركة سوق البيع.
عل�م  اختصاص�ي  يش�ير  ب�دوره 
االقتصادي حسام عايش  االجتماع 

إل�ى أن لجوء بع�ض التجار إلى البيع 
بالتقس�يط ، يرجع إلى رغبتهم في عمل تجارة 
خاصة بهم تسمح لعدد كبير من األفراد إمكانية 
الش�راء، الس�يما في ظل األوض�اع االقتصادية 

الصعب�ة، الفت�ا إل�ى أن هناك الكثير م�ن الناس 
بحاجة إلى شراء المالبس وغيرها من البضائع 
ظروفه�م  أن  إال  أبنائه�م  حاجي�ات  وتأمي�ن 
االقتصادية ال تسمح بذلك.ويبين عايش أن البيع 
بالتقسيط هو شكل من أشكال البيع 
غي�ر 

فرص�ة  يعط�ي  الرس�مي، 
للمواطنين التزود باحتياجاتهم دون أن يضغط 

على دخلهم، كما يمكن التاجر من فرصة إقامة 
شكل من أش�كال التجارة وتسويق تجارته بين 

أكبر عدد ممكن من المواطنين.
ويردف أن التقسيط واحد من األشكال المبدعة 
م�ن التج�ارة، اخترعها تج�ار أذكي�اء من أجل 
تس�ويق بضاعته�م ألكب�ر عدد م�ن المواطنين 
وهو شكل جيد من أشكال التعامل 

مع ظروف الناس واحتياجاتهم.
ويفت�رض به�ذا النوع م�ن البيع، 
تك�ون معرف�ة  أن  عاي�ش،  وف�ق 
ال  حي�ث  األط�راف،  جمي�ع  ل�دى 
حاج�ة  باس�تغالل  التاج�ر  يق�وم 
الن�اس واضطراره�م على الش�راء، 
مؤك�دا على ضرورة وج�ود ضوابط 
الس�تدامة ه�ذا النش�اط، منوها إلى 
ض�رورة أن يك�ون للدول�ة دور ف�ي 
المراحل الالحقة ف�ي حماية مثل هذا 
الن�وع من األنش�طة ببعض الش�روط 
والضواب�ط التي تضم�ن حقوق جميع 
األطراف.وفي اإلطار االجتماعي يلفت 
عاي�ش إل�ى أن الظروف الصعب�ة تمنع 
العديد من األس�ر من تأمي�ن حاجياتهم 
بكام�ل المبل�غ المطل�وب، األم�ر ال�ذي 
يعن�ي بش�كل أو بآخ�ر وجود عج�ز بين 
دخل األسر ونفقاتها، مبينا أن هذا العجز 
يتم تس�ديده من خالل التقس�يط، الديون، 
البطاق�ات االئتمانية الجمعيات والحواالت 

المصرفية.
وينص�ح عايش أن يكون هن�اك توعية لدى 
الن�اس وأن ال يخدع�وا ببع�ض المحف�زات 
التي قد يحصل عليها المش�تري، فيجب على 
كل ش�خص أن ي�درس ه�ذه األم�ور والتأكد 
م�ن مدى قدرت�ه على س�داده وأن يتيقنوا أن 

التقسيط ليس الحل المناسب لدخلهم.

      المستقبل العراقي/هيفاء احمد

 األبن�اء ف�ي س�ن المراهقة يقض�ون معظ�م وقتهم مع 
أصدقائه�م، وبالتال�ي فإنهم يكونون عرض�ة ألن يتأثروا 
ق�د  الت�ي  وبالضغ�وط  أصدقائه�م،  بش�خصيات  كثي�را 
يتعرض�ون لها منهم، ولك�ن بالرغم من ذلك، فعلى األم أن 
تتذك�ر أمرا مهما وه�و أن ابنها المراهق لن ينس�ى القيم 

التي تعلمها في المنزل. 
وبالتأكيد فإنه أحيانا قد ينسى، وفق ما ذكر موقع “ياهو 
مكت�وب”، أن يس�تخدم التفكي�ر اإليجاب�ي للحك�م عل�ى 
األمور بس�بب الضغط م�ن أصدقائه، ولكن س�تظل القيم 
التي تعلمها من أمه وأبي�ه في المنزل معه طوال الطريق. 
سيظل المراهقون يتعرضون للضغوطات من أصدقائهم، 
كم�ا أن هذا األمر يعد جزءا من مراحل نموهم وتطورهم، 
مع وجوب اإلش�ارة إل�ى أن ضغوطات األصدق�اء تلك قد 
يك�ون من الصعب عل�ى االبن التعامل معه�ا في كثير من 

األحيان.
وقبل كل ش�يء يجب على األم أن تعلم ابنها المراهق كيف 
يكون واثقا من نفسه. إن األهل بصفة عامة يمضون الكثير 
م�ن الوقت لك�ي يعلموا ابنه�م كيف يبتعد عن المش�اكل، 
فه�م يعلمونه التفريق ما بي�ن الخطأ والصواب ويعلمونه 

أيضا كيف يقاوم الضغوطات المختلفة التي قد يمارس�ها 
أصدق�اؤه علي�ه، ولكن كل ما س�بق ذكره ال يعن�ي أنه لن 
يخط�ئ. إن المراه�ق قد يخضع في وقت م�ا للضغوطات 
بسبب رغبته في أن يكون جزءا من المجموعة، مع اعتبار 
أن تأثي�ر أصدقاء المراهق عليه يجب أال يكون دائما تأثيرا 
س�لبيا، وهذا األمر يعتمد إلى حد ما على رد فعل االبن في 

المواقف والتحديات المختلفة.
يج�ب أن تعملي كأم دائما على رفع ثقة ابنِك بنفس�ه ألن 
هذا األمر س�يجعله أقوى ليقاوم اإلق�دام على فعل أمر ما 
قد يسبب له المش�اكل، مع اعتبار أن تأثر االبن بأصدقائه 
كثي�را ما يك�ون نابعا من رغبت�ه في أن يك�ون جزءا من 
مجموعة. احرصي على قض�اء الكثير من الوقت مع ابنِك 
المراه�ق، وحاولي أن تظهري اهتمامِك باألمور التي يهتم 
بها حتى ل�و كانت مختلفة عن األمور التي قد تهتمين بها 
عادة. كوني حريصة على حضور نشاطات ابنِك المختلفة 

ما سيجعل االبن يشعر أنِك تحبينه وتهتمين به.
يمكن�ِك أيضا أن تعلمي ابنِك كيف يناقش صديقه في حالة 
طل�ب من�ه أن يقوم بأمر م�ا ليس مقتنعا ب�ه. علمي ابنِك 
المراهق أن يقوم باتباع حدس�ه، وإذا شعر أن القيام بأمر 
معي�ن لي�س صحيحا، فعليه أن يتبع مش�اعره وحدس�ه. 
عل�ى االب�ن أن يتعل�م كيفية الحك�م على األم�ور بمنطق 

س�ليم. ولذل�ك فمع الوق�ت يج�ب أن يتعلم كي�ف يرفض 
القيام بأمر يشعر أنه خطأ ومقاومة محاوالت اإلقناع من 
صديق�ه لدفعه للقيام به. ش�جعي ابنِك عل�ى أن يفكر في 
كل األم�ور بنفس�ه، وإذا تم وضعه مث�ال في موقف معين 
بس�بب ضغوطات من صديق له فعليه أن يفكر ما إذا كان 
هذا األمر سيسبب له المتاعب أم ال وأن يرفض في النهاية 

القيام باألمر.
إن تش�جيع ابنِك المراهق على قضاء الوقت مع األصدقاء 
الذي�ن يتمتعون بنف�س آرائ�ه ونفس ش�خصيته هو أمر 
إيجابي، ألن مثل هذا النوع من األصدقاء لن يكون ذا تأثير 
س�لبي على االبن. يج�ب أن تقومي بوض�ع بعض الحدود 
لالب�ن، وه�ذا ال يعن�ي أن تك�ون تل�ك الح�دود أو القواعد 
مجحفة بحقه، مع الحرص الدائم على أن يفهم جيدا ويعي 
أن لكل خطوة لها عواقب. عليِك أن تسمحي البنِك المراهق 
أن يتعل�م م�ن أخطائه وأن يتحمل مس�ؤولية أفعاله. على 
األم أيض�ا أن تكون مثاال أمام ابنه�ا أو طفلها فيما يتعلق 
بتعامالته�ا وعالقاتها مع اآلخرين، فيج�ب أن يرى االبن 
أن عالقت�ِك بأصدقائِك عالقة صحي�ة، وكيف أنِك ال تقعين 
تح�ت تأثير ضغوطاتهم. كون�ي حريصة دائما على تقديم 
الدعم والتشجيع لطفلِك، وقومي بالثناء عليه عندما يقوم 

بتحقيق هدف معين.
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هل يستطيع املراهق التغلب عىل ضغوطات األصدقاء؟

       المستقبل العراقي/متابعة

بن�ات صغيرات دفعته�ن ظروفهن إلى العم�ل كخادمات، 
يتحّملن قس�وة المخدومات وإهاناتهن وتعس�فهن بعيدا 
ع�ن التعاُمل بش�كل آدمي، مما يحّتم عل�ى الدولة أن تعيد 
صياغ�ة هذه المنظومة بش�كل يعيد ش�يئا من “الرحمة” 

و”اإلنسانية” إلى “ُمجتمع الخادمات”.
عالم “الخادمات” عالم مأس�اوي، والس�بب معروف، هو 
الفق�ر والحاجة، عالم مليء بأطفال قس�ت عليهم الحياة 
والزم�ن، واس�تكملت رحل�ة القس�وة سماس�رة وبعض 
األس�ر الذي�ن ال تعرف معان�ي الرحمة طريقا وال س�بيال 
إل�ى قلوبهم.مديح�ة أحمد تعمل “وس�يطة”، تمد مكاتب 
التخدي�م بالخادم�ات ُمقابل “سمس�رة” أي قيم�ة مالية 
تحص�ل عليها نظير احضارها لع�دد منهن، تقول مديحة: 
“أذهب إلى المناطق الريفي�ة، والمناطق التي ترتفع فيها 
نس�بة الفقر واألمي�ة، وأقوم بإقناع األرام�ل والمطلقات 
بالعم�ل داخل المنازل، أما األكثر ربحا لي فإقناع األس�رة 
الفقي�رة بتش�غيل بناته�ن، حيث أذه�ب بهن إلى األس�ر 
الت�ي تحتاج إلى خادمات، وأحص�ل على نصيبي من المال 
دا بأن آتي بغيرها، إذا  كوسيطة، ثم أذهب بعد أن أكتب تعهُّ
لم تنل القبول، ه�ذا إذا كانت األم معي، أما إذا لم تكن األم 
موجودة فأذهب إلى مسكنها، وأعطي لوالدها أجرة ثالثة 
ش�هور مس�بقة، ثم آخذ البنت وينتهي األم�ر”، وتضيف: 
“إن أغل�ب البنات والده�ن عاطل أو مس�جون، ووالدتهن 

مريضة أو خادمة”.
ويق�ول ن. م صاحب مكتب خدمات في بغداد: “يأتي إلينا 
سمس�ارة من المناطق االفقي�رة، بمجموعة م�ن البنات 
في مختلف األعمار، بين س�ن العش�ر س�نوات و20 سنة، 
باإلضافة إل�ى المربيات والخادم�ات المطلقات واألرامل 
وغيره�ن، وتأخذ “سمس�رة” على كل ف�رد، هذا إذا كانت 
تتعاَمل معنا، ونحن بدورنا نوّجهها إلى األسرة المحتاجة 
إلى خادمة تعم�ل لديها، ولكننا نأخ�ذ البنت طبعا ومعها 
صورة بطاقة “السمس�ارة”، حتى نضمن أن الفتاة ليست 

مخطوفة أو ُمجبرة على العمل”.

