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املرشدي: مطالباتنا يف الربملان اسهمت 
بـزيــادة ختصيصـات املثنـى

تأكيـداً ملعلومــات »                            «..»داعــش« يفجــر كنيســة القلعــة وسـط املــوصــل

الـقـيــادات تفـر بــعـد الـخــسـارات املــتـالحــقــة: »داعــش« يــأكــل عـنــاصــره

المنفذون تابعون لشخصية عراقية واالردن واالمارات شاركتا بالتخطيط

      المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مص�ادر امنية مطلعة, ام�س الثالثاء, ع�ن تفاصيل قصة 
تعرض الطائرة االماراتية الى حادث اطالق نار في مطار بغداد الدولي, 
وفيما اكدت ان العملية “مدبرة” وليس حادث عرضي, اتهمت اطراف 

اماراتية واردنية بالوقوف ورائها لتحقيق غايات ومكاسب خاصة.
وقال�ت المص�ادر ل�”المس�تقبل العراق�ي” ان “اط�الق النار الذي 
تعرض�ت له  الطائرة االماراتية في مطار بغ�داد مؤخرا, كانت عملية 
مدب�رة, وتق�ف وراءه�ا اط�راف اماراتي�ة واردنية”, مش�يرة الى ان 
“منفذيها ينتمون الى شخصية عراقية سياسية نافذة تقيم في عمان 

حاليا”.
ولفت�ت المصادر االمنية المتطابقة الى ان “الس�بب من وراء هذه 
العملية, هو اعادة مطار بغداد الى ما قبل 2009, حيث كانت االردن هي 
المحطة البديلة لكل الطيران العالمي الذي كان يقصد العراق, الس�يما 
وان ع�ودة افتتاح االج�واء العراقية حرمت االردن م�ن واردات مالية 

تقدر ب�500 مليون دوالر سنويا ما يعادل ربع موازنتها السنوية”.
وبين�ت المصادر ان “االمارات س�عت من خالل ه�ذا المخطط الى 
اكم�ال حلق�ات الضغط عل�ى العراق وقط�ع االمدادات الجوي�ة اليه, 
وتحويله�ا ل�الردن لمراقب�ة الطيران والمس�افرين الذي�ن يقصدون 
الع�راق ولضرب�ه اقتصادي�ا عب�ر مفصل النق�ل الجوي كون�ه قطاع 
حيوي”, مش�يرا الى انها “تع�د ايضا محطة اقتصادي�ة بديلة للعراق 
ومركز تجاري اساس�ي لتج�ارة العراق”, متوقع�ة حصول مؤامرات 

اخرى لضرب موانئ العراق واجواءه وبأيدي داخلية”.
وتعرضت طائرة اماراتية في )26 من الشهر الماضي(, إلطالق نار 
في مطار بغداد الدولي, علقت على اثرها ش�ركات فالي دبي وطيران 
االمارات والعربية للطيران واالتحاد للطيران رحالتهم الى بغداد وفقا 

لتوجيهات هيئة الطيران المدني في دولة االمارات العربية المتحدة.

»                             « تكشف خيوط استهداف الطائرة االماراتية

المطار.. رئة بغداد

ص3»تذبذب« رصف الدوالر يربك االقتصاد .. ومستشار العبادي: االزمة »فقاعة«

ص2

وزير اإلعامر: مجيع دول العالـم بنيت باالستثامر ونحتاج لترشيعات تقلل الروتني
 قروض صندوق اإلسكان لن تتوقف.. والموازنة »مخيبة لآلمال«

      المستقبل العراقي/ خاص
 

ق�ال وزي�ر االعمار واإلس�كان 
ط�ارق الخيكاني في ح�وار خاص  
“وزارة  أن   : العراق�ي  للمس�تقبل 
القديم�ة  ال�وزارات  م�ن  االعم�ار 
واألصيلة وغير المس�تحدثة وكان 

لها دوراً كبيراً في اعمار العراق في 
الحقبة ما قبل 2003 وما بعدها”.

 1991 بع�د  لل�وزارة   “كان  و 
وما س�ببه الع�دوان االميركي من 
تدمير العراق الدور الفاعل في بناء 
البن�ى التحتية والجس�ور وغيرها 
من المبني الحكومية”، واس�تدرك 

بالقول “إال انه بعد س�قوط النظام 
واجه�ت الوزارة عدد م�ن العقبات 
واالنتكاس�ات بس�بب السياس�ات 
التي اتخذته�ا الحكومات الماضية 
وفتح المجال ال�ى القطاع الخاص 
بص�ورة مفرطة ما ادى الى تراجع 
هذه ال�وزارة وش�ركاتها”. ووفقاً 

لهذه السياس�ة “اصبح�ت الوزارة 
عاج�زة حت�ى ع�ن دف�ع روات�ب 

موظفيها”.
واسترسل  الخيكاني في حديثه 
الصري�ح مع المس�نقبل العراقي 
قائ�ال: أن�ه بع�د تس�نمنا المهمة 
الوزارية، “وضعنا خطة في سبيل 

النهوض به�ذه ال�وزارة العريقة 
التي تمتلك من الخطط والعقليات 
الكبي�رة واستش�ارات هندس�ية 
كف�وءة واعمارية متميزة إلعادة 

الواجهة الحضارية للعراق”.

                        تفاصيل الحوار ص4

اتقدم باسمي ومنتسبي مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة 
والنش�ر )جريدة المس�تقبل العراقي ووكالة انباء المس�تقبل( 
بالش�كر الجزيل لجهودكم المتميزة في خدمة قضايا المواطن 
والوط�ن وتعاونكم الكبير مع رج�ال الصحافة واالعالم وهذا 
دليل قاطع على مهنيتكم العالية وحرصكم الش�ديد واالهتمام 
المباش�ر بهموم الن�اس وحل مش�اكلهم وتحفيز منتس�بيكم 
على اداء واجباتهم ب�كل احترافية واحترام المواطن العراقي.. 
والش�كر موصول للمقدم عبد الرحمن جاس�م في استخبارات 

الشرطة االتحادية وجميع ضباط ومنتسبي المديرية.
متمنين لكم الموفقية والنجاح في عملكم.

شكرًا لجهودكم المتميزة وتعاونكم 
الكبير مع رجال الصحافة

اللواء أثير المكصوصي مدير استخبارات الشرطة االتحادية
العميد سعد معن الناطق باسم عمليات بغداد

ـــدة ــث« يف ســلــة واح ــع ــب ــاث ال ــث ــت ــي« و«اج ــن ــوط ــــرس ال ـــرر »احل ــة مت ــوم ــك ص3احل
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القيادات تفر بعد اخلسارات املتالحقة: »داعش« يأكل عنارصه
التنظيم اإلرهابي عينه على المناطق الكردية

    بغداد / المستقبل العراقي

جرَّ »داعش« ذُيول الهزيَمة، بعَد 
اندَحارَه، يوم السابع والعشرين من 
يناير ِفي مدينة ُكوباِني الُس�ورَية. 
حيُث تكبَّد عناصر التنظيم خس�ائر 
ثقيل�ة، وإْن كاُنوا ق�ْد قاوُموا طيلة 
أربعة أش�هر، تحت قصف التحالف 
الدولِي، في معركٍة حظيْت باهتماٍم 

إعالِمي منقطع النِظير.
بيَد أنَّ الس�َؤال ال�ِذي يطرُح في 
ه�َذا المضَم�ار؛ هو ما ال�ِذي جعل 
»داعش« يفكر في مهاجمة كوباِني. 
حتَّى وإْن لْم تكْن هدًفا اس�تراتيجيًّا 
يتبوأ الصدارة في أجندته. ما دامت 
فيه�ا  يش�كُل  ال  كرديَّ�ة،  المدين�ة 
العرب السنَّة الِذين تعتمُد عليهم في 

توسعها، سوى أقليَّة.
ال م�راء ف�ي أنَّ االس�تيالء على 
كوباِني، مك�َن تنظيم »داعش« مْن 
مراقبة م�ا يرُبو على مائة كيلومتر 
من الحدود ما بين س�وريا وتركيا، 
األمر ال�ِذي يعن�ي تس�هيل تهريب 
البتُرول، وضمان وُصول اإلرهابيين 
األجانب الراغبين في االنضمام إلى 

التنظيم.
حاض�ر  »داع�ش«  كان  ولئ�ن 
س�لًفا على مناطق حُدوديَّة واسعة 
في ش�رق المدين�ة وغربها، وحول 
أبي�ض  وت�ل  جرابل�س  ميدنَت�ْي 
�وريتين تحدي�ًدا. ف�إنَّ الهجوم  السُّ

عل�ى إقليم كوباني س�مح للداعش 
الطري�ق  عل�ى  ي�ده  يبس�َط  ب�أْن 
الجن�وب – غربي�ة لكوبان�ي، التي 
تربُط معقلها في الرقة بحلب، حيُث 

وري. النظام السُّ
من�ُذ 2013، ظ�لَّ أك�راد كوباني 
�وري الحر الِذين  وأفراد الجيش السُّ
طرُدوا من الرقة، يهاجُمون تنظيم 
»داعش«، على تلك الطِريق في أكثر 
مناس�بة. قبل أن يتم طرُد »داعش« 

من كوباني وبلدات مجاورة.
صحيٌح أنَّ القوة الكرديَّة تتقدُم 
على صعي�د المدين�ة، مدعومة في 
ذل�ك بالضرب�ات الجوي�ة لتحال�ُف 
الجهاديي�ن  أنَّ  بي�د  »واش�نطن«، 
باإلقلي�م.  ممس�ِكين  يزاُل�ون  ال 
دباب�ات  اآلن  حت�ى  ويح�وُزون 
وأس�لحة ثقيل�ة تعينه�م على كبح 

تقدم األكراد في الميدان.
»إنَنا نضخ�ُم خس�ارة كوباني، 
ونغالي في تقديرها قياسا بمجمل 
الق�وى الِت�ي تتوف�ر عليه�ا داعش 
، رغ�م علمن�ا بك�ون التنظي�م ِذي 
ة ارتداديَّة كب�رى«، يقول أرثير  ق�وَّ
المعه�د  الباح�ث ف�ي  كوينس�اْي، 
الفرنس�ي للش�رق األدن�ي بالعراق 
»ال ي�زاُل عندهم ع�دٌد كبير جدًّا من 
المقاتلِي�ن في المنطق�ة، كما أنَّهم 
َو  المقاتلي�ن،  تجني�د  يواصُل�ون 
باط  يتوفُرون على عدٍد مهم من الضُّ
الس�ابِقين ف�ي ح�زب البع�ث على 

عه�ِد ص�دام حس�ين«.وتبعا لذلك، 
فإنَّه من الصعب، بحس�ب الباحث، 
على المس�توى الرم�ِزي، أْن نعتبَر 
خس�ارة »داعش« لكوباِن�ي كما لْو 
كان�ت هزيمة، »لق�ْد صم�ُدوا عدَّة 

أش�هر أمام قصف التحالف الدولي، 
والمقاتلِين األكراد، َو مقاتل�����ي 
�وري القادِمي�ن م�ن  االتئ�الف السُّ
حلب. لقْد أظه�ُروا لمقاتليهم أنَّهم 
ق�ادُرون عل�ى البق�اء ف�ي جبهة، 

تواكُب بصورة كبيرة إعالميًّا«.
م�ا ُه�و حج�م الخس�ائر الت�ي 

تكبدتا »داعش«؟
الحصيل�ة األكثر ثق�اًل هي التي 
�وري لحقوق  جرده�ا المرصد السُّ

اإلنس�ان؛ ال�ِذي يع�رُف اختص�اًرا 
ب�ال��OSDH، ويتخُذ من لندن مقًرا 
له، معتم�ًدا على ش�بكة متعاونين 
محليين، ومفادَها أنَّ 1800 شخص 
لُق�وا حتفه�م في المعرك�ة، بينهم 

ألف »جهاِدي«.
موث�وق  غي�ر  المرص�د  أرق�ام 
بها كثي�ًرا في ه�ذه المعركة، لكن 
الحديث عن س�قوط أل�ف قتيل في 
صف�وف »ألف« يبقى أم�ر معقوال، 
س�يما أنَّ الجهاديِّين ظلُّوا يتدفُقون 
عل�ى المدينة بالرغم م�ن وجودَها 
تح�ت القصف. كم�ا أنَّه�م أظهُروا 
الس�لطات  ق�درة مذهل�ة بحس�ب 
الكرديَّة في الحفاظ على مواقعهم، 

حتى بما في ذلك األنقاض.
البنتاُغ�ون  ق�در  جانب�ه،  م�ن 
الخس�ائر بالمئ�ات، مراهًن�ا عل�ى 
الجهاديين  المعركة عزيم�ة  تثبيط 
األجان�ب الِذي�ن التحُق�وا بصفوف 
دت الخارجيَّة  تنظيم داعش. حيُث أكَّ
غ�ادُرو  »جهاديي�ن  أنَّ  األمريكيَّ�ة 
أْن  رافِضي�ن  التنظي�م.  صف�وف 
يمُضوا للقتال في كوباِني. ما جعل 
زعم�اء التنظي�م يعدُم�ون العصاة 
منه�م، دون أْن ت�ورد أدل�ة تؤك�د 

طرحَها َذاك«.
في غض�ون ذلك، أكد معارُضون 
ل�«داع�ش« م�ن موق�ع الرق�ة أنَّ 
م�ن  أغلبه�م  األجان�ب،  عش�رات 
�عوديين، غ�ادُروا المدين�ة، ما  السُّ

جعل التنظيم يطل�ُق جرس اإلنَذار، 
ويبح�ُث عنهم، وُهو األم�ر الِذي لْم 

يجر التأكد من صحته.
ماذا سيفعُل »داعش«؟

على المستوى العسكري، تندرُج 
خس�ارة كوباني، في جان�ٍب منها، 
ضمن خيار اس�تراتيجي: فالتنظيم 
بإمكان�ه أْن يبل�ي ب�الًء أفض�ل في 
الشرق، بمنطقة القامشلي الكرديَّة، 
للدول�ة  الحي�ِوي  المح�ور  وعل�ى 
الِذي يرب�ُط إقليم األنب�ار العراِقي، 
ور السوريَّة )المدينة  بمدينة ِدير الزُّ
الغنيَّة بالبت�ُرول، زيادة على محور 

الفرات.
في إقليم القامشلي، وبالحسكة، 
احتدمت مع�ارك في اآلونة األخيرة 
بي�ن قوات كرديَّة مع قوات النظام، 
بعدما تعاي�ش الجانبان مدَّة مهمة، 
األم�ر الِذي يك�ون مع�ه راجًحا أْن 
تس�تفيد »داعش« من االنقسامات 
الحاصل�ة، حي�ث س�تصير داع�ش 
طامح�ة إلى االس�تيالء عل�ى أكبر 
�ال  الُعمَّ بقع�ة ك�ْي تدح�ر ح�زب 
الكردس�تاني إلى الشمال، وتضمُن 

الطريق المؤدَية إلى الموصل.
األم�ر إذْن يتعل�ُق بهجوٍم مضاٍد 
بعد خس�ارة ُكوباني، فق�ْط، أطلق 
تنظيم »داع�ش ُهجوًما على مدينة 
منطق�ة  ف�ي  الواقع�ة  كرك�وك، 
الش�رق، على الحدود م�ع المناطق 

التي يسيطُر عليها أكراُد العراق.

املرشدي: مطالباتنا
 يف الربملان اسهمت بزيادة 

ختصيصات املثنى
      بغداد / المستقبل العراقي

اكد عضو كتلة بدر البرلمانية علي لفته 
المرش�دي ان مطالب�ات ممثلي محافظة 
المثن�ى داخ�ل مجل�س الن�واب اس�همت 
بش�كل كبير في زيادة التخصيص المالي 
ضم�ن موازن�ة 2015 بمق�دار 50 ملي�ار 
دين�ار ليصبح المجموع 136 مليار دينار.

وق�ال المرش�د أن »الزيادة ستس�هم في 
دفع عجل�ة تنفيذ المش�اريع بالمحافظة 
بعد ان توقفت بش�كل ش�به تام في العام 
الماضي نتيجة عدم اقرار الموازنة العامة 
للدولة«. واضاف »نح�ن بدورنا كممثلين 
البناء المثن�ى تحت قبة البرلم�ان ادركنا 
احتياج�ات  لس�د  التكف�ي  الموازن�ة  ان 
المحافظة و التي احتس�بت على اس�اس 
الضوابط المعمول به�ا بوزارة التخطيط 
و عل�ى ه�ذا األس�اس طالبن�ا الحكوم�ة 
االتحادية بزيادة التخصيصات الممنوحة 
و  الفق�ر  نس�بة  مراع�اة  م�ع  للمثن�ى 
المحرومية التي تعاني منها المحافظة«.و 
فيم�ا يتعل�ق بمل�ف الدرج�ات الوظيفية 
اوض�ح المرش�دي:« ان قل�ة المخصصة 
جاءت بس�ب قلة التخصيص�ات المالية و 
التي اثرت س�لبا على مجم�ل الواقع الذي 
نعيش�ه اليوم«.المرش�دي ن�وه الى عدد 
من الخطوات و التي ستمثل خارطة عمل 
مس�نقبلية على مس�توى تطوير الجانب 
قائال«نطم�ح  للمحافظ�ة  االقتص�ادي 
للذه�اب لحلول بديل�ة تش�جع االقتصاد 
المحلي مثل المشاريع االستثمارية ودعم 
القطاع الخاص والشركات و تطبيق نظام 

الدفع باالجل.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة النفط, أمس الثالثاء, 
انه�ا تج�اوزت الرق�م التاريخ�ي في 
أنت�اج النف�ط، فيما اش�ارت الى انها 
تطمح لتعظيم االستثمار في التكرير 

والبتروكيمياويات.
وقال وزير النفط عادل عبد المهدي 
في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي«، 
نس�خة من�ه ان »اس�تراتيجيتنا ف�ي 
بزي�ادة  تنحص�ر  ال  النف�ط,  وزارة 
طاق�ات البل�د اإلنتاجية ف�ي مجالي 

النف�ط والغ�از الت�ي اس�تطعنا فيها 
ف�ي  التأريخ�ي  الرق�م  تج�اوز  م�ن 
أنتاج النفط«, مبين�ا »اننا نطمح في 
تعظي�م االس�تثمار بمجال�ي التكرير 

والبتروكيمياويات«.
واض�اف عب�د المهدي »الش�ك ان 
النف�ط والغ�از س�يلعبان دوراً كبيراً 
ف�ي اقتصاديات الع�راق لفترة قادمة 
غي�ر قصيرة، كما س�يلعبان دوراً في 
واالقليمي�ة  العربي�ة  االقتصادي�ات 
والعالمية«، مشيرا الى »التوجه نحو 
كبريات الشركات العالمية والعربية, 

الع�راق  ف�ي  واالس�تثمار  للتع�اون 
خصوصاً ف�ي اعمال االستكش�افات 
الطاق�ة  والحف�ر وتكام�ل ش�بكات 
واالنابي�ب العربي�ة واالقليمية، وفي 
والموان�ىء  والناق�الت  الخزان�ات 
والمصاف�ي والمش�اريع المش�تركة 

الكثيرة األخرى«.
وتابع ان« االستثمار احدى الطرق 
والس�تيعاب  اقتصادياتن�ا  لتطوي�ر 
االي�دي العاملة العاطل�ة الكثيرة في 
بلداننا وفي تحويل شركاتنا الوطنية 
الى ش�ركات ذات امكاني�ات وقدرات 

بالمس�تويات  وعلمي�ة  تكنولوجي�ة 
والمعايي�ر العالمي�ة والت�ي تس�مح 
له�ا باالس�تثمار ف�ي بلدانن�ا وف�ي 
غيره�ا بمفردها او ضم�ن ائتالفات 
كبي�رة لتطوير كافة مص�ادر الطاقة 
االخرى«. يذك�ر ان وزير النفط عادل 
عب�د المهدي اك�د في كان�ون الثاني 
الماضي ان انتاج العراق س�يصل الى 
اربعة ماليين برميل يوميا للتعويض 
عن خس�ائر هبوط االسعار، متوقعا 
أن »يك�ون حج�م ص�ادرات الع�راق 

بمعدل 3.3 مليون برميل.

      بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در محلي ف�ي محافظة 
نين�وى، أم�س الثالث�اء، ب�أن عناصر 
االرهاب�ي فج�روا  تنظي�م »داع�ش« 
كنيس�ة الطاهرة )القلع�ة( التاريخية 
الكائن�ة وس�ط مدينة الموص�ل، بعد 
التاريخية. ونقلت  س�رقة محتوياتها 
»السومرية نيوز« عن المصدر قوله إن 
»عناصر تنظيم داعش فجروا بالعبوات 
الداخلية  الناس�فة كنيس�ة الطاه�رة 
)القلعة ( للسريان األرثوذكس الكائنة 

ف�ي س�وق الش�عارين، في الس�احل 
األيمن، وس�ط الموصل«، الفتا إلى أن 
»عناص�ر التنظي�م س�رقوا محتويات 
الكنيس�ة م�ن مخطوط�ات ولوحات 
باللغة الس�ريانية وأوان�ي المعموذية 

التاريخية قبل تفجيرها«.
العراق�ي«  »المس�تقبل  وكش�فت 
أم�س األول، عن معلوم�ات تفيد بنية 
»داع�ش« تدمير وطمر آث�ار الموصل 
بدفع م نتركي�ا وقطر.ووفقاً للمصدر 
ف�أن »هن�اك غم�وض ح�ول مصي�ر 
الكنائس األخرى في منطقة الشعارين 

الت�ي تضم كنائس وم�دارس لطوائف 
من بينها الس�ريان الكاثوليك واألرمن 
األرثوذكس«.يذكر أن كنيسة الطاهرة 
الداخلية المعروفة بأسم القلعة أنشئت 
القائ�م  للن�زاع  خصم�ا   1893 س�نة 
آن�ذاك بي�ن الطائفتي�ن الس�ريانيتين 
األرثوذكسية والكاثوليكية وتم أنجاز 
بنائها يوم 22 كانون األول عام 1896 
ووضع حجر أساسها البطريك بطرس 
الراب�ع، وق�د أجريت عليه�ا ترميمات 
جذرية عام 1972، واشرف على بنائها 
كل م�ن المعماريين الش�هيرين نعوم 

حن�ا األس�ود وش�معون طنبورجي، 
ويطلق عليها تسمية القلعة نسبة إلى 
منطقة القلعة، كما س�ميت بكنيس�ة 
الطاه�رة الداخلية تمييزا عن كنيس�ة 
الطاهرة الخارجية التي تقع في محلة 
الش�فاء وسط الموصل.يش�ار الى أن 
تنظي�م »داع�ش« اقدم منذ س�يطرته 
على مدينة الموصل منذ، ) العاشر من 
حزي�ران 2014(، على نس�ف وتفجير 
وه�دم ع�دد م�ن المراقد والمس�اجد 
التاريخي�ة بينه�ا جام�ع النبي يونس 

والنبي شيت.

»داعش« يفجر كنيسة القلعة وسط املوصل
تأكيدا لمعلومات »                  «

عبد املهدي: جتاوزنا الرقم التارخيي بانتاج النفط 
ونطمح لتعظيم االستثامر بالتكرير

دوامها الصباحي في »قصر الرصافة« احدث فارقا

عقود الزواج يف األعظمية: نحسم 60 دعوى أسبوعيًا.. وننجز املعاملة خالل 10 دقائق
      المستقبل العراقي / سحر حسين

أكدت السلطة القضائية االتحادية 
أن نق�ل ال�دوام الصباح�ي لملف�ات 
عقود الزواج م�ن محكمة االعظمية 
إلى قصر القضاء في الرصافة اسهم 
برف�ع نس�ب االنج�از، الفت�ًة إلى أن 
الحسم االس�بوعي جاء ب�60 دعوى 
تنج�ز الواحدة منها خ�الل 10 دقائق 
فقط، فيما اشارت إلى أن اتمام هذه 
العقود س�يكون ف�ي المحكمة ذاتها 

خالل الدوام المسائي.
وقال المتحدث الرس�مي للسلطة 
القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار 
ومعامالت�ه  ال�زواج  »دع�اوى  أن 
الخاص�ة بمنطقة االعظمية اصبحت 
صباح�ي  دوامي�ن  بواق�ع  تعم�ل 

ومسائي«.
»ال�دوام  أن  بيرق�دار  وتاب�ع 
الصباحي يكون في قصر القضاء في 
الرصاف�ة، اما المس�ائي فمقره في 
محكم�ة االعظمية نفس�ها«، منوهاً 
إلى أن »القرار جاء لتسهيل معامالت 
اج�راء ال�زواج وتأمي�ن االنس�يابية 

والشفافية«.

وب�دأت فك�رة نقل عق�ود الزواج 
الخاصة ب�دار القضاء في االعظمية، 
وحس�ب رئي�س اس�تئناف الرصافة 
القاضي جعفر محس�ن بع�د زيارته 
إل�ى مجم�ع المحاكم مؤخ�راً، وقال 
عل�ى  للمراجعي�ن  زخم�اً  »الحظن�ا 
الش�خصية الس�يما  ملفات االحوال 

عقود الزواج«.
يؤك�د  المل�ف،  ه�ذا  ولمعالج�ة 
محس�ن، أن »مقترحاً تم تقديمه إلى 
مجلس القض�اء االعل�ى بنقل عقود 
ال�زواج م�ن االعظمية ال�ى االحوال 

الشخصية في قصر الرصافة«.
إل�ى  الق�رار  محس�ن  وارج�ع 
»تس�هيل االج�راءات عل�ى المواطن 
وتخفي�ف ضغط المراجعي�ن، فضالً 
ع�ن قطع دابر الفس�اد والمس�اومة 
الت�ي يق�وم بها بع�ض السماس�رة 

وكتاب العرائض«.
ويؤشر رئيس استئناف الرصافة 
بع�ض ح�االت الفس�اد  م�ن ضعاف 
النف�وس م�ن خ�����الل اس�تغالل 
العرائ�ض والمعقبين  »بعض كتائب 
س�هولة اجراءات ابرام عقود الزواج  
مقابل مبالغ مالي�����ة عالية تصل 

إلى 300 الف دينار«.
وذكر »أنه�م يوهم�ون المواطن 
العقود«،  اج�راءات ه�ذه  بصعوب�ة 
فيم�ا اف�اد ب�أن »اتمام عق�د الزواج 
يحت�اج فق�ط إل�ى هوي�ة االح�وال 
المدنية للخاطبين وشهادة الجنسية 

ونتيجة الفحص الطبي«.
وأع�رب محس�ن ع�ن طموح�ه 
بتوس�يع »مبان�ي المحاك�م التابعة 
للرصافة السيما في ما يتعلق بقضايا 
االح�وال الش�خصية«، كاش�فاً ع�ن 
مقترح�ات قدمها ب� »انش�اء قاعات 

كبي�رة خاص�ة بعق�ود ال�زواج ف�ي 
محكمت�ي االعظمي�ة ومدينة الصدر 

لتسيير معامالت المواطن«.
إل�ى ذل�ك اش�اد قاض�ي االحوال 
الشخصية في االعظمية فؤاد حسن، 
بنقل عقود الزواج إلى قصر الرصافة، 
متابعاً ان »محكمتنا قديمه وتحيطها 
كثاف�ة س�كانية عالي�ة وتعان�ي من 

ضغط للمراجعين«.
ويلفت إلى أن »نقل العقود اسهم 
في تس�ريع انجازها خالل 10 دقائق 
فقط«، كاشفاً أن »انجازها اسهم في 
تسريع انجاز المعامالت ووصلت إلى 

60 عقد زواج خالل االسبوع«.
وزاد حس�ن ان »االج�راء الجديد 
اختص�ر حلق�ات كانت ع�دة تعرقل 
الطباعة  المواطن خصوص�اً  مهم�ة 
وملء االس�تمارة الت�ي اصبحت من 
مهم�ة الموظ�ف بعي�داً ع�ن كت�اب 

العرائض«.
تس�ليم  »إمكاني�ة  إل�ى  واش�ار 
المواطن نتيجة التحليل يدويا وخالل 
24 س�اعة فقط داخل ظرف مختوم 
عل�ى أن تك�ون من مرك�زي الصليخ 

والنعمان الصحيين«.

      بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزير النقل باقر الزبيدي في منزل الس�فير العراقي في 
باريس بنخبة من رجال األعمال الفرنس�يين إضافة الى الس�فير 
الفرنس�ي فرانس�وا نيكولو والس�فير الس�ابق تيكي�زا فيه روز 
والمدير العام لش�ركة ماتي�ر فيليب ماتيير وفيلي�ب غالي رئيس 
القس�م اإلقتص�ادي ف�ي الس�فارة الفرنس�ية في بغ�داد وماثيو 
ئيوكونو مس�ؤول قسم الشرق األوس�ط بمنظمة رجال األعمال 
والباحث اإلجتماعي هشام داود مدير البيت الثقافي الفرنسي في 

أربيل سابقاً.
وأك�د الوزي�ر ف�ي ه�ذا اللقاء عل�ى أهمي�ة تطوي�ر العالقات 
الفرنس�ية – العراقي�ة ألن تلك العالقات حافظت على تماس�كها 
ول�م يحدث تصادم بي�ن البلدين طيلة س�نوات طويل�ة، الفتاً إلى 
أن الجان�ب االقتص�ادي هو المدخ�ل المحوري ف�ي تطوير هذه 
العالقات ومن هذا المنطلق تأتي زيارتي الى العاصمة الفرنس�ية 

والوفد المرافق.
وتحدث ماتيير صاحب ش�ركة ماتيير اإلنشائية عن العالقات 
العراقية الفرنس�ية وضرورة تفعيل المشاريع المشتركة لما فيه 

خدمة الشعبين العراقي والفرنسي.
وأكد الزبيدي، ان العالقات الفرنس�ية العراقية س�تاخذ منحى 
مختلف�ا مع تطور العالقات السياس�ية وال�دور المهم الذي تلعبه 

فرنسا في التحالف الدولي ضد االرهاب.

الزبيدي من باريس: العالقات الفرنسية العراقية 
ستاخذ مسارًا جديدًا مع تطور العالقات السياسية

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد األمين العام لمنظمة ب�در النائب هادي العامري، أمس 
الثالث�اء، أن تنظيم »داعش« اإلرهابي ال يمثل المكون الس�ني، 
مبين�ا ان ه�ذا التنظي�م خرب الق�رى الس�نية وقت�ل أبناءهم 
ودمر بس�اتينهم الزراعي�ة، فيما لفت الى أن إع�ادة النازحين 
لمناطقهم مهمة وطنية وشرعية. وقال رئيس اللجنة بمجلس 
محافظة ديالى صادق الحس�يني إن »األمين العام لمنظمة بدر 
النائب هادي العامري التقى بعدد من مسوؤلي محافظة لبحث 
تفاصيل الملف األمني والتطورات الحاصلة عقب تحرير مناطق 
المحافظة«. ونقل الحس�يني عن العامري قوله، إن »داعش ال 
يمثل المكون السني وهو من خرب قراهم وقتل أبناءهم ودمر 
بس�اتينهم الزراعية«، معتبرا »داعش آفة س�رطانية تستهدف 
كل العراقيين دون استثناء«. وتابع الحسيني نقال عن العامري، 
أن »إع�ادة النازحي�ن الى مناطقه�م مهمة إنس�انية ووطنية 
وشرعية س�نعمل على إنجاحها وسنكون في أول الصفوف«، 
داعيا العشائر الى »التسامح والعمل على التكاتف من اجل طي 
صفحة الماضي المؤلم الذي تسببه به داعش«.واكد الحسيني 
ال�ى أن »العامري أكد أن المعركة القادمة مع داعش س�تكون 
في صالح الدي�ن، خاصة في مناطق الدور والعلم وتكريت من 
اجل تحريرها«، مبينا أن »الحش�د الش�عبي ل�ن يتوقف في أي 
منطق�ة حتى إعالن الع�راق خاليا من وج�ود داعش«. واعتبر 
األمي�ن العام لمنظمة ب�در هادي العام�ري أن محافظة ديالى 
اصبحت آمنة، فيما كشف أن المرجع الديني السيد السيستاني 
أوصى بضرورة »الحرص الش�ديد« على أموال الناس، مش�يراً 
ال�ى أن المرج�ع أثنى على الجه�ود التي بذلتها ق�وات الجيش 

والحشد الشعبي في تحرير محافظة ديالى.

العامري: »داعش« خرب القرى السنية 
وقتل أبناءهم ودمر بساتينهم 
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            بغداد / المستقبل العراقي

وافق�ت وزارة التربي�ة عل�ى زي�ادة 
البصرة  التعويضي�ة لمحافظة  الدرجات 
لتص�ل الى اكثر م�ن 400 درج�ة بعد ما 
كانت تل�ك الدرجات ال تتجاوز نصف ذلك 

العدد.
وقال مس�ؤول اعالم المديرية باس�م 
القطران�ي إن تلك الدرجات وزعت بواقع 
241 م�درس و 170 معل�م الفت�ا الى ان 
التقديم الذي انطلق في ال�� 25 من الشهر 
الماضي مازال مستمر حتى الخامس من 

شباط الجاري.

زيادة الدرجات الوظيفية التعويضية يف تربية البرصة 

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ومكات�ب  ش�ركات  اصح�اب  يمتن�ع 
الصيرفة عن بيع الدوالر تخوفاً من خسائر 
كبي�رة قد تلح�ق بهم ف�ي حال اس�تمرار 
تذبذب سعر صرف الدينار العراقي, وفيما 
قلل مستش�ار رئيس ال�وزراء االقتصادي 
م�ن اهمي�ة ه�ذه التغيي�رات, ووصفه�ا 
ب�«الفقاعة«, اش�ارت مصادر مطلعة الى 
ان مجلس ال�وزراء ناق�ش, الثالثاء, هذه 
المشكلة, لكن مختصون توقعوا بان يعود 
س�عر صرف الدوالر الى مستواه الطبيعي 

في غضون أيام.
وارتفع خالل اليومين الماضيين س�عر 
الدوالر في االس�واق المحلية امام الدينار 
العراق�ي ليصل س�عر البي�ع 1126 مقابل 
الدينار العراقي الواح�د بعد ان كان 1120 

للدينار الواحد خالل الشهر الماضي.
وبحسب مصادر مطلعة, فان »مجلس 
الوزراء ف�ي جلس�ته المنعق�دة، الثالثاء، 
تط�رق الس�باب انخف�اض الدين�ار ام�ام 
ال�دوالر ف�ي طليع�ة تعام�الت االس�بوع 

الجاري«.
ولفت المصدر ال�ى ان »البنك المركزي 
كان قد حذر من مغبة تدخل اللجنة المالية 
النيابية في سعر صرف الدينار تحت ذريعة 
السيطرة على اس�عار الصرف وكمياتها«، 
مش�يراً ال�ى ان »تدخ�ل البرلم�ان في هذا 
الموضوع يع�د امرا مريبا بعض الش�يء، 
تنحس�ر  البرلم�ان  مه�ام  وان  س�يما  ال 
بالتش�ريع والرقابة وليس برس�م سياسة 

مالية معينة«.