وف�ي لقاء مع بع�ض الفتي�ات القاصرات، تقول ش�يماء 
حسين، البالغة من العمر 13 سنة إنها تعمل منذ كانت في 
الثامن�ة من عمرها، وضاقت به�ا الحياة عندما هربت من 
منزل زوج أمها، لتذهب إلى أبيها بعدما القت من زوج األم 
الضرب والس�ب والُعنف، لتجد وحش�ا آخر في انتظارها، 
ه�و زوجة أبيه�ا، فعملت كخادمة عندها لمدة س�نة دون 
أن تش�كو لوالده�ا ش�يئا، ألنها تعل�م أنه لن يفعل ش�يئاً 
حي�ال ذلك، والقت أش�د أن�واع العذاب، إل�ى أن هربت من 
منزل والدها، لتجد نفس�ها بين يدي امرأة اّدعت أنها تريد 
أن تحميه�ا م�ن الحي�اة، فذهبت بها إلى أس��رة وقبضت 

الثم�ن.
وتضيف شيماء قائلة : “في اليومين األوليين كانت سيدة 
البي�ت ُتعاملن�ي برفق، إل�ى أن انقل�ب الح�ال وأيقظتني 
ذات م�رة من نومي على الس�اعة الثالث�ة صباحا، وقالت 
لي إن ش�عري غير نظيف وسيس�بب الع�دوى لصغارها، 
وأحضرت علبة “بيروس�ول” كبيرة ورش�تها على رأسي، 
حتى أحسسُت بالغثيان، وظللُت في حالة إغماء لمدة أربع 
س�اعات، باإلضافة إلى القيء، وبعدما أفقت من اإلغماء، 
فوجدُت نفس�ي ُممددة على األرض ف�ي المطبخ، فهربُت 

وذهبُت عن طريق امرأة أخرى إلى منزل آخر”.
أما نورا محمود، البالغة من العمر 14 س�نة، فقد جلس�ت 
والحزن والكآبة بادي�ان على مالمحها، تقول: “أعمل منذ 
سن التاسعة عند أناس ال تعرف قلوبهم الرحمة، وال حتى 
معناها، وأنا لم أذهب عن طريق سمس�ارة، بل عن طريق 
والدي، ألنه يعمل حارس�ا عندهم، فتعّه�دوا له بمعاملتي 
ُمعاملة حس�نة، ولكني لم أجد س�وى اإلهان�ة والضرب، 
وأعل�م أنني إذا نطقُت بكلمة واحدة فس�وف يكون مصير 
وال�دي الطرد، وفق�دان وظيفت�ه التي يعول م�ن خاللها 

إخوتي الصغار وأمي العاجزة”.
وتقول عايدة، فتاه بائس�ة تبلغ من العمر 13 سنة: “كنُت 
أعم�ل عند س�يدة ال ترح�م، دائمة الس�ب واللع�ن، كانت 
تجلس�ني في المطبخ، وأن�ام على األرض ص�يفا وش�تاء 
بغط�اء خفي�ف، وكن�ُت أقوم بأعمال ال تقوم بها س�ي�دة 
كبي�رة، كغس�ي�ل الحي�طان والس�جادات وغي�ر ذلك من 

األعم��ال الش�اقة التي تجعلن�ي في الليل أخل�د إلى النوم 
دون أرادة، ألصحو على صراخها موقضة إياي، وأبدأ يوما 

أشد إرهاقا من ذي قبل.
رغ�م ص�دور قان�ون الطف�ل ورفع س�ن التش�غيل إال أن 

التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تضافر كافة المؤسسات
تق�ول الدكتورة نوالمحم�د “علم االجتم�اع”: “إن عمالة 
األطف�ال ظاهرة قديم�ة داخ�ل المجتمعات، كم�ا أن لها 
أبعادا اجتماعية ونفس�ية يجب االهتم�ام بها، عن طريق 
التعاون الكام�ل بين الوزارات والمؤسس�ات والمنظمات 

وأصحاب األعمال”.
وتضي�ف: “ال ننس أن الطفلة تعم�ل في مثل هذه األعمال 
كنتيجة للتفكك األس�ري أو ش�رخ أصاب ُمحيط عائلتها، 
وله�ذا تتولّ�د لديه�ا ظاه�رة عدوانية وحق�د واضح على 
المجتمع، واالس�تعداد الكامل لإليذاء عن طريق الس�رقة 
والكذب والس�لوك غير األخالقي”، وتش�ير إل�ى أن هناك 
37 بالمئة من أس�ر الحض�ر، و25 بالمئة من أس�ر الريف 
تعيش تحت خط الفقر ويعولها أطفال، فهناك رقم مخيف 
الطف�ال يعملون في ظروف س�يئة بال ضوابط أو حماية، 
وعلى الرغم من صدور قانون الطفل ورفع س�ن التشغيل 
عن�د األطفال، إال أن التصدي لهذه الظاهرة والحفاظ على 
حقوقه�م، يتطلبان تضاُف�ر كافة المؤسس�ات والجهات 

الرسمية والشعبية المعنية بالطفل.
بينما يؤكد الدكتور عبد المنعم صبيح  أستاذ علم االجتماع 
أن عم�ل الطف�ل وانته�اك طفولته بهذه الصورة البش�عة 
يؤّثران على نفس�يته، ويولّدان لديه أحقادا نفس�ية يشب 
عليها، ومن خ�الل اإلحصائيات، فقد قدرت ُمنظمة العمل 
الدولية عدد األطفال الذين يعملون بشكل غير ُمستقر في 
كافة أنحاء العالم بنحو ملياري طفل عامل، وتصل نس�بة 
األطفال الذين يعملون في بعض البلدان األفريقية إلى 20 
بالمئة من مجموع عدد األطفال، ويشّكلون 17 بالمئة من 
القوى العاملة بها، وهذا ما دفع منظمة العمل الدولية إلى 
إصدار اتفاقية دولية بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل 
األطفال في دول العالم دون س�ن الثامنة عش�رة، على أن 

تلتزم الحكومات وأصحاب األعمال بتطبيقها.

اخلادمات القارصات يعانني رشوخًا نفسية 
تؤدي إىل اجلريمة
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ومن ش�أن صان�ع السياس�ة األوروبية 
العقالن�ي رؤية نجاح س�يريزا في انتخابات 
اليون�ان بمنزلة دعوة لالس�تيقاظ، بدال من 
كونه كابوس�ا. ليس ألن الحكومة اليسارية 
الراديكالية برئاس�ة أليكس�يس تس�يبراس 
تعتبر عل�ى حق في معظ�م وصفاتها )على 
الرغ�م م�ن أنه�ا ال تعتب�ر عل�ى خط�أ على 
ال�دوام(، ولكن ألن انتصاره�ا يبلور المأزق 

الذي يشل منطقة اليورو.
من�ذ وقت ليس ببعي�د أربكت الحكومات 
المتش�ائمين باس�تدعائها اإلرادة السياسية 
الالزمة إلبقاء العملة الموحدة في مسارها. 
وت�م تقديم تن�ازالت م�ن جمي�ع األطراف. 
برلي�ن، عل�ى الرغم م�ن أنها ل�م تتمكن أبدا 
م�ن قول ذلك، تخلت عن معارضتها لعمليات 
اإلنقاذ. وقبل�ت االقتصادات الطرفية مزيجا 

قاسيا من التقشف واإلصالحات الهيكلية.
عملية إنع�اش اليورو تثب�ت أنها أصعب 
بكثير والتخلص من األزمة الحالية استنزف 
الرغبة ف�ي التص�رف. وكان ماريو دراجي، 
رئي�س البن�ك المركزي األوروب�ي، بطال في 
جهوده لكسب الوقت، وكان آخرها من خالل 
ض�خ المال األكثر رخصا في اقتصاد منطقة 
اليورو. لكن في العواصم الوطنية تخثر الحل 
وتحول إلى اس�تياء متبادل. وس�يريزا الذي 
يمثل التص�ادم بين التقش�ف والديمقراطية 

ربما يكون البداية ألشياء كثيرة تالية.
ف�ي بعض النواح�ي، تعد اليون�ان فريدة 
من نوعها. فال يتعين عليك أن تكون يس�اريا 
متش�ددا لت�رى أن ديونها ضخم�ة إلى الحد 
ال�ذي ال يمكن معه أن يتم س�دادها بالكامل، 
وأن التقش�ف ال�ذي ل�ن ينته�ي أب�دا لي�س 
االس�تجابة الصحيح�ة لذلك. ومهم�ا كانت 
صفة التزويق والتجميل التي تطلقها � آجال 

س�ندات أط�ول، أو تخفيض أس�عار الفائدة، 
أو الش�طب - تحت�اج أثين�ا إل�ى اإلعفاء من 
الديون. والتظاهر بخالف ذلك ال يفعل ش�يئا 

لخدمة مصالح الدائنين.
م�ع ذلك، مش�اكل اليون�ان كان�ت دائما 
سياس�ية بقدر ما هي اقتصادية. وفي حين 
أن آخري�ن رأوا أن هناك فرصة للتحديث في 
االتحاد األوروبي، إال أن الطبقة الحاكمة في 

أثينا وضعت األموال في جيبها بكل بساطة. 
وأه�م ما ف�ي األم�ر أن اليونان تحت�اج إلى 
حكومة نصف صادقة. وبقية منطقة اليورو 
يجب أن تصفق لوعد تسيبراس بالقضاء على 

الفساد وجمع مبالغ أكثر من الضرائب.
ويخطئ سيريزا حين يشير إلى أن طريق 
العودة إلى النم�و االقتصادي يمر عبر إنفاق 
المزي�د عل�ى دع�م المس�تهلكين والعاملين 

في القط�اع الع�ام. وقد كانت المحس�وبية 
والفس�اد الصريح لعنة السياس�ة اليونانية 
منذ اختفاء العس�كر في ع�ام 1974. ويبدو 
تس�يبراس ف�ي كثير من األحي�ان كما لو أن 
اليس�ار المتطرف اآلن ال يريد شيئا سوى أن 

يأخذ دوره في توزيع غنائم السلطة.
على الجانب اآلخر من الخط، المستشارة 
األلماني�ة أنجيال ميركل ليس�ت الش�رير في 

األس�طورة اإليمائي�ة الش�عبوية التي تزداد 
ش�عبية في أعي�ن الناس. المستش�ارة على 
ح�ق حين تق�ول ال يمك�ن لمنطق�ة اليورو 
البق�اء على قيد الحياة عل�ى المدى الطويل، 
إال إذا حس�نت االقتص�ادات الضعيف�ة م�ن 
قدرته�ا التنافس�ية وكبح�ت جم�اح العجز 
والديون.م�ا يزعج حقا ه�و لهجة المواعظ 
من برلين. وما يخيب اآلمال بعمق هو هوس 
قصي�رة  بالتقلب�ات  المتعل�ق  المستش�ارة 
المدى في ال�رأي العام المحلي. وتعد ميركل 
السياس�ية األق�وى ف�ي أوروب�ا، التي ليس 
لديه�ا منافس�ون يمكن الحدي�ث عنهم على 
المس�توى المحل�ي، وه�ي تس�تطيع تحمل 
تكاليف إنفاق بعض من رأس المال المتراكم 
عل�ى مدى ثالثة انتصارات انتخابية متتالية. 
ويتعين أحيانا على القادة التعامل مع المناخ 
السياس�ي الس�ائد، وهنا ينبغي لها أن تنظر 
إلى هيلموت كول، الس�لف الس�ابق لسلفها.

لكنه�ا بدال من ذل�ك تجمع بي�ن البراغماتية 
التكتيكي�ة م�ع قص�ر النظر االس�تراتيجي. 
فق�د قال�ت أكثر م�ن م�رة إن فش�ل اليورو 
من ش�أنه أن يضع الش�ك في كام�ل النظام 
األوروبي بعد الحرب العالمية الثانية. ونظرا 
لعدوان روسيا المسلح في أوكرانيا والتدخل 
المتزاي�د في أماك�ن أخرى ف�ي أوروبا، من 
ش�أن ذلك أن يك�ون كارث�ة تف�وق الخيال. 
لذا، نع�م، لن يك�ون لليورو مس�تقبل إال إذا 
عمل�ت الحكوم�ات الضعيفة عل�ى تصويب 
اقتصاده�ا، لكن مع زي�ادة الضغط أكثر من 
ال�الزم ل�ن تك�ون هن�اك عمل�ة إلنقاذها.ال 
ينبغي أن ُتعطى لليونان تذكرة مجانية، لكن 
الدرس المستفاد من س�نوات ما بعد األزمة 
هو أن الحكومات لي�س بمقدورها أن تعمل 
على تخفي�ض الميزانيات وتحس�ين القدرة 

التنافس�ية إال إل�ى حد معي�ن، خصوصا في 
الوقت ال�ذي تتقلص فيه اقتصاداتها وتكون 
مستويات المعيش�ة لديها في حالة سقوط 
حر. لقد كان النمو المدفوع بالتقش�ف دائما 

احتماال مخادعا.
واآلن يهدد الش�عبويون ب�أن يجعلوا من 
المس�تحيل عل�ى البل�دان المدينة الش�روع 
حتى في عملية تقش�ف منظم�ة في المالية 
العام�ة. وانتص�ار س�يريزا يش�جع اليمين 
المتطرف بقدر ما يش�جع اليسار المتطرف، 
وح�زب الجبهة الوطنية الفرنس�ي المعادي 
لألجانب، وكذلك حزب بوديموس اليس�اري 
في إس�بانيا. ماذا س�تقول مي�ركل إذا قذف 
التقش�ف القس�ري والتراج�ع االقتص�ادي 
بماري�ن لوب�ان إل�ى قص�ر اإلليزي�ه خ�الل 
سنتين؟ يعتمد اليورو على القبول السياسي 

إلى جانب االنضباط في المالية العامة.
تق�رر  أن  ب�د  ال  اليون�ان  م�ن جانبه�ا، 
مس�تقبلها. فهل تريد أن تك�ون ديمقراطية 
أوروبي�ة حديث�ة، أم تفض�ل االنضم�ام إلى 
دول البلق�ان لتكون بلدا عميال آخر لروس�يا 
فالديمير بوتين؟ من غير الواضح حتى اآلن 
م�ا إذا كان س�يريزا يتمس�ك بالديمقراطية، 
وإن كان قربه الواضح من الكرملين ال يبعث 

على التشجيع.
الصفق�ة المؤدي�ة إلى ضمان مس�تقبل 
لليورو ل�م تتغير من�ذ بداية األزم�ة: المزيد 
من اإلصالح�ات الهيكلي�ة المس�اندة للنمو 
في البلدان المثقل�ة بالديون، مقابل تخفيف 
القواع�د الصارم�ة ف�ي المالي�ة العامة في 
منطقة اليورو التي وضعتها ألمانيا وغيرها 
من البل�دان. أما بالنس�بة لمن ينبغ�ي له أن 
يقفز أوال، فالجواب على ذلك سهل: الطرفان 

معا.

املواجهة مع اليونان.. هل ٌتغرق اليورو؟
      فيليب ستيفنز 
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   رالف أتكينز ومايكل ماكينزي

بينما يستعد البنك المركزي األوروبي لتمديد 
عصر التس�هيل الكم�ي، كان قرار األس�واق 
بشأن سياسات مكافحة األزمة التي تنتهجها 
البنوك المركزية هو أنها تخفق في رفع معدل 
التضخ�م وتحقيق النمو. لقد فش�لت جهود 
التنمي�ة الممول�ة صينيا ف�ي أن تفيد جميع 
الس�كان، بينم�ا بقي�ت التوت�رات الطائفية. 
والتركيز على “رأسمالية المحاسيب” أحبط 
محاول�ة ماهيندا راجاباكس�ا للف�وز بوالية 

ثالثة في سريالنكا.
وإذا أراد ماري�و دراج�ي االطمئن�ان على أنه 
ال تزال لديه تلك اللمس�ة الس�حرية، عليه أال 
ينظ�ر إلى م�ا هو أبعد من أس�واق األس�هم 
ف�ي أوروب�ا. إن االندفاع الحاد في األس�هم 
األوروبية -الت�ي ارتفعت نحو 20 في المائة 
من�ذ منتص�ف تش�رين األول )أكتوب�ر(، أي 
ضع�ف م�ا وص�ل إليه مؤش�ر س�تاندرد آند 
بورز األمريكي- يتناس�ب مع قصة التسهيل 
الكمي، الذي أطلقه البنك المركزي األوروبي 
األس�بوع الماض�ي، الذي يع�زز االقتصادات 

وأرباح الشركات.
مرة أخرى، ق�ام رئيس أحد البنوك المركزية 
على ما يبدو بإنق�اذ االقتصاد العالمي وهذه 
الم�رة من حال�ة ركود انكماش�ي خطير في 
منطقة اليورو، على غرار ما تشهده اليابان. 
وحتى اآلن، المخاوف بشأن خطط الحكومة 
اليوناني�ة الجدي�دة إلعادة التفاوض بش�أن 
عملية إنق�اذ البالد البالغ تكلفتها 240 مليار 
يورو لم تؤثر سلبا في المزاج العام المبتهج، 
على الرغم من ارتفاع تكاليف االقتراض في 

أثينا إلى مستويات عالية.
لكن ل�و كانت ل�دى رئي�س البن�ك المركزي 
األوروب�ي لحظات ش�ك، ل�كان بإمكانه أخذ 
قص�ة مختلف�ة وأكث�ر كآب�ة من األس�واق 
المالية، الس�يما سوق الس�ندات الحكومية. 
إن إج�راءات مكافح�ة األزمة الت�ي اتخذتها 
البنوك المركزية لم تتس�بب فقط في هبوط 
أرباح السندات الحكومية إلى مستويات دنيا 
لم يش�هدها العص�ر الحديث من قب�ل، وإنما 
كان كثي�ر منها س�لبيا أيضا. وعب�ر أوروبا، 
مقاب�ل  فعلي�ا  الم�ال  المس�تثمرون  يدف�ع 
امتياز إق�راض األموال للحكومات في بعض 

الحاالت.
يقول كلوديو بوريو، رئي�س الدائرة النقدية 
واالقتصادية لدى بنك التس�ويات الدولية في 
ب�ازل، التي تعم�ل كمركز فكري لمس�ؤولي 
البن�وك المركزي�ة: “لق�د ت�م بناء النس�يج 
االقتص�ادي لمجتمعن�ا بن�اء عل�ى فرضي�ة 
أس�عار الفائدة االس�مية اإليجابية. أس�عار 
الفائدة الس�لبية تجربة لم يسبق لها مثيل”. 
ويضيف: “إذا لم تكن مؤقتة، س�تكون هناك 

آثار كبيرة”.
والعائ�دات المتراجع�ة ناتج�ة جزئي�ا ع�ن 
كب�ار  م�ن  أصبح�ت  المركزي�ة  البن�وك  أن 
التس�هيل  برنام�ج  للس�ندات:  المش�تريين 
الكم�ي لبنك اليابان منطل�ق بأقصى طاقته، 

وبرنام�ج البنك المرك�زي األوروبي يبدأ في 
آذار )مارس( المقبل.

لك�ن عوائد الس�ندات المنخفضة والس�لبية 
تحمل في ثناياها أيضا قصة استمرار تباطؤ 
النمو االقتص�ادي وانخفاض التضخم، حتى 
بع�د التعديل الحتس�اب االنخفاضات الحادة 
األخي�رة في أس�عار النف�ط، الت�ي تعني أن 
أس�واق الس�ندات تعتقد أن البنوك المركزية 
ستفشل في دفع التضخم في أي وقت قريب 
- تماما عكس م�ا يفترض أن تحققه خطط 

بنك اليابان والبنك المركزي األوروبي.
عالوة على ذلك، يش�ير اندفاع المس�تثمرين 
نح�و ش�راء األص�ول اآلمن�ة، مثل س�ندات 
الخزان�ة األمريكية واأللماني�ة، إلى مخاوف 
بش�أن االستقرار المالي - وهو ما تشير إليه 

أيضا أسعار الذهب المرتفعة.
واألس�وأ من ذلك، أن البن�وك المركزية ربما 
تج�د نفس�ها محص�ورة ف�ي “س�باق نحو 
القاع” مزعزع لالس�تقرار، تؤدي التحركات 
فيه لخفض أس�عار الفائدة أو توسيع برامج 
فع�ل  ردود  اس�تثارة  إل�ى  األص�ول  ش�راء 
انتقامية من اآلخرين. وقد أصبحت سويسرا 
بالفع�ل ضحي�ة للمش�ادات ح�ول تخفي�ف 
السياس�ة النقدي�ة، وتعام�ل اقتصاده�ا مع 
صدمة ش�ديدة هذا الشهر عندما قفز الفرنك 
السويس�ري 39 في المائة مقابل اليورو بعد 
تخلي البنك المركزي ع�ن محاوالته لتغطية 
القيم�ة الخاص�ة ب�ه ف�ي مواجه�ة خط�ط 

التسهيل الكمي للبنك المركزي األوروبي.
ويج�ادل بع�ض المحللي�ن بأنه عل�ى الرغم 
م�ن اآلث�ار الجانبي�ة، إال أن البن�ك المركزي 
األوروب�ي كان محقا في اتخاذه تدابير لمنع 
دوامة انكماش�ية كان م�ن الممكن أن تلحق 
الضرر باقتصاد منطقة اليورو. ويقول جيل 
مويك، كبير االقتصاديين األوروبيين لدى بنك 
أوف أمري�كا ميري�ل لينت�ش: “إذا كنت حذرا 
ف�وق الح�د وتس�مح لالنكماش بأن ينش�ب 
أظفاره، س�يكون من الصعب جدا الس�يطرة 

على الوضع”.
وألن التضخ�م انخف�ض بش�كل كبي�ر جدا، 
كم�ا يقول موي�ك، ف�إن تكالي�ف االقتراض 
“الحقيقي�ة” أو - المعدل�ة حس�ب التضخم 
- س�ترتفع إذا ل�م يحاف�ظ البن�ك المركزي 
األوروب�ي عل�ى الح�ق ف�ي دف�ع العائ�دات 
االس�مية نحو منطقة سلبية. وهذا قد يؤذي 

االقتصاد أيضا.
لك�ن ظه�رت مخاط�ر مختلفة أم�ام فرص 
وألداء  لالقتص�ادات،  األج�ل  طوي�ل  النم�و 
النظ�ام المال�ي. فالواليات المتحدة ليس�ت 
عل�ى  التضخ�م  توقع�ات  ألن  مأم�ن،  ف�ي 
الم�دى الطويل هي اآلن أدنى من مس�تواها 
ال�ذي كان�ت عليه عندم�ا أطل�ق االحتياطي 
الفيدرال�ي برامجه للتس�هيل الكمي. وتعتبر 
عوائ�د الس�ندات األمريكية ألج�ل 30 عاما، 
البالغ�ة 2.3 في المائة، هي األدنى منذ أن بدأ 
اإلصدار العادي لوزارة الخزانة األمريكية في 
الس�بعينيات وتظهر كيف تؤثر الحوافز التي 
تطبقها البنوك المركزية األخرى في أس�واق 

السندات.
يق�ول مات كينج، اس�تراتيجي االئتمان لدى 
سيتي جروب: “يغلب على الناس التفكير في 

هذا على أنه مس�ألة أوروبي�ة ويابانية، لكن 
الهبوط في العائدات يعد اتجاها عالميا، وهذا 
يزي�د من قلقك بأن االقتصادات ال تس�تجيب 

لكل تلك الحوافز”.
إن س�رعة توس�ع “الك�ون الس�لبي” أم�ر 
الف�ت للنظر. فنح�و 1.5 تريلي�ون يورو من 
السندات الحكومية لمنطقة اليورو التي تزيد 
فت�رة اس�تحقاقها على عام واح�د - تقريبا 
رب�ع المجم�وع الكل�ي - حقق�ت عوائد أقل 
م�ن الصف�ر، وفقا لحس�ابات بن�ك جيه بي 
مورجان. وتعد العوائد س�لبية أيضا بالنسبة 