وع�زت اللجن�ة االقتصادية في مجلس 
النواب ارتفاع س�عر صرف الدوالر مقابل 
الدين�ار الى الق�رارات التي اتخذه�ا البنك 
المرك�زي خ�الل األي�ام الماضي�ة لدع�م 

التنمية االقتصادية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون عودة أسعار 
صرف الدوالر لطبيعتها خالل مدة بسيطة، 
عازين سبب األرتفاع الى« تهافت« مكاتب 

الصيرفة لش�راء الدوالر، فضالً عن خفض 
الكميات التي يبيعها البنك المركزي بحسب 

ما أوصت به الموازنة العامة.
ويل�زم قان�ون موازن�ة الع�ام الحالي، 

فقرت�ه  ف�ي  العراق�ي،  المرك�زي  البن�ك 
ال�50، بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة 
)ال�دوالر( ف�ي الم�زاد اليومي بس�قف ال 
يتج�اوز ال��75 ملي�ون دينار، م�ع توخي 

العدالة في البيع.
اعتب�ر  االزم�ة,  ع�ن  تعليق�ه  وف�ي 
المستش�ار االقتص�ادي لرئي�س ال�وزراء 
حي�در العبادي، ارتفاع اس�عار الدوالر في 

االسواق العراقية فقاعة.
وقال مظهر محم�د صالح في تصريح 
صحفي ان »االرتفاع الذي يشهده الدوالر 
في االس�واق حالي�ا امام الدين�ار العراقي 
ه�و مج�رد فقاع�ة بس�بب وج�ود بعض 
المضاربين والطارئين في السوق«، مشيرا 
ال�ى ان »الدينار قوي ج�دا ومغطى بواحد 

ونصف من العملة الصعبة«.
وأضاف صالح ان »بعض االحيان يقوم 
البن�ك المرك�زي باتخاذ بع�ض االجراءات 
التي م�ن ش�انها المحافظة عل�ى الدوالر 
بس�بب الضائق�ة المالي�ة وبالتال�ي ف�ان 
الدولة التري�د ان تتبعثر هذه االموال على 
بعض االس�تيرادات التي تتسم بشكل كبير 
بالتفاه�ة وتس�تهلك ماليي�ن ال�دوالرات 
كالعاب االطفال الموذية ومالبس وغذائية 
رديئة«.وأش�ار صالح ال�ى ان »البنك لديه 
من اإلج�راءات الكفيلة التي س�تبدد هذه 
الفقاع�ة وخ�الل س�اعات قليل�ة إليقاف 

واعادة االوضاع كما كانت«.
وأم�س الثالث�اء، اكد عدد م�ن اصحاب 
ش�ركات ومكاتب الصيرفة ع�ودة ارتفاع 
قيم�ة الدينار العراقي بش�كل طفيف أمام 
ال�دوالر بعد يوم واحد م�ن انخفاض كبير 
ه�و األول منذ س�نوات عدة، وقال�وا أنهم 
امتنع�وا ع�ن بي�ع ال�دوالر »تخوف�اً« من 
خس�ائر فادحة ق�د تلحق بهم إذا اس�تمر 

تذبذب سعر صرف الدينار.

»تذبذب« رصف الدوالر يربك االقتصاد .. ومستشار العبادي: االزمة »فقاعة«
مكاتب الصيرفة توقف البيع
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تعول قيادة عمليات االنبار كثيراً على 
العملية العس�كرية النوعي�ة التي يجري 
االس�تعداد لها الس�تعادة السيطرة على 
المدن التي يسيطر عليها تنظيم »داعش«, 
وفيما اش�ارت الى عودة االس�تقرار الى 
الرم�ادي, تح�دث المحافظ ع�ن معركة 
فاصل�ة ف�ي »الصح�راء الغربي�ة« لمنع 
تس�رب عناص�ر التنظي�م االرهابي الى 

محافظات اخرى.
وفي ظل تواصل العمليات العسكرية 
والحصار الذي يفرضه »داعش«على مدن 
عدة في االنبار, تصف الحكومة المحلية 
الوضع االنس�اني للعوائ�ل النازحة ب�« 

الكارثي«.

وقال قائد عمليات االنبار اللواء الركن 
قاس�م المحم�دي, إن الوضع االمني في 
مدين�ة الرمادي مس�تقر تماما، مش�يراً 
ال�ى ان »القوات االمنية وابناء العش�ائر 
يس�يطرون س�يطرة كاملة عل�ى جميع 

قواطع المدينة«.
واضاف ان »الق�وات االمنية تتحضر 
لب�دأ عملي�ة عس�كرية واس�عة لتحرير 
مناط�ق الرم�ادي ومناط�ق االنب�ار من 
س�يطرة التنظيم االرهابي قريباً«، الفتا 
الى ان »جمي�ع القطاعات االمنية وابناء 

العشائر ستشارك في العملية«.
ب�دوره, ق�ال قائد ش�رطة محافظة 
اللواء الرك�ن كاظم الفهداوي في حديث 
»الق�وات  ان  العراق�ي«,  ل�«المس�تقبل 
االمنية نفذت عملية عس�كرية واس�عة 

النط�اق لتطهي�ر المناطق التي يس�يطر 
عليه�ا داع�ش ف�ي الرم�ادي ومعالجة 
فلوله�م في ح�ي الحوز والع�ادل وحي 
االرام�ل ومنطق�ة الط�اش وش�ارع 20 
والمحيط الش�مالي للمدينة واالش�تباك 
م�ع عصاب�ات االره�اب مما اس�فر عن 
مقتل 13 عنصر م�ن داعش بينهم عرب 

واجانب الجنسية«.
واضاف ان »قوات الجيش والش�رطة 
تعم�ل عل�ى تامي�ن المناط�ق الس�كنية 
وحماي�ة المدنيين من مناط�ق المعارك 
ض�د فل�ول داع�ش ال�ذي يتحص�ن بين 
المن�ازل والمحال التجارية وبالقرب من 

مكان تواجد المدنيين العزل«.
ف�ي الغضون, رفض محاف�ظ االنبار 
لتنظي�م  الس�ماح  ال�راوي,  صهي�ب 

»داعش« باله�رب الى محافظات اخرى, 
متوع�داً بمعرك�ة فاصلة ف�ي الصحراء 
الغربية, مشيرا الى انها »ستكون مقبرة 

لعناصرهم وفكرهم االرهابي«.
الراوي ل�«المس�تقبل  وقال صهي�ب 
العراقي«, ان »اله�دف المهم من معارك 
التطهي�ر الت�ي تنفذه�ا الق�وات االمنية 
ض�د معاق�ل داع�ش منعهم م�ن الهرب 
ال�ى محافظ�ات اخرى مج�اورة لالنبار 
عجالته�م  وتدمي�ر  فلوله�م  وس�حق 
وتفجير مخابئ اسلحتهم وقبورهم في 

الصحراء الغربية دون رجعة«.
واضاف ان »جمي�ع صنوف االجهزة 
االمني�ة م�ن الجيش والش�رطة وافواج 
الط�وارئ ومقاتل�ي العش�ائر وبغط�اء 
من القوات الجوية العراقية مس�تمرون 

بحربه�م ض�د داع�ش ال�ذي اصب�ح في 
انفاسه االخيرة وهزيمته«.

مجل�س  رئي�س  وص�ف  ذل�ك,  ال�ى 
محافظة االنبار صباح الكرحوت الوضع 
االنس�اني في المحافظ�ة ب�«الكارثي«، 
فيما بين ان هن�اك ضغطا كبيرا من قبل 
عناصر تنظيم »داعش« االرهابي للتمدد 

الى مناطق جديدة.
وسبق الحد شيوخ عشيرة الجغايفة 
ف�ي قضاء حديثة، ان كش�ف عن وصول 
150 طنا من المواد الغذائية التي تبرعت 
به�ا المرجعي�ة الديني�ة ف�ي النجف الى 
قض�اء حديث�ة بعد نح�و 14 يوم�ا على 

تأخير شحنها من مطار بغداد الدولي.
وقال الكرحوت ، إن »الوضع االنساني 
للعوائل النازحة في االنبار كارثي بسبب 

تداعيات المع�ارك التي تخوضها القوات 
االمنية والعش�ائر ض�د ارهابيي داعش 

في اكثر من منطقة«.
»الوض�ع  أن  الكرح�وت  واض�اف 
االمني لغاية االن مس�يطر عليه من قبل 
الق�وات االمني�ة«، مس�تدركاً ان »هناك 
ضغط�ا كبي�را م�ن قب�ل تنظي�م داعش 
للتم�دد باتج�اه الم�دن واالقضي�ة التي 
تخضع تحت سيطرة القوات االمنية في 

المحافظة«.
ودارت ي�وم امس معارك »شرس�ة« 
بين قوات الجيش المدعومة من مقاتلي 
تنظي�����م  عناص�ر  وبي�ن  العش�ائر 
المحاصري�ن ف�ي  »داع�ش« االرهاب�ي 
منطق�ة الب�و حي�اة القريبة م�ن قضاء 

حديثة اقصى الغرب.

محلة نوعية يف االنبار.. واملحافظ: معركة احلسم يف الصحراء الغربية
الراوي لـ »               «: لن نسمح لـ »الدواعش« بالهروب الى محافظات مجاورة

احلكومة مترر »احلرس الوطني« و«اجتثاث البعث« يف سلة واحدة
       المستقبل العراقي / علي الكعبي

وافقت حكومة رئي�س مجلس الوزراء حيدر 
الثالث�اء، مش�روعي قانون�ي  أم�س  العب�ادي، 
تش�كيل الحرس الوطني واجتث�اث حزب البعث، 
وحول�ت الحكوم�ة المش�روعين إل�ى البرلمان 
لمناقش�تهما والتصويت عليهما، حيث يؤمل أن 
تك�ون نواة تش�كيالت الح�رس 120 ألف مقاتل 
يمثلون مكونات المحافظات بحسب نسب تعداد 

سكانها بميزانية تبلغ حوالي ملياري دوالر.
الح�رس  قان�ون تش�كيل  ويع�دل مش�روع 
الوطني مثير للج�دل نتيجة مخاوف عبرت عنها 
قوى سياس�ية من إمكانية تهيئته لتقسيم البالد 
إلقاليم عدة، خاصة وأن الدس�تور العراقي يجيز 

مثل هذه الخطوة.
ويأت�ي إقرار مش�روع قانون اجتث�اث البعث 
وس�ط مخ�اوف قوى ش�يعية من اعادة نش�اط 
حزب البعث ودعوات قوى سنية بإحالة مرتكبي 
الجرائ�م م�ن البعثيين إل�ى القض�اء ليفصل في 
قضاياه�م، وذلك تمهيداً النهاء ه�ذا الملف الذي 
شمل مليونين من المنتمين إلى الحزب المحظور 

في العراق حالياً.
وانته�ت اللجن�ة الوزاري�ة المعني�ة بصياغة 
القان�ون م�ن صياغت�ه، وق�ال رئيس�ها نائ�ب 

رئيس ال�وزراء بهاء األعرجي، ان�ه »تم اإلنتهاء 
من مس�ودة مش�روع قان�ون الح�رس الوطني 
وبموافق�ة جمي�ع أعض�اء اللجن�ة وم�ن أه�م 
أولوياته إرتباطه بالقائد العام للقوات المسلحة 
واألولوي�ة في�ه لقوات الحش�د الش�عبي وأبناء 

العشائر«.
واوضح أن الحرس س�يوزع حس�ب النس�ب 
مراع�اة  م�ع  الواح�دة  للمحافظ�ة  الس�كانية 

المكونات اإلجتماعية فيها.
وينص مشروع قانون قوات الحرس الوطني 
على أن يتم تشكيل قوات عسكرية نظامية محلية 
ف�ي كل محافظ�ة من ابن�اء المحافظة نفس�ها 
فق�ط ويت�م تطوي�ع ابن�اء االقضي�ة والنواحي 
ومركز المحافظة بما يضم�ن التمثيل الحقيقي 
البناء جميع المكونات وبحس�ب نسبة تمثيلهم 
الحقيق�ي في مجتم�ع المحافظة نفس�ها، وأن 
تكون األولوية لمنتسبي الجيش العراقي السابق 
م�ن الضباط والمراتب اس�تثناء م�ن أي قوانين 
أو ضوابط امنية أو سياس�ية كقانون المساءلة 
والعدالة ولغاية رتب�ة عقيد على أن تتم اعادتهم 
برتبة اعلى من التي كانوا يحملونها اكراماً لهم.

وفي نص القانون، فإنه يتم بموجبه تش�كيل 
ق�وات ح�رس وطن�ي ضم�ن ح�دود المحافظة 
وتش�كل م�ن ابنائه�ا بش�كل يحق�ق الت�وازن 

الفعل�ي للمكون�ات الذي يحقق التمثيل النس�بي 
له�ا، ويت�م تطوي�ع ابن�اء االقضي�ة والنواح�ي 
ومركز المحافظة بما يضم�ن التمثيل الحقيقي 
ألبناء جميع المكونات وبحس�ب نسبة تمثيلهم 
الحقيقي في مجتمع المحافظة نفسها. وتكون 
االولوية لمنتس�بي الجيش العراقي الس�ابق من 
الضب�اط والمرات�ب اس�تثناء م�ن أي قوانين أو 
ضواب�ط امني�ة أو سياس�ية كقانون المس�اءلة 
والعدالة ولغاية رتب�ة عقيد على أن تتم اعادتهم 
برتبة اعلى من التي كانوا يحملونها اكراًما لهم.

ويمنع القانون دمج المليشيات والتشكيالت 
العس�كرية من غي�ر القوات الرس�مية في قوات 
الح�رس الوطن�ي، ويش�ترط ف�ي كل م�ن يت�م 
تطويعه أو اعادته للخدمة في تشكيالت الحرس 
الوطني حس�ن السيرة والس�لوك وغير محكوم 
بجريمة مخلة بالش�رف أو بقتل الشعب العراقي 
أو االعت�داء على النظام الع�ام وان يكون مؤمناً 

بوحدة العراق وعدم تقسيمه.
وس�يتم اعتماد تمثيل ابناء محافظة كركوك 
بنس�بة 32 بالمئ�ة والع�رب 32 بالمئ�ة وللكرد 
بضمنها عناصر البيشمركة و32 بالمئة للتركمان 
و4 بالمئة للمسيحيين وحسب الوحدات االدارية 

الرسمية. 
كم�ا يعتم�د تمثيل ابن�اء محافظ�ة بغداد 50 

بالمئ�ة لكل طائف�ة من العرب، وه�و التمثيل أو 
النس�بة العامة لمحافظة بغداد وتتفاوت النسبة 
حس�ب الكثاف�ة الس�كانية والتن�وع المكوناتي 
ف�ي كل وحدة ادارية على ان ال تؤثر على نس�بة 

التمثيل العام للمحافظة.
أما مهمات الحرس الوطني فس�تكون حماية 
ح�دود المحافظ�ة واط�راف الوح�دات االدارية 
بالتع�اون م�ع االجهزة االمنية ف�ي ضبط االمن 
والتدخ�ل عن�د الحاج�ة ويك�ون عم�ل الق�وات 
العسكرية وخروجها من ثكناتها وانتشارها عند 
الحاجة لذلك حسب الس�لطة التقديرية لقيادتها 

المركزية في مركز القيادة في المحافظة.
ويمنع على قوات الحرس الوطني تنفيذ اوامر 
االعتقال أو االحتجاز مطلًقا مع امكانية ان تقدم 
العون والمساعدة لالجهزة االمنية المختصة التي 
تكون لديها أوامر قضائية باالعتقال فقط، لكنها 
ستقوم بتقديم المساعدة والعون للمواطنين في 
اوقات الك�وارث والحروب والقضايا االنس�انية 
ويك�ون جهده�ا اللوجس�تي والهندس�ي عون�اً 

للمؤسسات الخدمية عند الضرورة.
ويحظ�ر عل�ى ق�وات الح�رس الوطن�ي أن 
تم�ارس عملها خ�ارج ح�دود المحافظة مطلًقا 
كم�ا ال يجوز دخول قوات م�ن خارج المحافظة 
س�واء من الجي�ش العراقي أو الح�رس الوطني 

لمحافظ�ات اخرى أو بقية االجه�زة االمنية من 
خ�ارج المحافظ�ة اال بع�د موافق�ة الس�لطات 
المحلية المس�ؤولة داخل المحافظة او بناًء على 
طلبها اس�تثناء اع�الن حالة الط�وارئ والحرب 

بقرار من مجلس النواب.
كم�ا وافق�ت الحكومة ف�ي اجتماعه�ا على 
تعدي�ل قان�ون اجتث�اث البع�ث وتجري�م حزبه 
واحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت 

عليه في جلساته المقبلة.
وتش�ير المادة االولى لقان�ون اجتثاث البعث 
الذي اص�دره الحاكم االميركي المدني الس�ابق 
بول بريمر بعد سقوط النظام السابق عام 2003 
ثم تم تعديله عام 2008 وتغيير اسمه إلى قانون 
المساءلة والعدالة إلى تعريف عضو حزب البعث 
بأنه »كل شخص انتمى لحزب البعث وأدى يمين 
الوالء له«.. وفي مادته سادًس�ا يقرر القانون أن 
اعوان النظام هم األش�خاص م�ن المنتمين إلى 
حزب البعث، أو المنتسبين إلى األجهزة القمعية، 

و المتعاونين معهم«.
وفي التعديل الذي اجري على قانون االجتثاث 
تم رفع الحجز ع�ن دور البعثيين واتيح لهم بيع 
دوره�م أو ش�راء دور ومنحهم اس�تحقاقاتهم 
التقاعدية واعادة عدد من العسكريين السابقين 

إلى الجيش العراقي الحالي.

الحرس سيضم 120 ألف مقاتل بكلفة ملياري دينار.. واالجتثاث يعيد »األمالك«



أكد أن قروض صندوق اإلسكان لن تتوقف.. ووصف موازنة 2015 بـ »المخيبة لآلمال«
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ف�ي بداية الحوار ق�ال وزير االعمار 
واإلسكان طارق الخيكاني : أن “وزارة 
االعمار من الوزارات القديمة واألصيلة 
وغير المس�تحدثة وكان لها دوراً كبيراً 
في اعم�ار العراق ف�ي الحقب�ة ما قبل 

2003 وما بعدها”.
1991 وم�ا  بع�د  لل�وزارة   و “كان 
س�ببه الع�دوان االميرك�ي م�ن تدمير 
الع�راق ال�دور الفاع�ل ف�ي بن�اء البنى 
التحتية والجس�ور وغيره�ا من المبني 
الحكومية”، واس�تدرك بالقول “إال انه 
بع�د س�قوط النظ�ام واجهت ال�وزارة 
عدد من العقبات واالنتكاس�ات بس�بب 
الت�ي اتخذته�ا الحكومات  السياس�ات 
الماضي�ة وفت�ح المج�ال ال�ى القطاع 
الخ�اص بص�ورة مفرط�ة م�ا ادى الى 
وش�ركاتها”.  ال�وزارة  ه�ذه  تراج�ع 
“اصبح�ت  السياس�ة  له�ذه  ووفق�اً 
ال�وزارة عاج�زة حتى عن دف�ع رواتب 
موظفيها”،. واسترس�ل  الخيكاني في 
حديثه الصريح مع المس�نقبل العراقي 
قائال: أنه بعد تس�نمنا المهمة الوزارية، 
“وضعن�ا خط�ة ف�ي س�بيل النه�وض 
به�ذه ال�وزارة العريقة الت�ي تمتلك من 
الخطط والعقليات الكبيرة واستشارات 
هندس�ية كف�وءة واعماري�ة متمي�زة 

إلعادة الواجهة الحضارية للعراق”.
الت�ي  والعراقي�ل  المعوق�ات  وع�ن 
تواج�ه عمل الوزارة ق�ال وزير االعمار 

واإلسكان:
منه�ا،  واجهتن�ا  كثي�رة  معوق�ات 
احال�ة  وع�دم  المالي�ة  التخصيص�ات 
الوزارات مشاريعها الى شركاتنا وهناك 
عقبات اخرى تتمث�ل في قلة تخصيص 
االراضي والقوانين المعطلة التي سببت 

عرقلة الكثير من خطط الوزارة”. 
ولف�ت إل�ى أن “الش�ركات العامل�ة 
بال�وزارة هي حكومية عمالقة كان لها 
دورا كبي�را ف�ي بناء الع�راق والواجهة 
الحضاري�ة لبغ�داد ه�ي م�ن صن�ع يد 
ال�وزارة وش�ركاتها اال ان هن�اك بعض 
الصعوب�ات واجه�ت ال�وزارة خالل 30 
سنة ادت الى انتكاسها وتراجعها امام 

شركات العالم المتقدمة”.
خطت�ه  ع�ن  الخيكان�ي  وتح�دث 
للنه�وض بواق�ع الوزارة قائ�ال: “بدأنا 
بخط�وات العادة ال�وزارة الى الواجهة 
وتتمثل في مشاركة هذه الشركات مع 
القطاع الخاص العالمية لنقل الخبرات 
واآللي�ات المتط�ورة م�ن العال�م ال�ى 
الوزارة وش�ركاتها وتم النجاح بالفعل 
ومنحنا ع�ددا من المش�اريع العمالقة 
الت�ي ل�م تنفذ س�ابقا  وبالتع�اون مع 
الش�ركات والخب�رات العالمي�ة منه�ا 

المجسرات والش�وارع الرئيسية بنظام 
الش�راكة وأصبح�ت ش�ركاتنا تمتل�ك 

خبرات الدول المتقدمة”.
وتع�ّرض وزير اإلعمار واإلس�كان، 
ف�ي حديث�ه ل�”المس�تقبل العراق�ي”، 

إل�ى المش�كلة المالي�ة، حيث ق�ال “تم 
تخفيض موازنة ال�وزارة الى %20 في 
حي�ن ان التزاماته�ا الحقيقية ال تغطي 
المبل�غ المخص�ص له�ا ووضعنا خلية 
ازمة برئاس�ة الوزير وعدد من المدراء 
العامين لمعرف�ة كيفية معالجة االزمة 
المالي�ة وتقلي�ل االنف�اق ف�ي جمي�ع 
واألج�ور  االيف�ادات  المج�االت منه�ا 

والوقود والمكافئات
وتابع بالق�ول “اتجهنا الى تعويض 
النق�ص الحاص�ل باألموال ع�ن طريق 
تطوير قسم االستثمار وبدأنا منذ ستة 
اش�هر واس�تطعنا ان نحي�ل ع�ددا من 
المش�اريع االس�تثمارية الى الشركات 
الش�ركات  م�ع  بالتع�اون  العالمي�ة 
التابعة للوزارة وخير دليل هو المجمع 
االس�تثماري ل�4000 شقة في البصرة 
وآخ�ر ف�ي باب�ل والديواني�ة والنج�ف 

وكربالء والسماوة”.
وأك�د أن الهدف من هذه المش�اريع 

هو “تقليل ازمة السكن”.
وقال الخيكاني أن “التقارير االخيرة 
تطالب وزارة االعمار بانشاء مجمعات 
سكنية تصل الى مليونين ونصف وحدة 

س�كنية وه�و ع�دد كبي�ر ال تس�تطيع 
الوزارة انج�ازه اال بتضافر الجهود بما 

فيها جهود الحكومة االتحادية”.
واستطرد الس�يد الوزير في حديثه، 
“عل�ى الرغ�م م�ن وج�ود بدائ�ل منها 
المج�ال  وفت�ح  االس�تثمار  صن�دوق 
لرج�ال االعمال من اجل المش�اركة في 
اعادة اعمار البلد، تع�ددت المفاوضات 
مع ع�دد من الش�ركات العالمي�ة منها 
الصيني�ة الحكومي�ة  لبن�اء مجمع�ات 
س�كنية باآلجل لتس�توفي اجورها بعد 
خمس س�نوات من انجاز المش�روع”، 
مس�تدركاً “لكن نحتاج ال�ى قرار جديد 
من قبل مجلس الوزراء وتعهد من البنك 
المرك�زي او مجل�س ال�وزراء وهن�اك 
دراس�ة معدة وقد تم تشكيل لجنة فنية 
عليا في هذا المجال لوضع خطط ورؤى 
مس�تقبلية ترس�ل الى مجل�س الوزراء 

إلقرارها وال مناص من االستثمار خالل 
هذه الفترة”.

دول  “جمي�ع  أن  الخيكان�ي  وأك�د 
العالم والجوار والخليج بنيت عن طريق 
االستثمار وليس النفط لذلك نحتاج الى 
تش�ريعات تقل�ل الروتي�ن وفتح مجال 
االس�تثمار للعراقي او االجنبي في هذه 

المجال”.
وفي حديثه عن موازنة 2015 وصف 
الخيكاني الموازنة ب�”المخيبة لآلمال” 
بالنسبة لصندوق االس�كان وللقروض 

الفردية”.
صن�دوق  حص�ة  ان  إل�ى”  وأش�ار 
االسكان في السنوات الماضية هو 350 
ملي�ار دين�ار عراقي ،لك�ن فوجئنا بان 
تكون مبالغ صندوق االسكان هذه السنة 
ه�ي 50 ملي�ار دينار فقط وهي نس�بة 
قليل�ة جدا تص�ل الى 17 % وس�يضعنا 

ذلك في موق�ف حرج امام المواطن في 
كيفي�ة توفير هذه االم�وال المخصصة 
ان  علم�ا  الس�كنية  الوح�دة  إلنش�اء 
صندوق االسكان من المشاريع المهمة 
والتي كان لها دورا كبيرا في مس�اعدة 

المواطنين ،حيث م�ول عام 2014 اكثر 
م�ن 32 ال�ف وحدة س�كنية وه�و عدد 
كبير، لكن هن�اك ارادة حقيقية من قبل 
الصندوق لتقديم المس�اعدة للمواطنين 
من خ�الل تقدي�م  مقترح ال�ى مجلس 
الوزراء باالقتراض م�ن البنك المركزي 
العراق�ي ومص�رف الرافدين والرش�يد 
على ان تتحمل الحكومة الفوائد ونتعهد 
بإعادة المبلغ بعد تيسر المبالغ بإعادته 
من قب�ل المواطنين ونطم�أن المواطن 
العراق�ي ان الصن�دوق سيس�تمر ف�ي 

تقديم القروض الميسرة”.
ولف�ت وزير اإلعمار واإلس�كان في 
حديثه للمس�تقبل العراقي: إلى تشكيل 
“لجان إلعادة اعم�ار المناطق التي يتم 
تحريرها من عصابات داعش المجرمة 
الت�ي كان لها دورا كبيرا في دمار البنى 
التحتي�ة في مج�ال الطرق والجس�ور 
حي�ث وصل عدد الجس�ور المدمرة في 
ثالث محافظات الى 65جسرا وهو عدد 
كبير ال تس�تطيع اي جهة اعادة اعماره 
اال بع�د مرور خمس س�نوات ، لكن بعد 
التف�اوض م�ع مجلس ال�وزراء ، صدر 
قرار بتخصي�ص صندوق خاص العادة 

اعم�ار تل�ك المحافظ�ات بقيم�ة 500 
ملي�ار دينار عراقي وت�م فتح الصندوق 
ام�ام دول العالم المتبرعة إلعادة اعمار 

تلك المحافظات بعد تحريرها”.
وق�ال الخيكاني في معرض حواره : 
أن “قضية الوزارات تتمثل في ان يكون 
الوزير هو الراعي االس�اس  ألي وزارة 
كل�ف به�ا ونحن مس�تعدون  الدارة اي 
ملف م�ن الملف�ات وس�نوظف خبرتنا  
الت�ي اكتس�بناها في مجل�س محافظة 
كرب�الء لدورتي�ن ف�ي مج�ال االعم�ار 
عم�ل  لصال�ح  االقتصادي�ة  واللج�ان 

الوزارة وشركاتها كافة.
وف�ي رد الس�يد الوزير على س�ؤال 
صن�دوق  ح�ول  العراق�ي  المس�تقبل 
المخصص�ة  والمبال�غ  االس�كان 

للمواطنين قال : 
ان القروض ستمنح بدون اية فوائد, 
فضال عن الغاء ش�رط الكفيل الضامن, 
اش�ار الى رفع توصيات ال�ى الحكومة 
بش�ان زي�ادة مبلغ الق�رض ليكون 50 

مليون دينار.
وقال الخيكاني أن »صندوق االسكان 
باشر بمنح القروض المالية للمواطنين 
الراغبي�ن ببن�اء وح�دات س�كنية له�م 
بواق�ع 35 ملي�ون دينار للمس�تفيدين 
ف�ي محافظة بغ�داد, و30 مليون دينار 

للمحافظات االخرى«.
ولف�ت الخيكاني ال�ى أن »القروض 
التي ستمنح للمواطنين ستكون خالية 
من أي فوائد مالية, كما انها س�وف لن 
تخضع لشرط تقديم الكفيل الضامن«, 
كاشفا في الوقت ذاته, عن تقديم مقترح 
الى رئاس�ة الوزراء يقضي بزيادة مبلغ 

القرض الى 50 مليون دينار.
وس�بق لوزير االعمار ان كش�ف عن 
خط�ة أعدتها ال�وزارة  بهدف ايجاد حل 
لمشكلة الس�كن من خالل تنشيط عمل 
صندوق االس�كان، وبمقترحات قدمت 
الى مجلس الوزراء برفع س�قف المبلغ 
المخص�ص للمواطنين م�ن 30 مليون 
دين�ار ع���راق�ي ال����ى 50  ملي�ون 

دينار عراقي.
وخل�ص وزي�ر اإلعم�ار واإلس�كان 
بالق�ول أن “مكت�ب كرب�الء ه�و مكتب 
لجميع المحافظات وليس لكربالء فقط 
وهن�اك لقائي�ن م�ع المواطني�ن،  ي�وم 
االربع�اء ف�ي بغداد والس�بت في كربالء 
لمقابلة المواطنين و يوم السبت الماضي 
ت�م مقابلة اكث�ر من 720 ش�خصا وهو 
عدد كبير استمر من الساعة الثامنة حتى 
الخامس�ة عص�را وهي طلبات بس�يطة 
للمواطنين نس�تطيع ايصاله�ا الى بقية 

الوزراء للتوقيع عليها”  .

وزير اإلعامر: مجيع دول العالـم بنيت باالستثامر ونحتاج لترشيعات تقلل الروتني

وضعـنـا خلـيـة طواريء 
لمـعـرفــة كــيــفـيـــة 
معالجة االزمة المالية

هناك مفاوضات مع عدد 
من الشركات العالمية لبناء 

مجمعات سكنية باآلجل

تعد وزارة االسكان واالعمار من الوزارات المهمة والتي لها دوركبير في اعادة اعمار 
العراق والبنى التحتية للبالد، اضافة الى دورها الرئيس في توفير السكن المالئم 
لكل شرائح المجتمع، فضال عن مشاريع الطرق والجسور وإعادة تأهيل الطرق الخارجية.... 
ولتسليط الضوء على عمل الوزارة وخططها المستقبلية كان لـ »المستقبل العراقي« حوارا 

صريحا مع وزير االعمار واالسكان طارق الخيكاني .. فيما ياتي نصه:

حاوره / علي ابـــراهيـم 
تصوير / سلمان الشرع

أعل�ن وزي�ر اإلعمار واإلس�كان، 
أم�س الثالث�اء، ع�ن تعدي�ل جدي�د 
لتعليمات اإلقراض من دائرة صندوق 
تمك�ن  لل�وزارة  التابع�ة  االس�كان 
المس�تفيد اختيار اح�دى طريقتين 

لتسلم دفعات القرض.
الطريق�ة األول�ى يت�م فيها دفع 

قب�ل  م�ن  دفعتي�ن  عل�ى  الق�رض 
الصن�دوق وتس�لم الدفع�ة األول�ى 
وقدره�ا %80 م�ن مبل�غ الق�رض 
مرحل�ة  إنه�اء  بع�د  للمس�تفيد 
أم�ا  مس�قف(  )هي�كل  التس�قيف 
الدفع�ة الثاني�ة وقدره�ا %20 من 
مبل�غ الق�رض فُتس�لم عن�د إكمال 

المس�تفيد أعم�ال االنه�اءات والتي 
تش�مل الماء والكهرباء والش�بابيك 
وص�ب األرضي�ات ووض�ع إطارات 

األبواب وإكمال البياض. 
الطريق�ة الثاني�ة يت�م فيها دفع 
الق�رض على ث�الث دفع�ات الدفعة 
%35 م�ن مبل�غ  األولي�ة وقدره�ا 

القرض عند إكمال المستفيد مرحلة 
الثاني�ة وقدره�ا  الباتل�و والدفع�ة 
%45 م�ن مبلغ الق�رض عند إكمال 
المس�تفيد مرحلة التسقيف )هيكل 
مس�قف( والدفع�ة الثالث�ة وقدرها 
%20 م�ن مبلغ الق�رض عند إكمال 

المستفيد مرحلة االنهاءات ايضاً.

تعليامت جديدة ملنح قروض صندوق اإلعامر واإلسكان

بدأنـا بخطـوات إلعــادة الـوزارة الى الواجهة تتمثل في المشاركة 
مـع شـركـات الـقـطـاع الـخـاص العالـمـيـة
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        المستقبل العراقي / وكاالت

الختامي�ة  السياس�ية  الجلس�ة  انطلق�ت 
للمؤتم�ر الوطن�ي اليمن�ي بكلم�ة لزعي�م 
الحوثي�ن عب�د املل�ك الحوث�ي بالعاصم�ة 
صنعاء ونوه الناطق الرسمي باسم املؤتمر 
الوطني، إىل أهمية املؤتمر«التاريخي » لدوره 

يف تقرير مصري املرحلة القادمة بالبالد.
وهاج�م رئي�س املجل�س الس�يايس ألنصار 
الله، ومستش�ار الرئيس املس�تقيل، صالح 
الصم�اد، الق�وى السياس�ية باليم�ن، التي 
تريد احتواء الس�لطة واالنفراد بها، وتحمي 
الفس�اد، وترفض رشاكة الق�وى الثورية يف 

إنقاذ البلد من الفساد واملفسدين.
وتاب�ع قائال:« أفش�لت ه�ذه الق�وى ثورة 

الش�عب اليمني يف ع�ام 2011 وانقلبت عىل 
املبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني 
حتى جاءت ث�ورة 21 أيلول التي حاولت مد 

يدها للجميع.
 ولك�ن القوى السياس�ية يف الب�الد »النافذة 
الفاس�دة واصلت ترصفاتها الت�ي تريد بها 
خدمة مصالحها والنظرة الحزبية الضيقة، 
وحاولت تمرير مخطط�ات تهدف إىل تدمري 
وتمزيق البالد خدمة ملصالحها، لكن اللجان 

الثورية تصدت لهذه املخططات«.
وفش�لت االجتماعات الت�ي يجريها املبعوث 
األمم�ي جمال بنعمر بن األح�زاب اليمنية، 
يف حل األزمة الناجمة عن اس�تقالة الرئيس 
الجنوب�ي«  »الح�راك  والحكومة.وانس�حب 
يف اليم�ن وح�زب »املؤتمر الش�عبي العام« 

من حوار القوى السياس�ية برعاية املبعوث 
األممي جم�ال بنعمر يف صنعاء بش�أن حل 

األزمة السياسية يف البالد.
ون�ر الحراك، وه�و أحد املكون�ات املوقعة 
عىل اتفاق الس�لم والراك�ة، بيانا الجمعة 
30 كان�ون الثاني دعا في�ه إىل إعادة الوضع 
إىل م�ا قبل اجتياح الحوثين العاصمة يف 21 

أيلول املايض.
وكان الرئي�س عب�د رب�ه منص�ور ه�ادي 
قدم اس�تقالته للربملان يف رس�الة رس�مية، 
غ�ري أن الربمل�ان رف�ض قب�ول االس�تقالة 
وتح�دث الرئي�س اليمني يف بيان اس�تقالته 
عن املس�تجدات التي ظهرت بع�د 21 أيلول 
امل�ايض، يف إش�ارة من�ه إىل قي�ام الحوثين 

بالسيطرة عىل العاصمة صنعاء.