للسندات السويسرية واليابانية.
وعلى الرغم م�ن الوزن الكبي�ر الذي منحته 
األسواق المالية لالحتياطي الفيدرالي، إال أن 
البنك المركزي األوروبي قدم أكثر من نظيره 
األمريك�ي ف�ي دف�ع تكاليف االقت�راض إلى 
األدنى. فقد فرض أس�عار فائدة س�لبية على 
أموال المص�ارف المودعة لديه لليلة واحدة. 
وهذا كان له تأثير في دفع الحد األدنى - الذي 
لن تهبط أس�عار الفائ�دة الس�وقية قصيرة 
األج�ل إلى م�ا دونه - إل�ى منطقة س�لبية. 
ومع اقتراب التسهيل الكمي، انتشرت أسعار 

الفائدة السلبية إلى األصول طويلة األجل.
وللعائدات الس�لبية آثار فورية على األصول 
الت�ي تس�تخدم س�ندات  المالي�ة األخ�رى، 
حكومية يفت�رض أنها خالية م�ن المخاطر 
عل�ى أنه�ا نقط�ة مرجعي�ة. فإذا زاد س�عر 
الس�ندات الحكومية، س�يزيد سعر كل شيء 

تقريبا.
يقول أالن راس�كين، وهو اس�تراتيجي لدى 
دويتش�ه بن�ك: “مض�ى أق�ل م�ن ع�ام على 

الوقت الذي كانت أس�عار الفائدة الس�لبية ال 
تزال إل�ى حد كبير نقطة عل�ى هامش كتاب 
تاري�خ السياس�ة النقدي�ة السويس�رية في 
الس�بعينيات. إما أن سعر السندات غير سليم 
وينتظر المستثمرون خسائر كبيرة، وإما أن 

لدينا مشكلة كبيرة”.
إن تكالي�ف االقت�راض الهابطة إل�ى ما دون 
الصفر توجد أيضا مخاطر يمكنها االنتش�ار 
خارج القط�اع المالي، وأن تس�بب صدمات 
حقيقي�ة لالقتص�اد. والعائ�دات الت�ي ه�ي 
حت�ى اآلن م�ا دون المعايي�ر التاريخية تثير 
المخ�اوف حول فقاعات األس�عار عبر فئات 
األص�ول الت�ي يمك�ن أن ته�دد االس�تقرار 
المالي وتمتحن متان�ة التغييرات التنظيمية 
الكاس�حة التي تهدف إلى جع�ل النظام أكثر 
أمانا. يقول نيكوالس بانيجيرتزوجلو، وهو 
استراتيجي في بنك جيه بي مورجان: “كلما 
انخفضت عوائد األصول إلى مس�توى أدنى، 
زاد احتم�ال التصحي�ح وزاد الضغ�ط، وزاد 
حجم التصحيح”. ويضيف: “إذا حصلنا على 
التضخم فعال، قد يكون شرس�ا ومرذوال إلى 

حد كبير”.
زاك باندل، وهو مدير محفظة أول في شركة 
كولمبيا لإلدارة، يقول إنه س�ؤال مفتوح ما 
إذا كان انخفاض أسعار الفائدة طويل األجل 
داللة على التش�اؤم بش�أن اقتص�اد منطقة 
برنام�ج  م�ن  “اله�دف  ويضي�ف:  الي�ورو. 
التس�هيل الكمي هو تخفيض أسعار الفائدة. 

هذا هو هدف السياسة”.
ويتاب�ع: “تؤثر البنوك المركزية في أس�عار 
السندات عبر منحنى العائد وستتوقف بمجرد 

أال تعود هناك حاجة إلى تلك السياسة”.
اتجاه أس�عار الفائدة المنخفضة تاريخياً قد 
يك�ون نتيجة تراجع ثقة األس�واق في قدرة 
البن�وك المركزي�ة عل�ى تعزي�ز االقتصادات 
من خالل وصفة السياس�ة التقليدية القائمة 
على تخفيض أس�عار الفائدة. األمر الذي أثار 
قل�ق البن�وك المركزية على جانب�ي المحيط 
ف�ي  الح�ادة  االنخفاض�ات  األطلس�ي ه�و 
معدالت التضخ�م على الم�دى الطويل، التي 

يتم احتسابها في األسواق.
يقول وليام أودونيل، خبير االستراتيجية في 
آر بي إس ل�ألوراق المالية: “الناس يفقدون 
الثق�ة في ق�درة البنوك المركزي�ة على رفع 
اختب�ار حاس�م  التضخ�م. هن�اك  مع�دالت 
يل�وح في األفق بالنس�بة لمحافظ�ي البنوك 
المركزية الذين يؤمنون بمنحنى فيليبس، أو 
فك�رة أن انخفاض مع�دل البطالة يؤدي إلى 

تضخم األجور”.
أّي�ا كان�ت القص�ة األكث�ر دق�ة ع�ن فاعلية 
السياس�ة النقدية، فس�تكون لها آثار بعيدة 
الم�دى. البن�وك المركزي�ة ربم�ا تك�ون قد 
تجّنب�ت كارث�ة اقتصادية منذ بداي�ة األزمة 
لك�ن   ،2007 ع�ام  ف�ي  العالمي�ة  المالي�ة 
التحّدي�ات الصعب�ة تبقى ماثل�ة. وعليها أن 
ُتثب�ت لألس�واق المالي�ة أن بإمكانها وضع 
االقتصادات على مس�ارات النمو الُمس�تدام 

طويل األجل.
يق�ول كين�ج، من س�يتي ج�روب: “األلمان 
يؤكدون أن برنامج التس�هيل الكمي ال يعمل 
سوى على تأجيل اإلصالحات الضرورية. أنا 
متعاط�ف جداً مع هذا ال�رأي. نحن في فترة 
ينبغ�ي أن يك�ون فيه�ا االس�تثمار مرتفعاً. 
وينبغي أن يقول الناس: أستطيع أن أفعل شيئاً 
مفيداً بكل األموال الرخيصة واستثمارها في 
االقتصاد الحقيقي. لكن معدالت االس�تثمار 
التي نشهدها مخيبة لآلمال جداً. وفي قطاع 

الطاقة، يتم تخفيضها في الواقع”.
ويخش�ى بعضهم من “التحّيز إلى التسهيل” 
بي�ن البن�وك المركزي�ة. وألنها ل�م تتصرف 
لمنع ازدهار اإلقراض في الماضي، س�محت 
هذه البنوك لمس�تويات الديون بأن تتوسع، 
األمر الذي يجعل رف�ع تكلفة االقتراض اآلن 

أمراً محفوفاً بالمخاطر أكثر.
وُيح�ّذر بوري�و، من بنك التس�ويات الدولية، 
م�ن أن مس�تويات الدي�ون المرتفع�ة عب�ر 
االقتص�ادات أوجدت “فخ دي�ون” يجعل من 
الصع�ب على البنوك المركزية زيادة أس�عار 
باالقتص�اد  الض�رر  إلح�اق  ب�دون  الفائ�دة 

الحقيقي.
ويق�ول: “إذا ل�م تتصرف بش�كل كاف فيما 
يتعلق باالخت�الالت، يمكنك مع مرور الوقت 
إحداث التحّيز للتس�هيل، ال�ذي قد ينتهي إلى 
ترس�يخ ع�دم االس�تقرار المال�ي والضعف 
الُمزمن”.ويتابع: “في مرحلة ما، إلى المدى 
الذي ل�ن تنخف�ض في�ه مس�تويات الديون 

بم�ا فيه الكفاية، قد ُيصب�ح من الصعب جداً 
رفع أس�عار الفائدة بدون إيجاد المش�كالت 
ذاته�ا التي كنت تحاول تجّنبه�ا”. وهذا يثير 
خط�ر “ح�رب تس�هيل” ُمكّثفة بي�ن البنوك 
المركزية. وهذه الصراع�ات تبرز آثارها في 
أس�واق العمالت، م�ع ارتفاع قيم�ة الدوالر 
مقاب�ل مجموع�ة م�ن العم�الت، إذ ارتف�ع 
18 ف�ي المائة على أس�اس ال�وزن التجاري 
النس�بي منذ تموز )يوليو( الماضي. والتوتر 
بين سياس�ات البن�وك المركزية ليس باألمر 
الجدي�د، لك�ن يمك�ن القول إنه أصبح أس�وأ 
مع ضخ الس�لطات النقدية مزي�دا من المال 
في النظام المالي، ومع توس�ع أسواق رأس 
الم�ال عالمياً. ومع انخفاض أس�عار الفائدة 
ف�ي البلدان والمناطق الت�ي ضربتها األزمة، 
تدفقت أم�وال المس�اهمين إل�ى اقتصادات 
أخرى، بما فيها األسواق الناشئة، ما أدى إلى 
رف�ع قيمة العمالت والتهديد بخنق النش�اط 

االقتصادي.
وفي الفترة التي سبقت إعالن البنك المركزي 
األوروبي عن إطالق برنامج التسهيل الكمي، 
خفض البن�كان المركزيان ف�ي كل من كندا 
والهند أس�عار الفائدة. وعلى مس�افة أقرب 
إلى منطق�ة اليورو، خفض البن�ك المركزي 
ف�ي الدنم�ارك تكالي�ف االقت�راض مرتي�ن 
األس�بوع الماضي، األمر الذي أضاف شعورا 
بالذع�ر من السياس�ة النقدية ف�ي كل أنحاء 

أوروبا، وهو ذعر أثارته خطوة سويسرا.
خب�راء  كبي�ر  ديري�ك،  س�ايمون  يق�ول 
اس�تراتيجية العمل�ة ف�ي بن�ك ب�ي إن واي 
ميلون: “هناك شعور داخل أوروبا أن البنوك 

المركزية ال ُتسيطر تماماً على الوضع”.
وإذا كان�ت المخ�اوف بش�أن “ف�خ الديون” 
مب�ّررة، ف�إن اآلث�ار عل�ى األس�واق المالية 
أوضح�ت  كبي�رة. وق�د  تك�ون  أن  ُيحتم�ل 
سويس�را ماذا يمكن أن يحدث بشكل خاطئ 
إذا حاول�ت البن�وك المركزي�ة رف�ع التدابير 
ومحاول�ة  األزم�ة  لمكافح�ة  االس�تثنائية 

العودة إلى سياسات أكثر طبيعية.
ففي أعقاب قرار البنك المركزي السويسري 
رفع الح�د األقصى المف�روض على الفرنك، 
انتش�ر التقلّب في كل أنحاء أسواق العمالت 
األجنبية. ومع تحقيق الس�ندات السويسرية 
ألجل عش�رة أع�وام عائدا س�البا يبلغ 0.30 
ف�ي المائ�ة، انه�ارت العالقة المعت�ادة بين 

المخاطر والمكافأة.
وف�ي الوق�ت الذي يب�دأ فيه البن�ك المركزي 
م�ع  التجري�ب  عه�د  توس�يع  األوروب�ي 
السياس�ة النقدية، فإن حقيق�ة أن كثيرا من 
المستثمرين يشترون الس�ندات ذات العوائد 
السلبية ُتش�ير إلى أن صّناع السياسة لديهم 

كثير من القلق بشأنه.
س�يفعله  ال�ذي  “م�ا  أودوني�ل:  ويتس�اءل 
برنام�ج التس�هيل الكمي ولم تفعله أس�عار 
الفائدة الس�لبية في ألمانيا؟ يجب أن تش�عر 
البن�وك المركزي�ة باالنزعاج الش�ديد من أن 
المس�تثمرين يحصل�ون عل�ى أس�عار فائدة 

سلبية”.

معاجلات أزمة 2008 ترتك العالـم يف فخ الديون
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نجح اإلعالم اإلنجليزي حسب اعتقاد 
جوزي�ه موريني�و بدف�ع اتح�اد كرة 
الق�دم ملعاقب�ة املهاجم اإلس�باني – 
الربازييل – دييجو كوستا  باإليقاف 3 
مباريات عن صفوف تش�ليس، فغاب 
مهاج�م أتلتيك�و مدريد ع�ن مباراة 
مهم�ة ج�داً أمام مانشس�ر س�يتي 
م�رت بس�الم وتع�ادل 1-1، ويرقب 
الجميع نتائج مواجهتي أستون فيال 

وإيفرتون.
ال�دوري  متابع�ي  ع�ى  يخف�ى  وال 
اإلس�باني بش�كل خ�اص ش�خصية 
دييج�و كوس�تا العدواني�ة واملث�رة 
للجدل، فه�و يكثر من الحركات غر 
املتالئمة مع الروح الرياضية، إما من 
خ�الل الدخول بش�جارات أو الرضب 
والتس�بب بإصاب�ة العب�ي الخص�م، 
ممارس�ة  يف  اس�تمراره  إىل  إضاف�ة 
هوايت�ه بكث�رة الس�قوط واملطالب�ة 

بركالت الجزاء.
انطباع غر جيد تركه دييجو كوس�تا 
عن ش�خصيته لدى اآلخري�ن، الناس 
فكرهه�ا العدي�د من املتابع�ن، وإن 
أعجب�وا بقدرات�ه كمهاج�م متكامل 
وخط�ر يتحرك بش�كل ال مثي�ل له، 

وأرقامه تتحدث عنه.
مشكلة كوستا يف إنجلرا أن اإلعالم ال 
يحبذ هذه الش�خصية وال يجرؤ أحد 
من املس�ؤولن عى تربيره�ا، وتعترب 
باإلجم�اع إس�اءة لل�روح الرياضية، 
ويؤثر عى ذلك كثراً التاريخ األس�ود 
يف ثمانين�ات القرن امل�ايض وظواهر 
العنف والهوليجانز، إضافة لتحس�ن 
ال�دوري بش�كل مذه�ل م�ع تحويله 
لصناع�ة ترفي�ه كامل�ة بعي�داً ع�ن 

أشكال العنف والغش والتوتر.

فالتاريخ يذكر أن روبر فاولر تعرض 
لعقوب�ة  الحرمان 4 مباري�ات  أثناء 
لعبه مع ليفرب�ول ضد ايفرتون، ألنه 

احتفل عى طريقة "ش�م املخدرات"، 
كم�ا ل�م تت�م رحم�ة أديباي�ور الذي 
اعتدى عى روبن فان بريس واحتفل 

مستفزاً جماهر ارسنال، وهذا يجعل 
من كوس�تا بشخصيته الحالية إن لم 
يعدلها عدواً دائماً لإلعالم واملسؤولن 

، س�يتم اس�تهدافه م�راراً كلما كرر 
أفعاله، حتى ال يتحول لقدوة ألخرين، 
حت�ى  الضغ�ط  ه�ذا  يتوق�ف  ول�ن 

خياري�ن؛ تغير يف الس�لوك، أو رحيل 
ع�ن البطول�ة كما حديث م�ع لويس 
س�واريز الذي عانى بس�بب س�لوكه 

غر املحبذ رغم أدائه الرائع.
موريني�و  جوزي�ه  تش�ليس  م�درب 
متخص�ص بلعب�ة اإلع�الم ويفهمها 
جي�داً، وال ب�د أن�ه استش�عر الخطر 
مبك�راً، فأعل�ن مقاطع�ة املؤتمرات 
االحتج�اج  م�ن  كن�وع  الصحفي�ة 
والضغ�ط املتبادل حتى يت�م التهدئة 
لف�رة، لكن�ه بالتأكيد يحذر كوس�تا 
خل�ف الكوالي�س م�ن طبيع�ة هذه 
أن  ل�ه  ويؤك�د  املختلف�ة،  البطول�ة 
التمثي�ل هن�ا يعترب جريم�ة يتحدث 
عنها الجميع يف حن تربرها الصحف 

يف اسبانيا بناء عى انتمائها.
عى صعيد اخر يسبب الدويل  البلجيكي 
إيدين هازارد نجم تشيليس اإلنجليزي 
قلًقا كبرًا يف أرجاء قلعة س�تامفورد 
بري�دج ، حي�ث تتخ�وف اإلدارة م�ن 
رحيله خالل فرة االننتقاالت الصيفية 

املقبلة .
صحيفة " دييل إكسربيس" الربيطانية 
أك�دت أن هن�اك حالة ط�وارئ كبرة 
من جانب إدارة البلوز، حيث تس�عى 
للجلوس م�ع الالعب وإقناعة بتمديد 

تعاقده ألطول فرة ممكنة.
الالع�ب بحس�ب التقري�ر لم يحس�م 
موقفه بش�كل رس�مي م�ع اإلدارة ، 
وهو م�ا جعل املس�ؤولن يش�عرون 
بالقلق الكبر، خاصة مع رغبة العديد 

من األندية يف ضم الالعب.
ويرغ�ب  هازارد صاحب  الذي ينتهي 
تعاقده يف 2017 يف أن يصبح من أعى 
الالعبن أج�ًرا  يف ال�دوري اإلنجليزي 
وتش�يليس، وخاصة أنه يتقاىض أقل 
م�ن سيس�ك فابريج�اس  ودييج�و 
كوس�تا نجمي البلوز.يذك�ر أن ريال 
مدريد اإلس�باني ومانشسر يونايتد 
اإلنجلي�زي من أبرز املهتمن بالتعاقد 

النجم  البلجيكي الصغر.م�ع 

هل يتسبب اإلعالم برحيل كوستا كام فعل مع سواريز؟
المستقبل العراقي/ وكاالت

اكد الع�ب نادي الق�وة الجوي�ة مصطفى 
كري�م بأنه دخ�ل مؤخ�راً اىل اخ�ر مراحل 
التأهي�ل البدني بع�د ابتعاده ط�وال الفرة 
املاضي�ة اثر االصابة الت�ي لحقت به يف مباراة 
فريقه ام�ام كرب�الء ضمن منافس�ات الدوري 
املمتاز.وقال مصطفى كري�م: دخلت مؤخراً اىل 
اخ�ر مراحل التأهي�ل البدني بع�د االصابة التي 
ابعدتن�ي ع�ن املالعب طول الف�رة املاضية 
االمر الذي يجعلني قادر عى التواجد 
ضمن مباريات الفريق خالل 
ال�دوري  منافس�ات 

املمتاز.واض�اف: الطبي�ب املخت�ص منحن�ي 
الضوء االخرض الداء الوحدات التدريبية بعد 

وصويل اىل الش�فاء التام من االصابة حيث 
دخل�ت اىل الوح�دات التدريبي�ة الخاصة 
برفع الياقة البدنية من اجل الوصول اىل 
الجاهزي�ة التامة لالنخراط يف صفوف 
الفري�ق بع�د انطالق مباري�ات القوة 

الجوية يف بطولة الدوري.
وخت�م قول�ه: الق�وة الجوي�ة ه�ذا 
املوس�م عازم ع�ى املنافس�ة بقوة 
لنيل لق�ب الدوري املمت�از الغائب 
عن خزائن النادي منذ فرة ليست 

بالقصرة.

المستقبل العراقي/ خاص

الالعب مصطفى كريم يؤكد متاثله للشفاء 
من اصابته

أف�ادت تقاري�ر صحفي�ة بريطانية ب�أن نادي 
مانشس�ر يونايتد يس�عى للتعاقد مع ويس�يل 

شنايدر العب جلطة رساي الركي خالل الفرة 
املقبلة.

صحيف�ة إكس�ربيس الربيطانية أش�ارت إىل أن 
لويس فان جال سيحصل عى خدمات الهولندي 

ش�نايدر قب�ل نهاية ف�رة االنتقاالت الش�توية 
الحالية.

واق�رب الهولن�دي الدويل من االنتق�ال إىل نادي 
يوفنتوس يف وقت س�ابق، ولكن مبالغة الجانب 

الرك�ي املالي�ة جعلت األنظار تتج�ه إىل هنريك 
مخيريان العب بروسيا دورتموند.

وقد شارك ويسيل ش�نايدر يف 25 مباراة وأحرز 
5 أهداف وصنع هدفن مع نادي جلطة رساي، 

خالل منافسات املوسم الحايل.
يذك�ر أن ن�ادي يوفنتوس يحت�ل املركز 
األول برصيد 50 نقطة، ضمن منافسات 

الدوري اإليطايل لكرة القدم.

المستقبل العراقي / وكاالت

الـمـان يـقـتـرب مـن شـنـايـدر

اك�د مصدر مطلع يف اتحاد الكرة ع�ن نية االخر عزل 
ام�ن رس االتح�اد الدكت�ور صباح رضا ع�ن منصبه 
بشكل نهائي بعد امتعاض رضا يف ترصيحات صحفية 
بس�بب س�فر عدد مبالغ به من اعض�اء مجلس ادارة 
االتحاد اىل اس�راليا.وذكر مصدر مطلعفي ارقة اتحاد 
الك�رة: هناك اتف�اق مبدئي من قبل ع�دد من اعضاء 
االتح�اد عى رضورة ع�زل امن رس االتح�اد الدكتور 
صب�اح رض�ا الس�باب تتعل�ق باس�تمراه يف اط�الق 

الترصيحات الصحفية التي تنال بش�كل واخر 
من سياسة اتحاد الكرة وكان اخرها امتعاضه 
من سفر ستة اعضاء ملرافقة املنتخب الوطني 
يف البطول�ة االس�يوية دون وج�ود داع لذل�ك.

واضاف املص�در: ان قرار العزل تم اتخاذه من 
قبل ع�دد من االعض�اء املتنفذين داخ�ل اروقة 

صناعة القرار يف جمهوري�ة القدم خالل اجتماع 
جانب�ي ت�م والنية تتجه لتس�مية عض�و اتحاد 

الكرة كامل زغر لش�غل منصب امانة الرس 
بالوكالة لحن تعن اسم اخر.

أعل�ن ن�ادي إيه يس مي�الن اإليطايل عن ضم�ه لالعبن  يف خط 
الدف�اع، حيث تعاقد مع جابرييل باليتا قلب دفاع نادي بارما، 
ول�وكا أنتونييل مدافع نادي جنوى.ووص�ل باليتا اإليطايل ذو 
األص�ول األرجنتينية إىل العيادات الخاصة بالروس�ونري من 
أج�ل الفحوصات الطبي�ة، وتوقيع عق�د انضمامه إىل فريق 

املدرب فيليبو انزاجي.
م�ن ناحية أخ�رى وق�ع أنتونييل ع�ى عقد يربط�ه بميالن 
حت�ى 30 يوني�و 2018 وس�رتدي الرقم 31، وبع�د اجتياز 
الفحوص�ات الطبية، وتوقي�ع عق�ده، زار أنتونييل متحف 
الفريق، ثم ألتقط بعض الصور مع مشجعي الروسونري.
وكانت بعض وسائل اإلعالم اإليطالية قد أعلنت بأن أدريانو 
جاليان�ي املدير الري�ايض مليالن، يحرض ملفاج�أة يف نهاية 
س�وق االنتق�االت الش�توية.الجدير بالذك�ر أن ميالن قد 
تعاق�د قبل بضعة أيام مع املهاجم اإليطايل ماتيا ديس�رو 

من نادي روما.

 اك�دت وزارة الش�باب والرياض�ة 
اليوم االثنن: انها ستتقدم بطلب 
رسمي الس�تضافة بطولة كأس 
الخلي�ج الرابعة والعرشون بدالً 
م�ن النس�خة املقبل�ة الثالث�ة 
والعرشون بحس�ب املعطيات 
يف  امل�ايل  والعج�ز  الحالي�ة 

ميزانية الدولة العراقية.
وذكر الناطق االعالمي لوزارة 
الش�باب والرياض�ة احم�د 
طموحن�ا  املوس�وي:كان 
النس�خة  تنظي�م  يف  كب�را 
املقبلة م�ن خليجي 23 عرب 
التحض�رات  كاف�ة  انه�اء 
والوصول  اللج�ان  وتش�كيل 
اىل االس�تعداد االمثل الستضافة 
الخليجي�ة  والجماه�ر  املنتخب�ات 
وتعهدنا باالنسحاب من االستضافة عندما نشعر 
بانن�ا غ�ر قادرين ع�ى تنظيم خليجي بنس�خة 
مثالية فطرحنا االمر عرب اللجنة التنسيقية العليا 
الت�ي تضم بعضويتها وزارة الش�باب واللجنتن 
االوملبي�ة والباراملبي�ة والنش�اطن الرياضي�ن 
االع�الم  اىل  باالضاف�ة  والجامع�ي  امل�دريس 

الريايض.