محكمة بداءة كركوك
العدد 166/ب2015/3

اىل / املدعى عليهم كل من :
1 � معروف حسن رضا

2 � مصطفى حسن رضا 
3 � مهيبة حسن مصطفى 

4 � نزاهة حسن رضا 
5 � برى حسن رضا

6 � جودة زين العابدين عمر
7 � كلسن زين العابدين عمر 

8 � خديجة الحاج محمود 9 � عمر الحاج محمود
اقام املدعي�ان / )عمار احمد كاظ�م( و )وهبي عباس عيل( 
الدع�وى املذك�ورة اعاله لدى ه�ذه املحكمة ويطلب�ان فيها 
الحك�م بتمليكهم�ا العق�ار املرق�م 499/106 مقاطع�ة 53 
خاص�ة  تيماري مناصفة بينهما لس�بق رشائ�ه منكم ببدل 
نقدي قدره )خمس�ة وعرون مليون دينار عراقي( بتاريخ 
2014/7/1 بعق�د ش�فوي وملجهولية مح�ل اقامتكم تقرر 
تبليغكم اعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميتن بموعد املرافعة 
ي�وم 2015/2/17 وعند عدم حضورك�م او من ينوب عنكم 

ستجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض عواد حسن ياسن

فقدان
الش��اب  فق���د 
زي�دون عب�د الله 
حسي��ن  خل��ف 
الجب�وري بتاريخ 
 2014  /  6  /  11
يف منطق�ة الديوم 

غرب تكريت ، يعمل ضابطا يف الجيش 
العراق�ي ، اوصافه متوس�ط القامة ، 
اس�مر حنطي ، لون الع�ن بني ، لون 
الش�عر اس�ود ، فعىل م�ن تتوفر لديه 
معلومات عنه ابالغ الجهات الرس�مية 

بذلك .

القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنح الشامية 
العدد 336/ج/2014

اعالن
اىل املتهم الهارب رسول صاحب كاظم

املرقم�ة 336/ج/2014  بالدع�وى  التهامك 
وفق احكام املادة 1/459/ش�كوى املشتكي 
وهروب�ك  الحس�ن  عب�د  ن�ارص  حس�ن 
ومجهولية مح�ل اقامتك ق�رر تبليغك اعالنا 
عن طريق النر بواسطة صحيفتن محليتن 
للحض�ور امامها يف موعد املحاكمة املصادف 
2015/3/2 الساعه التاسعه صباحا الجراء 
محاكمتك يف حالة عدم حضورك سوف تجري 

بحقك غيابا وعلنا
القايض

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنايات القادسية 

العدد 146/ج/2015
اعالن

اىل املتهم الهارب سعد راشد فنيح
التهامك يف الدعوى الجزائية املرقمة 146/ج/2015 
الخاصة باملش�تكي امري طالب نور وجماعته وفق 
اح�كام املادة 441/عقوب�ات ولهروبك ومجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتن 
محليت�ن بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
2015/3/26 ويف حالة عدم حضورك سوف تجري 

املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض

فقدان
الهوي�ة  من�ي   فق�دت 
وزارة  م�ن  الص�ادرة 
غ�از  رشك�ة  النف�ط 
مالح�ظ   . م  الجن�وب 
فني باسم)محمد قاسم 
وادي( ع�ىل م�ن يعث�ر 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
هوي�ة  من�ي   فق�دت 
الطالب )عبد الله حامد 
عبد الله( الصادرة من 
التقن�ي برصة  املعه�د 
ع�ىل م�ن يعث�ر عليها 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

فقدان

فقدت مني  هوية الطالب 

)احمد مهدي ضي��دان(

الصادرة من املعهد التقني 

يف الب�رصة قس�م املكائن 

واملعدات فرع التربيد عىل 

من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.

رقم االخطار
2014/449

اعالن
م�ن / محكمة ق�وى االمن الداخ�يل املنطقة 

الخامسة بالبرصة

اىل / املتهم الهارب )الرطي وليد عبود داخل(  
املنسوب اىل قيادة  رشطة محافظة البرصة ملا 
كنت متهم�ا وفق امل�ادة 35/ق.ع.د  رقم 14 
لس�نة 2008 الختالس�ك املس�دس الحكومي 
املرق�م )    ) GNY 532 ن�وع كل�وك مع كافة 

ملحقاته مع )30( اطالقه من نوعه.
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى 
االم�ن الداخ�يل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خالل مدة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق هذا 

رقم االخطار
2014/30

اعالن
م�ن / محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطقة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املتهم الغائب )ش.م خالد س�عيد معارج  (  املنس�وب 
اىل  رشط�ة   البرصة مل�ا كنت متهما وفق امل�ادة 5/ق.ع.د  
رق�م 14 لس�نة 2008 لغياب�ك ع�ن مقر عملك م�ن تاريخ 

2012/7/17 ولحد االن 
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تحرض امام محكمة ق�وى االمن الداخيل للمنطقة 
الخامسة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق 
هذا االع�الن يف محل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهمة املوجهة 
ضدك وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا 
وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفن 
العمومي�ن الق�اء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب سلطة حكومية وإلزام االهلين الذين يعلمون بمحل 
اختفائك باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة 69 /اوال 
وثانيا وثالثا ورابعا م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
2014/458

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرصة

اىل / املتهم الهارب )الرطي صادق جمعة عطيوي(  املنسوب 
اىل قي�ادة  رشطة محافظة الب�رصة ملا كنت متهما وفق املادة 
37/اوال وثاني�ا م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 لتس�ببك يف 
حص�ول االرضار بالعجل�ة الحكومية املرقم�ة )1777( نوع 

كيا بوكس. 
وبم�ا ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغ�ك بهذا االعالن 
ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة ق�وى االمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ تعليق 
ه�ذا االع�الن يف مح�ل اقامت�ك وتجيب ع�ن التهم�ة املوجهة 
ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحجز اموالك املنقولة والغ�ري املنقولة ويطلب من املوظفن 
العمومين القاء القبض عليك اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية وإلزام االهلين الذين يعلمون بمحل اختفائك 
باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة 69 /اوال وثانيا وثالثا 
ورابع�ا من قان�ون اصول املحاكم�ات الجزائي�ة لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية 

العدد 173/ج/2015
اعالن

اىل املتهم الهارب فاضل عباس حسن
التهام�ك بالدع�وى املرقم�ة 173/ج/2014 
وف�ق اح�كام امل�ادة 1/459/ ف .ع ولهروبك 
ومجهولي�ة محل اقامت�ك قرر تبليغ�ك اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن وع�ن ي�وم 
2015/3/12 موع�دا الجراء املحاكة ويف حالة 
عدم حضورك ستجري املحاكمة بحقك غيابيا 

ووفقا للقانون
القايض

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنح الديوانية 

العدد 166/ج/2015
اعالن

اىل املتهم الهارب زاهد حسون ضايع
التهام�ك بالدع�وى املرقم�ة 166/ج/2015 
ولهروب�ك  .ع  341/ف  امل�ادة  اح�كام  وف�ق 
ومجهولي�ة محل اقامت�ك قرر تبليغ�ك اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن وع�ن ي�وم 
2015/3/17 موع�دا الجراء املحاكة ويف حالة 
عدم حضورك ستجري املحاكمة بحقك غيابيا 

ووفقا للقانون
القايض

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص

العدد 742
اعالن

اىل املفقود حيدر مقداد مهدي صالح يس�كن الخالص / 
حي الحسن 

بتاريخ 2015/1/28 قدم لنا املدعو مقداد مهدي صالح 
والد املفقود حيدر مقداد مهدي صالح والذي فقد بتاريخ 
2014/6/12 وال�ذي يطل�ب في�ه اصدار حج�ة الحجر 
والقيموم�ة ويكون قيما عليك ل�ذا تقرر االعالن عن ذلك 
يف الصحف املحلي�ة فمن له حق االعرتاض مراجعه هذه 
املحكمة خالل ثالث�ة يام من تاريخ هذا االعالن وبخالف 
ذلك سوف تصدر املحكمة حجة الحجر والقيمومة وفقا 

للقانون
القايض

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 
محكمة بداءة البياع

العدد 2006/ب/2014
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه ميث�م رض�ا خوج�ه مدي�ر ف�رع عجمان 
االماراتية مجهول محل االقامة 

اقام املدعي عالء ش�ون املشايخي ذات مس�ؤولية محدودة 
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اع�اله لدى هذه املحكمة 
يطالب�ك فيه�ا بتاديت�ك مبل�غ مق�داره ع�رة االف دوالر 
امريك�ي وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ وتاييد املجلس البل�دي انتقال�ك اىل جهة مجهولة 
قرر تبليغ�ك بصحيفتن محليتن يوميت�ن بموعد املرافعة 
يوم 2015/2/3 الس�اعه التاس�عه ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق القانون
القايض

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

مديرية االحوال الشخصية يف املدائن
العدد/110/ش/2015
التاريخ/2015/1/29

اعالن
اىل / املفقود حازم حامد مراد

اقامت املدعية) رش�ا كريم مراد( الدعوى الرعية 
املحكم�ة  ام�ام ه�ذه  املرقم�ة  110/ش/2015 
ضد دائرة رعاي�ة القارصين طالب�ة باثبات وفاتك 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ن محليت�ن بموع�د املرافع�ة املص�ادف 
2015/2/9 ويف ح�ال عدم حض�ورك  او من ينوب 
عنك قانونا سوف تنظر املرافعة بحقك غيابيا وفق 
القانون كما تطلب املحكمة من كل مواطن لديه اي 

معلومات مراجعة املحكمة باملوعد املذكور.
القايض
سعدون عبادة عبود

تعل�ن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة احدى تش�كيالت وزارة الكهرباء عن اعادة اعالن 
املناقص�ة كم�ا يف الجدول ادناه وذلك حس�ب ال�روط واملواصفات الفنية التي يمك�ن الحصول عليها من 
مقر املديرية العامة/ قس�م الشؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة/ تقاطع الطويسة فعىل اصحاب 
الركات واملكاتب االختصاصية املس�جلن بصورة رس�مية والراغبن باملش�اركة تقديم عطائاتهم عىل ان 
يكون العطاء يف ظرفن منفصلن مختومن ومؤرش عليهما رقم املناقصة وعنوانها واس�م الركة واملكتب 

والعنوان الكامل مع ذكر الربيد االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل عرض عىل االغلفة وكما ييل:
الظرف االول : يتضمن العرض الفني الذي يحتوي عىل املواصفات املبينة يف رشوط ووثائق املناقصة مؤيدة 

بختم الركة او املكتب مع مستمسكات الركة املذكورة يف وثائق املناقصة.
الظرف الثاني : يتضمن العرض التجاري ش�امال س�عر املواد مع التامينات االولية عىل ش�كل صك مصدق 
او خط�اب ضم�ان صادر من مرصف عراقي معتمد بمبلغ )79,122( تس�عة وس�بعون الف ومائة واثنان 
وعرون دوالر عىل ان تس�تكمل اىل )5%( عند االحالة وقبل توقيع العقد وسوف يهمل العطاء غري املستويف 
للروط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترسو عليه 

املناقصة اجور نر االعالن علما بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
وملعرف�ة  التفاصي�ل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء    www .moelc.gov.iq ولالجابة عىل 

trading@gdeepbasra.com االستفسارات مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني

وزارة العمل والشؤون االجتماعية
دائرة الحماية االجتماعية

القسم / املوارد البرية
امر اداري

استنادا اىل الصالحيات املخولة لنا وعمال باحكام 
الفقرة 3 من املادة 37 من قانون الخدمة املدنية 
رقم 24 لس�نة 1960 املع�دل وبالنظر النقطاع 
الس�يد عمر عدن�ان عبدالل�ه املوظ�ف بعنوان 
مالحظ فني يف دائرتنا / قسم الخدمات االدارية 
واملنس�ب للعمل يف قسم الحماية االجتماعية / 
صالح الدي�ن تقرر اعتبارا املوماالية مس�تقيال 
م�ن الوظيفة ابت�داءا م�ن تاري�خ االنقطاع يف 
2014/9/1 والنؤي�د ب�راءة ذمت�ه م�ن اموال 

الدولة قد تعلق االمر بهذه الدائرة
سالم جمعه عبد الصاحب
املدير العام

القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة جنايات القادسية 
العدد 167/ج/2015

اعالن
اىل املتهم الهارب ماجد عباس احمد لفته 

التهام�ك يف الدعوى الجزائي�ة املرقمة 167/
ج/2015 الخاص�ة باملش�تكي ميث�م طالب 
ناه�ي وف�ق اح�كام امل�ادة 444/عقوب�ات 
ولهروب�ك ومجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بواس�طة صحيفتن محليتن 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صب�اح يوم 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف   2015/3/30
سوف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب 

االصول
القايض

الموادرقم المناقصةت
اسم 

المحطة
مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلق

15/2/18/1189 s
 Mechanicals

spare parts
25/2/2015الكحالء

 3.956.132.46
ثالثة ماليين 

وتسعمائة وستة 
وخمسون  الف 
ومائة واثنان 

وثالثون دوالر 
وستة واربعون 

سنت

اعادة اعالن
 1000.000
مليون دينار

حتسني زكي سالـم
املدير العام وكالة

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية

اعادة اعالن مناقصاتيف البرصة

اليمن: احلوثيون يمهلون القوى السياسية 
ثالثة أيام إلجياد حل

رفضوا االنفراد بالسلطة
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امانة   الوزراء تعتزم التعاقد إلنشاء عيادات طبية جمانية
    بغداد/المستقبل العراقي

ت�رأس وزي�ر العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة محم�د ش�ياع 
الس�وداني وفد الع�راق لحض�ور اجتماعات ال�دورة ) 53 ( للجنة 
التنمي�ة االجتماعية التابعة للمجل�س االقتصادي واالجتماعي في 
مبن�ى االم�م المتحدة ف�ي مدينة نيوي�ورك للفترة م�ن 13-4 من 
الش�هر الجاري .وس�يتم خالل االجتماعات عرض خالصة لبرامج 
الوف�د العراقي في مج�االت ) مكافحة الفق�ر ، ذوي االحتياجات 
الخاص�ة و تطوي�ر برام�ج التربي�ة ( ، ف�ي ظل الظ�روف االمنية 
واالقتصادية التي يمر بها العراق ومس�توى التحديات التي تواجه 
مس�يرته المستقبلية .يذكر ان العراق تم انتخابه عضواً في اللجنة 
االجتماعية مما تمثل فرصة قيم�ة لرفد التجارب الوطنية بأحدث 
السياس�ات والمبادرات الراعية لحقوق االنس�ان والتي من شأنها 
تعزيز خيارات التنمية المس�تدامة وتحقيق الظروف الموضوعية 

نحو حياة كريمة في مجتمع مستقر .

       البصرة/المستقبل العراقي

اعلن�ت لجن�ة المنافذ الحدودية ف�ي مجلس محافظ�ة البصرة عن 
مباش�رتها بتطبيق القانون الذي اصدره مجل�س المحافظة والقاضي 
بمنع دخول محصول الطماطم المس�تورد عبر منافذ المحافظة خالل 
موس�م تس�ويق المحصول دعما للمنتوج المحلي.وقال رئيس اللجنة 
مرتضى الش�حماني,إن “حكومة البصرة المحلية قررت اغالق منفذي 
س�فوان والش�المجة أمام تدفق محصول الطماطم المس�تورد لغاية 
ال� 30 من ش�هر اذار المقبل واالكتفاء بالمحص�ول المنتج في مزارع 
المحافظة، مش�يرا الى ان “المجلس اش�ار في قراره االخير الى ان أي 
نقص في محصول الطماطم سيدفع االخير الى فتح الحدود امام دخول 
ذل�ك المحصول وحتى اكتف�اء الس�وق المحلي”.وكان العش�رات من 
المزارعين قد اغلقوا ,صباح امس االول االحد, منفذ س�فوان الحدودي 

احتجاجا على دخول محصول الطماطم المستورد الى البصرة.

العراق يشارك بإعامل الدورة الـ53 للجنة 
التنمية يف االمم املتحدة

منع دخول حمصول الطامطم املستورد 
عرب منافذ البرصة

    بغداد/المستقبل العراقي 
 

كش�فت دائرة ش�ؤون المواطنين 
والعالقات العامة ف�ي األمانة العامة 
لمجل�س الوزراء,ام�س الثالثاء,ع�ن 
عزمه�ا التعاق�د م�ع منظم�ة داري 
االنس�انية لإلغاث�ة والرعاية ألطبية, 
إلنش�اء العي�ادات الطبي�ة المجاني�ة 
ف�ي بغ�داد والمحافظ�ات، على غرار 
العي�ادات القانوني�ة المجاني�ة الت�ي 

أطلقتها الدائرة في وقت سابق.
ش�ؤون  لدائ�رة  بي�ان  وق�ال 
لمس�تقبل  ا ” تلقته , طنين ا لمو ا
العراق�ي”, أنه�ا” بحثت  م�ع رئيس 
اإلنس�انية  داري  منظم�ة  وأعض�اء 
لإلغاث�ة والرعاي�ة الطبي�ة، اآللي�ات 
الخاص�ة بتنفي�ذ عق�د ش�راكة بي�ن 
الدائ�رة والمنظم�ة إلنش�اء العيادات 
الطبي�ة المجاني�ة عن طريق أقس�ام 
بغ�داد  ف�ي  المواطني�ن  ش�ؤون 
والمحافظ�ات، عل�ى غ�رار العيادات 
القانوني�ة المجاني�ة الت�ي أطلقته�ا 

الدائرة في وقت سابق.
م�ن جانب�ه, اش�اد المدي�ر العام 
لدائرة ش�ؤون المواطنين والعالقات 
العامة محمد طاهر التميمي, بالجهد 
الخدم�ات  خ�الل  م�ن  المضاع�ف 
المنظم�ة  تقدمه�ا  الت�ي  اإلنس�انية 
وأعضائه�ا إلى المواطني�ن النازحين 
طري�ق   ع�ن  المتعفف�ة  والفئ�ات 
الحم�الت التي تنظمها، مش�دداً على 
ديمومة الصلة والعالقة بين الحكومة 
ومنظمات المجتمع المدني بما يخدم 

المواطن العراقي.
 وقدم مدير المنظمة الس�يد عالء 

عبد الس�ادة إيجازاً ع�ن طبيعة عمل 
الت�ي  الوحي�دة  والعي�ادة  المنظم�ة 
تمتكلها في محافظة بغداد، فضالً عن 
اإلمكانيات المتوفرة لدى العيادة من 
كوادر ومعدات طبي�ة من أجل تقييم 

الموقف م�ن أجل المباش�رة بإطالق 
مشروع العيادات في المحافظات.

المنظم�ة  أعض�اء  وأب�دى     
حرصه�م واندفاعهم الش�ديدين على 
تقديم الخدم�ات اإلنس�انية والطبية 

للمواطنين بعامة والنازحين والفئات 
الضعيف�ة بخاص�ة، وتوس�يع عم�ل 
المنظمة والعيادة على نطاق أوس�ع 
ليق�دم الخدم�ات إل�ى ع�دد أكبر من 

الفئات المستهدفة.

   واتف�ق الجانب�ان عل�ى تش�كيل 
فري�ق عم�ل مش�ترك للوص�ول إل�ى 
رؤى مش�تركة ورف�ع التوصيات إلى 
المراجع اإلدارية العليا للحصول على 

الموافقات إلطالق المشروع.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن وزير اإلعمار واإلس�كان طارق 
الخيكان�ي ان ش�ركة المعتص�م العامة 
التابعتي�ن  وبإش�راف دائ�رة االس�كان 
لل�وزارة باش�رتا بتنفي�ذ مجم�ع ش�ط 
العرب /3 السكني في محافظة البصرة 

وبكلفة ) 235( مليار .
وقال الخيكاني في بيان صحفي ، ان 
“ مجمع شط العرب/3 السكني يحتوي 
عل�ى ) 1176( وح�دة س�كنية ويش�يد 
على مس�احة تبلغ ) 116( دونما ، وهو 
س�ابع مجمع س�كني تنفذه الوزارة في 
المحافظ�ة والرابع م�ن نوع��ه لصالح 

مؤسسة الشهداء “.
وتاب�ع ان “ المجم�ع الس�كني يضم 
عم�ارات س�كنية بواق�ع ) 49 ( عمارة 
موزع�ة عل�ى ) 1176 ( وحدة س�كنية 
 A&B ( وبنوعين من العمارات السكنية
 )  216  ( بمجم�وع   A األول  الن�وع   ،  )

وح�دة س�كنية وبواقع أربع ش�قق في 
كل طابق ، أما الن�وع الثاني B بمجموع 
)960( ش�قة بواقع ) 4 ( ش�قق ف���ي 

كل طابق “. 
وبين ان “ المجمع يحتوي ايضا على 
مصاع�د كهربائي�ة عدد 2 ل�كل عمارة ، 
إضافة ال�ى األبنية الخدمي�ة والمتمثلة 
ب� ) مدرس�ة أبتدائية – مدرس�ة ثانوية 
– مرك�ز صح�ي  – روض�ة وحضان�ة 
– جام�ع – أس�واق عصري�ة – مرك�ز 
ترفيه�ي – مجلس بل�دي – غرفة حرس 
واس�تعالمات – دار لرعاي�ة األيت�ام – 
م�ول تج�اري ( ، أضافة إلى الش�بكات 
الخدمية ) شبكة الماء الصافي والحريق 
– ش�بكة السقي – ش�بكة مجاري مياه 
األمطار – ش�بكة مجاري المياه الثقيلة 
– شبكة الكهرباء الخارجية والداخلية – 
ش�بكة الهاتف – شبكة الطرق ومواقف 
الخارجية وأعمال  السيارات والمماشي 

التشجير (.

االعامر تبارش بتنفيذ جممع شط العرب 
السكني بكلفة 235 مليار دينار

     بغداد/ المستقبل العراقي 

نظمت رئاسة ألجامعه المستنصرية, 
ن�دوة ع�ن دور األس�تاذ الجامع�ي ف�ي 
مكافحة ظاهرة الفس�اد بمشاركة عدد 

من الباحثين وأساتذة الجامعة.
مح�اور  ث�الث  الن�دوة  وتضمن�ت 
التوعي�ة  ف�ي  األس�تاذ  دور  ع�ن  األول 

والتثقيف, واألستاذ الجامعي 
والمسؤولية الوطنية , ودور 
النزاهة في مكافحة الفساد.

ل�وزارة  بي�ان  وبحس�ب 
والبح�ث  العال�ي  التعلي�م 
تلقته”المس�تقبل  ألعلم�ي, 
العراقي”, ف�أن “الندوة التي 
أقيم�ت بالتع�اون م�ع هيئة 
النزاه�ة, ته�دف إل�ى تب�ادل 
المعلومات م�ن اجل القضاء 
عل�ى ه�ذا الظاه�رة وكيفية 
المش�اكل ووض�ع  معالج�ة 

الحل�ول والمقترح�ات لغ�رض االرتقاء 
ورف�ع  والخدم�ي  اإلداري  بالجان�ب 

المستوى العلمي”.
الفس�اد  مفه�وم  الن�دوة  وتناول�ت 
اإلداري والمالي ل�دى المجتمع العراقي 
، ومظاه�ره وانتش�اره عالمي�ا وكيفية 
اتخاذه مناهج علمي�ة وممنهجة, ودور 
الحكوم�ة االلكترونية في لح�د من تلك 

الظاهرة.

املستنرصية تنظم ندوة عن دور األستاذ اجلامعي 
يف مكافحة ظاهرة الفساد

     بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التربي�ة، امس الثالثاء، 
عن بدء االمتحانات الخارجية التمهيدية 
الثالث متوس�ط والس�ادس  للصف�وف 
االع�دادي، مش�يرة ال�ى ان اكث�ر م�ن 
47 ال�ف طال�ب وطالب�ة ش�اركوا بهذه 

االمتحانات.
باس�م  الرس�مي  المتح�دث  وق�ال 
الوزارة سالمة الحسن ، ان “االمتحانات 
الثالث  التمهيدية للصف�وف  الخارجي�ة 
ب�دات  االعدادي�ة  والس�ادس  متوس�ط 
اعتب�ارا من الي�وم”، مبينة ان “اكثر من 
47 الف طال�ب وطالبة قد ش�اركوا في 

هذه االمتحانات”.
وأضاف�ت الحس�ن ان “161 مرك�زا 
م�ن  طالب�ا  و621  ال�ف   16 اس�تقبل 
الصفوف الس�ادس االعدادي، فضال عن 
اس�تقبال 655 مركزا ل��30 الف و679 

طالبا للصفوف المتوسطة”.
وأش�ارت الحس�ن ال�ى ان “الوزارة 
اس�تقبلت الط�الب بع�د انهائه�ا كاف�ة 
االس�تعدادات الخاصة بهذه االمتحانات 
االختصاص�ي  االش�راف  كم�ا وجه�ت 
لمتابع�ة المراكز”، الفت�ة الى ان “وقت 
ال�دوام س�يبدأ م�ن الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ولم�دة ثماني�ة ايام”.واعلن�ت 
وزارة التربي�ة ف�ي الثان�ي من تش�رين 
الثان�ي 2014، ع�ن موع�د ب�دء التقديم 
لالمتحان�ات الخارجية للعام الدراس�ي 
2015-2014، مش�يرة ال�ى ان ضوابط 
التقدي�م لالمتحان�ات الخارجي�ة للعام 

الماضي ستسري ايضا للعام الحالي.

الرتبية تعلن بدء 
االمتحانات اخلارجية 

التمهيدية
    بغداد/المستقبل العراقي

اس�تثمار  هيئ�ة  أعلن�ت 
بغ�داد، عن مباش�رة ش�ركة 
)االمك�و( بإنش�اء مش�روع 
بمط�ار  الع�راق(،  )بواب�ة 
المثنى، وأكدت أن معدل سعر 
الوحدة الس�كنية يتراوح من 
)225 إل�ى 340( أل�ف دوالر، 
فيما أشارت إلى كلفة الوحدة 
ستسدد على شكل دفعات من 

مراحل البناء.
وقال رئيس الهيئة ش�اكر 
الزاملي ، إن “شركة )اآلمكو( 
ب�دأت بتنفيذ مش�روع بوابة 
العراق الس�كني بع�د تجاوز 

المعوق�ات التي كان�ت تعيق 
تنفيذ المشروع والتي أهمها 
للش�ركة  االرض  تس�ليم 
المنف�ذة بع�د أن اس�تطاعت 
الهيئة تخليته�ا من الوحدات 
العس�كرية التي كانت تشغل 
أرض المش�روع والواقع في 

مطار المثنى )سابقا(”.
أن  الزامل�ي،  وأض�اف 
عل�ی  يحت�وي  “المش�روع 
متكام�ل  س�كني  مجم�ع 
ال�ی  باإلضاف�ة  الخدم�ات 
ب�رج تج�اري وخدم�ات مثل 
التحتي�ة  والبن�ی  الم�دارس 
األخری”، مبيناً أن “مس�احة 
120 دونماً  تبل�غ  المش�روع 

وتحت�وي عل�ى 3000 وحدة 
سكنية مساحة الواحدة منها 
تتراوح بين 100 و120 و150 

متراً”.
أن  إل�ى  الزامل�ي  وأش�ار 
“أس�عار الوح�دات الس�كنية 
تت�رواح م�ن )225 الى 340( 
أل�ف دوالر، ويس�دد المبل�غ 
على شكل دفعات على مراحل 
البن�اء”، مؤك�داً أن “الحج�ز 

مفتوح لجميع المواطنين”.
اس�تثمار  هيئ�ة  وكان�ت 
بغداد، حّملت في، )العش�رين 
من أي�ار 2014(، أمانة بغداد 
مس�ؤولية  المالي�ة  ووزارة 
مش�روع   46 تنفي�ذ  تأخي�ر 

مبين�ة  بالعاصم�ة،  س�كني 
أن تل�ك المش�اريع التي تبلغ 
كلفتها ثالثة ملي�ارات دوالر 
يمك�ن أن تس�هم بح�ل جزء 
كبير من أزمة الس�كن والحد 
من البطالة وإنعاش االقتصاد 

الوطني.
يعان�ي  الع�راق  أن  يذك�ر 
نظ�راً  خانق�ة  س�كن  أزم�ة 
لتزاي�د عدد س�كانه، قياس�اً 
بع�دد المجمع�ات الس�كنية، 
إضاف�ة إل�ى عج�ز المواطن 
ذي الدخل المح�دود عن بناء 
وح�دة س�كنية خاص�ة ب�ه، 
بس�بب غالء األراضي ومواد 

البناء.

استثامر بغداد تبارش بمرشوع »بوابة العراق« السكني

      بغداد/المستقبل العراقي

دع�ت وزارة النفط، امس الثالثاء، 
حصته�م  اس�تالم  ال�ى  المواطني�ن 
الوقودي�ة من م�ادة النف�ط االبيض 

بموجب البطاقة الجديدة المرقمة 
3، فيما اش�ارت إلى ايقاف العمل 

بالبطاقة السابقة والمرقمة 9.
وق�ال المتحدث باس�م الوزارة 
عاص�م جهاد، ، إن ش�ركة توزيع 
اطلق�ت  النفطي�ة  المنتج�ات 
البطاقة المرقمة 3 وبكمية 50 لتر 

وبالسعر الرسمي 7500 دينار”.
ودع�ا المتحدث باس�م الوزارة 
المواطنين الى “استالم حصصهم 
م�ن المناف�ذ التوزيعي�ة اعتب�اراً 

من الي�وم الثالث�اء”، مش�يرا الى ان 
“الش�ركة اوقف�ت العم�ل بالبطاق�ة 

المرقمة 7 “.
ولفت المتحدث باسم وزارة النفط 
الى ان “الوزارة وزعت خالل موس�م 

الش�تاء الحال�ي 250 لتر م�ن النفط 
االبيض” .

الش�هر  النف�ط،  وزارة  ووزع�ت 
الماض�ي، الحص�ص الوقودي�ة م�ن 
مادة “النفط األبيض” لش�هر كانون 
األول الماض�ي، بموج�ب البطاقة 

التي تحمل الرقم 9 و7 .
يذك�ر أن وزارة النف�ط تتبن�ى 
م�ن  مح�ددة  حص�ص  توزي�ع 
أثن�اء  للمواطني�ن  المحروق�ات 
فص�ل الش�تاء، لتف�ادي أزمة في 
ه�ذا الجان�ب، خاص�ة م�ع زيادة 
الموجودة  المصافي  الطلب وقدم 
وتعرض أغلب الناقالت التي تنقل 
المش�تقات النفطية إل�ى عمليات 

مسلحة.

النفط تدعو املواطنني اىل استالم حصتهم الوقودية بموجب البطاقة اجلديدة
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الن�واح والنحي�ب ال�ذي صاحب مراث�ي التملّق 
للطاغي�ة الس�عودي كان جان�ب منه�ا مدفوع 
الثمن وجانب آخ�ر )يف الغرب( بإيعاز إرسائييل. 
ويف هذا السياق يجب ان نذكر اآلثام واإلنجازات 
الحقيقّية للملك الس�عودي إذ انه ش�كل سوابق 

وخرق محاذير.
أوالً، كان امللك عبدالله أّول ملك س�عودي يلتقي 
مبارشة مع مس�ؤول إرسائي�يل. لم تكن مبادرة 
»الحوار بني األديان« إالّ ستاراً لرشعنة التطبيع 
بني النظ�ام الس�عودي وبني الع�دّو اإلرسائييل. 
واملركز الذي افتتحه النظام يف فييّنا )والذي تهّدد 
النمسا بإغالقه بسبب القمع يف اململكة( ضّم يف 
مجلس إدارته إرسائيلّي�ًا متعّصباً )باإلضافة إىل 
مفتي الش�مال يف لبنان ال�ذي ال يبدو انه يمانع 
التطبي�ع م�ع الع�دّو اإلرسائي�يل ألن إس�الم آل 
الحري�ري متوائم مع الدول�ة الصهيونّية(. لكن 
احتف�االً خاّص�اً يف نيويورك للمركز الس�عودي 
جم�ع للمرّة األوىل بني ملك س�عودي ومس�ؤول 
إرسائي�يل )ش�معون برييز( لكن خل�ف األبواب 
املوص�دة، وُمنع املصّورون م�ن التقاط الصور. 
إن خرق الحظر السابق عىل اللقاءات بني حّكام 
اململك�ة ومس�ؤويل دول�ة الع�دّو ل�م يمنع عقد 
لقاءات س�ابقة بني مس�ؤولني يف االستخبارات 
واألمن القومي والدبلوماس�ّية الس�عودّية وبني 
مس�ؤولني عن دولة الع�دّو )ومندوبي جهازها 
التجّس�ي(. يعود التنس�يق ب�ني مملكة القهر 
ودول�ة الع�دّو إىل الس�تينيات ع�ىل أق�ل تقدير 
وكان التنس�يق يف حرب اليم�ن عميقاً ضد عدّو 
مش�رك، أراد الطرفان إنهاكه كي يتسّنى للعدّو 
توجي�ه رضبة قاصمة. هذه م�ن إنجازات امللك 

السعودي.
ثانياً، رفع امللك الس�عودي للم�رّة األوىل العالقة 
درج�ة  إىل  الصهيون�ّي  والع�دّو  نظام�ه  ب�ني 
التحال�ف العلني. وأصبحت العالقة الوطيدة بني 
النظامنينْ صلة وصل مع سياس�تهما الخارجّية 
م�ع الوالي�ات املتحدة. اكش�فت الطرف�ان بعد 
اقص�اء مب�ارك ان مصالحهم�ا وسياس�اتهما 
أق�رب بينهما مما ه�ي مع الحلي�ف األمريكي. 