املعطي�ات  بحس�ب  املوس�وي:  واوض�ح 
الحالي�ة ونتيجة العجز الكب�ر يف ميزانية 
الدول�ة العراقية قررت اللجن�ة وباالجماع 

اع�ادة النظر باس�تضافة النس�خة املقبلة 
اس�تضافة  ع�ى  رس�مي  بطل�ب  والتق�دم 

النس�خة 24 من بطولة الخلي�ج ، كما تتقدم 
وزارة الش�باب والرياض�ة بالش�كر والتقدير 
العالين لرؤس�اء االتح�ادات الخليجي�ة الذين 
وقف�وا مع الع�راق للرمق االخ�ر واجلوا خالل 
اجتم�اع االتحادات يف الثام�ن عرش من ترشين 
الثاني الب�ت باختيار الدول�ة املضيفة لخليجي 

23 لحن معرفة قرار لجنة الفيفا املرتقب ..
وتاب�ع: املن�ا كب�ر بأبن�اء الع�راق بحكومته 
االتحادي�ة بخربات�ه املتمي�زة بمثقفيه بإعالمه 
الجاد بشبابه الواعي يف رسم الصورة الحقيقية 

لبلد الحضارات وهي دعوة اىل تكاتف الجهود 
من اجل تهيئ�ة الظروف املالئمة لتنظيم 

بطول�ة اليمك�ن نس�يانها بس�هولة ، 
كم�ا والبد لنا ان نواص�ل الخطى نحو 
الهدف االس�اس املتمث�ل برفع الحظر 
عن كرة الق�دم العراقية واع�داد العدة 

لزيارة لجنة الفيفا واس�تحصال القرار 
ال�ذي يدخل الفرحة اىل قل�وب الجماهر 
الرياضي�ة التي تس�عى اىل رؤي�ة العبي 
املنتخبات الوطنية واالندية وهي تخوض 

املنافسات عى املالعب العراقية.

يخوض نادي الزوراء لكرة القدم فريق النفط يف مباراة ودية تحضرا ملنافس�ات 
املرحلة الثانية من الدوري العراقي املمتاز.

وقال املدرب املساعد لنادي الزوراء عبد املحسن محمد: ان "نادينا سيواجه فريق 
النف�ط اليوم الثالثاء يف مباراة ودية عى ملع�ب االخر تحضرا للمرحلة الثانية 

من الدوري املمتاز".
ويمل�ك ال�زوراء 14 نقط�ة يف املرك�ز الخامس بج�دول ترتيب ف�رق املجموعة 
االوىل، بينما يملك النفط 6 نقاط باملركز الثامن يف جدول ترتيب فرق املجموعة 

الثانية.

امني رس احتاد الكرة صباح رضا 
مهدد بالعزل

ميالن يعزز خط الدفاع بصفقات 
العراق ينسحب من تنظيم جديدة

خليجي 23 ويطالب بمنحه حق 
استضافة خليجي24

اليوم.. كرة الزوراء تواجه 
النفط بمباراة ودية
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امليزان

االناث افضل من الذكور!

إنقاذ متثال من االنتحار
رج�ال  ه�رع  غريب�ة،  واقع�ة  يف 
الرشطة إىل الطريق الرسيع بالقرب 
م�ن مقاطع�ة » دي موي�ن« بوالية 
»آي�وا« األمريكي�ة، إلنق�اذ مواط�ن 
اكتش�فوا  أنه�م  إال  اإلنتح�ار،  م�ن 
عق�ب وصوله�م، أن�ه مج�رد دمية 
بالحجم الطبيعي. وحس�بما ذكرت 
صحيفة »مريور« الربيطانية، تلقت 
الرشطة مكاملات كثرية من سائقني، 
يخربونه�ا بوجود رجل ف�وق لوحة 

إعالنات يعت�زم اإلنتحار، لكن رجال 
الرشط�ة ح�ني وصل�وا إىل امل�كان، 
اكتشفوا أن املواطن املزعوم ليس إال 
مجسم ُمستخدم يف إعالن للسيارات. 
وقد تعهد »براد دي�ري« الذي يمتلك 
لبي�ع   »Deery Brothers« رشك�ة 
الس�يارات، بإن�زال التمثال من فوق 
لوحة اإلع�الن، قائالً ب�إن عمله هو 
بي�ع الس�يارات، وليس التس�بب يف 

إثارة الذعر بني األمن واملواطنني.

؟؟هل تعلم
ه�ل تعلم أن ع�دد فصائل ال�دم يف الجنس 

 ,O :البرشي هي أربعة
AB, B, A والفصيل�ة الوحي�دة من هؤالء 

األربعة التي تقبل 
ال�دم م�ن أي فصيل�ة أخرى ه�ي فصيلة 

 .AB
ه�ل تعل�م أن رقب�ة اإلنس�ان تحتوي عىل 

سبع فقرات، وان عدد 
عظام القدم هو 32 عظمة، وأن اإلنس�ان 

عندما يضحك يحرك 16 
عضلة. 

ه�ل تعلم أن لس�ان اإلنس�ان يحتوي عىل 
12000 حليمة ذوقية، 

فأما وس�ط اللسان فهو ال يميز أي مذاق. 
وأما جانبي اللسان 

فيميزان الطعم الحامض، وأما آخر اللسان 
فيميز الطعم املر.

درس الخ�رباء م�ؤرشات النج�اح ل� 
1.5 مليون تلمي�ذ وتلميذة أعمارهم 

15 سنة من مختلف انحاء العالم.
اس�تنتج العلم�اء م�ن الدراس�ة ان 
اإلناث يف 70 باملائ�ة من البلدان التي 
خضع�ت له�ذه الدراس�ة، أظه�رن 
مؤرشات أعىل م�ن الذكور. ال ترتبط 
املس�اواة  بمس�توى  النتائ�ج  ه�ذه 
بني الجنس�ني واالقتصاد واملس�اواة 
االجتماعي�ة واألوضاع السياس�ية يف 

هذه البلدان.
الدراس�ة، يتخل�ف  وف�ق معطي�ات 

الذكور ع�ن اإلناث يف م�واد املطالعة 
األساس�ية،  والعل�وم  والرياضي�ات 
ولكنه�م يف كولومبيا وكوس�تا ريكا 
ووالي�ة هيماج�ال بردي�ش الهندية 
كانت مؤرشاتهم افضل من مؤرشات 
املتح�دة  الوالي�ات  يف  أم�ا  اإلن�اث. 

وبريطانيا فكانت النتائج متقاربة.
أم�ا يف البل�دان الت�ي فيها مس�توى 
املساواة بني الجنسني منخفض جدا، 
مثل قط�ر واألردن واالمارات العربية 
املتحدة، فإن الفرق يف املؤرشات كان 

واضحا لصالح اإلناث«.

للي�وم  حظ�ك  الحم�ل  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:الوق�ت غري مناس�ب لتق�وم اليوم 

بأية تغريات قد التكون لصالحك 
عاطفياً:ش�ئ ما يقل�ق الحبيب ال تتوانى 

عن الوقوف اىل جانبه.

للي�وم  حظ�ك  الث�ور  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:تش�عر أن أجواء العمل الصاخبه ال 

تناسبك وتبحث عن بديل 
اىل  التق�رب  يف  صعوب�ة  عاطفياً:تج�د 

شخص ما يروقك.

للي�وم  حظ�ك  الج�وزاء  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:تق�وم الي�وم بالكثري م�ن األبحاث 

لتصل اىل نتيجة مرضية 
عاطفي�اً:ال تهم�ل الحبي�ب عىل حس�اب 

عملك.

أصح�اب ب�رج الرسط�ان حظ�ك للي�وم 
مهني�اً:ال ت�دع مش�اكل العم�ل ترتاك�م 
علي�ك وجد له�ا حلول يف الوقت املناس�ب 
عاطفي�اً:ال تثر القضايا الحساس�ة أمام 
الحبيب والتى تشعر أنها قد تزعجه منك.

للي�وم  حظ�ك  األس�د  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:علي�ك أن تبتع�د ع�ن املش�اعر يف 

اتخاذك لقرارات حاسمة اليوم 
وال  علي�ك  مس�يطر  عاطفياً:الحبي�ب 

تستطيع أن ترفض له طلب.

للي�وم  حظ�ك  الع�ذراء  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:ث�ق بقدرات�ك عىل التف�وق وال تدع 

أحد يحبطك
عاطفياً:اس�ترش أح�د بش�أن م�ا يتعلق 

بمشاكلك مع الحبيب.

للي�وم  حظ�ك  املي�زان  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:تبدو مشوشاً اليوم وال تعرف كيف 

تتخذ القرار املناسب 
عاطفياً:أج�واء رومانس�ية تعيش�ها مع 

الحبيب اليوم وتقربك منه أكثر.

أصحاب برج العقرب حظك لليوم مهنياً:ال 
تحاول أن تفرض آرائك بالقوة عىل زمالء 

العمل واقبل باملناقشة 
عاطفي�اً:ال تدع بع�ض األفكار الس�لبية 

تسيطر يف عالقتك مع الحبيب.

للي�وم  حظ�ك  الق�وس  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:ال تشعر بالوقت اليوم بسبب كثرة 

ضغوطات العمل من حولك 
عاطفي�اً:ال تك�ن قاس�ياً بأحكام�ك عىل 

الحبيب.

للي�وم  حظ�ك  الج�دي  ب�رج  أصح�اب 
الي�وم يف  املتاع�ب  مهنياً:تواج�ه بع�ض 

تنفيذك ملشاريعك 
لت�رتك  علي�ك  يضغ�ط  عاطفياً:البع�ض 

الحبيب استمع اىل نداء قلبك.

للي�وم  حظ�ك  الدل�و  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:تحق�ق أرب�اح لطامل�ا تمنيته�ا يف 

مشاريعك 
عاطفياً:تعرف أنك ال تستطيع أن تستغني 

عىل الحبيب ال تطل فرتة الخصام.

للي�وم  حظ�ك  الح�وت  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:كن متواضعاً م�ع زمالء العمل وال 

داعي للتكرب 
تزع�ج  مش�اكل  يف  تت�ورط  عاطفي�اً:ال 

الحبيب منك.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

الكآبة تسبب التهاب الدماغيقتلون اطفاهلم بسبب هناية العالـم
وضع زوج�ان أمريكيان حدا 
ملخاوفهم�ا إزاء نهاية العالم 
وذل�ك بوض�ع ح�د لحياتهما 
أبنائهم�ا،  م�ن   3 وحي�اة 
جرّعه�م الزوجان خليطا من 
األدوية ثم تناواله�ا، لتنتهي 
املجه�ول  ح�ول  معانتهم�ا 

لألبد.
فقد عث�ر ابن الزوجني الكبري 
وخطيبته عىل جثث الزوجني 
سرتاك،  وكريس�تي  بنجامني 
وإمريي  بنس�ون  وأطفالهما 
و11  و12   14( وصهي�ون 

عاما ع�ىل التوايل( قتىل، وذلك 
يف مدين�ة س�ربنغفيل بوالية 

يوتا.
خضع�ت الجث�ث إىل الفحص 
الطبي فتبني أن نس�بة مخدر 
الهريوي�ني عالية يف دم الزوج 
فيم�ا كانت نس�بة امليثادون 
املواد  الس�امة وغريه�ا م�ن 
الس�امة عالية يف دم الزوجة، 
باإلضافة إىل العثور عىل مواد 
س�امة يف دم�اء أبنائهما، ما 
دف�ع إىل اس�تنتاج مفاده أن 
الزوج�ني انتح�را بع�د قت�ل 

األطفال.
وتشري مصادر إىل أن الزوجني 
بش�أن  أصدقاءهم�ا  أخ�ربا 
قلقهما املتعلق بنهاية العالم، 
وأنهما كانا يخافان من الرش 
يف العال�م، ورغب�ة باإلف�الت 
من م�وت محتوم ومن نهاية 

العالم الحتمية.
الرشط�ة ع�ىل  كم�ا عث�رت 
رس�الة بعثتها األم إىل سجني 
املؤبد  السجني  يقيض عقوبة 
إلدانت�ه بقتل عائلته »باس�م 

الرب« وفقا لتأكيده.

بين�ت نتائ�ج الفح�وص الت�ي 
أجراه�ا األطب�اء ع�ىل م�رىض 
وج�ود  الكآب�ة،  م�ن  يعان�ون 
دماغهم.وحس�ب  يف  التهاب�ات 
خ�الل  ينش�ط  األطب�اء،  رأي 
مرحل�ة الكآبة ن�وع خاص من 
العصب�ي  الجه�از  يف  الخالي�ا 
الصغ�رية  الدبقي�ة  »الخالي�ا 
الت�ي   »Microglial cells  -
تس�بب ه�ذه االلتهاب�ات، كرد 
فعل للجس�م عىل ت�رر بنيته 
الخليوية. بهذا الش�كل يتفاعل 
الدم�اغ م�ع الكآب�ة. ويؤكدون 

عىل أن هذه االلتهابات، بدورها 
تعقد الحالة النفسية للمريض.

هذا االكتشاف يس�مح لألطباء 
فعالي�ة  أكث�ر  ط�رق  بوض�ع 
النفس�ية  األم�راض  ع�الج  يف 
وااللتهاب�ات الناتج�ة عنه�ا أو 
التي تسببها.وتجدر اإلشارة، اىل 
أن�ه يف الس�نوات األخرية تنترش 
الكآبة بصورة واسعة خاصة يف 
البلدان املتطورة، حيث أن حوايل 
20 باملائة من س�كانها يعانون 
الخ�رباء  رأي  وحس�ب  منه�ا. 
النفس�ية  األم�راض  س�تصبح 

بحلول ع�ام 2020 أحد أمراض 
العجز عن العمل.من جانب آخر 
اقرتح الدكتور تروهان كانيل من 
جامعة ستوني بروك األمريكية، 
إع�ادة النظر يف م�رض الكآبة، 
ويؤكد أن س�ببها لي�س الحالة 
النفسية، بل طفيليات وبكرتيا، 
أو فريوس�ات تسبب هذا املرض 
املعدي.وحس�ب نظرية الدكتور 
بالكآبة  كان�يل ف�إن املصاب�ني 
تظه�ر عليه�م نف�س األعراض 
املرضية التي تظهر عند املرىض 

املصابني بأمراض معدية.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

- 1 ممثلة مرصية –
 2 – شاعر مرسحي فرنيس – أرض 

خصيبة يف صحراء رملية –3
 – يرشب – حلقة يشد فيها الزمام 

–
 4 – منزال – ضعف –

 5 – سحب بقوة – كلمتان: قلب + 

من حجارة الشطرنج –
 6 – للتعج�ب – ول�د – أس�م عل�م 

مؤنث –
 7 – قد – مركب –

 8 – عني املاء – متشابهان –
 9 – رائ�د التجدي�د يف املوس�يقى 

العربية.

1  – ممثل مرصي –
 2 – ممثلة مرصية – 

3 – نهر يف إيطاليا – رشيف –
 4 – متشابهان – البقاء واإلستمرار 

–

 5 – متشابهان – أرجع –
 6 – دولة يف أفريقيا الرشقية –

 7 – متشابهة – رشكة برتولية –
 8 – ممثل مرصي –

 9 – متشابهان – رتبة عسكرية

سـودوكـو

دقيق متعدد االستعماالت - كوب ونصف
سكر - ثلث كوب

بايكنغ باودر - ملعقتان صغريتان
ملح - نصف ملعقة صغرية

قرفة مطحونة - نصف ملعقة صغرية
بيض - 1

حليب سائل - نصف كوب
زبدة مذّوبة - 4 مالعق كبرية
زيت للقيل - بحسب الحاجة

للتزيني:
سكر ممزوج بالقرفة - بحسب الحاجة

طريقة العمل
والس�كر  الدقي�ق  ضع�ي  كب�ري،  وع�اء  يف   -1

والبايكنغ باودر وامللح والقرفة.
2- يف وع�اء صغري، أخلط�ي البيضة مع الحليب 

السائل والزبدة.
3- أس�كبي املكون�ات الس�ائلة ف�وق املكونات 

الجافة يف الوعاء الكبري.
4- أخلطي املكونات جيداً حتى تتجانس.

5- يف قدر، حّمي زيتاً غزيراً.
6- إس�تخدمي ملعقت�ني صغريت�ني مدهونتني 

بالزيت.
7- إصنعي كرات من العجني بواسطة امللعقتني 
وضعيه�ا يف الزيت. إصنعي حواىل 6 كرات يف كّل 

مرّة.
8- أترك�ي الكرات تنضج من دقيقة أىل دقيقتني 

من قليها إىل الجهة الثانية.
9- أخرج�ي الك�رات م�ن الق�در وضعيه�ا عىل 

محارم ورقّية لبعض الوقت.
10- غّميس الكرات الس�اخنة يف خليط الس�كر 

والقرفة ثم قّدميها.

لقمة السكر

معلومات  عامة
فوائد زيت السمك

تش�مل الفوائ�د الصحي�ة لزي�ت الس�مك أن�ه 
يعال�ج أمراض القل�ب املختلفة س�واء إرتفاع 
الكوليس�رتول أو إرتفاع ضغط الدم واإلكتئاب 
والقل�ق وضع�ف الجه�از املناع�ي والرسطان 
والس�كر وإلتهابات املفاصل وإلتهاب األمعاء 
واإلي�دز والزهايمر و الضمور البقعي و فقدان 

الوزن والخصوبة والعناية بالبرشة .
ترجع فوائد زيت السمك العديدة إيل أن أحماض 
األوميجا 3 الدهنية هي املكون األس�ايس لزيت 
السمك وحمض الدوكوساهيكسانويك وحمض 

األلفالينولينيك  وحمض الجاما لينوليك .
يس�تخدم البع�ض زي�ت الس�مك كع�الج ألنه 

يحتوي ع�يل العديد من الصف�ات وثبت علمياً 
فوائد زيت الس�مك حيث قام العلماء بدراسات 
وتج�ارب عيل الحيوان�ات وباإلس�تناد إيل أدلة 
علمي�ة ليثبت�وا اإلس�تخدامات املفي�دة لزيت 

السمك .
وهناك أنواع مختلف من السمك يمكن أن تكون 
مصدر لزيت الس�مك مثل املاكريل والس�لمون 
والهبل�وت و الرنجة والرسدين واملحار والتونه 
والزعنفة الزرقاء وسمك الرتس وسمك الرنكة 

ولكن األكثر شيوعاً هو السلمون .
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من العالة عىل الصناعة 
العراقية ؟

لث���ة لثا لعي���ن ا ا

مؤيد عبد الزهرة 

فوضى
مس���احة حرة

   باإلضافة إىل االختناقات املرورية التي تش�هدها مدينة بغداد بشكل 
دائ�م، فضالً ع�ن الضوضاء الناجمة عن حركة امل�رور فيها، فإن الزيادة 
املتنامية ألعداد الس�يارات املدني�ة التي يعمد أصحابه�ا إىل تظليل زجاج 
نوافذه�ا من دون ترخيص أمني، بقصد حجب الرؤية من الخارج، فضالً 
عن التفنن باس�تخدام منبهات من األنواع التي تماثل بنغماتها صافرات 
اإلن�ذار الخاص�ة بمركبات مف�ارز األجهزة األمنية وس�يارات اإلس�عاف 
والدفاع املدني، أصبحت تش�كل إحدى أبرز املش�اهدات اليومية التي تثري 
انتباه أهايل العاصمة وهلعهم، إضافة إىل تسببها بإثارة الرعب يف نفوس 
املارة عند اخرتاقها ضجيج ش�وارع املدينة التي تهيمن عىل من يس�لكها 

الخشية من احتماالت التعرض إىل أعمال إرهابية يف ُكل لحظة.
وعىل الرغم من كثرة اس�تخدام الزجاج املظل�ل، إىل جانب املنبهات يف 
)السيارات املدنية( التي تجوب شوارع بغداد بشكل الفت لالنتباه، فضالً 
عما تعكس�ه من صورة س�لبية عن ثقافة مجتمعنا، فأن مفارز مديرية 
املرور العامة، التي دعت ومازالت املواطنني إىل االمتثال بلوائح تعليماتها، 
تحتاج اىل اهتمام اكرب بهذه الس�لوكيات غري الحضارية التي تتعارض أو 
تخالف قانون املرور. ومصداقاً ملا تقدم نجد من املهم اإلش�ارة إىل املديات 
غري املعقولة التي سجلتها هذه املظاهر يف حياتنا اليومية البائسة بعد أن 
ج�رى تركيب بعض أنواع  املنبهات عىل مقدمة الدراجات الهوائية، مثلما 
يطلق جاري أبو أحالم العنان لصوت منبه دراجته ) األمني ( الذي يسمع 
بوضوح يف أحياء محلتنا وهو يجوب أزقتها عىل دراجته حني يشعَر بفرٍح 
يمأُل نفس�ه، وبخاص�ًة يف أعقاب فوز منتخبنا الوطن�ي بكرة القدم الذي 
أفض�ت إطاحة ف�وىض إدارة الرياض�ة بهيبته يف املش�اركات الخارجية، 
والس�يما بطول�ة خليجي إىل رصفه النظر عن اس�تخدام املنبه يف دراجته 
الصيني�ة، فضالً عن توقف هوايته اليومية بغس�ل دراجته العش�وائي يف 

زقاقنا وهو يدندن بأغنية يمة َكرصتني عَكربه!!.  
وال أغ�ايل يف الق�ول أن ه�ذه املظاهر الس�مجة البله�اء، والترصفات 
الفردية الحمقاء تعرب عن تعد سافر عىل عامِة الناس، بوصفها ترصفات 
ش�خصية اس�تفزازية تنم عن رغبِة من يجرؤ عىل ممارس�تها يف تجاوِز 
هيبة األنظمة، والخروج إىل املجتمع بفروس�ية الرتهيب التي تعكس عدم 
انصياعه لس�لطة القانون يف إش�ارِة إىل عدِم تحمله املسؤولية، إضافة إىل 
ما تس�ببه ه�ذه الظاهرة من فوىض يف تطبيق األنظمة التي تش�كل أهم 
مظاهر العدل واملساواة التي باتت عصيًة عىل رشيحة الفقراء واملعوزين، 
ج�راء تراخي األجهزة املعنية يف مواجه�ِة إحدى صور خرق القانون التي 
قد ت�ؤدي إىل حالة من االنفالت األمني، وربما وس�يلة البت�زاز املواطنني.  
إذ أن تظلي�ل الزجاج يقترص باالس�تناد إىل القانون عىل س�يارات محددة 
تابع�ة إىل جه�ات حكومية، بغية تس�هيل مهماتها الت�ي تتعلق حرصياً 
بتقدي�م الخدمات إىل املواطنني، ما يعني عدم الس�ماح ملنتس�بي الدوائر 
األمنية والحكومية يف اس�تغالل عناوينهم الوظيفية لتظليل )س�ياراتهم 
الش�خصية(؛ بالنظر للتعام�ل معها بوصفها مخالف�ة ذات مردود أمني 

ومروري يف آن واحد.