حّث امللك الس�عودي ونتنياهو الرئيس األمريكي 
يومّي�اً يف لحظة حرجة ك�ي يحافظ بالقّوة عىل 
نظام مبارك. إن س�قوط مب�ارك دفع بالطرفنينْ 
للتنس�يق بينهم�ا يف كل الس�احة العربّي�ة وما 
بعدها تحت شعار »محاربة اإلرهاب«، والشعار 
صهيون�ي يف األس�اس للتغطي�ة عن ه�دف وأد 
حركة مقاومة وطنّية مسلّحة. لم ترتِق العالقة 
االس�راتيجّية بني الدولتنينْ كما أصبحت يف عهد 
املل�ك املُكنى بالعروبي. ه�ذه أيضاً من إنجازات 

امللك السعودي.
الس�عودي عبدالل�ه عه�د  املل�ك  دّش�ن  ثالث�اً، 
الفتن�ة املذهبّي�ة املفتوح�ة يف كل العالم العربي 
واإلس�المي. إن الفتنة الت�ي أطلقها لم يكن لها 
مثي�ل من ق�رون يف التاري�خ اإلس�المي. هذا ال 
يعن�ي ان العقدية الوّهابية والنظام الس�عودي 
كانا يأنفان التحريض املذهب�ي والطائفي لكن 
لم يس�بق ان تبّنت اململكة التحريض كسياس�ة 
خارجّي�ة وداخلّي�ة له�ا، وذل�ك بالتنس�يق مع 
أم�ريكا والع�دّو اإلرسائي�يل لخدم�ة أغراضهما 
ولتقوي�ض الدعم العربي واإلس�المي الش�عبي 
لحرك�ة املقاومة يف لبنان. طبعاً، إن تبّني الحكم 
الوّهاب�ي للفتن�ة الطائفّية واملذهبّي�ة يدخل يف 
صل�ب العقيدة املتطرّف�ة واملتعّصبة والظالمّية. 
لقد رعت الحكومة السعودّية عرب العقود مراكز 
وكّتاب تضّخ نار التحري�ض املذهبي والطائفي 
يف كل العال�م: إن الكاتب الباكس�تاني إحس�ان 
ظه�ري )الذي تخ�ّرج من الجامعة اإلس�المّية يف 
املدينة املنّورة( تحّول إىل داعية تحريض مذهبي 
يف كل كتاباته وبرعاية سعودّية. أفنى سنواته يف 
»إثبات« أن الش�يعة هم أشّد الناس عداوة ألهل 
البيت، ولم ينس ان يذم البهائّية واإلس�ماعّيلّية 
والصوفّي�ة واألحمدّية وغريه�م من الفرق )أمر 
امللك فيصل بنرش كتب ظهري عىل نفقته الخاّصة 
وتوزيعها حول العالم، كما أن ابن باز أش�ار إىل 
امللك فهد بنقله إىل اململكة إلس�عافه بعد اصابته 
بالتفجري ال�ذي قتله ع�ام 1987(. وال ننىس ان 
حركة اإلخوان املس�لمني الطائفّية كانت مرعّية 
ومحتضن�ة م�ن قب�ل الحك�م الس�عودي، الذي 

قّرر فقط بعد 11 أيل�ول ان يحّمل الحركة وبال 
انط�الق اإلره�اب الجهادي. هذه م�ن إنجازات 

امللك السعودي.
رابع�اً، امللك ال�ذي كان يتغّنى بالعروبة ش�عاراً 
فارغاً )مع ان آل س�عود بما فيه�م عبدالله هذا 
أفن�وا عمره�م يف محاربة الش�عارات واألهداف 
القومّي�ة العربّي�ة لعبد النارص ورّوج�وا حينها 
لهوّية إسالمّية رجعّية بديلة( أرىس دعائم ربط 
النظ�ام العرب�ي اإلقليم�ي باملصال�ح األمريكّية 
- اإلرسائيلّي�ة مب�ارشة. وتحت ش�عار محاربة 
للعال�م  الفعلّي�ة  القي�ادة  تحّول�ت  اإلره�اب، 
العرب�ي إىل »القيادة املركزّية« للقّوات املس�ّلحة 
األمريكّية التي تنش�ر قواته�ا وقواعدها يف كل 
العالم العربي. لم يرتبط العالم العربي عسكرّياً 
وسياس�ّياً كما حدث يف عهد ه�ذا الطاغية. كما 
ان القواع�د العس�كرّية األمريكّي�ة املنت�رشة يف 
دول الخليج تسمح للواليات املتحدة )وحليفتها 
إرسائيل( برضب وقتل أعدائهم، كائناً َمن كانوا. 
لم تكن الحكومة الس�عودّية أكث�ر ارتباطاً بكل 
املشاريع األمريكّية واإلرسائيلّية يف املنطقة )ويف 
العال�م إذ ان كل أع�داء أم�ريكا يصبحون حكماً 
أعداء آلل سعود( يف تاريخها. هذه من إنجازات 

امللك السعودي.
خامس�اً، بعيداً من ش�عارات توحي�د األّمة التي 
ت�واىل ذكرها يف مراث�ي عبدالله، لم يك�ن العالم 
العرب�ي واإلس�المي ع�ىل درجة االنقس�ام التي 
أصب�ح عليها يف عهد عبدالله )كدُت أقول يف عهد 
التويجري(. لم يكتِف النظام السعودي بتقسيم 
العال�م اإلس�المي إىل طوائف متناح�رة، بل هو 
رضب أيض�ًا يف بني�ان البل�دان العربّية كلها من 
خالل تدّخل سيايس ومايل صفيق. فأصبح رضب 
االخوان واليس�ار هدف ُمنّفذ يف كل دولة عربّية 
ومن خالل دعم مبارش ألجهزة القمع كما حدث 
مع التبّني السعودي للطاغية السيي. هذه من 

إنجازات امللك السعودي.
سادس�اً، ق�ّرر النظ�ام الس�عودي إفش�ال كل 
املح�اوالت الديمقراطّية يف كل العالم العربي من 
خ�الل التدّخ�ل امل�ايل الكثي�ف يف كل االنتخابات 
الديمقراطّي�ة التي أجريت والتي س�وف تجرى. 
فاملال الس�عودي انصّب ملصلحة إي�اد عالّوي يف 
العراق ولتّيار 14 آذار يف لبنان، وملصلحة أنظمة 
العهد البائ�د )العائد بأل�وان مختلفة( يف تونس 
وم�ر، كم�ا أن قائم�ة أم�ريكا يف ليبي�ا كانت 
مدعومة من النظام الس�عودي. لم يقبل النظام 
الس�عودي بمضاعف�ات االختيار الحّر للش�عب 

العربي. هذه من إنجازات امللك السعودي.
س�ابعاً، ق�اد املل�ك الس�عودي وصحب�ه الثورة 
ان�دالع  بمج�رّد  العرب�ي  العال�م  يف  املض�ادة 
االنتفاض�ات العربّي�ة. وكان مجل�س التع�اون 
الخليجي س�ّباقاً لتدبري أم�ور القمع يف املنطقة 
عرب التدّخ�ل يف البحري�ن أّوالً، )وه�ذا قرّب بني 
النظام�نينْ الس�عودي والقط�ري بع�د س�نوات 
م�ن القطيعة والُفرق�ة( وعرب تدّخل عس�كري 
وس�يايس ومايل يف كل ال�دول العربّي�ة للحفاظ 
عىل األنظمة القمّيع�ة املنضوية يف إطار النظام 
العربي اإلقليمي، باستثناء ليبيا وسوريا لخالف 

مع حاكمينْها.
ثامن�اً، كان النظام الس�عودي مس�ؤوالً بدرجة 
كبرية عن تسعري نار الخالف والحروب املشتعلة 
يف أنحاء مختلفة من سوريا. إن النظام السعودي 
مس�عورة  حمل�ة  ق�ادوا  والرك�ي  والقط�ري 
النظ�ام  إىل تقوي�ة  باملحّصل�ة  أّدت  يف س�وريا 
وإضع�اف الحراك الش�عبي ضد النظ�ام الظالم 
هن�اك. لق�د تبّنى النظ�ام الس�عودي وحلفاؤه 
امليامني شلّة من العصابات اإلرهابّية قبل وأثناء 
اندالع االحتجاجات الش�عبّية واستطاعوا حرف 
التحرّك الش�عبي عن مس�اره. يتحّم�ل النظام 
الس�عودي والقط�ري املس�ؤولّية ع�ن رسق�ة 

انتفاضة كان يمكن ان تعرّب عن آمال وتطلّعات 
الشعب السوري يف مستقبل وحكم أفضل. هذه 

من إنجازات امللك السعودي.
تاسعاً، إن النظام السعودي يف عهد عبدالله كان 
مس�ؤوالً عن تفريخ منظّمات إرهابّية جهادّية 
جديدة وذلك بس�بب 1( تس�عري الراع املذهبي 
الذي يجذب إليه حكماً أكثر التنظيمات الجهادّية 
الس�احة  فت�ح   )2 وتزّمت�اً.  وتعّصب�اً  تطرّف�اً 
السورية واسعة الس�تقطاب املجاهدين من كل 
انح�اء العال�م ألن آل س�عود وصحبه�م تيّقنوا 
من ان النظام الس�وري عىل وشك السقوط وأن 
دفعة من املجاهدين اإلرهابّيني قادرة عىل دفعه 
نح�و الهاوية. إن الحرب األهلّية يف س�وريا هي 
من مس�ؤولّية ورعاية امللك السعودي لإلرهاب. 

هذه من إنجازات امللك السعودي.
ع�ارشاً، ضّيق امللك الجديد م�ن الحدود الضّيقة 
أص�اًل للتعب�ري يف اململك�ة وخارجه�ا، وزاد عىل 
س�يطرة املخاب�رات العاّم�ة ع�ىل حّيز وس�ائل 
التواص�ل االجتماعي. كما أن أبواق آل س�عود يف 
اإلع�الم العرب�ي زادوا من ح�ّدة دعوتهم وضاق 
مجال التعليق يف صحف آل س�عود من أجل رّص 
صفوف الدعاية السياسية والطائفّية يف الثقافة 
السياس�ّية العربّي�ة. وكان واضح�اً ان النظ�ام 
الس�عودي لن يسمح بفضاء اإلنرنت ان يصبح 
حرّاً وس�لّط عليه أجهزة األمن والقمع. وأصبح 
التغريد شبه الحّر جريمة يعاقب عليها القانون. 
التغريد غري املتوافق مع سياسة الحكم يؤّدي إىل 
حكم سجن لخمسة عرشة سنة، وتهمة جاهزة 
باإلره�اب يف عه�د ُمكافح اإلره�اب، املصطفى 
األمريك�ي، محّمد بن نايف. ه�ذه هي أيضاً من 

إنجازات امللك السعودي.
ح�ادي ع�رش، لقد س�بق ان ظلم حاك�م من آل 
س�عود أوالده وكان عب�د العزيز يطّبق عقوبات 
صارمة عىل أوالده. لكن امللك عبدالله أمر بسجن 
بناته األربع )من العنود الفايز( من أجل االنتقام 
م�ن أمه�م )مطلّقت�ه(. لق�د حاول�ت بناته ان 
تخرق�ن الصمت الذي يلّف قضّيتهّن لكن اإلعالم 
العربي لم يجرؤ عىل نقل صوتهّن كما أن اإلعالم 

األمريكي أهمل القضّية بالكامل. طبعاً، علينا ان 
نتذّك�ر أيضاً، ومن باب أوىل، املس�اجني العادّيني 
يف مملك�ة القهر لكن الدم امللكي ل�م يحِم بنات 
امللك وبقية مسجونات خلف القضبان بأمر من 
املل�ك وابنه البكر. هذه أيضاً م�ن إنجازات امللك 

األب عبدالله.
ثاني عرش، لق�د دّمر الطاغي�ة عبدالله منظّمة 
»أوبك«. للمرّة األوىل ال تحاول اململكة ان تصطنع 
أنه�ا س�تلتزم إجم�اع املنظّم�ة حول س�قوف 
اإلنتاج النفطي، وهي التزمت سياسة ال تفيد إال 
دول الغرب )بعض دول آس�يا أيضاً(. إن العودة 
إىل الوثائق الت�ي نرشها الط�اّلب اإليرانّيون من 
الس�فارة األمريكّية يف طهران يثب�ت ما ال يقبل 
الش�ك ان ام�ريكا تأم�ر النظام الس�عودي وهو 
ينّفذ مشيئتها يف »أوبك« لكن تدمري املنظمة من 
الداخل س�ابقة ُتس�ّجل للطاغية عبدالله. هذه 

أيضاً من إنجازات عبدالله.
تن�وء الثقافة والسياس�ة يف العالم العربي تحت 
سطوة قاسية من قبل آل سعود الذين يشّكلون 
طغاة من نوع آخر. هم ليسوا الطغاة الوحيدين 
يف العالم العربي لكن طغيانهم أسوأ وأخطر من 
أي طغي�ان عربي ألنه ينرشون طغيانهم )باملال 
والس�الح والنفوذ والعقي�دة الدينّي�ة املتخلّفة( 
يف كل انح�اء العال�م العربي واإلس�المي. أي أن 
طغيانهن أعّم وأش�مل م�ن أي طغيان آخر. لقد 
أصبحت اململكة محمّي�ة امريكّية وباتت اإلدارة 
األمريكّي�ة تس�ريّ أموره�ا وتخت�ار حاكماً من 
ب�ني أمرائها. ه�ي انتقت محمد ب�ن نايف وهي 
ستنتقي غريه متى تش�اء. لكن حكم آل سعود 
مرتبط باس�تمرار الطغي�ان يف العال�م العربي. 
لن يس�تقيم لهم الحك�م يف ظّل تنام�ي الحرّية 
والتحّرر يف العالم العربي. لكن قدرة االس�تمرار 
عىل فرض السيطرة باملال والسالح قدرة رسمت 
معاملها اآلث�ار الباقية من مس�تعمرين بائدين. 
ق�د ال يص�ل الحك�م إىل الجيل الثال�ث من هذه 
الس�اللة. قد تصل الحرّية )الحقيقّية( إلينا بعد 
ط�ول انتظار. عنده�ا، يجوز الح�داد يف اإلعالم 

العربي فقط عىل ضحايا آل سعود.
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بإمكان سلمان بن عبد العزيز القول إّنه حّقق بيعة ملكّية 
كامل�ة. وبإمكانه، بعدما اس�توى عىل الع�رش، أن يختتم 
واليت�ه من اليوم. لم يك�ن ليخطر يف باله، يوماً، أن تتقاطر 
اإلدارة األمريكّية، بقّضها وقضيضها، إىل قره يف الرياض 

لتصطف مقدمة التعازي، مثلها مثل باقي الرعايا.
الحفاوة بني الجانبني األمريكي والس�عودي غالباً ما تكون 
مضبوط�ة، وال تخرج إىل العل�ن إاّل يف ما ندر. لكّن الظروف 
الخاص�ة تقت�ي مقارب�ات اس�تثنائية، وتطمين�ات من 
أرف�ع مس�توى. وكان واضحاً من تش�كيل الوف�د الرئايس 
األمريك�ي حرصه الش�ديد عىل أن يكون وفداً ش�امالً تمّثل 
في�ه »الجمهوري�ون« مث�ل »الديموقراطي�ني«، إن لم يكن 
بص�ورة أكرب. امللف�ات العالقة بني الطرفني تعترب مس�ألة 
أمريكية أمنّي�ة حيوية متواصلة منذ أيام اكتش�اف النفط 

تحت الرمال السعودية قبل ثمانني عاما.
واش�نطن تبتعد يف السياس�ة أحيانا عن الرياض، يف الوقت 
الذي تقرب من حدودها أزمات مشتعلة. فالجدار الفاصل، 

الذي تبنيه اململكة عىل حدودها الجنوبية، لن يمنع الحريق 
اليمني من التمّدد، وال الغارات الجوية عىل العراق وس�وريا 
ستخّفف من ش�عبّية »داعش« بني شبابها وشيوخها، وال 
العقوب�ات املالية س�تحّول النووي إىل طاقة شمس�ية، لذا 

يتواضع الجانبان عادة يف إظهار عواطفهما.
لكن امللك س�لمان، الذي استقبل الزوار األمريكيني عند باب 
الطائ�رة، يبدو يف حاجة لجرعة رشعية دولية إلدارة انتقال 
الس�لطة وابقاء هذا االنتقال س�لمياً، بينما ينتقل من جيل 
إىل جي�ل. وهذا ه�و تحديداً مضم�ون الرس�الة األمريكية. 
وكأّنم�ا الوف�د االمريك�ي ق�د ج�اء ليق�ول إّن واش�نطن، 

باختالف توّجهاتها، ستبقى إىل جانب اململكة، ولو اختلفت 
معها عىل ملف م�ن ملفات املنطقة. وتقول أيضا، إنها مع 
أّي حكم يس�ود يف اململكة: جيل جدي�د أم جيل قديم، املهم 

اإلبقاء عىل االستقرار الداخيل.
واش�نطن تتعاطى مع مراكز القوى والنفوذ بني آل سعود 
ع�ىل قاعدة هارون الرش�يد عندم�ا خاطب غيم�ة عابرة: 
»أمطري أين ش�ئت فإّن خراجك عائ�د يل«. وهي لن تدخل 
يف من�اورات الب�الط، مدرك�ة أن أي تغيري ل�ن يحصل، وأن 
أي ربي�ع لن يعرب الربع الخ�ايل، علم�اً أّن اإلدارة األمريكية 
س�تبقى ترّدد أّنها تسعى، مع حلفائها، إىل تحسني ظروف 

حقوق االنس�ان والحري�ات العامة، وأّنه�ا بالتأكيد تراعي 
خصوصيته�م الديني�ة واالجتماعية. ب�اراك أوباما ليس يف 
حاجة اىل أن يفّس لزوجته كيف لم تصادف س�يدة أوىل، أو 
أي امرأة أخرى بني مس�تقبليها، ولو اقتىض األمر ان تفّكر 
أنها كانت تزور كوكباً آخر.ُسِئل امللك املؤسس عبد العزيز، 
مل�اذا وّقع معاهدة تع�اون مع الوالي�ات املتحدة وليس مع 
بريطاني�ا، فقال: لرد الجمي�ل اىل الرئيس فرنكلن روزفلت، 
بس�بب املعونات املالية التي قدمها إىل اململكة خالل الحرب 
الثاني�ة، وإلبع�اد االنكلي�ز ع�ن التدّخ�ل املب�ارش يف بلده، 
مثلم�ا يفعلون يف العراق والهند، موضح�اً أّن أمريكا بعيدة 
م�ا يكفي ك�ي ال تتدّخل يف الش�ؤون الس�عودية الداخلية، 
ورشكاتها النفطية مس�تقلة عن اإلدارة السياس�ية. ومنذ 
ذلك الوقت، تحّولت رشكة »ستاندرد اويل اوف كاليفورنيا« 
إىل »ارماكو«، وبدأت العالقات األمريكية الس�عودية مساراً 
لم يتبّدل. فات امللك املؤس�س أّن واش�نطن أقرب بكثري من 

الواقع الجغرايف، وأن رشكات النفط هي السياسة.

منري �خلطيب 

وس�ط كل التحلي�الت والتخمين�ات بش�أن االس�راتيجية 
االمريكي�ة حي�ال »داع�ش« هن�اك حقائق واضح�ة ال لبث 
فيه�ا، ابرزها:��� الرضب�ات الت�ي يش�نها التحال�ف الذي 
تقوده واش�نطن يف س�وريا ال تش�مل رضب اه�داف تابعة 
للنظام الس�وري بل فق�ط تلك التابع�ة ل�»داعش« وغريها 
من التكفرييني )»خورس�ان« مثالً(. وذلك بغض النظر عن 
حج�م وكثاف�ة الرضبات والعم�ل العس�كري للتحالف ضد 

هذه التنظيمات.
��� ليس ع�ىل اجن�دة واش�نطن وال التحالف ال�ذي تقوده 
العمل العسكري الهادف اىل اسقاط النظام يف دمشق. واكرب 
دلي�ل عىل ذلك هو االس�تياء الرك�ي وعدم انضم�ام انقرة 
اىل التحال�ف، وكذلك رفضها من البداية اس�تخدام التحالف 

قاعدة انجرليك الجوية.
كون اسراتيجية واش�نطن ملحاربة »داعش« تشمل رضب 
ه�ذا التنظي�م داخ�ل االرايض الس�ورية، م�ا ادى اىل حال�ة 
اس�تياء وغضب كبريين لدى ما يس�مى املعارضة السورية 
املعتدلة املسلحة التي اتهمت واشنطن بالتواطؤ مع الرئيس 
الس�وري بش�ار االس�د، يعني ان واش�نطن ج�ادة، اقله يف 
اضع�اف »داع�ش«. ويع�ود ذلك الس�باب عدة، م�ن بينها 
حماي�ة املصالح االمريكي�ة يف العراق الذي يس�تضيف اكرب 
س�فارة امريكية يف العالم اضافة اىل رضورة الرد عىل اعدام 
الصحافي�ني االمريكيني، وكذل�ك حماية الحلف�اء القريبني 
مثل االردن والس�عودية. اذا ما س�لمنا بأّن االدارة االمريكية 
جادة بعض اليشء يف حربها ضد »داعش«، ما تفسري العمل 
العس�كري املح�دود وغري الفعال نس�بياً من قب�ل التحالف 
الدويل؟ربم�ا تكمن االجاب�ة يف ارتباط واش�نطن بحلفائها 
التقليدي�ني الخليجي�ني الذين يتمتعون بنفوذ واس�ع داخل 
الواليات املتحدة، ان كان يف االروقة السياس�ية االمريكية او 
حتى يف وس�ائل االعالم. ففي شهر حزيران/ يونيو املايض، 
قال الس�فري القطري السابق لدى واشنطن، نارص بن حمد 
آل خليف�ة، إن اي تدخل عس�كري امريكي يف الع�راق دعماً 
لرئي�س ال�وزراء آنذاك ن�وري املالكي س�يعترب »حرباً« عىل 
الس�نة العرب كافة. عمل االمريكيون بعد ذلك عىل استبدال 
املالكي، وهو الذي يصنفه القادة الخليجيون برجل إيران يف 
العراق. كذلك يس�عى االمريكيون لبن�اء قوات حرس وطني 
»س�نية« من اج�ل اس�تعادة املناط�ق التي يس�يطر عليها 
»داع�ش« ذات الغالبية الس�نية يف محافظة االنبار وغريها. 
ويف س�وريا ايضاً، نرى أّن العمل العس�كري للتحالف الدويل 
يتقي�د باالجن�دة الخليجي�ة. فتن�وي واش�نطن وحلفاؤها 
الخليجيون وكذلك تركيا، تدريب ما يس�مى قوات معارضة 
س�ورية معتدلة والذي هو مطل�ب خليجي قديم. وذلك رغم 
ادراك االدارة االمريكية أّن مثل هذه الخطة ستبوء بالفشل، 
حي�ث ق�ال نائ�ب الرئي�س االمريكي ج�و باي�دن يف كلمته 
الش�هرية يف جامعة »هارفرد« الت�ي حمل فيها تركيا وقطر 
والس�عودية مسؤولية صعود داعش، ان ال وجود »ملعارضة 

معتدلة يف الوسط« داخل سوريا.
ه�ذه املقاربة االمريكي�ة التي تتقيد باالجن�دة الخليجية يف 
س�وريا بخاصة حيث ال يزال يج�ري الحديث عن ايجاد قوة 
قادرة عىل محاربة كل من »داعش« ونظام االس�د، هي التي 
تق�ف وراء اس�تقالة وزير الدف�اع االمريكي تش�اك هاغل. 
وقالت مصادر اوروبية زارت بريوت أخرياً إّن سبب استقالة 
هاغل هو ان االخري اعترب ان االس�راتيجية التي تستند عىل 
محارب�ة »داعش« م�ع مواصلة مع�اداة الرئيس الس�وري 
بش�ار االس�د هي من دون جدوى. وقالت ه�ذه املصادر إّن 
هاغ�ل كان يعترب ان االس�راتيجية الناجح�ة ضد »داعش« 
تقتي التعاون مع االس�د. وما يعزز صحة ذلك هو ما ادىل 
به هاغل خالل جلس�ة اس�تجواب امام الكونغرس يف شهر 
ترشي�ن الثان�ي/ نوفمرب املايض، ح�ني اعت�رب ان االطاحة 
باالسد لن تزيل خطر »داعش«.يتبني يوماً بعد يوم ان تأخري 
الحل الس�يايس والقض�اء الكامل عىل االرهابيني يف س�وريا 
يحم�ل معه أخطاراً لم يعد ممكن�اً تجاهلها، خصوصاً عىل 
دول الخلي�ج. وهنا تجدر االش�ارة اىل اعادة فتح الس�فارة 
الس�ورية يف الكويت وكذلك التغري يف تغطية وس�ائل االعالم 
الخليجية، وتحديداً الس�عودية، للملف الس�وري. يضاف اىل 
ذلك ان ابقاء االرهاب حياً يف سوريا قد مكنه من رضب دول 
الغرب مثل فرنسا واس�راليا. واذا ما وقع هجوم كهذا عىل 
االرايض االمريكي�ة س�يعد ذلك كارثة بالنس�بة الوباما الذي 
يس�عى اىل اس�تكمال ما تبقى له من وقت يف البيت االبيض 
بتحقي�ق االنجازات وتلمي�ع إرثه الرئايس الذي س�يتعرض 

لرضبة قاسية جداً يف حال تم املس بأمن امريكا القومي.

علي رزق

هل من تغيريات يف االسرتاتيجية 
األمريكية ضد »داعش«؟

بيعة أمريكية لعرش سعودي

فوؤ�د ح�سون



أصبح�ت مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي جزءاً 
أساس�ياً م�ن حي�اة الفناني�ن، لكنه�ا مازالت 
تتسبب في وقوع العديد من المشاكل التي تهدد 
نجوميتهم وتش�ّوه صورتهم أمام جمهورهم، 
منتحل�و  يفعل�ه  م�ا  المش�اكل  ه�ذه  وأب�رز 
ش�خصيات النجوم، وهو ما تكشفه »لها« في 

السطور اآلتية.
كان الفن�ان ماجد المص�ري يعلم أن هناك أكثر 
من حس�اب وصفحة تحمل اس�مه على موقع 
فايس�بوك،  ينش�رون ص�وره وأح�دث أخباره 
الفني�ة والش�خصية التي ُتنش�ر ف�ي المواقع 
اإلخباري�ة اليومي�ة، لذلك ل�م ينزع�ج من هذا 
األم�ر؛ واكتف�ى باإلع�ان بأن�ه ال يمتل�ك أي 
حس�ابات على هذا الموقع، لكن�ه  قرر مؤخراً 
اللج�وء إلى القضاء؛ بعد علمه بوجود حس�اب 
تم تأسيسه مؤخراً يحمل اسمه؛ ويقوم منتحل 
ش�خصيته بالتحدث مع الفتيات ويطلب منهن 

إرسال صورهن وفتح »كاميرات« هواتفهن.
ماجد ل�م يتمكن من الس�يطرة عل�ى أعصابه، 
وتحدث مع محاميه من أج�ل اتخاذ اإلجراءات 
القانونية الازمة لوقف هذه الكارثة، مؤكداً أن 

هذا الشخص يخدع الفتيات.
الموروثات المقدسة

فوج�ئ الجمه�ور بأخب�ار كثيرة ح�ول إعان 
الفنانة إلهام ش�اهين، من خال حساب يحمل 
اس�مها عل�ى موق�ع فايس�بوك، ع�ن رغبته�ا 
ف�ي تغيير موروثات المس�لمين الُمقدس�ة من 
خ�ال أعمالها الفنية الُمقبل�ة، وقد أثارت هذه 
التصريحات حالة من الغضب الشديد وتعّرضت 
إله�ام لهج�وم الذع من الكثير م�ن جمهورها، 
لتفاجئ الجميع مؤخراً بأنها ال تعرف شيئاً عن 
ه�ذه التصريحات، وأنها ال تمتلك أي حس�ابات 
على مواقع التواصل االجتماعي، موضحة عدم 
رغبته�ا ف�ي اس�تخدام التكنولوجي�ا للتواصل 
مع جمهورها، وكش�فت عن اس�تغال البعض 
لهذه المواقع لتشويه صورتها، ُمطالبة وسائل 
اإلع�ام وجمهوره�ا بع�دم التفاعل م�ع هذه 

الحسابات الُمزيفة.
 هدية

رغ�م قي�ام إدارة فايس�بوك بتوثي�ق صفح�ة 
محم�د هني�دي، والت�ي اقت�رب ع�دد أعضائها 
م�ن المليون�ي عض�و، وإع�ان الجمه�ور عن 
س�عادتهم بالتواصل مع هني�دي، خصوصاً أن 
ه�ذه الصفحة تنش�ر صوراً له وأح�دث أخباره 
الفنية بشكل يومي، إال أن الفنان محمد هنيدي 
فج�ر مفاجأة بإص�در بيان صحاف�ي أعلن من 
خال�ه أن�ه ال يعرف ش�يئاً عن ه�ذه الصفحة، 
ُمعّب�راً عن دهش�ته من توثيق إدارة فايس�بوك 

له�ا، رغم أنه�ا صفح�ة ُمزيفة، مؤكداً س�عيه 
التخاذ اإلج�راءات القانوني�ة لمقاضاة منتحل 
ش�خصيته، األم�ر ال�ذي دف�ع الش�خص الذي 
أس�س هذه الصفحة للدفاع عن نفس�ه، رافضاً 
اتهامات هنيدي بانتحال شخصيته، وكتب: »لم 
أنش�ر كلمة واحدة تفي�د بأني محم�د هنيدي، 
دش�نت الصفحة ألنن�ي أحبه، وبعدم�ا وثقتها 
إدارة الش�بكة االجتماعي�ة، حاول�ت الوص�ول 
إلى هني�دي إلهدائه إياها، لك�ن كل محاوالتي 
باءت بالفش�ل، تربيت على أفام الفنان محمد 
هني�دي، أعش�قه منذ صغ�ري، وم�ن حبي له 
عملت صفحة باسمه، حاولت أن أصل إليه أكثر 
من مرة كي يتسلمها دون أي مقابل عن طريق 
العديد من الفنانين، وعلى رأسهم الفنان هشام 
إس�ماعيل، ووعدوني أنهم سيخبرونه، لكن لم 
ي�رد أحد، أنا طالب بكلي�ة الطب ومش منتحل، 

شكراً للفنان محمد هنيدي«.
 آراء سياسية

رغم رفضه التحدث عن السياس�ة عبر وس�ائل 
اإلع�ام وتفضيل�ه دائم�اً الحدي�ث فق�ط عن 
أعمال�ه الفني�ة، إال أن الفنان كري�م عبد العزيز 
فوج�ئ بوج�ود حس�اب ُمزيف له عل�ى موقع 
تويتر، يطلق تغريدات حول ما تش�هده الساحة 
السياس�ية، األم�ر ال�ذي دفع�ه إلص�دار بي�ان 
صحاف�ي قال م�ن خال�ه: »ال تصدق�وا اآلراء 
السياس�ية الت�ي يرّوجه�ا منتحل ش�خصيتي 
عل�ى تويتر، حيث ال تعّبر عن�ي وال عن قناعتي 

الشخصية«.
رسالة حب

»بحب�ك ي�ا ياس�مين وال أخش�ى رف�ع دعوى 
قضائي�ة ض�دي«، به�ذه الكلمات علّ�ق ُمنتحل 
شخصية ياسمين عبد العزيز على قرارها باتخاذ 
اإلجراءات القانونية ضده، بعد تأسيسه صفحة 
تحمل اس�مها على موقع فايس�بوك، ونش�ره 
لصورها، حيث كتب: »بحبك يا ياسمين، ارفعي 
دع�وى قضائية عل�ى األقل هش�وفك ونتقابل 

ف�ي المحكمة«.و تابع: »ش�هادة لله ياس�مين 
عب�د العزيز م�ن أجمل الش�خصيات والفنانات 
المحترم�ات، بنت بلد وجدع�ة أوى ومحترمة، 
ربنا يحفظها ويحميها، وأنا بتأس�ف لو عبرت 
ع�ن حبي ليه�ا بطريقة غل�ط، أنا ع�ارف إنها 
بتشوف كامي دا دلوقت، وباعتذر لها وباعتذر 

لكم، أتمنى قبول أسفي«.
                    تأييد اإلخوان

رغ�م تواصله�ا باس�تمرار م�ع جمهورها من 
خال حساباتها على موقعي فايسبوك وتويتر، 
الرس�مية  صفحته�ا  أعض�اء  ع�دد  وتج�اوز 
المليوني�ن، إال أن الفنان�ة درة ل�م تس�لم م�ن 
انتح�ال ش�خصيتها عل�ى موقع تويت�ر، حيث 
فوجئت بوجود حس�اب يحمل اس�مها ويطلق 
تغريدات مؤي�دة لجماعة اإلخوان المس�لمين، 
ومنه�ا تغري�دة تق�ول: »كلن�ا رابعة، يس�قط 
االنق�اب العس�كري، يس�قط القتل�ة، المج�د 
للش�هداء«، األمر الذي أثار غضب درة وطالبت 
من جمهوره�ا عدم التفاعل مع هذا الحس�اب 

الُمزيف، مؤكدة تأييدها للجيش المصري.
أما ُمنتحل ش�خصية الفنان�ة كندة علوش على 
موق�ع تويت�ر، فقد اس�تغّل ص�ورة قديمة لها 
وهي ترفع بش�كل عفوي وغير مقصود إشارة 
رابعة، ليطلق العديد من التغريدات الكاذبة حول 

تأييدها لجماعة اإلخوان المسلمين.
كن�دة أعلنت من خال مداخل�ة هاتفية مع أحد 
البرامج التلفزيونية أنها ال تعرف شيئاً عن هذا 
الحس�اب، وأن هناك أشخاصاً اس�تغلّوا صورة 

قديمة لها للترويج لشائعة تأييدها لإلخوان.
أخبار كاذبة

ل�م تجد الفنانة عبير صبري حاً س�وى التقدم 
بباغ رس�مي لمباحث اإلنترنت، بعدما فوجئت 
بوجود حساب ُمزيف يحمل اسمها على موقع 
فايس�بوك، ويتواصل مع المؤلفين والمنتجين؛ 
وينش�ر أخب�اراً كاذبة ع�ن مش�اريعها الفنية 
الُمقبل�ة وع�ن حياته�ا الخاصة.عبير أسس�ت 
حس�اباً لمحاربة منتحل شخصيتها وللتواصل 

مع جمهورها باستمرار.
باغ رسمي

ُمنتح�ل ش�خصية س�ناء يوس�ف ل�م يكت�ف 
بتأس�يس حس�اب فقط يحم�ل اس�مها، لكنه 
أنش�أ صفحة أيضاً على موقع فايسبوك، وقام 
بالتواصل م�ع أصدقائها والرد على جمهورها، 
وكتبت آراء فنية وسياسية متناقضة تماماً مع 
آرائها، األمر الذي دفعها إلى تقديم باغ رسمي 
لمقاض�اة ه�ذا الش�خص، ونش�ر فيدي�و على 
موقع اليوتيوب تعلن من خاله عن حس�اباتها 

الرسمية.

حممد سامي
 عالقتي بتامر أقوى عالقة..هيفا وهبي  عسل 

 هو من أبرز األس�ماء الموجودة اليوم على الس�احة، ورقم صعب في عالم اإلخراج، أعماله نالت شهرة واسعة حيث تعامل مع أبرز 
النجمات على الس�احة العربية، ولعل ش�هرته في لبنان إتسعت بعد تعامله مع الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بمسلسلها الرمضاني 

الماضي "كام على ورق".
الي�وم يخ�وض المخرج المصري محمد س�امي ثاني تجاربه في الس�ينما من خال فيلم "ريجاتا" ال�ذي تم طرحه في دور 

السينما االربعاء 21 الحالي، وتلقى الفيلم العديد من االنتقادات بسبب "البرومو" الذي انتشر قبل طرح الفيلم.
 •لماذا قمت بتأليف فيلم ريجاتا الول مرة؟

انا كمخرج يجب أن يكون لدي طوال الوقت حس في التأليف والديكور وكل ما أقوم به،  وأتدخل في المسلسات التي 
أخرجها، وأتناقش مع المؤلف ونضع أفكاراً ثم تتطور هذه األفكار وأمنيتي هي أن أكتب س�يناريو مسلس�ل 
ولكني ال أستطيع أن أكتب سيناريو مسلسل طويل ألنه يحتاج إلى مجهود، ولكن فكرة "ريجاتا" استوحيتها 
من الوضع الموجود بالبلد "سياسيا و قهرا" وأحببت الشخصيات بالفيلم وتعلقت بها وشاركني في التأليف 
معت�ز فتيح�ة الذي يق�وم بالكتابة الول مرة معي، وفكرن�ا بالفيلم الذي أثر بي كثيراً، وف�ي "ريجاتا" نجوم 
يجس�دون كل ش�خصية بجدية وهو حقيقي في جزء كبير منه ويحكي قصة تراجيدية لشخص لقيط اسمه 

ريجاتا لم يحب البلد.
 •أن�ت عمل�ت مع عدد كبير م�ن المنتجين الم تقلق من الس�بكي الن له طريقة معينة ويتدخل في كل ش�يء 

تقريبا؟
ال لم يتدخل.. و من اول جلسة لي مع السبكي قال لي "تعال نعمل فيلم حلو" وكانت له بعض الماحظات التي 
أعجبتني، ومنذ أن عملنا معاً وهو يلبي كل الطلبات كي يظهر الفيلم بش�كل جيد.. وعن موضوع عرض فيلم 
"حاوة روح" مرة اخرى قال انه بارك للس�بكي على الس�ماح بعرضه وان المحكمة حكمت بالعدل ومحمد 

السبكي كان معه الحق، والقرار االول كان قراراً خاصاً وفي النهاية السبكي تضرر من ذلك.
  •من هو أكثر شخص انت على عاقة قوية به في الوسط الفني؟

عاقتي بتامر هي فعلياً أقوى عاقة في الوس�ط الفني وهو صاحب فضل علي ونستش�ير بعضنا في كل ما 
نقدمه ونحب عمل بعض.

  •ماذا عن هيفا وهبي؟
هيفا "عس�ل وعس�ل العسل كمان" ولكني عملت من هيفا وهبي ممثلة جيدة و"ش�ربات" ولديها أكثر لتقدمه في التمثيل وهي كما مي 

عز الدين اكثر ممثلتين ملتزمتين ومنظمتين عملت معهما، وهيفا قامت بمجهود جبار .
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القاهرة: إنتشرت ظهر أمس  االول في القاهرة شائعة وفاة الفنان القدير جميل راتب عن عمر يناهز 
89 عامًا وتداولها عدد من المواقع اإلخبارية دون تحري الدقة، منسوبة لصفحة الفنان خالد الصاوي 

الرسمية التي قامت بنشر خبر الوفاة ونعي الفنان الراحل بإعتباره أحد أفضل الممثلين.
لكن سرعان ما خرج الفنان جميل راتب لينفي الشائعة بنفسه ويؤكد أنه بخير وال يعاني  من أية مشاكل 

صحية خالل مداخلة هاتفية مع اإلعالمي جابر القرموطي في برنامج مانشيت.
وإعتذرت صفحة الفنان خالد الصاوي عن بث الشائعة في تدوينة تقول "نعتذر عن خبر وفاة الفنان 

الكبير جميل راتب فإتضح أنه مجرد شائعة. و نتمنى له دوام الصحة و العافية"، وأضاف المشرف 
عليها: "تهيب صفحة خالد الصاوي بالسادة الصحفيين و السادة أدمن صفحات القنوات الفضائية 

تحري الدقة و االمانة في نقل اي اخبار عن الصفحة حيث أننا قد قمنا بنفي خبر وفاة الفنان القدير جميل 
راتب، و إعتذرنا لجمهور الصاوي عن إنزالقنا وراء هذه الشائعة السخيفة".

وكان آخر ظهور للفنان القدير جميل راتب في جنازة الفنانة الراحلة فاتن حمامة حيث ربطتهما عالقة 
صداقة قوية إمتدت على مدار أكثر من نصف قرن.

- أصبحت سياسة األجزاء موضة العصر الدرامية المسيطرة على قسم غير يسير في اإلنتاجات 
السورية. الشركات وقبلها الكّتاب، وفق ما جاء على موقع "أنا زهرة"، يلهثون وراء ابتداع سالسل 

جديدة بعيدًا عن حسابات الفكرة الناضجة والعمل المتكامل، باحثين عن التواجد الكمي على حساب 
النوع الذي يصل في بعض األعمال إلى أدنى درجاته.يتصدر "باب الحارة" المشهد الدرامي بأجزاء 

جديدة، فالسابع سيعرض في رمضان المقبل، والشركة المنتجة اقتنعت بضرورة إنتاج جزء ثامن وتاسع 
وعاشر أيضًا.

أما "صرخة روح"، ورغم كل االنتقادات التي نالت منه، إال أنه مستمر للسنة الثالثة على التوالي. هكذا 
يشهد رمضان المقبل حكايات جديدة عن العالقات المحرمة.

وبسبب استقطابهما نسبة مشاهدة عالية خالل العام الماضي، فقد تقّرر إنتاج جزء ثامن لكل من 
المسلسلين الشاميين "طوق البنات"، و"الغربال"، لتستمر قصصهما عامًا جديدًا.

وأخيرًا، فإّن "دنيا" الذي عرض قبل 15 عامًا، سيعود مجددًا مع بطلتيه أمل عرفة وشكران مرتجى.

غادة عبد الرازق تؤكد رسميًا إنفصاهلا عن زوجها 

في مفاجأة لجمهورها، أعلنت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق إنفصالها عن زوجها اإلعامي 
المصري محمد فودة، وذلك من خال صفحتها الرسمية على احد مواقع التواصل اإلجتماعي.

وأش�ارت عبد ال�رازق إلى أن االنفصال تم من�ذ فترة وفي هدوء، على أن تبق�ى عاقة الصداقة 
بينها مس�تمرة، وس�تظل خصوصاً وأن كا منهما يكن لآلخر إحتراماً كبيراً.وبذلك تكون هذه 

هي المرة الثالثة، في االنفصال رسمياً بين كل منهما.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

اإلهلام الغني أكذوبة   !!
 هناك ثمة سؤال يطرح نفسه في الوسط الفني

هل االلهام اكذوبة.. والفن عمل وعرق؟!
والجواب: مهما كانت تلك )الملكة الس�حرية( والتي 
ننس�بها ف�ي الع�ادة ال�ى )الفناني�ن( .. ومهما كان 
ام�ر ذل�ك )االلهام( الذي ق�د نجعله وقف�ا على كبار 
الشعراء.. فسيظل )الفنان( رجا عاما.. او صانعا.. 
او صاح�ب حرفة.. وان ذلك )النجاح الفني( في نظر 

الكثيري�ن ليس اال مس�ألة ضمير .. وعم�ل .. وارادة 
و)الفن�ان الحقيق�ي( هو ذلك االنس�ان العامل الذي 
يعتمد على )الجهد( اكثر مما يعتمد على )المعجزة( 

.. كما ان )العرق( ال )االلهام( .
ولعل ه�ذا ما عناه المثال الفرنس�ي الكبير )رودان( 

حين وجه حديثه الى شباب الفنانين قائا :
" ال تعتم�دوا على االلهام.. ف�ان االلهام اكذوبة .. او 

وهم ال حقيقة له.. وما الصفات التي البد للفنان من 
ان يتصف بها فه�ي الحكمة.. واالنتباه.. واالخاص 
.. واالرادة.. وله�ذا عليكم ان تضطلعوا باداء عملكم 

بروح العامل النزيه الشريف"
ويبقى القول : اننا نجد لدى الكثير من االدباء والنقاد 
اش�ارات هامة الى دور )الجهد( في مضمار )االبداع 
الفني( لدرجة ان البع�ض منهم قد نظروا الى العمل 

الفن�ي عل�ى انه )اله�ام( البد ان يمر ال�ى الكثير من 
عملي�ات النقد والمراجعة..  ما بين فترة واخرى وال 
يمكن االعتماد عليه والركون الى )الكسل االبداعي( 

..
وخاص�ة اذا ما علمنا ان الفن لي�س )احاما( .. وان 

)العمل الجاد( هو القاعدة التي تحكم حياة الفنان.
وان الجانب االكبر من اعمال الفنانين يمثل محاوالت 

ش�اقة لم تكن تخلوا من عس�ر.. وتعث�ر .. وتردد .. 
وتحسر.

ومغام�رة .. ومخاطرة .. وقل�ق.. ولهفة .. وصبر .. 
وجلد!!.

والتساؤل المشروع:
اين فنانينا اليوم من كل تلك المحاوالت الشاقة على 

طريق االبداع الثر؟!.

املزّورون هيددون سمعة النجوم!



هي صاحبة وجه جميل وأداء مميز، دخلت الى قلوب المشاهدين 
عبر أهم المحطات اللبنانية الـLBCI وأثقلت شخصيتها بمهنية 
عالية وإطاللة مميزة بالشـكل واألداء، ما جعلها تحجز لنفسها 

مقعداً خاصاً عند الجمهور. 
مثقفة، هادئة وراقيـة، تبحث عن المعلومة وما وراء الخبر وال 
تمل، أحالمها ال حدود لها فمن خلف الكواليس الى تقديم النشرة 
اإلخبارية، مروراً بمحاورة أبرز الوجوه السياسـية اللبنانية في 
برنامجهـا عبر أعـرق اإلذاعـات اللبنانية تطل علينـا اإلعالمية 
اللبنانيـة نيكـول حجل مقدمة النشـرة اإلخبارية علـى قناة الـ

LBCI وبرنامج "كواليس األحد" عبر إذاعة صوت لبنان.
 •اهال بك نيكول كيف بدأت مسـيرتك وهل الـLBCI كانت حلماً 

وتحقق؟
بـدأت في كواليس LBCI وعندما باشـروا بتغيير شـكل نشـرة 
األخبـار خضعـت لتجربة تقديـم النشـرة وتم اختيـاري، وكل 
صحافيـة درسـت الصحافة يكـون حلمها الدخول الـى قناة الـ

LBCI، واذاعـة األخبار على هذا المنبـر، وبالطبع كان تقديمي 
للنشرة على قناة الـLBCI حلماً وتحقق.

 •تسـتقبلين ضيوفاً على مستوى سياسـي في برنامجك وأثبت 
أنـك محاورة مميزة، لمـاذا لم نرك حتى اليـوم تقدمين برنامج 

"نهاركم سعيد"؟
بصراحة، انا تلقيت عرض "صوت لبنان" في وقت لم اكن اسعى 
له، فوجدت ان باباً فتح لي ودخلت منه، وإذا فتح لي أي باب آخر 
سـأدخله سواء في نهاركم سـعيد أم غيره، وبالتأكيد سأخوض 
التجربـة اذا ما فتحت األبـواب لي، وهذا الموجـود حالياً وأظن 
أنني بسـنتين اذيع نشرة أخبار في أهم مؤسسة إعالمية، ولدي 
برنامج حواري في أعرق اإلذاعات اللبنانية، واذا سنحت لي اآلن 

فرصة أفضل سأخوضها من دون تردد.
 •هـل توافقين ان العالقات العامة للصحافي مع أصحاب القرار 

والمسؤولية سبب من أسباب النجاح؟
بالتأكيـد يجب ان تملك شـبكة كبيرة من العالقـات، لكن احيانا 
ومـع احترامي لكل السياسـيين اجد انـه اذا كنت تمتلك عالقات 
مـع صحافيين بمسـتوى عال يفيدونـك أكثر من السياسـيين، 
خصوصـاً انهم يملكـون معلومـات وقـراءات ال يملكها بعض 

السياسـيين، ومع ذلـك أوافقك على ان العالقة مع السياسـيين 
ضروريـة خصوصـاً اذا كنـت تقدم برنامجاً سياسـياً وتسـعى 

لمعرفة ما وراء الخبر.
 •غالباً ما نرى مسـؤوالً ما يعطي سـبقاً صحافياً لصحافي ما؟ 
هـل ترين ان  هناك عالقات تحت الطاولة تنشـأ بين المسـؤول 

والصحافي؟
شـخصياً عالقتـي مع السياسـيين عالقة شـخصية قائمة على 
أنني صحافية وأنهم مسؤولون، وعالقتي بضيوفي السياسيين 

في برنامجي عالقة مميزة قائمة على اإلحترام المتبادل.
 •بعـد القرار الـذي اتخذتـه بعض المحطـات بإدخـال الوجوه 

الجميلة والصغيرة سـناً الى الشاشـة، اتهمكم من يكبركم سناً 
وخبرة بانكم وصلتم على حساب الشكل ال المضمون؟

سـأرد على سـؤالك وأقـول ببسـاطة إن ردة فعل المشـاهدين 
تصلني يومياً  وهم يدعمونني، وانا شـخصياً أثبت انني ال اعتمد 
على شـكلي الجميل بل على ادائي، ووجودي في اذاعة من اعرق 
اإلذاعـات يثبت كالمي بأن جمالي ليس سـبب نجاحي بل ادائي 
مفتـاح نجاحـي "وفي احلى مـن لما يكون الواحد شـكلو حلو 

واداؤه سليم بشهادة المشاهدين؟".
مـن هي الشـخصية التي تتمنـي ان تحل ضيفة على   •

برنامجك محلياً وعربياً؟
على المسـتوى الداخلي احب أن أقابل السيد حسن نصر الله، اما 
على المستوى العربي فأختار شخصية غير سياسية وهي باسم 

يوسف خصوصاً انه تكلم عني في احدى حلقاته.
 •أنـت مقلـة على مواقـع التواصل اإلجتماعي وهـل هي نقطة 

ضعف عندك في هذا العصر؟
بالتأكيد هذه نقطة ضعف واسـعى ألكون أنشـط خصوصاً اننا 
فـي عصر "السوشـيل ميديا"، وأنا اسـتخدم "توتيـر" أكثر من 
"الفايسـبوك" ألننـي ارى انـه مخصـص للمعلومـات أكثر من 

الترفيه.
•اذا تقدمـت بالعمـر وتغيـرت مالمحـك هل تسـتمرين بتقديم 

النشرة او تخافين من تغير الشكل؟
"ما كبرت بعد ليش بـدك تكبرني ممازحة"، من الممكن ان اجد 
أنه ال يمكنني ان استمر في تقديم النشرة ومن الممكن ال، لكنني 

وبغض النظر عن التقديم والشكل أنا احب العمل بالكواليس.
•ماذا تريدين بعد من اإلعالم؟

اريد اشـياء كثيرة خصوصاً ان الصحافي يبقى متعطشـاً، وفي 
هـذه المهنـة وعلـى المسـتوى الشـخصي قابلتنـي الكثير من 

المفاجأت وأتوقع المزيد.
•كم يحتاج النجاح الى مجهود للمحافظة عليه؟

بالتأكيـد عليك اإلجتهـاد والعمل كون مهنة اإلعـالم تحتاج الى 
جهـد كبير وال يمكنك ان تقـول أنني وصلت، بل عليك ان تواصل 

د  جتهـا إل والعمل علـى ذاتك كي تحافظ على ما ا
أنت عليه اآلن وتتطور.

ديانا حداد تطلق كليب  حفلة حب  
 

   بيروت: أطلقت الفنانة ديانا حداد أغنية "حفلة حب" من ألبومها الجديد "يا بشر" الذي ُطِرَح مؤخراً، حيث صّورتها على 
طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد. واألغنية من أشـعار "الوسـام"، وألحان باسل العزيز وتوزيع الموسيقي 

زيـد نديم. وصورت "حـداد" كليب األغنية في بيروت بأحد سـتوديوهات التصوير، حيث اعتمـدت في ظهورها على 
الرومانسـية واألداء الكالسـيكي، وتمّيزت إطاللتها بمجموعة من األزياء وتنوعت بتسريحات الشعر والتبّرج.ُيذكر 

أن قنوات روتانا المتنوعة بدأت بعرض كليب "حفلة حب" عبر شاشـاتها، علماً أنها إحدى أغنيات ألبوم "يا بشـر" 
الذي شهد أول تعاون لها من ناحية اإلنتاج الفني مع روتانا للصوتيات والمرئيات. وهو يتضمن 14 أغنية جديدة، 
تعاونـت بها مـع مجموعة كبيرة من أهم شـعراء وملحني وموزعـي الوطن العربي، وجـاءت متنوعة بألوانها 
الغنائيـة بيـن اللبناني والخليجي والعراقـي. هذا ومن المتوقع أن تقـوم "حداد" خالل الفتـرة المقبلة بتصوير 

أغنية "يا بشر" التي حملت عنوان األلبوم بطريقة الفيديو كليب، علماً أنها ستصور أيضاً أغنية "مدري" كونها من 
األغاني التي القت إعجاب جمهورها.
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القاهرة: إستقر المخرج حسين شوكت على الفنانة التونسية دره لتكون بطلة مسلسله 
الدرامي الجديد "مشاعر حائرة" الذي يقوم بإنتاجه المنتج خالد حلمي وينتمي لنوعية 

الدراما الطويلة حيث تصل حلقاته لـ60 حلقة.
وكتب المسلسل السيناريست باهر دويدار ويقوم ببطولته الممثل الشاب أحمد حاتم 
الذي يمنحه العمل البطولة الدرامية األولى في التليفزيون بعد عدة أدوار ناجحة كان 
آخرها مشاركته في مسلسل "السيدة األولى" مع غادة عبد الرازق في رمضان الماضي، 

فيما سيبدأ تصويره فور اكتمال فريق العمل مطلع شهر مارس)آذار( على أقصى 
تقدير.هذا وسيتم تصوير المسلسل ما بين القاهرة وبيروت باإلضافة إلى بالتوهات 
مدينة اإلنتاج اإلعالمي فيما سُتعَرض حلقات المسلسل على جزئين األول خالل شهر 

رمضان المقبل حيث سيتم عرض 30 حلقة بينما ُتعَرض الحلقات المتبقية بعدها 
بفترٍة وجيزة.

القاهرة: قررت الممثالت "مريم أوزيرلي" الشهيرة بالسلطانة هيام، 
"نورفتاح أوغلو" الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران، و"سلمى أرغش" 

الشهيرة بالسلطانة خديجة، عن أدوارهن في مسلسل "حريم السلطان\
القرن العظيم" السفر معًا إلى برلين لقضاء إجازة قصيرة بعد أن تطلقت 
"أوغلو " بشكٍل مفاجئ، علمًا أنهن سيقضين اإلجازة في منزل "أوزيرلي" 

حسبما ذكر موقع Gecce التركي.
والجدير بالذكر هو أن "أوغلو" قد تطلقت من زوجها رجل األعمال التركي 
"ليفانت وزير أوغلو" يوم 27 يناير)كانون الثاني( بعد زواٍج لم يدم لمدة 

عام، ما أثر سلبًا على حالتها النفسية، األمر الذي دفعها وصديقتيها 
للسفر واالستمتاع في مكان ما، فوقع خيارهن على برلين في ألمانيا وذلك ألن 

"أوزيرلي" لديها منزل هناك.

- أصبحت سياسة األجزاء موضة العصر الدرامية المسيطرة على قسم غير يسير في اإلنتاجات 
السورية. الشركات وقبلها الكّتاب، وفق ما جاء على موقع "أنا زهرة"، يلهثون وراء ابتداع سالسل 

جديدة بعيدًا عن حسابات الفكرة الناضجة والعمل المتكامل، باحثين عن التواجد الكمي على حساب 
النوع الذي يصل في بعض األعمال إلى أدنى درجاته.يتصدر "باب الحارة" المشهد الدرامي بأجزاء 

جديدة، فالسابع سيعرض في رمضان المقبل، والشركة المنتجة اقتنعت بضرورة إنتاج جزء ثامن وتاسع 
وعاشر أيضًا.

أما "صرخة روح"، ورغم كل االنتقادات التي نالت منه، إال أنه مستمر للسنة الثالثة على التوالي. هكذا 
يشهد رمضان المقبل حكايات جديدة عن العالقات المحرمة.

وبسبب استقطابهما نسبة مشاهدة عالية خالل العام الماضي، فقد تقّرر إنتاج جزء ثامن لكل من 
المسلسلين الشاميين "طوق البنات"، و"الغربال"، لتستمر قصصهما عامًا جديدًا.

وأخيرًا، فإّن "دنيا" الذي عرض قبل 15 عامًا، سيعود مجددًا مع بطلتيه أمل عرفة وشكران مرتجى.

عبري شمس الدين يف  عىل مقايس برمضان املقبل
 تخوض الممثلة السورية عبير شمس الدين الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل على مقاسي، 

الى جانب أعمال أخرى.
وقالت شـمس الديـن: "أنا كأي فنانـة تطمح للعمل في مصـر، فال ُينكر أحد أنَّهـا )هوليوود( 
الشـرق، وأنها عاصمـة الفن العربي، غير أنني اعتذرت عن أعمال هناك ألن ظروفي لم تسـمح 
للمجيء إلى مصر وقتها، ولكن االن أستطيع السفر والعمل، وإن ُعرضت علي أعمال مميزة في 

مصر فلن أتأخر عن قبولها".

اإلهلام الغني أكذوبة   !!
 هناك ثمة سؤال يطرح نفسه في الوسط الفني

هل االلهام اكذوبة.. والفن عمل وعرق؟!
والجواب: مهما كانت تلك )الملكة السـحرية( والتي 
ننسـبها فـي العـادة الـى )الفنانيـن( .. ومهما كان 
امـر ذلـك )االلهام( الذي قـد نجعله وقفـا على كبار 
الشعراء.. فسيظل )الفنان( رجال عامال.. او صانعا.. 
او صاحـب حرفة.. وان ذلك )النجاح الفني( في نظر 

الكثيريـن ليس اال مسـألة ضمير .. وعمـل .. وارادة 
و)الفنـان الحقيقـي( هو ذلك االنسـان العامل الذي 
يعتمد على )الجهد( اكثر مما يعتمد على )المعجزة( 

.. كما ان )العرق( ال )االلهام( .
ولعل هـذا ما عناه المثال الفرنسـي الكبير )رودان( 

حين وجه حديثه الى شباب الفنانين قائال :
" ال تعتمـدوا على االلهام.. فـان االلهام اكذوبة .. او 

وهم ال حقيقة له.. وما الصفات التي البد للفنان من 
ان يتصف بها فهـي الحكمة.. واالنتباه.. واالخالص 
.. واالرادة.. ولهـذا عليكم ان تضطلعوا باداء عملكم 

بروح العامل النزيه الشريف"
ويبقى القول : اننا نجد لدى الكثير من االدباء والنقاد 
اشـارات هامة الى دور )الجهد( في مضمار )االبداع 
الفني( لدرجة ان البعـض منهم قد نظروا الى العمل 

الفنـي علـى انه )الهـام( البد ان يمر الـى الكثير من 
عمليـات النقد والمراجعة..  ما بين فترة واخرى وال 
يمكن االعتماد عليه والركون الى )الكسل االبداعي( 

..
وخاصـة اذا ما علمنا ان الفن ليـس )احالما( .. وان 

)العمل الجاد( هو القاعدة التي تحكم حياة الفنان.
وان الجانب االكبر من اعمال الفنانين يمثل محاوالت 

شـاقة لم تكن تخلوا من عسـر.. وتعثـر .. وتردد .. 
وتحسر.

ومغامـرة .. ومخاطرة .. وقلـق.. ولهفة .. وصبر .. 
وجلد!!.

والتساؤل المشروع:
اين فنانينا اليوم من كل تلك المحاوالت الشاقة على 

طريق االبداع الثر؟!.

نيكول حجل: انا ال اعتمد عىل مجايل يف تقديم الربامج

 

باسم سمرة 
أوشك عىل اإلنتهاء من تصوير 

مجهورية إمبابة
 

أوشك الممثل المصري باسم سمرة على اإلنتهاء من تصوير مشاهده 
فـي فيلـم جمهورية إمبابة، حيـث لم يتبق له إال أربعة أيام سـيقوم 
بالتصويـر يوم السـبت المقبـل، وبعدها يبدأ المخـرج أحمد البدري 
مرحلـة المونتاجالفيلـم بطولـة أحمد وفيق وعال غانـم، من تأليف 

مصطفى السبكي.

 

القبض عىل املطرب الشعبي ريكو... والسبب؟؟
 

قبض على المطرب الشعبي "ريكو" وإسمه الحقيقي سيد كمال بتهمة ممارسة تجارة 
الهرويين في منزله.وحررت جنايات العبور محضر بالمضبوطات بعد مداهمة المنزل 
الذي وجد فيه 7 أشـخاص يتعاطون المـواد المخدرة وكان ريكو واحد منهم، طالبة 

من الطب الشـرعي أخذ عينات دم وبول من جميع الموجودين للتأكد من تعاطيهم 
للهيرويين!وكشـفت الجنايات انه ضبط معهم 61 غـرام من المادة المخدرة، 

وكل واحـد منهم بحوزته حوالـي 3 غرامـات إضافية.ويقول المحامي 
حاتم فرحات في مقابلة مع برنامح ET بالعربي ان الحكم سيتم على 
اسـس إذا ما أثبتت التحاليل انه فعـاًل يتعاطى المخدرات. فالمحكمة 
تنظر للشخص إذا كان شخصية عامة ويتأثر فيه اآلخرين، والذي قد 

يدفـع بعض المتابعين له الى تقليده، وهنا سـيكون الحكم رادع اي ان 
مدته لن تقل عن سنة وقد تتصاعد.

أمرية حممد تشارك
 يف بطولة طريق املعلامت

 تشـارك الممثلة السعودية أميرة محمد في مسلسل طريق المعلمات، الذي بدأ 
تصويـره تحت إدارة المخرج سـائد الهواري، الى جانب زهـرة عرفات، هيفاء 

حسين، شيماء سبت، مروة محمد، وأغادير السعيد.
المسلسـل يتطرق لقضية مخاطر عمل المعلمـات اليومية التي تؤرق المجتمع 

السـعودي، وتجسـد محمد مـن خالله شـخصية المعلمة "زينـة" وهي أصغر 
المعلمات في مدرسـتها، وستتعرض لموقف صعب سـيقلب حياتها رأساً على 

عقب.
 



 احلياة عىل عتبات اجلنة  رواية جديدة لطالب أبو رشار

ثقافة اخلوف من املؤّنث
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      نوري اجلراح

ما الذي يجعل المثقف العربي خائفاً ومرتاباً من 
األنوثة

هل يصح الوقوف، باستمرار، ضد تصنيف اإلبداع نسبة 
إلى جنس مبدعه؟ لطالم�ا رأى المثقفون العرب الذين 
يصف�ون أنفس�هم ب”المتقدمي�ن”، أو “التقدميي�ن”، 
ورأي�ت معهم، بش�يء من المجازفة وغي�اب الدقة، أن 
الكتاب�ة األدبية )رج�ًا كان صاحبها أو ام�رأة( تصدر 
عن اإلنس�ان الكلي، ابن المجتم�ع، الحاضر في لحظة 
التاري�خ، المتمث�ل لمش�كات عص�ره، والناظ�ر إل�ى 
المس�تقبل، بصرف النظر عن الجنس والهوية والعرق، 
وبعيداً عن أّي اعتبارات للفروق الجنسية واالجتماعية 
والجغرافي�ة. واآلن أش�عر أن مث�ل ه�ذا االعتقاد كان 
ينقص�ه التحديد، فضاً ع�ن أنه ظل يفتق�ر إلى الدقة، 
خصوص�اً عندم�ا يعوزن�ا أن نذه�ب إل�ى تش�خيص 
المش�كات والقضايا التي تتداخل، ومن ثمة تسهم في 
تش�كيل الكتابة، وتحديد معالمها وغاياتها، وتفصياً، 

عندما تتفكر في األنوثة وموقعها من الفنان، وفيه.
لربم�ا كان�ت ضآلة الوع�ي النقدي وضعف االس�تعداد 
لفح�ص المق�والت الت�ي تس�يطر عل�ى ه�ذا الوع�ي 
ومراجعته�ا، وتأس�ر المخيل�ة الجماعي�ة للمثقفي�ن، 
س�ببين الفتين في تخل�ف تلك الذهنية الت�ي دأبت على 
إنت�اج األوه�ام ح�ول اآلخر/الم�رأة وإع�ادة إنتاجها، 
في س�ياق نظرة إلى األشياء تس�لِّم بالمعطى من دون 
فحص، وتأخذ باألشياء على عواهنها وعاتها. يستوي 
ف�ي ذلك )وإن بدرج�ات متفاوتة( المثقف اإلس�امي، 
والمثق�ف العلمان�ي )قومياً( كان أم ماركس�ياً، أو هو 

ليبرالي )واهماً أو العباً( حداثي أم سلفي.
والس�ؤال، اآلن، م�ا ال�ذي يجع�ل النظ�رة إل�ى المرأة 
والس�لوك بإزائها، لدى هؤالء جميع�اً، محكومْين، في 
الجوه�ر منهما بمقايي�س ومعايير متقارب�ة، حتى ال 
نقول متش�ابهة؟ )قيم الرجولة ومقاييس�ها السائدة( 
بم�ا يجعلنا نتخيل أن الفج�وات القائمة بين فكٍر وفكٍر 
يتخالف مع�ه، تبقى نظرية، وبالتالي ال تجد ما يردمها 
إال بما في ذلك السلوك المشترك من تسييد لقيم ذكورة 
معت�ّدة بتفوقها. وبداه�ة، فإن الموقف م�ن المرأة، ال 
ب�د أن يعتبر معيارياً، لو س�لمنا بحقيق�ة أن الحياة لها 
صانعان. وأن المثقف هو أقدر على التخلي عّما اغتصبه 
)الرج�ل( عب�ر التاري�خ م�ن حق�وق الم�رأة، واعتبره 
حقاً مكتس�باً، ممزِّقاً بذلك النس�يج الروحي والنفسي 
المض�يء الذي يل�ّون الكائن بألوان األنوث�ة والذكورة، 

ويصنع المتعدد فيه.
ولك�ن األمر في ثقافتنا يبدو أعقد من هذا التش�خيص 

المبّس�ط، فف�ي اس�تقصاء أعددت�ه م�رة ف�ي مطالع 
التس�عينات ي�وم كنت أص�در مجل�ة “الكاتب�ة” حول 
“المؤن�ث” والرج�ل العرب�ي توجهت به إلى الش�عراء 
والكت�اب الع�رب، قصد التع�رف على طبيع�ة نظرتهم 
إلى المسألة ومدى انش�غالهم بها، وموقع المؤنث من 
إبداعاتهم، وقباً من تكوينهم الفكري والروحي، بدا لي 
أن غالبية هؤالء المثقفين لم يكونوا منشغلين بالفكرة 
أو هم دوهموا باألس�ئلة المطروح�ة ووجدوها، ربما، 
أكث�ر جرأة م�ن أن ُتحتمل ف�ي ظل واقع عربي يش�هد 
انحطاط�اً اجتماعي�اً وروحياً ونكوصاً فكري�اً مّطرداً، 
يج�د تجليات�ه في ح�وادث ومظاهر ش�تى أصابت في 
الصميم مختلف نواحي الحياة والنشاط اإلنسانيْين في 

العالم العربي.
إن الخوف من )األنوثة( على )رجولة ناقصة وركيكة!( 
ال يمكن تفس�يره إال على أنه خوف من الذات ومجهول 

النفس لدى الرجل
رص�دُت يومه�ا تهّيباً م�ن الفكرة حتى م�ن قبل أولئك 
الذين تحمس�وا لها، ول�م يجدوا فيها، كم�ا رأى بعض 
المحافظي�ن، مج�رد فك�رة فبركته�ا مخيلة ش�خص 
“مناص�ر للمرأة” كما يوصف النس�ويون العرب عادة، 
أو وس�يلة لنش�دان إثارٍة ما تحقق رغب�ة متطرفة في 

مخالفة األش�ياء ومعارضة الس�ائد. عل�ى العكس من 
ذلك، إنما رأوا في بعض ما رأيناه مدخاً ضرورياً لطرح 
تس�اؤالت فكرية وجمالية متقدم�ة حول األنا واآلخر، 
من باب استكشاف األبعاد النفسية والوجدانية العميقة 
الت�ي تقوم عليها العاقات بين الرجال والنس�اء العرب 
والمحت�وى الفكري والجمالي للق�اء األنوثة والذكورة 
ف�ي كائن، وبي�ن كائنْين وكائنات، وم�ن ثمة التجليات 
الجّم�ة والثري�ة لهذا اللق�اء كما تنعكس ف�ي الظواهر 
األدبية والفني�ة، للوقوف أخيراً على اإلش�كاليات التي 

تحكم هذه العاقة. وتلك التي تنتج عنها.
إذن نح�ن إزاء بحث معمق، أو على األقل بحث جدي في 
المسألة. فما الذي يجعل المثقف العربي خائفاً ومرتاباً 

من األنوثة؟
ه�ذا الس�ؤال العالق وما تجاوره من أس�ئلة مش�ابهة 
تكاد اليوم تبدو ترفا فكريا إزاء حال المرأة التي تش�غل 
حي�زا ي�زداد تهميش�ا داخ�ل مجتمعات تش�هد ثورات 
وانتفاض�ات، فتهّش�مت وبات�ت هي نفس�ها هامش�ا 
مش�لوال في ظل صراع دموي بات عاب�را للجغرافيات، 
وهازئا بالخصوصيات المجتمعية. فكل شيء في حال 

العرب اليوم يبدو في عين العاصفة.
وبالتال�ي بتن�ا أحوج ما نك�ون اليوم إلى إع�ادة تركيز 

األس�ئلة العالق�ة في س�ياقات جدي�دة. إنها س�ياقات 
الربيع الذي بات شتاءات دامية.