وزير الصناعة العراقي العيس�اوي دق اخرمسمار بنعش 
الصناعة الوطنية يف أطار غسل يديه من املسؤولية ملا آلت أليه 
م�ن عجز وتراجع حني عدها)عالة عىل الحكومة او عالة عىل 
امليزانية(مربيءنفس�ه مس�بقا مما ورثه من تركه .وماقاله 
الرج�ل صحيح مئة باملئ�ة حيث ترتاكم الدي�ون عىل رشكات 
الصناعة جراء رصف استحقاقات املوظفني »فضائيني«وغري 
فضائيني ، وبسبب عقود تأهيل وتطوير بلغت أرقاما خرافية 
ومبال�غ بها ،)71( رشك�ة فيما تتكدس منتج�ات بعضها يف 
املخازن ،ولكن مالم يقله الوزير واكتفى بتعليق القضية برمتها 
عىل الفس�اد الذي طال الصناعة كما سواها من القطاعات يف 
البالد ،هو من املسؤول حقيقة ،ومن هو العاله حقا ،الصناعة 
عال�ة ع�ىل الحكوم�ة وامليزاني�ة ،ام الحكوم�ة وامليزانية من 
قزمت الصناعة وفككت حلقاتها األساسية وجعلتها يف وضع 
بائس جدا ؟.تس�اؤل اليحتاج اىل اجابه ألنه يجيب عن نفس�ه 
واملواطن العراقي قبل اهل االختصاص والصناعة يعرف العلة 
واملعل�ول ،فقد تعرضت الصناعات الوطنية اىل عمليات إهمال 
مربمج وتجاهل متعمد يف عه�د الحكومات املتعاقبة بعد عام 
2003 واىل يومنا هذا مما تسبب يف تخلفها وتدهور إمكاناتها 
وش�ل قدراتها التصنيعية والتنافس�ية وعجزها عن التحديث 
وحرمانه�ا من االس�تفادة من الثورة العلمي�ة والتكنولوجية 
ومواكبة التطورات املتس�ارعة من حولنا . والس�بب يكمن يف 
هيمنة ونفوذ الفئات الهامش�ية والطفيلية وتسلق سمارسة 
ال�ركات التجاري�ة األجنبية اىل مراكز صن�ع القرار وتحديد 
توجهات البالد السياس�ية واالقتصادية املس�تقبلية والهادفة 
اىل تدمري ما تبقى من القطاعات اإلنتاجية الوطنية الصناعية 
والزراعي�ة. وجع�ل الع�راق س�وقا تجارية واس�عة لترصيف 
املنتجات الرديئة والبضاعة الفاس�دة لدول الجوار والركات 
األجنبي�ة وبالتعاون والتنس�يق مع س�مارسة تل�ك الركات 
ورساق املال الع�ام من بطانات الحكوم�ة واملقربني منهالقد 
كان العراق معروفا بصناعاته املتطورة والتي قطعت أشواط 
متقدمة واثبتت حضورها يف السوق لتصبح عنوان فخر وثقة 
املواط�ن ، حي�ث كان هناك معم�ل الصناع�ات امليكانيكية يف 
اإلس�كندرية لتجميع وانتاج الساحبات الزراعية والشاحنات 
اإلنتاجي�ة واملعامل النس�يجية واأللبس�ة الجاه�زة يف الكوت 
وكرب�الء والديواني�ة وأدوي�ة س�امراء والكهربائي�ة يف بغداد 
ودياىل. ويف املراحل الالحقة تم إنش�اء مصانع الحديد والصلب 
والبرتوكيمياويات واألس�مدة الكيماوي�ة يف البرصة والورقية 
والبالستيكية يف ميسان وغريها الكثري من املنشآت الصناعية 
الحيوي�ة والت�ي منتوجاتها ذات جودة عالي�ة وتغطي الكثري 
من احتياجات السوق املحلية إضافة اىل ماكان ينتجه القطاع 
الخ�اص من منتوج�ات نس�يجية وغذائية وجلدي�ة واجهزة 
منزلية فاخرة كالتلفزيونات والثالجات واملكيفات والطباخات 
والكثري غريها من املنتوجات والتي اختفت من السوق املحلية 
بفضل سياس�ة االنفتاح الفاحش وانعدام الدعم لهذا القطاع 

وغياب قوانني الحماية 
لق�د كان يف الع�راق مايق�ارب 150 أل�ف م�روع اغلبها 
توقف وبقي القليل القليل منها حيث انتقل نش�اط أصحابها 

لالسترياد االمرالذي انعكس عىل تزايد نسبة البطالة .
ان العل�ة والعالة تكمن يف السياس�ات الحكومية وفس�اد 
القائمني الذين عملوا بشكل مربمج لتدمري الصناعة الوطنية 
كم�ا القطاعات األخرى .لذلك يصح الق�ول ان الحكومة عالة 

عىل الصناعة وليس العكس كما قال الوزير املختص .

فؤاد حسونكـاريكـاتـير

لطيف عبد سالم العَكيلي

احليتان تشكل عالقات اجتامعية طويلة األمد
لن�دن- توص�ل علماء خالل دراس�ة أجري�ت عىل أحد أن�واع حيتان املحيط�ات األكثر 

غموضا، إىل أن الحيتان تشكل عالقات اجتماعية طويلة األمد.
وع�ىل ما يبدو، فإن »حيتان بريد ذات املنقار« الت�ي يطلق عليها أحيانا الحيتان 

الضخمة ذات املنقار تفضل مرافقة أفراد بعينهم.
وطالب الباحثون، الذي�ن تعرفوا عىل هذه الحيتان من خالل ندوب 
عىل أجس�امها، إىل وقف صيد هذه األن�واع من الحيتان يف الوقت الذي 
يج�ري فيه جمع املزيد من املعلوم�ات حول البنية االجتماعية املعقدة 
لها.وما ي�زال هناك صيد لهذا النوع من الحيتان حاليا قبالة س�واحل 

شمايل اليابان.
ون�رت النتائ�ج الجديدة التي توصل إليها العلم�اء يف دورية »علوم 

الثدييات البحرية«.

كندي أول رجل يتسلق 
شالالت نياغرا

 
تمك�ن املغامر الكندي ويل غاد من تس�لق 
ش�الالت نياغرا املتجمدة، والتي يبلغ ارتفاعها 
56 م�رتا، ليصب�ح ب�ذلك أول ش��خص عل�ى 
أن  امله�مة.ورغ�م  به��ذه  يق�وم  اإلط�الق 
الس�لطات األمريكي�ة تغل�ق الش�الالت أم�ام 
الس�ياح يف فصل الشتاء، إال أن غاد )47 عاما( 
تمكن من الوصول إليها وتسلقها بشكل كامل 

مستخدما معدات خاصة.

البطاطا قد تصيبك بالتسمم
برل�ني- ينص�ح خبري التغذية األملاني نوربرت هاس�ه، بأنه م�ن األفضل عند 
تن�اول البطاطا إزال�ة القرة عن الدرن�ة بعد الطهي؛ حيث ترتك�ز العديد من 
املواد املُرة ع�ىل القرة الخارجية.وأضاف هاس�ه، عضو املعهد األملاني 
ماكس روبنر املعني بشؤون الصحة والتغذية، أن هذه املواد قد تكون 
ضارة أو ال تبعاً للشخص الذي يتناول البطاطا؛ حيث توجد صلة بني 
ية هذه املواد ووزن الجس�م. فما يكون آمناً للبالغني، قد يكون  ُس�مِّ
ض�اراً لألطفال الصغار مثالً.وأوضح خبري التغذية األملاني أن أعراض 
التس�مم الش�ائعة الناجمة عن تلك املواد املُرة تتمثل يف الغثيان أو آالم 
املع�دة أو اإلس�هال، مضيفاً أن حدة األعراض تظهر بع�د تناول البطاطا 

بوقت قصري، ولكنها تختفي مرة أخرى يف خالل من 5 إىل 8 ساعات.

طرق لتحرير النفس من قيود القلق
      المستقبل العراقي/متابعة

 
يختل�ف التعام�ل خ�الل ف�رتة م�ا قب�ل 
النوم بني ش�خص وآخر؛ فهناك من يش�اهد 
التلفزي�ون، وهن�اك من يفضل ق�راءة كتاب 
معني، وهن�اك من يحاول إجب�ار عينيه عىل 
اإلغم�اض يف محاولة لترسيع االس�تغراق يف 
الن�وم. والبعض يرتك نفس�ه لألفكار والقلق 
من مهام الغد أو من املهام التي لم تنجز اليوم، 

.”dumblittleman“ حسب ما ذكر موقع
لك�ن ما قد يخف�ى عىل البع�ض أن فرتة 
م�ا قبل النوم تعد مهمة جدا للمرء ويجب أن 
يوليها عناي�ة خاصة. فكم�ا ينصح الخرباء 
ب�رورة االهتم�ام بف�رتة الصب�اح وبأن�ه 
س�ينبني عليها ق�درة املرء ع�ىل إنجاز يومه 
بنجاح يف حال بدأ بش�كل صحيح، فإنه يجب 
عليه أيض�ا أن يهتم بفرتة ما قب�ل النوم ألن 
الي�وم الذي بدأ بش�كل جيد يج�ب أن ينتهي 
بالطريقة نفس�ها، مما يس�اعد املرء عىل أن 

يبدأ يومه التايل بنجاح.
يمكن للمرء الوصول للعناية بفرتة ما قبل 

نومه عن طريق الخطوات اآلتية:
- ح�رر نفس�ك من قي�ود الي�وم: ليتمكن 
املرء من االستيقاظ صباحا بنشاط واستعداد 
الس�تقبال م�ا س�يحلمه ل�ه نه�ار الغ�د من 
فرص وتحديات يجب عليه أن يسمح لنفسه 
بالنوم وه�و ال يحمل عىل كاهله أعباء اليوم. 
لذا ح�اول أن ترتك التفكري باألش�ياء التي لم 
تعملها واألش�ياء الت�ي لم تكملها واألش�ياء 
التي أجلتها واألش�ياء التي فشلت بتحقيقها. 
حاول أن تحرر مخك من التفكري باإلحباطات 

الت�ي مرت وباملج�ادالت التي وجدت نفس�ك 
مضط�را لخوضه�ا، فض�ال ع�ن رضورة أن 
تح�اول إهم�ال التفك�ري باألش�خاص الذين 
أثاروا ضيقك لس�بب أو آلخ�ر. أيضا حاول أن 
تس�امح، وابدأ بنفس�ك، س�امح نفسك عىل 
تفريطك بفرصة ما، أو بأنك لم تكن ش�جاعا 
بما يكفي لتجنب مش�كلة ما، حاول أن تنظر 
لنفسك من الداخل وتلحظ كيف تقوم األفكار 

السلبية برتك جسدك شيئا فشيئا.
- تقبل األمور كما هي: بعد أن تتمكن من 
تحرير نفس�ك من األفكار الس�لبية حاول أن 
تتقبل نفس�ك، وتتقبل األمور كما هي. حاول 

أن تتجنب الخوف والتخطي�ط املفرط وتذكر 
بأن�ك قم�ت بأفضل م�ا لدي�ك. س�لم أمورك 
لل�ه فهو املدبر وك�ن عىل ثقة بأنه س�بحانه 
س�ييرس ل�ك الخ�ري بما أن�ك حاول�ت وقمت 
بأقىص ما تس�تطيع. ولو ع�ىل فرض بأنك لم 
تقم بأقىص ما يمكنك القيام به فاعلم أن هذا 
ليس وقت الندم عىل يشء فأنت حررت نفسك 

من األفكار السلبية.
- تف�اءل: انظ�ر بتف�اؤل ملا س�يحمله لك 
الغد، لكن بدون تخطيط دقيق لحظة بلحظة 
ملا س�تقوم به، ولكن اكتف بالنظرة التفاؤلية 
للغ�د. فمهما حم�ل اليوم من تحدي�ات اعلم 

ب�أن  دائم�ا 
يحم�ل  الغ�د 
فرص�ا  مع�ه 
جديدة دائما.

تذك�ر   -
مهما  اإليجابي�ات: 

كانت تل�ك اإليجابيات 
خ�الل  م�رت  الت�ي 

بس�يطة  يوم�ك 
حاول أن تتذكرها، 
هل أكل�ت الطبق 
تحب�ه؟  ال�ذي 

ش�اهدت  هل 
ملسلس�ل  ا

ي  ل�ذ ا
مل�ا  لطا

استمتعت بمشاهدته؟ هل 
ابتسم لك بائع الجرائد وأنت 
تش�رتي جريدتك منه؟ كلها 
أمور قد تبدو بسيطة لكنها 
تحم�ل الكث�ري م�ن املعاني 
عندما يقوم امل�رء باختيار 

الوقت املناسب لتذكرها.

هتنئة
تهنئة من االه�ل واالصدقاء اىل 
ايالف وكرار بمناس�بة مرور عام 
ع�ىل زواجه�م دام�ت االف�راح يف 
دنياكم ودامت السعادة يف حياتكم 
ودمت�م احىل اثن�ني م�ع امنياتي 

الحلوة.
الوالدة 

كريمة وني التميمي