لنكن أكثر صراحة، ولنقل إن “المثقف التقدمي” يسلّم 
باألف�كار الجدي�دة والجريئ�ة، وعندما يص�ل األمر إلى 
الس�لوك تتب�ّدى مظاهر عج�زه عن المغام�رة وخوفه 
من األخذ بها أخذ الس�الك، حتى لتبدو الهّوة بين الفكر 
وفعله في الوقائع، سمَة ثقافٍة، ودلياً إلى شرخ عميق 

في الشخصية الثقافية العربية.
***

في هذا الملف تستأنف مجلة “الجديد”، بوصفها منبراً 
عربياً، مقاربة الس�ؤال الشائك، لتعيد طرحه مجدداً، ال 
كس�ؤال ُمرجإ وحسب، وإنما كس�ؤال حارق ال مناص 
م�ن مقاربت�ه في ظ�ل لحظة عربي�ة عاصف�ة اختلّت 
معه�ا جميع الموازين. منطلقين م�ن اعتبار يرى أن ال 
تق�دم للمجتمعات العربية، ال ربيع وال مس�تقبل، دون 
ردم الفجوات الكثيرة بي�ن الثقافة والناس، بين الرجل 
والم�رأة، وبي�ن النخب والش�ارع. خال س�نوات أربع 
تزلزلت األرض، وأخرجت أثقالها الثقيلة. فإذا بها حمم 
دفين�ة، تفج�رت بفعله�ا المكونات والهوي�ات ومعها 
األسئلة. فلنطرح، إذن، السؤال حول المؤنث والمجتمع، 
والمؤنث والثقافة، والمؤنث والخيال الجماعي بالجرأة 
الت�ي ُتتيحه�ا لن�ا لحظة الحقيق�ة، وبوع�ي الضرورة 
التي تلحظ أن ال مس�تقبل للعرب دون تصحيح العاقة 
بين المرأة والرجل، وتطوي�ر نظرة نحو المؤنث تغادر 
انش�دادها إل�ى الماض�ي الُمتوّه�م، وقيم�ه الظالمة، 
ليمكننا أن ننظر إلى المس�تقبل بعينين اثنتين، ال بعين 

واحدة هي عين الرجل.
هنا في هذا الملف أف�كار وماحظات مختلفة، بعضها 
ياق�ي بعض�ه اآلخ�ر وبعضه�ا يتف�ارق عن�ه، لكنها 
بمجمله�ا تتي�ح لنا فرص�ة التعرف عل�ى وجهات نظر 
كاتب�ات وكت�اب من مش�رق العال�م العرب�ي ومغربه، 
والكشف عن إشكاليات شّتى يثيرها السؤال في الوعي. 
وه�ي بمجموعه�ا تفصح وال ب�د عن طبيعة انش�غال 
الوع�ي الذي ص�درت عنه بالس�ؤال ح�ول المؤنث في 
الثقاف�ة واالجتم�اع. لعلها أن تكون مدخ�ًا إلى نقاش 
ح�ّر، ودعوة إلى س�جال جريء حول ما هو مس�كوت 
عنه، وي�راد له أن يظّل في أرض معتم�ة بعيداً عن نور 
السؤال، وإلحاح الرغبة في استدراج مقاربات وإجابات 
ل�م تعد ضرب�ا من الترف، ف�ي ظّل نك�وص مريع أتاح 
لقوى الظ�ام أن تنهض من مكامن العطب االجتماعي 
والسياس�ي لتجه�ز عل�ى القليل ال�ذي أنجزت�ه المرأة 
وأنجزت�ه المجتمع�ات خال قرن مض�ى، وهو تقهقر 
ف�ي هاوي�ة ال قرار له�ا، يصيب أول ما يصي�ب الحلقة 

األضعف اجتماعيا، أال وهي المرأة.

تحي�ة متجددة لكل من ش�ارك في ه�ذا الملف، بصرف 
النظر عن موقفه ورأيه. نريد لهذا الملف أن يكون عتبة 
ليس إال، ومطلع�ا يلهمنا المزيد، ويح�ّض عليه الحياة 
الثقافية العربية التي افتق�رت )على غناها األكيد( إلى 
تركيز أس�ئلتها، وتحرير أخيلتها، وطرد أشباح الخوف 

عن النّص والسؤال.
بتن�ا أحوج ما نك�ون اليوم إل�ى إعادة تركيز األس�ئلة 
العالقة في س�ياقات جديدة. إنها س�ياقات الربيع الذي 

بات شتاءات دامية
***

لئن غيبت منظومة القيم الس�ائدة في المجتمع العربي 
األنث�ى والمؤنث )كحّيز اجتماعي مهّمش تاريخياً( في 
مكان قص�ّي من ذات الفنان، ورمت ظ�االً قاتمة على 
هذا الم�كان من نفس المبدع العرب�ي، فإن الخوف من 
)األنوث�ة( عل�ى )رجول�ة ناقص�ة وركيك�ة!( ال يمكن 
تفس�يره إال على أنه خوف من ال�ذات ومجهول النفس 
ل�دى الرجل، وخ�وف م�ن مغام�رة الحري�ة وتجريب 
االنفكاك عن الموروثات الس�لبية في الاوعي الجمعي 
)لدى الرجال والنس�اء معاً( وأفدحه�ا. قطعاً، تلك التي 
تقوم على الخ�وف من المرأة والخ�وف من االختاف. 
وهو خوف ال مبرر حقيقياً له لدى الفنان، ما دام إبداعه 
يقوم على مناهضة الظلم ومقاتلة القيم البالية، ومنها 
تل�ك القيم المفرطة في )رجالّيته�ا(، والتي تقف عقبة 
أمام اعتراف الفنان بما يتحرك فيه من نزوع مضاد لكل 
ما هو قمعي، بينما هو يستعد للعطاء المبدع بالمعنيْين 

الفكري والجمالي.
هنا تب�دو المهّمة الكبيرة والحرب الصامتة التي ينتظر 
م�ن المب�دع خوضه�ا ليتخلص م�ن رواس�ب التفكير 
القدي�م، وما تكون مس�احة تعبيره، س�اعتئذ، غير تلك 
األرض الثالث�ة المش�رقة حيث يتح�رر الكائن من عقد 
الصراع بين النساء والرجال، بعيداً عن التحرك النسوي 
المغال�ي في انقس�امّيته، لصالح لقاء إنس�اني منفتح 
وراق بين الرجال والنساء في إطار عاقات من االحترام 

االجتماعي، واإلقرار بحقوق النساء.
بداهة، ليس في وسع المبدع التعبير عن كلية الكينونة 
اإلنس�انية من دون تمّثل اآلخ�ر المختلف، وتمّثله ليس 
مس�ألة نظرية، أي أنه ال يمكن أن يتّم من دون الدخول 

في منطقة األنثى، واألنثوي، والمؤنث.
هن�ا في الش�ق الثاني من الملف ش�هادات م�ن كاتبات 
عربيات من مش�رق العال�م العربي ومغرب�ه، على حّد 
س�واء، تكش�ف مجتمعة عن وعي تحرري يس�تند إلى 
مرجعي�ات مختلف�ة ويتحدر من مش�ارب متعددة، في 

محاولة لزحزحة صخرة السؤال.

عزيزة علي

يح�اول طال�ب أبو ش�رار، األس�تاذ في 
كلية الزراعة ف�ي الجامعة األردنية، في 
روايته ‘ الحياة على عتبات الجنة ‘ 2012 
، أن ي�ؤرخ، ع�ن طريق الس�رد الروائي، 
لمأساة شعب فلسطين، حاشدا في نيف 
و300 صفحة عش�رات الشخوص الذين 
ينتم�ون لمكان واحد في فلس�طين هو 
مدينة يافا الساحلية التي تقع غير بعيدة 
م�ن )تل الربي�ع( مثلما يس�مي تل أبيب 
التي ظهرت في بداية الرواية مستوطنة 
صغي�رة يؤمها مهاج�رون قادمون من 
أنح�اء أوروب�ا لتغدو في نهاي�ة الرواية 
مدينة عماقة تبتلع في أحشائها أجزاًء 
م�ن يافا التي هجرها كثير من س�كانها 
ف�ي حرك�ة عكس�ية اقتضته�ا طبيعة 
األح�داث التي يختلج بها الجس�م األكبر 

من المبنى السردي لهذه الحكاية.
و رأى د. صاح ج�رار أن رواية "الحياة 
عل�ى عتبات الجنة"، هي رواية "ش�عب 
مادت به أرضه بس�بب االحت�ال فتناثر 
في كل مكان، ومياد كاتب هذه الرواية 
كان ف�ي زم�ن م�ادت فيه تل�ك األرض، 
حي�ث ولد ف�ي يافا لتك�ون حاضرة في 

هذه الرواية".
وتح�دث ج�رار ع�ن الروائ�ي والرواية 
العربي�ة  المؤسس�ة  ع�ن  الص�ادرة 
للدراس�ات والنش�ر بحميمية بعيدا عن 
النق�د، وذلك في حفل التوقيع الذي أقيم 
ف�ي المكتبة الوطنية وحض�ره أصدقاء 
الكاتب. وق�ال إن الروائي جال كما جال 
أبناء فلسطين في أنحاء األرض، وتعرف 
عل�ى معاناته�م ف�ي الداخل والش�تات 
ورصد ه�ذه المعاناة ومراراتها ليوثقها 

في هذا العمل اإلبداعي.
الرواي�ة "تتس�م  أن ه�ذه  ورأى ج�رار 
بالق�درة العالي�ة عل�ى توري�ط القارئ 
وتش�ويقه فيقاوم كل دواع�ي التأجيل 

الس�تكمال فصوله�ا، فضا ع�ن غناها 
بالفكر المستنير والرؤية السديدة".

وتح�دث :ع�ن االمتداد الزمن�ي في هذه 
الرواي�ة فق�د ش�مل النص�ف األول من 
القرن العش�رين، الفتا ال�ى أنه ال يرغب 

ف�ي مصادرة ح�ق القارئ في التش�وق 
بهذه الرواية، ألن الكشف عن التفاصيل 
كم�ا يرى ج�رار "يخمد جذوة التش�وق 
أن ه�ذه  القارئ".واعتب�ر ج�رار  ل�دى 
الرواية هي: "رواية تحكي س�يرة أسرة 

فلس�طينية عبر خمس�ة عقود، شهدت 
العثماني�ة  اإلمبراطوري�ة  اس�تبدال 
بأخ�رى بريطاني�ة مكن�ت اليه�ود من 
التهام فلس�طين لقمة س�ائغة وشردت 

شعبها".
وأوضح ج�رار أن موضوع الرواية الذي 
يعتب�ر مثالي�ا للروائيي�ن واألدباء، ليس 
ألن�ه يتحدث ع�ن معان�اة الفلس�طيني 
داخ�ل وطن�ه وفي ش�تاته فحس�ب، بل 
ألن هذا اللون م�ن األعمال األدبية يعنى 
باإلنس�ان وآماله وتطلعات�ه ومتى حاد 
العم�ل األدب�ي عن هدفه اإلنس�اني فقد 

روحه وأهميته وصلته بالواقع.
ورأى ج�رار أن واج�ب األدي�ب أن يرقى 
بحس�ه اإلنس�اني كي يتهيأ له اإلسهام 
برؤيت�ه  اإلنس�انية،  ف�ي خدم�ة ه�ذه 
الجدي�دة، وفكره الس�ديد، فاإلنس�انية 
عل�ى م�دى التاري�خ تعاني م�ن مايين 
الجراح�ات، واألدباء وأصح�اب األقام 
ه�م النطاس�يون الذي�ن يقارب�ون هذه 
الجراحات ويسعون الى مداداتها، ولذلك 
ل�م يك�ن عبث�ا أن يطل�ق عل�ى الطبيب 

والمفكر صفة "الحكيم".
واس�تعرض ج�رار جزءا من س�يرة أبو 
ش�رار العلمي�ة واإلبداعية، مش�يرا الى 
أن�ه وبالرغم م�ن أن اختصاصه العلمي 
"األرض والمي�اه والبيئ�ة"، غي�ر أن له 
في مج�ال العمل الثقاف�ي موقفا، وهو 
واحد من أس�اتذة جامعاتنا، وجمع بين 
العلم والثقافة، فقد كان عضوا في هيئة 
تحري�ر المجل�ة الثقافية الت�ي تصدرها 

الجامعة األردنية لنحو عشرة أعوام.
وق�ال أبو ش�رار إن رواي�ة "الحياة على 
عتبات الجنة" حيكت أحداثها في نسيج 
درامي محبوك إنسانيا ومشوق دراميا. 
وق�ال الكات�ب إن الرواية ه�ي "ملحمة 
إنس�انية ل�م تضي�ع األم�ل ف�ي زحمة 
المعان�اة والتش�رد، ولم تس�مح لآلخر 
العنص�ري بتمزي�ق النس�يج اإلنس�اني 
الفلس�طيني، ب�ل متنت�ه وحبكت�ه م�ع 

خي�وط إنس�انية أخ�رى.. م�ن دمش�ق 
اآلرامي�ة ومن أربي�ل الكردي�ة العراقية 
وم�ن اس�طنبول التركي�ة وم�ن ش�وق 
الش�يخ البابلية ومن القاه�رة المصرية 

ومن ويلز البريطانية ومن ومن..".
واعتبر الروائي أن الفلسطيني هو "جزء 
أصي�ل من البناء اإلنس�اني له�ذا اإلقليم 
العربي المس�لم.. لقد قالوا إنه سينسى 
لكنهم نسوا أنهم نس�وا حقائق التاريخ 
ف�ي  واإلنثروبيولوجي�ا..  والجغرافي�ا 
النهاي�ة، هم من س�يعاني أكث�ر منا من 
نتائج ما اقترفته أيديهم اإلجرامية.. أما 

الفلسطيني فسينتصر ال محالة".
وتتوقف أحداث تلك الملحمة اإلنسانية، 
بحسب الروائي، عند منعرج تاريخي هو 
ثورة 23 يوليو المصرية في العام 1952، 
مشيرا الى أن هذه هي من نمط األعمال 
الروائية العالمية الكبرى؛ إذ يختلط فيها 
الواقع بالخيال واأللم بالسعادة واليأس 
باألم�ل عبر ش�خوص عديدين كل واحد 
منهم بط�ل ملحمي بحد ذاته. هي دراما 
تبكيك في مشاهد حقيقية عديدة وتبث 

األمل في روحك في مشاهد أخرى.
واعتب�ر أن أحداث الرواية تحبس أنفاس 
الق�ارئ في بع�ض المواق�ف، ويعتصر 
قل�ب أو يخف�ق به الى ح�د االنفات من 
بي�ن الضلوع ف�ي مواقف أخ�رى، وهي 
نوع م�ن الدرام�ا الغنية ج�دا باألحداث 
المتمازج�ة  والتاريخي�ة  اإلنس�انية 
بعفوية مبدعة ف�ا تحس بالحدث العام 
خارج س�ياقه اإلنس�اني المجرد، وهي 
ذل�ك النوع م�ن األعمال األدبي�ة الكبرى 

التي تفتقر إليها المكتبة العربية. 
وأض�اف أبو ش�رار أن الدرام�ا ال تتأتى 
بدون تجربة إنس�انية عميقة تجول في 
أعم�اق النف�س البش�ربة أو ف�ي مدائن 
متباينة يحملك وص�ف مامحها الدقيق 
ال�ى كل رك�ن فيه�ا، فتعاي�ش الم�كان 
والزم�ان كم�ا لو كن�ت تش�اهد عرضا 

سينمائيا وال تقرأ كلمات منقوشة.

  غراميات بائع متجول 

، رواية جديدة للكاتب العراقي برهان الخطيب، صدرت في القاهرة 
عن جمعية "نوافذ" للترجمة والتنمية والحوار، وهي الخامس�ة 
عشرة في مس�يرته اإلبداعية. تتسم الرواية، شأنها شأن أعمال 
المؤلف، بالبناء المحكم ومضمون متنوع غني بتفاصيل وإيحاء 
أكثر من ثمانية عشر عاما قضاها في روسيا عاما دارسا، هو 
"الرجل الذي يعرف كثيرا" عن بلد الكافيار والنس�اء الجميات 
والسياس�ات المعقدة. في روايتين سابقتين ظل يتابع تطور 
أوضاع�ه عن كثب، وأخيًرا يكش�ف ما هو أعمق من مس�تور 
في هذه الرواي�ة القائمة على الواقعي�ة، متناولة قصة حب 
رجل ش�رقي المرأة روسية على منعطف للعالم، جد خطير. 
الحب، الحرب، العنصرية، ازدواجية الشخصية، تمزق الحياة 

العائلي�ة، وغيره�ا من تفاصي�ل العصر، تطرح�ه الرواي�ة القائمة على 
خبرات حياتي�ة حية. ُيذكر أن المؤلف برهان الخطيب، له كذلك مجموعة من المترجمات، 

تضاف إلى رصيده ككاتب له 15 رواية

َبيامن: درب الليمون 
 

ص�در عن دار فضاءات للنش�ر والتوزي�ع األردن رواية "َبيم�ان، درب الليمون" للش�اعر جهاد أبو 
حش�يش، وتق�ع الرواية الت�ي صمّم غافه�ا الفنان نضال جمه�ور، في 180 صفح�ة من الحجم 

المتوسط.
ال تعرف الرواية الس�كون، فكلُّها إثارة وحركة وترّقب ويقظة ومفاجآت، بفعل األحداث المثيرة 
فيه�ا، وزمانها من العام 1967 إلى العام 2014، ومكانها من فلس�طين إلى األردن، إلى بيروت، 
إل�ى تونس، إل�ى المغرب إلى كوبان�ي... وكذلك نوعية ش�خوصها الممّيزين ذك�وراً مثل جمال 
وأس�امة والقائد أبي غسان، وإناثاً أمثال زينب وحياة وَبيمان.وهناك ايضا المناضل الذي يقطع 

البح�ار والق�ارات بحثا عّمن يحب، ومن يجد فيه وطنه الذي فقده! .صدر للكاتب: مدي األرض، ش�عر باللهجة 
المحكية، اعترافات إرهابي، 2002، ش�عر، جس�د با نوافذ ،2006 ش�عر، امرأة في باد الحريم، ش�عر، ألنها تأخرت،2007، ش�عر، 

ارتجافات الذاكرة في أحاديث األبواب عند أحمد مطر "قراءات".

عيون عمياء
ابو ع�صام  الكليبي 

الشعب المحاط  بالعوز والجوع  يصبح 
طعما للمتسلطين والسراق

وشعب يجاهد من اجل تراب الوطن 
البغاة  يرقصون عراة تحت االضواء

كراسيهم التعلو  اال في ايام 
الدموع والرعب والعار

العسل مر المذاق في افواههم
ما دام هناك شعب يصرخ في آذانهم

فهم اليصغون وال هم يشعرون
الدم الجاري التي يطؤها باقدامهم
هي انهار جاريه الى بحر رغباتهم

ونحن في الظام نحلم بنور السماء
اليمت الشعب اال  ان يخلق طغاة

خالدين يقولون لهم جعلناكم ضا زائا
ايها الشعب 

في اعماقكم فارس منقذ نائما
يرى ما الترى عيناكم

وانتم عبثا تجمعون في خيالك
ورودا بيضاء توألم احامكم

المجاهد يقدم لكم مسراته وآالمه
وعينكم الترى الحاجه في عينه

لبس ثوب العزة  وانتم التبصرون
انا عراقي
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        عرض : مروة منتصر صبحي 
         معيدة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية

         جامعة القاهرة
 

 ناقش العديد من األدبيات احتمال أن تعود الصين قوة عالمية 
كم�ا كانت م�ن قبل عدة ق�رون، اس�تنادا إلى قاع�دة القوة 
االقتصادي�ة والعس�كرية والديموجرافية له�ا، وربما تكون 
المناف�س األكب�ر للواليات المتحدة األمريكي�ة خالل العقود 
القادمة من القرن الحادي والعشرين.وفقا لذلك، يقدم كتاب 
ديفيد شامباو، أس�تاذ العلوم السياس�ية والعالقات الدولية 
بجامعة جورج واشنطن، مدير برنامج السياسات الصينية، 
المعنون “الصين تمضي عالميا .. قوى جزئية”، طرحا ناقدا 

للمقولة السابقة.
وقد جاء العن�وان الفرعي للكتاب “ق�وى جزئية” ليدل على 
طرح�ه البديل بأن الصين بالرغم م�ن إنجازاتها وحضورها 
متعدد األبعاد على الس�احة العالمية، فإنها وإلى اآلن ال تزال 
ق�وة جزئي�ة، وهو بذل�ك يدحض ال�رأي القائ�ل “إن الصين 
كالعب عالمي قريبا س�يحكم العالم”. وق�د تبنت ذلك الرأي 
مارتي�ن جاك، الباحثة البريطاني�ة، في كتابها “عندما تحكم 
الصي�ن العال�م .. نهاية العال�م الغرب�ي ووالدة نظام عالمي 

جديد”، الصادر في عام 2012.
يق�ر ش�امباو من�ذ البداية ب�أن كتابه ق�د تم�ت والدته من 
أجل الخ�روج من حالة اإلحب�اط األكاديم�ي المتعلق بحقل 
الدراسات الصينية، إذ رأي ذلك اإلحباط بمنزلة الوقود للعديد 
من األس�ئلة األولية، هل صحوة ونهضة الصي�ن تهز العالم 
اآلن حق�ا، أم ه�ل يفت�رض أن الصين إنما ه�ي العب دولي 
ذات نف�وذ أج�وف؟، هل نحن حق�ا نفهم األبع�اد المختلفة 
وتعقيدات اآلثار المترتبة على أن تصبح الصين قوة عالمية؟ 

وما نوع قوة الصين؟
لق�د تم توجيه كل فصل من فصول الكتاب ألجل فهم األبعاد 
الب�ارزة للمش�اركة العالمي�ة للصين، والتص�ورات الصينية 

المحلية ألدوارها العالمية، والدبلوماسية الصينية ودورها 
ف�ي نظ�ام العولم�ة، وحضوره�ا االقتص�ادي العالم�ي، 

وتأثيرها الثقافي، ووجودها األمني العالمي.

فهم التأثير االقتصادي العالمي للصين:
يعترف ش�امباو بأن الصين هي ق�وة اقتصادية عالمية، إذ 
إن الصي�ن، في جمي�ع االحتماالت، هي أكب�ر ثاني اقتصاد 
عل�ى مس�توى العالم. يبدأ ش�امباو نقاش�ه ح�ول الوجود 
االقتصادي للصين على مس�توى العالم، حيث س�رد قائمة 
رائع�ة تدل عل�ى البراع�ة االقتصادية للصين، بم�ا في ذلك 
امت�الك الصين أعل�ي أربعة بنوك على مس�توى العالم )من 
حيث القيمة الرأس�مالية(، والنمو المتصاعد الس�تثمارات 
الصي�ن الخارجي�ة. وم�ع ذل�ك، ي�ري أن تل�ك األدل�ة على 
حضورها االقتصادي، في الوقت ذاته، ال تستطيع سوي أن 
تخبرنا قليال عن نوعي�ة جودة الهيكلية االقتصادية، وليس 

استدامة النمو االقتصادي.
فف�ي 2009، علي س�بيل المثال، أوضحت س�جالت منظمة 
93.6٪ م�ن ص�ادرات الصين الكلية نأ ة�يملاعلا ةرا�جتلا 
تاجتنملا يهو ،“ةدوجلا ةئيدر تاجتنملا” يمسي امم يه 
،قو�سلا تاجتنم ةمئاق يف صخرألا ن�م ةدحاو دعت ي�تلا 
.“ةدوجلا ةيلاع تاجتنم” جاتنإ ىلإ لوصولا يف حجنت م�لو 
ومنلا جذومن نم ن�يصلا جرخت مل ام هنأ وابما�ش ظحاليو 
نمف ،ةميقلا ة�ضفخنم تاجتنملا ريدصت ي�ف هدوقت يذلا 

.داحلا طوبهلا وحن ينيصلا داصتقالا حنجي نأ حجرملا 
أيض�ا، ال ي�زال يس�يطر عل�ى الصي�ن النم�ط الس�وفيتي 
الحتكارات الدولة الذي كان س�ائدا في عقد الخمسينيات، إذ 
تتميز أكبر ثالث شركات نفط في الصين بأنها تحت سيطرة 
الحزب الشيوعي الصيني. كذلك، تحتاج الصين للطاقة بشكل 
مذهل، فهي أكبر مس�تهلك للطاقة على مستوى العالم، وهو 
ما يمثل ما يقرب من نصف االستهالك العالمي للطاقة خالل 

العقد الماضي.

الحضور األمني العالمي للصين:
ومن خ�الل تلك االحتياج�ات من الطاقة، تت�م إعادة تعريف 
المصال�ح األمنية للبالد، إذ تعد الضرورات االقتصادية عامال 
جوهريا في صياغة االستراتيجية األمنية الخارجية للصين. 
علي سبيل المثال، أكثر من ٪90 من ورادات النفط والغاز تتم 
حركتها من خالل البحر. وبالرغم من قوتها العس�كرية، فال 
تملك القدرة على فرض س�يطرتها أكثر من 300 ميل بحري 

خارج حدودها.
عل�ى ه�ذا النحو، ف�إن الصين س�تكون في حاج�ة متزايدة 
لتطوير قدراته�ا البحرية، وتأمين المجاري المائية الدولية. 
وفي ذلك الش�أن، يري شامباو أنه إذا كان هناك عنصر أمني 
يس�اعد الصين على أن تكون قوة عالمية، فس�يكون تطوير 
قواته�ا البحرية، والذي هو عنصر مه�م في تأمين تجارتها 

الدولية.
الجانب األكثر أهمية بشأن الوجود األمني للصين عالميا هو 
بيع األس�لحة للبلدان المش�كوك في مكانتها الدولية،  وفقا 
لتعبير ش�امباو. وقد كشف محققو األمم المتحدة األسلحة 
الخفيفة الصينية ف�ي مناطق النزاع في جمهورية الكونغو 
والس�ودان.  والصوم�ال،  الع�اج،  الديمقراطي�ة، وس�احل 
واألس�وأ من ذلك، كش�فت بعض األدلة سعي الدبلوماسيين 
الصينيين م�رارا لتخويف وتهديد خبراء األس�لحة الدوليين 
التابعي�ن لألم�م المتحدة من أجل محاولته�م لمنع التقارير 

السنوية المطلوب تقديمها لمجلس األمن.
يري ش�امباو في ذل�ك أن الصين على الرغ�م من أنها عضو 
دائ�م في مجلس األمن، فإنها تميل دوما إلى اللعب بعيدا عن 
القواعد العالمية، وهو تصرف يدل على حالة االنفصام التي 

تعانيها الصين في أحسن األحوال.
القوة الناعمة .. الحضور الثقافي العالمي للصين:

في التحليل النهائ�ي، يري الكاتب أن الديناميات االقتصادية 
واألمني�ة هي فق�ط جزء من الص�ورة، عندم�ا يتعلق األمر 
بفه�م دور الصين في النظام العالمي. إذ تكتمل تلك الصورة 
عن�د الحدي�ث ع�ن حضوره�ا الثقاف�ي العالمي، كانتش�ار 
المعاه�د الكونفوشيوس�ية الممولة م�ن الحكومة الصينية 
ح�ول العال�م لنش�ر المفاهيم الصيني�ة، وتواف�ر المحطات 
الفضائي�ة الناطقة بالعدي�د من اللغات والصح�ف الصينية، 
1.2 مليون نم برقي ام را�شتناو ،زوين يلياد هني�شلا لثم 
طقف ءالؤه سمخو لب ،دال�بلا جراخ ةينيص ةبلاطو ب�لاط 

.نيصلا ىلإ اوداع

يرى الكاتب أنه بالرغ�م من بذل الصين دوما جهودا لتطوير 
قوتها، فإنها قوضت بشدة من قبل النظام السياسي الصيني 
“البال�ي”. إذ تنتقد األمم المتحدة دوما السياس�ات الصينية 
الرس�مية في مجال حقوق اإلنس�ان، مثل عمليات االعتقال 
المتك�ررة للمعارض�ة مثل آي وي�وي، واألح�كام باإلعدام، 
وعملي�ات تعذيب بالس�جون، وانتهاك حق�وق األقليات في 
إقليم التبت، وعدم رغبتها في اإلس�هام بش�كل متماسك في 
نظام العولم�ة، ذلك المفهوم الذي يثير العديد من الش�كوك 
ل�دي الصينيي�ن. ويري ش�امباو في ذلك المج�ال أن التركيز 
الصين�ي عل�ى التط�ور االقتصادي لي�س إال وس�يلة لتجنب 

الخوض في الموضوع األهم، وهو حقوق اإلنسان.

خاتمة مختلفة:
ح�اول ش�امباو، خ�الل صفح�ات كتاب�ه، أن يثب�ت نتيج�ة 
مختلفة، مفادها أن الصين أمامها طريق طويل لتقطعه لكي 
تصبح قوة عالمية على قدم المس�اواة مع الواليات المتحدة 

األمريكية.

ووفق�ا لكلمات�ه، فإنه ي�ري أن “الصي�ن ليس لديه�ا فكرة 
واضح�ة عم�اذا تريد فعال م�ن العالم، وما ن�وع القوة الذي 

تريده، وما ينبغي أن تكون عليه في الشأن العالمي”.
ويستعير الكاتب عبارة روبرت زوليك، الرئيس السابق للبنك 
الدولي، “الصين ليس�ت شريكا مس�ئوال”، إذ إن الصين أيدت 
النظام العالم�ي، ولكنها تتردد في االندماج في مؤسس�اته 
بش�كل يتناس�ب مع نفوذها كثاني أكبر اقتص�اد في العالم. 
وبالرغ�م من أهمية ه�ذا الكتاب، فإنه يترك ش�عورا عميقا 
بالح�ذر، عندما يتعل�ق األمر بإغ�راء إصدار أحكام واس�عة 
حول “صعود الصين”، إذ أب�دي الكاتب تحيزا واضحا للعالم 

الغربي.
تعريف الكاتب:

أستاذ العلوم السياسية- جامعة جورج واشنطن

قوى جزئية:

هل هتيمن القوة الصينية عىل العالـم؟

     المؤلف : توماس بيكيتى
     عرض: د.هناء عبيد

أثار كتاب توماس بيكيتى »رأس المال فى القرن الحادى 
والعش�رين« ما لم يثره كتاب اقتص�ادى متخصص من 
اهتم�ام وجدل وحوار منذ زمن بعيد.وهناك عدة عوامل 
تعد المصدر الرئيس لهذا االهتمام الكبير بالكتاب. العامل 
األول معروف ويتمثل فى أن االقتصادى الفرنسى الذى 
تج�اوز عمره االربعين بس�نوات قليلة، يتحدى مقوالت 
بأدل�ة  مدعوم�ا  الش�ائعة  االقتصادي�ة  النيوليبرالي�ة 
إحصائي�ة هائل�ة، ومن منطل�ق غي�ر أيديولوجى. فقد 
اعتم�د الكتاب عل�ى بيانات إحصائية تص�ل إلى القرون 
الثالث فى بريطانيا، وبدرجة أقل فرنسا، فضال عن تتبعه 
البيان�ات االقتصادي�ة المتاح�ة عبر فت�رات طويلة جدا 
ف�ى دول أوروبية والواليات المتح�دة. ويخلص بيكيتى 
عبر دراس�ته الموس�وعية إلى أن الثروة تميل بطبيعتها 
إل�ى التركز ومن ثم المجتمعات تتج�ه تلقائيا إلى مزيد 
م�ن التفاوت، خاصة منذ س�بعينيات القرن العش�رين، 
التى بلغ التفاوت فيها- وحتى اآلن أو أوش�ك- معدالته 
فى القرن التاس�ع عش�ر. هذه النتيجة الت�ى قد ال تأتى 
كمفاج�أة للكثيرين، تتميز بأنها من ناحية أولى صادرة 
عن عمل بحثى اس�تغرق عش�رين عاما القتصادى غير 
مؤدل�ج، فبيكيتى يؤكد أنه ال ينتمى للفكر الماركس�ى، 
بل ولم يق�رأ أعمال ماركس األساس�ية. كما أن النتائج 
مؤيدة بكم من األدلة والدراسات اإلحصائية تكاد تكون 

غير مسبوقة فى هذا المجال.
العام�ل الثان�ى الذى س�اهم فى نجاح وانتش�ار الكتاب 
إلى جانب الصالبة المنهجية، هو اللغة الجزلة والتناول 
الش�امل للظاه�رة االقتصادية ف�ى أبعادها السياس�ية 
والتاريخي�ة والثقافي�ة واالجتماعي�ة، دون اختزاله�ا 
ف�ى مع�ادالت فنية ودراس�ات كمي�ة ته�م المختصين 
دون غيره�م، رغ�م أن الكت�اب يذخ�ر به�ذه المعادالت 
واإلحصاءات. فالعمل واضح فى مسعاه إلعادة تموضع 
الظاهرة االقتصادية فى س�ياقها االجتماعى الش�امل، 
ويكاد ينب�ض بالحياة ف�ى تأريخه للعوامل السياس�ية 
واالجتماعية لنش�أة األف�كار والنظري�ات االقتصادية. 
فعل�ى س�بيل المث�ال، يذه�ب بيكيت�ى إل�ى أن نظريات 
االقتص�ادى اإلنجلي�زى توماس مالت�س المعروفة عن 
العالق�ة بي�ن الس�كان والم�وارد المعنون�ة »مقال عن 
-EssayonthePrincipleofPop الس�كان«    )مب�ادئ 

lation, 1798( -الت�ى يدف�ع فيه�ا مالتس ب�أن الزيادة 
الس�كانية تت�م وفقا لمتوالية هندس�ية، بينم�ا الموارد 
تزي�د وفقا لمتوالية حس�ابية - ويعتبر األصل المعرفى 
لمعظم االتجاه�ات الالحقة فى التنمي�ة التى تدعو إلى 
الحد م�ن الزيادة الس�كانية، قد نبعت فى األس�اس من 
المخاوف األوروبية من »الضغوط السكانية الفرنسية« 
وفق�ر الفالحين فى الريف الفرنس�ى فى نهايات القرن 
الثامن عش�ر، والت�ى اعتبرت ذات صلة وثيق�ة بالثورة 

الفرنسية.
بيكيت�ى إذاً دون الدخ�ول فى تفصي�الت نظرية، ينطلق 
من مقوالت ميش�يل فوكو حول ثنائية القوة والمعرفة 
وكي�ف أن معظم النظريات التى تكتس�ب صفة »العلم« 
أو التقني�ة والحيادية« هى فى واق�ع األمر وليدة بيئات 
وانحيازات سياس�ية واجتماعي�ة وقيمية، بل وعالقات 
للق�وة ف�ى المجتمع. األم�ر ال�ذى يؤكد علي�ه بيكيتى 
صراح�ة م�ن أن عل�م االقتصاد ل�م يكن يج�ب عليه أال 
ينفص�م أو يس�تقل كحق�ل معرفى ع�ن س�ائر العلوم 
االجتماعية، وأنه يمكنه التقدم فقط باالتس�اق مع هذه 

العلوم.
أما العامل الثالث فهو مظاهر الجدة واإلمتاع التى أثارت 
االهتمام بكتاب رأس المال فى القرن الحادى والعشرين 
خ�ارج ح�دود التخصص المباش�ر هو مي�ل الكاتب إلى 
التدليل عل�ى التاريخ االقتصادى ل�رأس المال من خالل 
أعمال أدبية كالس�يكية، تشير ش�خوصها وأحداثها إلى 
طبيعة البن�اء االقتصادى واالجتماعى آن�ذاك، والتطور 

فى طبيعة الثروة وشكل رأس المال. فعلى سبيل المثال، 
يدل�ل بيكيت�ى على جم�ود النظام االجتماع�ى وأولوية 
الثروة، فى بريطانيا فى القرن التاس�ع عش�ر من خالل 
روايات جين أوستن التى يتحدد الموقع االجتماعى لكل 
أبطاله�ا وفقا لما يملكونه من ث�روة وعقار فى األغلب 
آل�ت إليهم عن طريق اإلرث أو الزواج فى حين تغيب أية 
إشارة إلى طبيعة عمل معظم شخصياتها. كما يستفيض 
ف�ى دالالت أعم�ال الكاتب الفرنس�ى بلزاك ويستش�هد 
بنصوص�ه وأبطال�ه، خاص�ة ش�خصية »فوت�ران« فى 
سلس�لة »المله�اة اإلنس�انية« التى ينصح فيه�ا البطل 
الش�اب »أوجين دى راس�تينياك« بال�زواج من صاحبة 

ثروة، بدال من مس�عاه لدراس�ة القان�ون، وذلك 
للتدلي�ل على أولوية الثروة على العائد من العمل 
والتعليم وفرص وإمكانيات الترقى االجتماعى 
المبن�ى عليهم�ا فى فرنس�ا فى بداي�ات القرن 
التاس�ع عش�ر. كما يستش�هد الكتاب بأعمال 
األدي�ب المصرى نجيب محفوظ، مش�يرا إلى 
العالق�ة بين الثروة والوض�ع االجتماعى فى 
مصر فى مطلع القرن العش�رين فى س�ياق 
حديثه ع�ن األدب العالمى وعالقته بالتأريخ 
لظواه�ر الث�ورة ورأس الم�ال والعالق�ات 

االجتماعية المرتبطة بهما.
ويأتى العام�ل الرابع ال�ذى يضيف لقيمة 
الكتاب، وهو اللمس�ة اإلنسانية والطابع 
»األخالقى« الذى يسمه، وهو ما يشير إليه 
الكاتب بوضوح فى مقدمة كتابه من أن 
المبالغة فى اعتبار علم االقتصاد يتصل 
فقط بالرش�ادة والكف�اءة االقتصادية 
ه�و أمر غير واقع�ى وغير محمود، بل 
إن�ه ال يمكن اس�تبعاد الجانب القيمى 
المتصل بتأثير السياسات االقتصادية 
عل�ى واق�ع عم�وم الن�اس ونم�ط 
معيش�تهم أو التقيي�م »المعي�ارى« 
للسياس�ات االقتصادي�ة، وه�و ما 
يخصص له الكتاب الجزء الرابع من 
الكتاب بعنوان »تنظيم رأس المال 
فى الق�رن الح�ادى والعش�رين« 
الس�تخالص ما يسميه بالدروس 

القيمية وتوصيات السياسات.
ه�ذه  م�ن  الكت�اب  وينطل�ق 
يعلنه�ا  الت�ى  المنطلق�ات، 
ع�دة  تفني�د  م�ن  صراح�ة، 
فيصل  اقتصادية،  »أس�اطير« 

إلى عدة استخالصات أهمها:

أسطورة النمو والتساقط:
إن جوه�ر تحلي�ل بيكيت�ى 
الرئيس�ية  واس�تخالصاته 
توجه ضربة قوية مشفوعة 
باألدل�ة لنظري�ات حاكمية 

الس�وق، وأولوية النم�و، ومجمل الوصفة 
االقتصادية النيوليبرالية المتسيدة منذ ثمانينيات القرن 
العش�رين. ويفند الكتاب بعض »الحكم التقليدية« حول 
النمو، حيث يرى إن إصباغ هالة من القدسية على هدف 
النم�و االقتصادى باعتباره يحظ�ى باألولوية المطلقة، 
قد استخدم تقليديا فى تبرير التفاوت وإسباغ الشرعية 
عل�ى تراك�م مكاس�ب الرابحي�ن، وتهمي�ش وإقص�اء 
الخاسرين من العملية االقتصادية. هذا الفكر، الذى قام 
عل�ى مركزية النمو االقتصادى، وتراجع قضية التوزيع 
بحجة أن األثر االنتشارى أو أثر التساقط سوف يعم مع 
الوقت، ه�ذا الجوهر يتناقض جذريا مع اس�تخالصات 
بيكيتى. ويدحض بيكيتى المقوالت التى قامت عليها تلك 
النظري�ات الواحدة تلو األخرى مؤكدا أن فجوة التفاوت 
االقتصادى تتجه لالتساع على المستوى الداخلى وفيما 

بين الدول.
 كذل�ك يناق�ش بيكيت�ى التبري�رات الت�ى تقدمه�ا تل�ك 

النظري�ات، وم�ن يتبناه�ا م�ن ساس�ة ورج�ال م�ال 
وأعمال ومؤسس�ات مالية دولية لالمساواة أو التفاوت 
االقتص�ادى، عل�ى أس�اس أنها تنش�أ ف�ى االقتصادات 
النامية والناشئة على وجه الخصوص نتيجة لتشوهات 
السوق marketimperfections، وليس لخلل فى النظرية 
ذاتها. ولكن بيكيتى يدفع بأن طبيعة ظاهرة رأس المال 
وحركيته�ا ذاتها تخلق وتكرس التفاوت، وبأن التفاوت 
والالمساواة هو ظاهرة عالمية تتفاوت حدتها من مكان 
إلى آخر، لكنها متجذرة فى معظم الرأسماليات الناشئة 
وغي�ر الناش�ئة. من ث�م، فهو يعي�د قضي�ة »التوزيع« 
ثانية إلى قلب التحليل االقتص�ادى، حيث تذهب نتائجه 
بش�كل واضح إلى أن قضية التوزيع فى 
االقتص�اد ه�ى 

قضي�ة 
سياسية باألس�اس، وكثيراً ما 

كانت كذلك عبر التاريخ، سواء داخل الدولة أو فيما بين 
الدول.

وف�ى ه�ذا اإلط�ار يفن�د الكت�اب فرضي�ة االقتصادى 
KuznetsCurve سيمون كوزنتس أو ما يسمى بمنحنى

التى يذهب من خاللها إلى أن التفاوت االقتصادى يكون 
مرتفعا فى بدايات مراحل النمو، قبل أن يتجه لالنخفاض 
عن�د بلوغ مع�دل الدخل الوطن�ى حاجزا معين�ا. ويرى 
بيكيتى أن االستناد إلى ميل معدالت التفاوت االقتصادى 
فى أوروبا والواليات المتحدة إلى االنخفاض فى القرن 
العش�رين فيه مغالطة، ألنه لم ي�أت كنتيجة »طبيعية« 
لعمل قوى الس�وق والتطور االقتصادى والتكنولوجى، 
كم�ا تزع�م معظم ه�ذه التوجه�ات، وإنم�ا كان نتيجة 

لصدمات فترة الكساد الكبير والحربين العالميتين.

كذل�ك فقد أوض�ح بيكيتى أن اإلفراط ف�ى التركيز على 
ه�دف النمو فى ح�د ذاته يتجاه�ل حقيق�ة مفادها أن 
تحقيق معدالت مرتفعة من النمو هو ظاهرة استثنائية 
وترتب�ط باالقتصادات الصاعدة أو م�ا يطلق عليه فترة 
اللح�اق التنم�وى catchup، أم�ا معظ�م االقتص�ادات 
المتقدمة فال تتس�م بمعدالت مرتفعة من النمو. يضاف 
إلى ذلك، أن العالقة بين زيادة معدالت النمو والتش�غيل 
ليس�ت مباش�رة أو أوتوماتيكية، كما تدع�ى بعض تلك 
المدارس، ومن ثم، م�ن غير المؤكد أن تنعكس معدالت 
النم�و المرتف�ع- ح�ال تحقيقه�ا واس�تمرارها- على 

معدالت أفضل من التشغيل.

عدم تكافؤ الفرص: المنافسة الخاسرة بين العمل 
والثروة:

»فوت�ران«  نصيح�ة  تب�دو 
كتاب�ات  ف�ى  لبطل�ه 
م�ن  بال�زواج  بال�زاك 
طبق�ة ثري�ة، ب�دال من 
الكد فى العمل كوس�يلة 
للح�راك  مضمون�ة 
كمله�م  االجتماع�ى، 
أو مرش�د خف�ى لتحلي�ل 
بيكيت�ى ع�ن الالمس�اواة 
والعالق�ة بي�ن العائ�د من 
العم�ل، والدخل من الثروة. 
وقد خصص الكتاب قس�ما 
كامال لدراسة هياكل التفاوت 
والالمس�اواة، ورص�د تطور 
نصي�ب الث�روة م�ن إجمال�ى 
الدخ�ل، وعالق�ة الدخ�ل م�ن 
العمل بالعائد من رأس المال فى 
مختلف المجتمعات، وعلى مدار 
فت�رات تاريخي�ة ممت�دة. ومرة 
أخرى يرك�ز التحليل على دحض 
والمق�والت  التقليدي�ة  الحكم�ة 
الش�ائعة فى هذا السياق. ويذهب 
أنص�ار اقتص�اد الس�وق الحر إلى 
أن العالقة بين العم�ل ورأس المال 
ظلت ثابتة عبر فترات ممتدة، حيث 
تراوح -تاريخيا- النصيب من الدخل 
مقابل العم�ل )أجور- مرتبات( حول 
ثلث�ى إجمالى الدخ�ل مقارنة بحوالى 
الثلث المترتب عل�ى عوائد رأس المال 
س�واء ف�ى ص�ورة ري�ع أو أرب�اح أو 
غيره�ا. وفقا لهذا المنط�ق، فإن هناك 
قانون�اً اقتصادي�اً عاماً أو »ي�داً خفية« 
تحفظ التوازن االقتص�ادى، وتجعل من 
الدخ�ل المترتب عل�ى العم�ل ضعف ذلك 
المترت�ب على الث�روة ورأس الم�ال. أكثر 
م�ن ذلك، يذه�ب أصحاب ه�ذا االتجاه إلى 
أن التطورات التكنولوجية وتطور القدرات 
البش�رية ق�د رفع�ت من س�عر العم�ل مع 
ظهور طبقة الفنيين مرتفعى األجر، وطبقة 

المدراء السوبر، كما يطلق عليهم الكتاب.
وباس�تخدام األدل�ة اإلحصائي�ة يش�ير بيكيت�ى إلى أن 
النسبة )العالقة( ما بين الدخل المترتب على العمل، وذلك 
المترتب على الثروة لي�س بالثبات المتصور، وأنه اتجه 
لالختالل لصالح الثروة منذ س�بعينيات القرن العشرين 
ليصل إلى أعلى معدالته التاريخية. فقد كانت حصة رأس 
المال م�ن إجمالى الدخل فى كل من بريطانيا وفرنس�ا 
تتراوح حول 40-35  % فى نهايات القرن الثامن عشر، 
وطوال القرن التاس�ع عش�ر، قبل أن تنخفض إلى -20

25  % فى أواس�ط القرن العشرين لتصعد من جديد إلى 
30-25 % منذ نهايات القرن العشرين وتحتفظ بخطها 
الصاعد حتى اآلن. ويدف�ع التحليل بأن فترات انخفاض 
حصة عوائد الثروة من إجمالى الدخل فى أواسط القرن 

العش�رين، لم تكن نتاجا آلليات عمل االقتصاد التلقائية 
كما ي�رى البعض، وإنما كانت لصيق�ة الصلة باألحداث 
السياس�ية والصدمات االقتصادية، خاصة أزمة الكساد 
الكبي�ر والحرب العالمي�ة الثانية. كما ي�رى بيكيتى أن 
اتج�اه المي�زان لصال�ح رأس الم�ال، خاصة ف�ى الدول 
المتقدمة منذ نهايات القرن العشرين قد ارتبط بتراجع 
معدالت الزيادة الس�كانية، فضال عن أس�باب سياس�ية 
مباش�رة تتص�ل بتحي�زات الحكومات ل�رأس المال فى 

ضوء سياسات التحرير االقتصادى والتنافس العالمى.
األكثر من ذلك، أن هذه النسب – بافتراض ثباتها، وهو ما 
أشار لعدم صحته باألدلة اإلحصائية - تخفى فى داخلها 
دينامي�ات من التفاوت واالختالل داخ�ل مجموعتين أو 
ش�ريحتين يمك�ن أن يطل�ق عليهما اخت�زاال- العاملين 

والمالك.
فبداخل فئة الدخل من العمل هناك تفاوت بين الش�رائح 
العليا وتلك الدنيا، حيث تحوز ش�ريحة العش�رة بالمائة 
األعلى دخال من فئة العمل على دخل يتراوح بين 25-30 
بالمائ�ة من إجمالى دخل العم�ل، بينما ال تتجاوز حصة 
الخمسين بالمائة األدنى 30-25  % من إجمالى الدخل.

هذا التفاوت بداخل ش�ريحة العمل يتضاءل إذا ما قورن 
بالتف�اوت ف�ى الدخ�ول ع�ن طري�ق عوائد الث�روة، أو 
التفاوت فيما بين شرائح المالك -كما يفضل أن يسميها 

الكتاب- تجنبا لوصف »الطبقة«. 
فقد اتس�مت الدخول بداخل تل�ك الفئات بصدع تاريخى 
ف�ى المجتمع�ات المختلف�ة، أفضل�ه ف�ى المجتمعات 
االس�كندنافية وأس�وأه فى بريطانيا وفرنسا فى القرن 
التاس�ع عش�ر، والواليات المتحدة فى القرن العشرين. 
وف�ى الق�رن الح�ادى والعش�رين، ال ي�زال الخمس�ون 
بالمائة األكثر فقرا ال يملكون ش�يئا يذكر، أما ش�ريحة 
العش�رة بالمائة األكثر غن�ى، والتى ح�ازت -تاريخيا- 
على حصة من الث�روة من 60-30 %، فال تزال متميزة، 
ولكن تشاركها اآلن طبقة وسطى صاعدة تشكل صمام 
األم�ان للمجتمع�ات. ويص�ف بيكيتى ه�ذه الفئة بفئة 
األربعين بالمائة، حيث إنها تش�كل ف�ى الغالب نحو 40  
%من الس�كان وتحصل على مع�دالت من الدخل تقل أو 
تزيد قليال عن هذه النس�بة. هذه الش�ريحة، التى تتسم 
بمستويات معيش�ة أفضل كثيرا من الفقراء، وإن ظلت 
أدن�ى كثيرا م�ن األغني�اء، ال تحب أن توس�م بالفقر أو 

ترتبط ب�»العامة«. 
ومن، ث�م يطلق عليها الش�ريحة »الثالث�ة« وهى مناط 
تغيير النمط الرأس�مالى الحالى عن رأس�مالية القرون 
الس�ابقة التى انقس�مت فيها الش�عوب إل�ى نخبة -أو 

أرستقراطية- وعموم الناس.
الخاتمة:

فى سالسة وإتقان يرسم كتاب توماس بيكيتى الرسالة 
السياس�ية األساس�ية، وهى أنه إذا كانت اليد الخفية ال 
تعم�ل على إحداث التوازن االقتص�ادى وتكافؤ الفرصة 
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة من تلقاء نفس�ها، فإنه البد 
م�ن »التدخل« السياس�ى من خالل ع�دة أدوات لتحقيق 
هذا التوازن، ومنها الحرص على الشفافية االقتصادية، 
و»الس�يطرة« الديمقراطية عل�ى رأس المال، فضال عن 
-Rhe  إب�داء إعجاب�ه بنم�وذج الرأس�مالية األلمان�ى

ishCapitalism، وكذل�ك التوجه�ات السياس�ية لتقليل 
التفاوت فى الدول اإلسكندنافية.

وي�رى بيكيت�ى أن الح�ل األنج�ع - وإن كان مثالي�ا- 
لمواجهة اتجاه الثروة الدائم للتركز، ومن ثم إلى اتساع 
الهوة بين من يملكون ومن ال يملكون هو فرض ضريبة 

عالمية تصاعدية على الثروة.
كما يمكن تطبيقها على مستوى إقليمى أو قارى، خاصة 
ف�ى أوروبا.األبع�د من ذل�ك، أن بيكيتى أعاد التأس�يس 
لمفه�وم دور الدول�ة فى قضي�ة التوزي�ع، والمصلحة 
العام�ة فى مواجه�ة المصالح الخاصة، والس�يطرة أو 
اإلدارة الديمقراطية والشفافة للثروات، فضال عن إعادة 

تقديم قضية التوزيع من منظور حقوقى.

رأس املال ىف القرن احلادي والعرشين



        المستقبل العراقي/متابعة 
 

 أمني�ات وأح�ام كثيرة لم يكت�ب لها أن تكتم�ل أو حتى أن 
تبقى قي�د االنتظار ربما ألن الحكم بش�أنها جاهز مس�بقا 

ليس بحاجة إلى مناقشة لتغيير وجهات النظر.
كل م�ا علينا فعله هو التزام الصمت وم�ن ثم التنفيذ لنبقى 
في أعين أولئك الذين تجرأوا على أحامنا بكامهم القاس�ي 
الس�خيف ونظرتهم السطحية، أش�خاصا لديهم من النضج 
والمس�ؤولية ما يكفيهم لابتعاد عن فك�رة المغامرة التي 
قد تعرضنا لانتقاد ألس�باب ال تس�تحق أن تذكر، ومع ذلك 
يقرر البع�ض وخاصة من لديهم الرغبة في رؤية إخفاقاتنا 
اس�تخدامه ضدنا ليثبتوا أننا غير قادري�ن على تحمل نتائج 

قراراتنا للنهاية.لذا نجد أن هؤالء األش�خاص بالذات منحوا 
ألنفسهم الحق في اقتحام عالمنا ليصبح بإمكانهم أن يسلبوا 
منا طموحنا الامحدود وثقتنا بأننا حتما نمتلك الحرية في 
اختيار المناس�ب لنا على األقل. رافضين أي تدخل من شأنه 
أن يفقدنا حماس�نا حت�ى وإن كان مجرد كام عابر ال قيمة 
له قد يكون ذلك ألننا نخشى دائما كام الناس غير المسؤول 
والذي من السهل جدا أن يؤثر فينا محاوال وضع القيود على 
ق�رارات مصيرية ال تحتمل التأجيل، األمر الذي يجبر البعض 
على التنازل ع�ن قراراته وقرارات من يحب فقط ليفلت من 

ألسنة الناس الجارحة التي ال تكترث بالمشاعر.
ق�رارات مصيرية مهمة نفضل أن تبقى طي النس�يان فقط 
لنحظ�ى بتقدي�ر م�ن حولن�ا وبثنائه�م علين�ا متجاوزي�ن 
احتياجاتن�ا ورغباتنا الت�ي كنا نعتق�د أن إمكانية تحقيقها 

أمر طبيعي وس�هل ال يخضع لانتق�اد واللوم من قبل أناس 
ش�غلهم الش�اغل هو مراقبة المحيطين بهم وإش�عارهم أن 
في الحياة خطوط�ا حمراء ينبغي التوقف عندها قليا حتى 
ال يتهم�وا باالختاف وربما التم�رد على منطق الناس الذين 
يتعم�دون تش�ويش اآلخر وإضع�اف رغبته كل ذل�ك بدافع 

الغيرة أو التظاهر بالحرص الزائد على مصلحته.
نتع�رض جميع�ا وب�دون اس�تثناء إلى كام س�طحي يخلو 
تماما من الوعي واإلنسانية في أكثر المواقف دقة وخطورة 
يش�تتنا ويقلقن�ا ويش�عرنا بأنن�ا عاج�زون ع�ن التصدي 
لس�لبيته التي قد تقف عائقا بيننا وبين حلم يقاوم من أجل 
البقاء فقط لنرضي م�ن حولنا حتى وإن كنا نعرف جيدا أن 

إرضاءهم غاية ال تدرك.
امتن�اع البعض ع�ن البت في قضايا حساس�ة جادة تعنيهم 

وحده�م في الدرجة األولى يعطي أولئ�ك الذين تجرأوا على 
خصوصياته�م فرصة حقيقية لتغيي�ر قناعاتهم وأفكارهم 
الت�ي يرفضون مجرد االعت�راف بها ربما ألنه�م ال يملكون 
الشجاعة لتبنيها لذا يقررون تزويدهم بأفكار أخرى تنسجم 
م�ع طبيعتهم ونمط تفكيرهم حتى يبقوا ضمن المقبول أو 
باألح�رى ضمن القوانين المجحفة الت�ي تدين االختاف أياً 
كان كونه�ا جام�دة تقتصر فق�ط على كل ما ه�و اعتيادي 
مأل�وف من قب�ل، أم�ا التحدي�ث والتجديد بالنس�بة ألولئك 
الذين اختاروا الوقوف في أماكنهم خش�ية من سماع الكام 
الجارح واالنتقادات المستفزة فهم يرونه خطأ كبيرا نرتكبه 

في حق أنفسنا وربما في حق اآلخرين أيضا.
ف�ي مواقف كثي�رة وتحديدا تلك الت�ي تمنحنا الق�درة على 
اختبار كل األش�ياء من حولنا يتسلل إلى داخلنا شعور خفي 

يح�اول أن يقض�ي على أي رغب�ة من ش�أنها أن تدفعنا إلى 
أعلى الج�دار الذي لم نقَو على اختراق�ه العتقادنا أننا بهذه 
الطريق�ة فقط سنكس�ب ود من حولنا وقربه�م منا فنحن 
وب�دون أن نت�ردد ننقاد لكامه�م ونتأثر به لدرج�ة أننا قد 
نتقم�ص ش�خصياتهم التي أبعد م�ا تكون عن�ا متجاهلين 
نقط�ة مهمة جدا وه�ي أننا أجبرنا أن نت�رك أحامنا خلفنا 
لعلن�ا ننجح ف�ي أن نكون صورة طبق األص�ل عنهم في كل 
ش�يء حتى القناع�ات، األمر الذي يجعلنا حتم�ا نتنازل عن 
حقنا في اتخاذ القرار الذي يتواءم مع ش�كل أمنياتنا والذي 
يس�تطيع حقا تجنيبنا ذلك الوجع القدي�م المرافق لخيباتنا 
ألننا ببس�اطة نريد أن نتحرر من هشاش�ة قراراتنا حتى لو 
كان المقابل هو االستسام لكام الناس القائم على أنقاض 

تجارب فاشلة.

      المستقبل العراقي/متابعة 

يس�عى الكثير من األزواج إلى كسر جميع 
الحواجز بينهما من أجل البرهنة على مدى 
حبهم وصدق مش�اعرهم تجاه شركائهم، 
ويمك�ن أن يص�ل األم�ر بالبع�ض إلى حد 
تب�ادل كلمات الس�ر لبريده�م اإللكتروني 

ومواقعهم االجتماعية.
وكش�ف اس�تطاع للرأي أجراه مركز بيو 
لألبح�اث ف�ي واش�نطن أن 67 بالمئة من 
يتبادل�ون م�ع ش�ركائهم كلم�ة  األزواج 
الم�رور لواح�د أو أكث�ر م�ن حس�اباتهم 
عل�ى اإلنترن�ت، فيما ق�ال 27 بالمئة إنهم 
يس�تخدمون البري�د اإللكترون�ي نفس�ه. 
وعل�ى الرغم من أن أغلبي�ة هؤالء األزواج 
ينظرون بإيجابية إلى هذه المس�ألة، إال أن 
الخبراء يعتق�دون أن إزالة جميع الحواجز 
بي�ن الش�ركاء يمكن أن تك�ون لها عواقب 
وخيمة إذا ما طرأت مش�اكل على حياتهم 

الزوجية وكانت سببا في انفصالهم.

ونبهوا إل�ى أن المبالغة في التقارب تؤدي 
إل�ى نتائ�ج عكس�ية، ومض�رة ف�ي غالب 
األحي�ان بالعاقة الزوجي�ة، مؤكدين على 
عدم التش�ارك في كل صغيرة وكبيرة، ألن 
ذلك من وجهة نظره�م يجعل أحدهما في 

تبعية كلية للطرف اآلخر. 
وأوضح خب�راء في العاقات األس�رية أن 

تبادل كلمات الم�رور للمواقع االفتراضية 
ق�د يبدو عل�ى المدى القصي�ر صحيا، ألنه 
ين�آى بالحي�اة الزوجي�ة بعيدا ع�ن الغيرة 
األزواج  م�ن  أح�د  ال  ولك�ن  والش�كوك، 
ش�ريكه  فع�ل  ردة  يضم�ن  أن  يس�تطيع 
وتصرفات�ه إذا م�ا تخل�ى عنه ه�ذا األخير 

لسبب ما.
ودعت ج�ودي كورينس�كي المختصة في 
علم النفس الس�ريري بجامع�ة كولومبيا 
األميركي�ة الش�ركاء إلى ض�رورة التخلي 
ع�ن االعتق�اد الس�ائد بأن إطاع الش�ريك 
عن كلمة الس�ر لمواقعهم االفتراضية من 
شأنه أن يعزز أواصر المحبة بينهم، مؤكدة 
أن العاق�ات الزوجي�ة الناجح�ة هي التي 
يحافظ فيه�ا الطرفان على ق�در كاف من 

الخصوصية في حياتهما الشخصية.
وأوضح�ت قائلة “لي�س م�ن الحكمة في 
شيء أن يتبادل األزواج كلمات المرور أو أن 
يطلبوا من بعضه�م البعض ذلك، فالعاقة 
م�ع الش�ريك ال تحت�اج إلى كلب حراس�ة 

ليقومها متى حادت عن مسارها”.
وأضافت “م�ا أنصحكم به ه�و أن تكونوا 
حذرين من ه�ذه الخط�وة، وتحاولوا قدر 
اإلمكان المحافظة على حيز ش�خصي في 
عاقاتكم العاطفية، ألن الرغبة في معرفة 
كل ما ي�دور في حياة الش�ريك، إما ناتجة 
عن صعوبة بناء جسر من الثقة والتواصل 
الجي�د بي�ن الزوجي�ن، وإما ألنه�ا طريقة 

س�هلة وبسيطة للتجس�س واالطاع على 
أفعال شريك الحياة”.

ونب�ه علماء النف�س األزواج إل�ى ضرورة 
ع�دم اإللغاء الكلي للمس�افات بينهم وبين 
ش�ركائهم، حتى وإن كان ذلك بدافع الحب 
ورغبة في مزيد م�ن التقارب، مؤكدين أن 
الزوجين بإمكانهما أن يتشاركا في المنزل 
واألصدقاء والعاق�ات االجتماعية، وحتى 
في ش�فرات بطاقات االئتم�ان، ولكن مع 
ذلك هناك أس�رار وخصوصيات كثيرة لكل 

منهما ال يجب التعدي عليها.
وأك�دوا أن�ه ال يوج�د زوج�ان متطابقان 
في جميع األم�ور، لذلك فكلم�ا انفرد أحد 
الزوجين أو الحبيبين ببعض الخصوصيات، 
كلم�ا كان األم�ر أفض�ل بالنس�بة ل�ه ألن 
في ح�ال وقوع خاف�ات بينهم�ا من غير 
المس�تبعد أن يس�تغل أح�د الطرفين كلمة 
المرور للموقع االجتماعي لشريكه لتشويه 

صورته أو التشهير به أمام اآلخرين.

تب�ادل كلم�ات الم�رور يب�دو عل�ى المدى 
القصير صحيا، ألنه ينأى بالحياة الزوجية 

بعيدا عن الغيرة والشكوك
وأش�اروا إل�ى أن بع�ض األزواج يطلب�ون 
كلمة السر من ش�ركائهم بهدف التجسس 
عليهم وتتبع خطواتهم، وهذا في حد ذاته 
مؤش�ر على ضعف الثقة المتبادلة بينهما. 
وبين استطاع بريطاني جديد أجراه موقع 

“موبايل فون شيكر” على عينة تتكون من 
2081 زوجا وزوجة أن الرجال أكثر فضوال 
وميا للتجسس على هواتف زوجاتهم من 

دون إذن منهن مقارنة بالنساء.
وأك�د 62 بالمئة من الرج�ال أنهم يتلذذون 
ويفضلون فتح هواتف زوجاتهم واالطاع 
عل�ى الرس�ائل النصي�ة ورس�ائل البري�د 
اإللكترون�ي والمكالم�ات وغيره�ا، عل�ى 
الرغ�م من اس�تناد عاقته�م الزوجية إلى 
الثق�ة، بالمقارنة ب�34 بالمئة من النس�اء 
اللوات�ي اعترف�ن بالقي�ام بذل�ك. ووجدوا 
أن أكث�ر األش�ياء التي يطلع عليها ش�ريك 
الحياة، هي إما الرس�ائل النصية أو رسائل 
“فيس�بوك”، و”تويتر”، للتأك�د من صدق 

وحب وإخاص الشريك.
الدواف�ع  ع�ن  الجنس�ين  كا  وبس�ؤال 
واألس�باب أجابوا بأنه�م أرادوا التأكد مما 
إذا كان ش�ركاؤهم يقيمون عاقة غرامية 
م�ع أش�خاص آخري�ن، ويقص�دون بذلك 

الخيانة الزوجية.
ورج�ح باحث�ون م�ن جامع�ة بوس�طن 
األميركية أن معدالت الطاق بين األزواج قد 
تزايدت بس�بب مواقع التواصل االجتماعي 
ف�ي 45 دول�ة ف�ي الفت�رة ما بي�ن 2010 
و2014.وأش�اروا إل�ى أن من بين أس�باب 
االنفص�ال بي�ن األزواج هي اكتش�اف أحد 
الطرفين لرس�ائل غي�ر مائمة أو تعليقات 

فظة على المواقع االفتراضية للشريك.
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        المستقبل العراقي/متابعة 

- أصيب�ت الس�يدة أم بش�ار بصدمة كبي�رة إثر 
تده�ور الظروف المادية ألس�رتها المكونة من 
ثاثة أطفال بأعم�ار مختلفة، فكان نتيجة هذه 
األزم�ة المالي�ة ش�عورها بالغض�ب والعصبية 

واإلنكار بداية وإحساسها بسواد الحياة.
تق�ول “وقفت م�ع نفس�ي وأعدت حس�ابات، 
ونظ�رت إلى األمور من حول�ي، فأصبح زوجي 
عصبي المزاج وأنا كذلك، وتساءلت كيف يمكننا 
تنظي�م حياتن�ا بعد ه�ذا الخل�ل الذي ط�رأ في 
حياتن�ا، فهناك صعوبة ف�ي التكيف مع الوضع 

الجديد”.
وتضيف “قررت االقتراب من زوجي أكثر بالود 
والهدوء، ومساعدته في مشاكله المادية بتقليل 
الطلبات المادية قدر المس�تطاع، وتحاورنا في 
كيفي�ة التأقل�م مع الوضع الجدي�د، فالمهم هو 

وجودنا وبقاؤنا مع بعضنا بعضا”.
إن األس�رة ن�واة المجتم�ع تنش�أ فيه�ا العديد 
من المش�اكل، ومنها بس�بب األوض�اع المادية 
المتردي�ة الت�ي تح�ل بالعائلة فجأة، فاألس�رة 
المثالية ه�ي التي تحافظ عل�ى بقائها وتتغلب 
عل�ى محنتها، والبع�ض اآلخر يس�ودها التوتر 
واالضطراب بين الزوجي�ن واألبناء، مما يؤدي 
إل�ى انهي�ار األس�رة وتفاق�م الخ�اف بينهم�ا 

وحلول الكراهية وأحيانا الطاق.
أما إسماعيل وضاح )38 عاما( فكانت الظروف 

المادي�ة س�ببا في انفصال�ه عن زوجت�ه، التي 
أحبه�ا قب�ل عامين وت�م الزواج بع�د محاوالت 
كثي�رة في إقناع األهل بس�بب الف�روق المادية 

الكبيرة بين العائلتين.
ويق�ول “قبل ال�زواج أخبرت )طليقت�ي اآلن(، 
حياتن�ا  س�تكون  وكي�ف  الم�ادي،  بوضع�ي 
المس�تقبلية، ووافق�ت على مش�اركتي الحياة 
بحلوه�ا ومرها، وكانت تقول إن المال ليس كل 
ش�يء”.ويضيف “بع�د الزواج كثرت المش�اكل 
بسبب الظروف المادية الجديدة التي لم تستطع 
التكيف معه�ا، وتدخل عائلتها أس�هم أيضا في 
تصعي�د الخافات التي أدت للط�اق، وبعد هذه 
التجرب�ة لن أت�زوج بفتاة إال م�ن بيئتي المادية 
نفس�ها”.وفي هذا الصدد، يش�ير االختصاصي 
النفس�ي خلي�ل أب�و زن�اد، إل�ى أن الضغوطات 
النفسية بسبب الظروف المادية ذات تأثير سلبي 

على النفس البشرية، وردود فعلها متنوعة.
ويضيف “حينما تك�ون الضغوطات فوق طاقة 
الف�رد، ال يس�تطيع التكي�ف اإليجاب�ي معه�ا 
لمواكب�ة متطلبات حياته اآلنية والمس�تقبلية، 
ف�إن آثارها النفس�ية ترتد عليه س�لبيا، متمثلة 
بالش�عور بالقلق واإلحباط النفسي، أو الشعور 

بالعجز والتذمر والعصبية”.
وله�ذا القل�ق تأثير على ن�واح جس�دية كثيرة، 
بحس�ب أب�و زن�اد، وأغل�ب أعراضه النفس�ية 
الص�داع، والمغص، وضي�ق النفس، واضطراب 
المع�دة والقول�ون العصبي، ويس�ارع األغلبية 

بالذهاب للطبيب للكشف عن المرض، ويقومون 
بعمل الفحوصات المتعددة، والس�بب الحقيقي 

في هذا القلق هو سوء األوضاع المادية.
وبس�بب الظ�روف المادي�ة الصعب�ة، اضطرت 
الخمس�ينية أم ماج�د لانتقال من من�زل كبير 
تتوف�ر ب�ه مختل�ف وس�ائل الراحة إلى ش�قة 
صغي�رة تكاد ال تكف�ي أفراد أس�رتها، فلم تكن 
متهيئة لهذا التغيي�ر المفاجئ، ولم تعرف كيف 
س�تتكيف وأسرتها مع الوضع الجديد الذي طرأ 

عليها.
واجه�ت أم ماجد الكثير من الصعاب، فلم يتقبل 
أبناؤه�ا األمر، وكثرت المش�اكل داخل العائلة، 
وحاول�ت إقن�اع أبنائه�ا بالتأقل�م م�ع الوضع 
الجديد، فلي�س منه ه�روب، وتمكنت وزوجها 
م�ن التفكير بإحدى الوس�ائل التي ت�در عليهم 

دخا جيدا.
تق�ول أم ماجد “أكثر ما أزعجن�ي في األمر هو 
ع�دم مصارحة زوجي ل�ي بأزمت�ه المالية منذ 
البداي�ة، وخس�ارته الكبيرة ف�ي العمل، فحاول 
أن يعالج المش�كلة، لكنه لم يتمكن، وقمنا ببيع 

جميع أماكنا لسداد الدين”.
يشير أس�تاذ علم االجتماع ، مجد الدين خمش، 
إل�ى وجود معي�ار اجتماعي ضابط ه�و معيار 
التماثل أو التكافؤ االجتماعي بين الشخصين أو 
الش�ريكين، وإذا كان هناك عدم تماثل أو تكافؤ 
فتضع�ف العاق�ة االجتماعية ويقل االنس�جام 

بين الشركاء بأي عاقة من العاقات.

ويضيف “فف�ي حاالت الزواج، يج�ب أن يكون 
تكاف�ؤ اقتص�ادي متعل�ق بالدخل والمس�توى 
المعيشي، لذا فإن االختيار محكوم بهذا المعيار 
وه�و الذي يوجه�ه، وفي حاالت ن�ادرة وغالبا 
ال تنجح يكون االنس�جام صعبا بي�ن الطرفين، 
لاختاف الكبير في النظرة لألمور واهتمامات 

الحياة، وينجم عنه النفور والخافات”.
ويرى خمش أن بعض األشخاص الذين يعملون 

في التج�ارة أو في إحدى الش�ركات يتعرضون 
للخس�ارة أو اإلفاس، وبالتالي يتغير المستوى 
المعيش�ي لديهم، وعليهم التكيف معه والتأقلم 
فيواجه�ون صعوب�ات متع�ددة، لك�ن عليه�م 

محاولة بناء حياة جديدة والفرص متاحة.
ويص�ف األربعيني أبو صبري، أن تغير األوضاع 
المالي�ة لألس�رة يقلب األمور رأس�ا على عقب، 
وهذا ما حدث لعائلته بعد تردي أوضاعه المالية، 

واضطر وزوجته وطفاهما للس�كن مع والديه 
بالمنزل ذاته.ويقول “لم تستطع زوجتي التأقلم 
م�ع الوض�ع الجدي�د، مع العل�م أنن�ي أخبرتها 
أنها فترة مؤقتة وس�وف ننتق�ل بعدها للعيش 
بمنزل مس�تقل، وكثرت المشاحنات بينها وبين 
والدت�ي، وقررت حينها اس�تئجار منزل حتى ال 
أخس�ر إحداهما”.تؤكد االختصاصية األس�رية 
والمرشدة التربوية س�ناء أبو ليل، أهمية الفكر 
الس�ليم لدى األس�رة وتنش�ئة األبناء عليه، فا 
يعلم اإلنس�ان ماذا يحدث غدا، فمثا إذا اعتادت 
األم م�ن قب�ل على وج�ود عاملة من�زل، فيجب 
عليها إذا تعرضت ألزم�ة مالية أن تربي أبناءها 
عل�ى تدبير أمورهم بأنفس�هم، أو أن يعلموا أنه 
ليس بإمكانهم ش�راء األلبسة الفاخرة كما كان 
عليه الوضع من قبل.ويستطيع اإلنسان الواقعي 
التكي�ف والتأقلم م�ع أنماط الحي�اة المختلفة، 
حس�ب أب�و لي�ل، فن�راه ينج�ز ويبدأ ويش�حن 
طاقت�ه من جدي�د في العم�ل، وكذل�ك الزوجة 
يمكنه�ا تجاوز هذه األزمة بالحوار والبحث عن 
األس�باب والحلول، حتى ال يحدث انش�قاق بين 
أفراد العائلة إثرها.وتش�ير أب�و ليل إلى ضرورة 
القناعة في الحياة، فاألي�ام تدور وال تبقى كما 
هي، إذا سعى اإلنسان واجتهد، فيرضى بما هو 
موج�ود ألن الرض�ا مفتاح الس�عادة، ويتعاون 
مع أفراد األس�رة كافة لتجاوز األزمة، فالبعض 
يقف أمام المشكلة بدون حلها، ويدخل بأمراض 

نفسية متعددة.

»كالم الناس« يمنعنا من تنفيذ قراراتنا

هل تفرض العالقة الزوجية
 الرشاكة يف املواقع االفرتاضية

أرس »تتامسك«وأخرى »تنهار« يف األزمات املالية
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على مدى )11( سنة منذ الغزو األمريكي 
ال�ذي أط�اح بنظ�ام ص�دام حس�ين، واجه 
الع�راق صراع�ا ضاريا م�ع ق�وى اإلرهاب 
وانخفاض�ات حادة في أس�عار النفط لكن - 
حتى منتص�ف عام 2014 - ل�م يكن يحصل 
كالهما في الوقت نفس�ه. فبع�د تدمير قبة 
اإلمامي�ن العس�كريين ف�ي س�امراء انحدر 
الع�راق إل�ى م�ا س�مي من قب�ل كثي�ر من 
المحللين “ حرب أهلية شاملة “ خالل عامي 
-2006 2007. ومع ذلك لم تكن نسبة كبيرة 
من نفقات األم�ن العراقية مدفوعة من قبل 
الواليات المتحدة فحس�ب، بل ارتفعت أيضا 
أس�عار النفط العالمية بشكل كبير إلى جنب 
الزيادة التدريجية في حجم صادرات النفط، 
وال�ذي أدى إلى زي�ادة كبيرة ف�ي اإليرادات 
الحكومية. وعندما انخفضت أس�عار النفط 
عام 2009، فإن مس�توى العن�ف والنفقات 
المتعلقة بها كانت األقل منذ الغزو األمريكي 
ع�ام 2003، إال أن ما حصل أخيرا من تمازج 
تزايد العنف وانخفاض أس�عار النفط كان ال 

مثيل له.

تدفقات الدوالر اإىل العراق  
ُتعد تدفقات الدينار والدوالر داخل العراق 
أمرا حاس�ما للتعامل مع األزمة، ولكن حتى 
اآلن ال يوج�د تفهم كبير، حتى داخل العراق. 
والش�كل أدن�اه يوضح نمط تل�ك التدفقات. 
مثلم�ا هو معروف، الم�ورد الرئيس للعوائد 
الحكومي�ة - أكث�ر م�ن )%95( - تأت�ي من 
صادرات النف�ط. وألكثر من عقد، الدوالرات 
المكتس�بة من هذه الصادرات تم إيداعها في 
صندوق تنمي�ة الع�راق )DFI(، يحتفظ بها 
البن�ك االحتياط�ي الفيدرالي ف�ي نيويورك. 
والس�بب الرئي�س إلي�داع إي�رادات مبيعات 
النف�ط ف�ي صن�دوق تنمية الع�راق بدال من 
وزارة المالية العراقي�ة، هو تجنب مصادرة 
ه�ذه األموال من قبل المحاك�م األجنبية في 

تسوية الدعاوى القضائية في عهد صدام.
وحس�ب   - المتحصل�ة  ال�دوالرات  إن 
العراقي�ة  النف�ط  - م�ن ص�ادرات  الطل�ب 
تتحول من صن�دوق تنمية العراق إلى وزارة 
المالي�ة العراقية، وعند ه�ذه النقطة يحدث 
االختالف. أكثر من نص�ف - حوالي )60%( 
في ع�ام 2013 - تتدفق إلى بقية العالم مرة 
الحكومة  أخ�رى كمدفوع�ات الس�تيرادات 
من الس�لع وخدمة الدي�ن ومعامالت أخرى، 
ويب�اع الباق�ي إل�ى البن�ك المركزي بس�عر 
)1166( دين�ارا مقابل كل دوالر أمريكي، ثم 
تس�تخدم وزارة المالي�ة ه�ذه الدنانير لدفع 
نفق�ات الحكوم�ة العراقي�ة ف�ي االقتصاد، 
مث�ل الرواتب وش�بكة الحماي�ة االجتماعية 
واألمن ...ال�خ. وال�دوالرات المتراكمة لدى 
البن�ك المركزي من بي�ع الدينار العراقي هي 

بالتأكيد احتياطات دولية للبالد .  
 م�ع ذلك، فإن عددا كبي�را من الدوالرات 
تتدف�ق على الف�ور مرة أخرى إل�ى الخارج، 
يومي�ة  م�زادات  المرك�زي  البن�ك  وينظ�م 
لتوفير الدوالر لالقتصاد العراقي، وتش�تري 
المؤسسات المالية المحلية الدوالر من البنك 
المرك�زي من أجل أن توفرها إلى المواطنين 
والمؤسس�ات التي تحتاجه كأص�ل للتوفير 
أكث�ر أماناً، ولتس�هيل المعام�الت المحلية، 
وشراء الس�لع المشروعة وغير المشروعة، 
ولتهريب�ه خ�ارج الب�الد. وه�ذا الطلب على 
ال�دوالر كبير جدا. على س�بيل المثال، خالل 
األربعة عش�ر يوما األولى من المزاد لش�هر 
كان�ون األول / 2014، ب�اع البن�ك المركزي 
)2.25( مليار دوالر، واألفراد والمؤسس�ات 
التي يحظ�ر عليها البنك المرك�زي الوصول 
إلى مزاد العملة مباش�رة يجب عليهم شراءه 
بأس�عار أعل�ى من س�وق العمل�ة الموازي. 
وفي 18 / كانون األول / 2014، كان س�عر 
الصرف في الس�وق الموازي )1199( دينارا 
عراقي�ا ل�كل دوالر واحد أمريك�ي، أي أعلى 
بنسبة )%3( عن سعر مزاد البنك المركزي.

في كل عام - باس�تثناء عام واحد - على 
م�دى العقد الماضي، فإن تدف�ق الدوالر إلى 
البنك المركزي من وزارة المالية تجاوز تدفق 
ال�دوالر خالل م�زادات العملة، مم�ا أدى إلى 
زيادة في االحتياطيات الدولية للبالد. فمثالً، 
ف�ي عام 2013، باع�ت وزارة المالية حوالي 
)55( بلي�ون دوالر إلى البنك المركزي، بينما 
حوالي )53( بليون دوالر تدفقت مرة أخرى 
خ�الل مزادات العملة ونت�ج عنها )2( بليون 
دوالر زي�ادة في االحتياطيات الدولية للبالد. 
ه�ذه الزيادة الكبيرة في االحتياطي منذ عام 
2004، كان�ت تذهب لدعم اس�تقرار أس�عار 
الصرف، ومع ذلك كانت النتائج قاتمة خالل 

العام 2014.
ل�م يس�تطع الع�راق - بس�بب الخالفات 
السياسية - إنجاز موازنة عام 2014، فضالً 
عل�ى أن اإلنف�اق الحكومي في ع�ام 2014، 
استند على اس�تقراء غير دستوري لموازنة 

ع�ام 2013، واس�تمرت الحكوم�ة العراقية 
حت�ى بتأخير الحس�ابات الجزئي�ة إليرادات 
ونفقات ع�ام 2014، ومع ذلك تدلل البيانات 
الحديث�ة الصادرة من صن�دوق النقد الدولي 
وجهة النظر التي تؤكد تدهور الوضع المالي 
والنقدي في العراق، وفي الوقت نفسه، فإن 
عائ�دات تصدير النف�ط آخ�ذه باالنخفاض، 
يرافقه�ا زيادة كبي�رة في إنف�اق الحكومة 

على الجانب النفطي.
أول أث�ر للعائدات المالية التي يتم إيداعها 
في صندوق تنمية العراق - التي انخفضت من 
م�ا يقارب )81( بلي�ون دوالر في نهاية عام 
2012، و)6.5( بلي�ون دوالر ف�ي نهاية عام 
2013، إلى حوالي )4( بليون دوالر في نهاية 
شهر تش�رين الثاني 2014 )البيان الصحفي 
لصن�دوق النق�د الدول�ي رق�م 14/560 في 
9 / كان�ون األول / 2014( - ه�و انخفاض 

االحتياطيات الدولية للبالد.
انخفضت االحتياطيات الدولية في البنك 
المرك�زي العراق�ي م�ن )77( بلي�ون دوالر 
ف�ي نهاية ع�ام 2013، إلى ما يق�ارب )67( 
بليون دوالر في نهاية ش�هر تش�رين الثاني 
/ 2014، وهذه هي الس�نة الثانية بعد س�نة 
انخف�اض االحتياطي�ات الدولية ف�ي نهاية 
العق�د الماض�ي. وهن�اك احتم�االن لغي�اب 
البيان�ات الموثوقة ل�دى الحكومة العراقية: 
إم�ا أن يك�ون هن�اك انخفاض ف�ي مبيعات 
وزارة المالية العراقية إلى البنك المركزي، أو 
الزي�ادة الكبيرة في مزاد مبيعات الدوالر إلى 
المؤسس�ات المالية المحلية. مع ذلك، خالل 
شهر تش�رين الثاني / 2014، بلغت مبيعات 
م�زاد بيع ال�دوالر من قب�ل البن�ك المركزي 
العراق�ي ككل )47.4( بلي�ون دوالر، وه�و 
تقريبا ما يقارب مبيعات الدوالر لعام 2013، 
لذل�ك ف�إن انخف�اض االحتياطي�ات الدولية 
للع�راق هو انخفاض إي�رادات تصدير النفط 
بالتزامن مع زيادة اإلنف�اق األمني المرتبط 
بالدوالر )يكون التعام�ل بالدوالر بصفقات 
التسليح( من قبل الحكومة العراقية، وزيادة 

تهريب الدوالر إلى الخارج.
وهك�ذا في عام 2015، الع�راق ال يواجه 
أزم�ة مالية ج�راء انخفاض عوائ�د تصدير 
أزم�ة  أيض�ا  ب�ل يواج�ه  النف�ط فحس�ب، 
نقدية بس�بب فقدان االحتياطي�ات الدولية. 
ويمكن فهم األزمة المالي�ة عبر التمييز بين 
تعادل س�عر النفط )التس�اوي بين النفقات 

واإليرادات(، وأزمة سعر النفط.

تعادل �سعر النفط  اأو اأزمة االأ�سعار
على الرغم من حقيقة بدء الس�نة المالية 
2015 للب�الد هذا الش�هر، إال أن االفتراضات 
التي بنيت عليها الموازن�ة العامة للبالد غير 
مؤكدة )ويقصد بذلك افتراض سعر  البرميل 
60 دوالرا(. أعلن�ت الحكوم�ة العراقي�ة أن 
الس�عر المخطط للنفط لموازنة 2015، هو 
)60 دوالرا للبرميل(، ثم انخفضت األس�عار 
في الواقع دون هذا المستوى. وقاد اإلعالن 
األخير في 25 / كان�ون األول لمبلغ موازنة 
قدرها )102.5( بلي�ون دوالر، اعتمدت على 
متوسط سعر للبرميل الواحد هو )60( دوالرا 

للبرميل إلى عجز كبير، ويعني اإلنفاق البالغ 
)102.5( بلي�ون دوالر أن توقعات الحكومة 
العراقي�ة إنف�اق )22( بلي�ون دوالر أقل من 
نفقاته�ا الفعلي�ة في ع�ام 2013؛ ل�ذا كيف 
انهيار  س�تقوم الحكوم�ة بالتخفيض�ات؟. 
أس�عار النف�ط إلى مس�تويات مش�ابهة لما 
حص�ل في عام 2009، توف�ر فكرة صحيحة 
ل�كل م�ن الحكوم�ة العراقي�ة واالقتص�اد 

العراقي.
العائ�دات  انخفض�ت   ،2009 ع�ام  ف�ي 
النفق�ات  وازدادت   ،)33%( بنس�بة  ككل 
االجتماعية والرواتب بنفس النس�بة تقريبا، 
ح�ادة  تخفيض�ات  إج�راء  ه�ذا  واس�تلزم 
ف�ي اإلنفاق ف�ي أبواب رئيس�ة أخ�رى مثل 
االستثمار وغيرها؛ من أجل خفض النفقات. 
ومول العجز المتبق�ي من خالل بيع اذونات 
الخزين�ة واس�تعادت وزارة المالي�ة المبالغ 
غي�ر المنفقة م�ن البنوك المملوك�ة للدولة 
آنذاك، وكانت اآلثار االقتصادية للتخفيضات 
الكبيرة في االستثمار قاسية وطويلة األمد. 
وبما إن االس�تثمار العام يشكل )%90( من 
تكوي�ن رأس الم�ال الثابت في الع�راق، فقد 
تسبب تخفيض الموازنة االستثمارية بتوقف 
معظم األنشطة االستثمارية )تحسين الطرق 
وزيادة إنتاج الكهرباء وبناء المستش�فيات 
للش�رب(،  الصال�ح  الم�اء  توفي�ر  وزي�ادة 
وهكذا تركت كل هذه األنش�طة حتى تعافت 
أس�عار النفط ع�ام 2010. وعندما تم إعادة 
تش�غيل المش�اريع، اكتش�ف فش�ل العم�ل 
السابق بس�بب النهب والتخريب والتخطيط 
الس�يء وكان الب�د م�ن إصالح�ه. ووفق�ا 
لبع�ض التقديرات، حتى عام 2011، لم يعود 
االستثمار العام إلى المستويات التي تحققت 
نهاي�ة عام 2008.بالتأكيد، إذا عادت أس�عار 
النف�ط إلى أعلى من المتوقع في عام 2015، 
ربما س�تكون الحكومة العراقية قادرة على 
إلغاء التخفيضات ف�ي تخصيصات اإلنفاق. 
مع ذل�ك، فإن الق�راءة اليومي�ة والتنبؤ في 
تغييرات أس�عار النفط قد تك�ون أكثر فائدة 
في قراءة اآلثار المترتبة ألمرين حول أسعار 
النفط: تعادل األسعار، و أزمة األسعار. ومع 
ص�ادرات النف�ط المفترض�ة أو المخطط�ة  
)3.3( ملي�ون برمي�ل يوميا، يحت�اج العراق 
إل�ى أن يك�ون س�عر البرميل الواح�د )80( 
دوالر ليكون قادرا على تعويض التخفيضات 
الح�ادة في النفقات لعام 2015، بدون زيادة 
عج�ز الموازنة. هذا الس�عر العالي س�يوفر 
إي�رادات كافي�ة ليس فق�ط لدف�ع النفقات 
الحالي�ة ونفقات األمن فحس�ب، بل لتمويل 
االستثمار في البنية التحتية األساسية أيضا. 
ومع انخفاض األس�عار العالمية للنفط إلى 
أق�ل م�ن )60( دوالرا للبرمي�ل، فم�ن غي�ر 
المرجح أن يكون الع�راق قادرا على تحقيق 
التعادل بي�ن اإليرادات والنفق�ات حتى عام 
2015. ولك�ن في أي س�عر للنفط س�تصبح 
التخفيض�ات المطلوبة ف�ي إنفاق الحكومة 

العراقية تزعزع الوضع السياسي؟.  
هذا يس�مى س�عر األزمة النفط. ويشير 
إلى الس�عر الذي سيسمح للحكومة العراقية 
لدف�ع الرواتب والرواتب التقاعدية، وش�راء 

والجي�ش،  للش�رطة  الرئيس�ة  المع�دات 
والمحافظة على حد أدنى من شبكة الحماية 
االجتماعية، ودف�ع فوائد ديونه�ا، وتمويل 
العملي�ات العس�كرية، والمحافظة على حد 
أدنى من البن�ى التحتية التي تس�مح بزيادة 
إنت�اج النف�ط. إذا انخف�ض الس�عر العالمي 
للنفط إلى أقل من سعر األزمة خالل المرحلة 
القادم�ة، فهذا يعني أن مص�ادر اإليرادات ال 
تك�ون متوفرة، كم�ا أن تخفي�ض النفقات 
الضرورية س�يعمل على زعزعة االس�تقرار 

السياسي.
مع ذل�ك، يتوق�ع أن يكون س�عر األزمة 
مرتفع�ا جدا خ�الل ع�ام 2015. ليس هناك 
زيادة ثابتة في روات�ب الحكومة واإلعانات 
وغيرها من�ذ 2009 ولغاي�ة الوقت الحاضر 
فحس�ب، بل تتوقع الحكومة العراقية أيضا 
حص�ول زيادة ح�ادة في نفق�ات األمن في 
مواجه�ة “داع�ش”. وبالنتيجة، فإن س�عر 
األزمة خالل عام 2015، ُحدد ب�)70( دوالرا 
للبرميل. وإذا بقيت أسعار النفط العالمية أقل 
من س�عر األزمة في عام 2015، فس�تواجه 
الحكوم�ة العراقية تحدي�ات صعبة. إما تجد 
مص�درا آخر لإليرادات، أو تق�رر تخفيضات 
غير مقبولة سياسيا في الرواتب أو الرواتب 
التقاعدي�ة. ه�ذا الخيار يتوق�ع أن يقود إلى 
احتجاجات سياسية واسعة االنتشار من قبل 
الموظفي�ن والمتقاعدين الحكوميين، فضالً 

عن تهديدات إغالق المؤسسات الحكومية.
إذا بلغ متوس�ط أس�عار النف�ط العالمية 
)60( دوالرا للبرمي�ل في عام 2015، تحتاج 
الحكومة العراقية - على األقل - مبلغا إضافيا 
قدره )12( مليار دوالر لتمويل موازنتها كحد 
أدنى، ومبلغا إضافيا يتراوح )12 - 24( مليار 
دوالر لتصل إل�ى نقطة التعادل بين النفقات 
واإليرادات. ومع محدودية الخيارات الدولية 
لزيادة ه�ذه األموال، فاحتمال كبير أن تقوم 
الخي�ارات  موازنته�ا.   بتموي�ل  الحكوم�ة 
الدولية لالقتراض محدودة. وقيام الحكومة 
باالقت�راض م�ن الوالي�ات المتح�دة وبلدان 
أخرى اش�تركت ف�ي التحال�ف الدولي لقتال 
“داعش”، فمن المحتمل أن تواجه الحكومة 
معارض�ة قوي�ة م�ن واش�نطن وعواص�م 
عالمي�ة أخ�رى. وس�تجادل تل�ك العواص�م 
ب�أن - وهذه حقيقة - مش�اكل العراق ذاتية 
ناتجة عن الفساد وس�وء اإلدارة، فضال عن 
أن هذه الدول س�تؤكد أن الوالي�ات المتحدة 
والدول األخ�رى جدولت ما نس�بته )80%( 
أو أكث�ر من الدي�ون العراقية، وه�ذه البلدان 
تحت�اج أيض�ا إل�ى نفق�ات داخلي�ة. كما أن 
ال�دول اإلقليمي�ة، مث�ل الكوي�ت واإلمارات 
العربي�ة المتح�دة - والت�ي ل�م تش�ترك في 
برنام�ج جدول�ة الديون - هي أيض�ا تواجه 
تحدي�ات ف�ي موازنتيهما ناتجة ع�ن انهيار 
أس�عار النفط. م�ع ذلك، س�تكون الحكومة 
العراقي�ة قادرة على اقتراض عدة باليين من 
الدوالرات، فضالً عن أن الكويت وافقت على 
تأجيل دف�ع تعويض�ات الحرب له�ذا العام. 
ه�ذه التعويضات فرضت ف�ي ظل اتفاق مع 
األمم المتحدة، حي�ث وافق العراق على دفع 
نس�بة )%5( إلى الكويت من إيرادات تصدير 

النف�ط بعد غزو الع�راق للكويت عام 1990. 
ومع س�عر )60( دوالرا للبرميل، فإن س�نة 
واحدة م�ن تعليق دفع التعويضات س�توفر 

)3.6( مليار دوالر.
عل�ى األقل هناك خمس�ة مص�ادر أخرى 
األول:  المال�ي،  العج�ز  لألم�وال لمواجه�ة 
تس�تطيع الحكومة الوصول إلى األموال في 
صن�دوق تنمية الع�راق التي وصل�ت إلى ما 
يقارب )4( مليارات في نهاية تشرين الثاني 
/ 2014. الثاني: في عام 2009، اس�تطاعت 
الحكوم�ة العراقية تحويل م�ا يقارب )7.7( 
مليار دوالر من األموال في البنوك المملوكة 
للدولة وإرجاعها إلى وزارة المالية العراقية. 
وه�ذه األم�وال كان�ت ق�د وضع�ت ضم�ن 
الموازن�ات الس�ابقة لكن لم تنف�ق. الثالث: 
يمك�ن أن تح�اول االقت�راض داخلي�ا عل�ى 
الرغم م�ن أن المبلغ الذي يمك�ن جمعه أقل 
م�ن )1( ملي�ار دوالر. وم�ع وج�ود إصدار 
كبير للس�ندات منذ 2003، ف�إن الطلب على 
مثل هذه الس�ندات محدود، خصوصاً وأنه ال 
يوجد سوق ثانوي للسيولة للدين الحكومي. 
الراب�ع: على الرغم م�ن أن البل�د لديه نظام 
لضريب�ة الدخ�ل، ف�إن عوائ�د الضرائب في 
السنوات الس�ابقة قليلة، ومن غير المحتمل 
أن يقود زي�ادة معدل الضرائ�ب إلى إيرادات 
كبيرة في ع�ام 2015. والخام�س واألخير: 
اقتِرح ب�أن تحصل وزارة المالي�ة على جزء 
من ال��)67( ملي�ار دوالر م�ن االحتياطات 
الدولية عبر تشجيع أو إجبار البنك المركزي 
على ش�راء الس�ندات المقوم�ة بالدوالر من 
وزارة المالية. وحتى س�نوات قليلة ماضية، 
كن�ت أعتق�د أن البن�ك المرك�زي يس�تطيع 
مقاوم�ة ضغط الحكومة لتنقي�د دينه، لكن 
رئيس الوزراء الس�ابق نوري المالكي تمكن 
م�ن تنحي�ة رئي�س البن�ك المرك�زي بدون 
موافقة مجلس النواب واستبداله بموالي له، 
وهذا الحدث قوض فكرة البعض باستقاللية 
البنك المركزي. ومع هذه المصادر المختلفة 
لألموال، يجب على الحكوم�ة العراقية رفع 
اإلي�رادات أو االقت�راض بش�كل كاف، ليس 
لتج�اوز أزمة الموازنة لعام 2015 فحس�ب، 
بل للتحرك تجاه جعل الموازنة متعادلة )بين 

النفقات وااليرادات( أيضا.
على أية حال، إذا استمر سعر البرميل أقل 
من )60( دوالرا خالل عام 2016، س�تواجه 
الحكوم�ة فجوة كبي�رة ف�ي الموازنة بينما 
ُتس�تنزف خيارات االق�راض، وهنا قد يكون 
من المستحيل على الحكومة العراقية تجاوز 
أزمة موازنتها في عام 2016. ولكن التحدي 
األكثر إلحاحا من سعر النفط في المستقبل، 
ه�و تزايد التوتر حول س�عر ص�رف الدينار 

العراقي في وقت مبكر لعام 2015.

خيارات �سعر ال�سرف
مما يستحق أن يفتخر به البنك المركزي 
العراق�ي ه�و قدرته عل�ى المحافظ�ة على 
اس�تقرار س�عر الص�رف عل�ى الرغ�م م�ن 
 - 2006 الح�ادة خ�الل عام�ي  الصراع�ات 
2007. ف�ي الحقيقة، ف�إن البن�ك المركزي 
س�مح فعلي�اً بارتفاع نس�بته )%20( خالل 

ه�ذه المدة. م�ع ذل�ك، وكمناقش�ة لما ورد 
أعاله، انخفض�ت احتياطيات البنك المركزي 
كنتيجة النخفاض مبيعات الدوالر إلى البنك 
المركزي من قبل وزارة المالية بالتزامن مع 
الم�زادات الكبيرة لبيع ال�دوالر التي ينظمها 
البنك المركزي. فضال عن ذلك، هناك احتمال 
أن تح�اول الحكومة العراقي�ة التخفيف من 
أزمته�ا المالي�ة من خالل تش�جيع او إجبار 
البن�ك المرك�زي لش�راء س�ندات الحكوم�ة 
المقوم�ة بالدوالر، وهذه ستس�تبدل أصوال 
سائلة في حس�ابات البنك المركزي  بأصول 
غير سائلة وهي سندات الحكومة. إذا حصل 
أي من هذين اإلجراءين أو كليهما، س�يكون 
هن�اك فقدان للثقة في ق�درة البنك المركزي 
ف�ي الحف�اظ عل�ى س�عر الص�رف الحال�ي 
)1166( دين�ارا عراقيا مقابل دوالر أمريكي 
واح�د، والتكهن�ات حول العمل�ة توقعت أن 
ي�زداد انخفاض قيم�ة الدينار. ل�دى كل من 
البنك المرك�زي والحكومة العراقية خيارات 
مح�دودة لكبح هذه التكهن�ات ومنع فقدان 
المرساة الرسمية لالقتصاد العراقي أال وهي 

استقرار سعر الصرف.
الطريق�ة الوحي�دة لتقيي�د الوصول إلى 
م�زادات العملة اليومية هو االس�تجابة التي 
حصلت عندما تعرض س�عر الصرف لهجوم 
ف�ي ش�باط / 2012، إذ طل�ب من مش�تري 
ال�دوالر التس�جيل وتقدي�م وثائ�ق لغ�رض 
تدقيق المش�تريات. كذلك يتوق�ع من تقييد 
الوص�ول إلى الم�زادات أن يقود إلى اتس�اع 
الفجوة بين س�عر الصرف الرسمي )1166( 
دين�ارا عراقي�ا ل�كل دوالر أمريكي وس�عر 
الصرف الحقيقي في س�وق العملة. التوسع 
في نظام الصرف الم�زدوج يمكن أن يتوقع 
منه زيادة في الفس�اد كمؤسسات تستخدم 
التأثي�ر السياس�ي لتتمكن م�ن الدخول إلى 
م�زاد العمل�ة. فض�اًل ع�ن ذلك، وم�ع تقييد 
الوص�ول إلى مزادات العمل�ة لجهات محلية 
أقل حظاً - وبالخصوص في القطاع الخاص 
- يمك�ن أن يتوقع أن هناك مزيد من التباطؤ 
في نمو االقتصاد غير النفطي في البالد مما 

سيؤدى إلى تفاقم األزمة االقتصادية .
ومن ش�أن االس�تجابة األكثر تشاؤما أو 
ربما األكث�ر واقعي�ة لفق�دان االحتياطيات 
الدولية للبالد، س�يكون االنخفاض حادا في 
قيم�ة الدين�ار العراقي، وه�ذا ال يؤدي فقط 
إلى زيادة أسعار الواردات وانخفاض أسعار 
الصادرات غير النفطية معززا االنتاج المحلي 
فحسب، ولكنه أيضا يقلل - على االقل مؤقتاً 
– من ضغ�ط المضاربة عل�ى الدينار. خبرة 
البلدان التي ش�هدت أوضاع مشابهة توضح 
أن اختي�ار خيار خفض قيم�ة الدينار يكون 
م�ن األفضل أن يت�م العمل ب�ه عاجالً وليس 
آجالً وبنس�ب كبيرة وليس صغي�رة. وتؤكد 
وجهة نظر معينة بأن�ه يجب على الحكومة 
أن تعلن حاالً العودة إلى س�عر صرف ما قبل 
عام 2006، وال�ذي كان يبلغ )1470( دينارا 
للدوالر الواحد، بنس�بة انخف�اض في قيمة 
الدين�ار )%25(.الح�ل األفضل عل�ى المدى 
البعي�د لفق�دان االحتياطي�ات بالتزامن مع 
أزمة س�عر الصرف، هو الع�ودة إلى اعتماد 
مجل�س النقد مثل الذي اُعتمد خالل المرحلة 
المضطرب�ة 1940-1939. ومن المتوقع أن 
يواجه تبني مجلس النقد معارضة سياس�ية 
خطي�رة؛ ألنه يقلل من ق�درة الحكومة على 
تحوي�ل الم�وارد المالي�ة لصال�ح جماعات 
أصدق�اء  لصال�ح  أو  معين�ة  اقتصادي�ة 

المسؤولين الحكوميين.

العا�سفة احلا�سمة للعراق
نتج التم�ازج بين انهيار أس�عار الصرف 
والص�راع مع تنظي�م “داعش” ف�ي الغالب 
بس�بب التحدي�ات المالي�ة وتحديات س�عر 
الص�رف من�ذ غزو الب�الد ع�ام 2003. ومن 
المغري لحكومة رئيس الوزراء الجديد حيدر 
العب�ادي أن تطلب إدخ�ال تعديالت محدودة 
عل�ى السياس�ات المالية وسياس�ات س�عر 
الص�رف حت�ى ال تتعرض لخط�ر المزيد من 
ع�دم االس�تقرار وه�ي حالة معق�دة أصالً. 
إن انخفاض أس�عار النفط - أقل من )100( 
دوالر للبرميل - هي ظاهرة مؤقته وستعاود 

األسعار االرتفاع خالل عام 2016.
م�ع ذلك، ف�إن انتهاء الطل�ب على النفط 
 BRIC( )Brazil, Russia,( م�ن قب�ل بل�دان
India and China(، وزي�ادة المع�روض من 
قب�ل منتجي النف�ط الصخري ف�ي الواليات 
الس�عودية  ومح��������اوالت  المتح�دة، 
العربية لكبح س�وق النفط العالمي، قاد إلى 
أن يواجه العراق س�نوات من انخفاض كبير 
ف�ي أس�عار النف�ط أق�ل م�ن )100( دوالر، 
ويجب مراعاة ذلك. ومس�تقبل أسعار النفط 
المنخفض�ة يتطلب قرارات صعبة وال رجعة 
فيها ف�ي كل من سياس�ات أس�عار الصرف 

والمالية العامة.

العاصفة احلاسمة: العراق بني قتال »داعش« واهنيار أسعار النفط
        الكاتب : فرانك ار. جنتر 

ترجمة وعرض : د. حسين أحمد دخيل السرحان
اإن انته��اء الطلب على النفط من قبل بلدان (BRIC) Brazil، Russia، India and China ، وزيادة املعرو�ض من قبل منتجي النفط ال�سخري 
يف الواليات املتحدة، وحماوالت ال�سعودية العربية لكبح �سوق النفط العاملي، قاد اإىل اأن يعاين العراق من انخفا�ض كبري يف اأ�سعار النفط اأقل من (100( 

دوالر، ويجب مراعاة ذلك. وم�ستقبل اأ�سعار النفط املنخف�سة يتطلب قرارات �سعبة وال رجعة فيها يف كلٍّ من �سيا�سات اأ�سعار ال�سرف واملالية العامة.
اأنتج التمازج بني متويل العمليات الع�سكرية �سد تنظيم “داع�ض” وانخفا�ض اأ�سعار النفط �سدمة اقت�سادية مل ي�سبق لها مثيل يف تاريخ العراق امل�سطرب 
خالل العقود املا�سية. و�ستتطلب العمليات الع�سكرية امل�ستمرة زيادة كبرية يف النفقات االأمنية. ويف الوقت نف�سه، انخف�ست كثريا عوائد �سادرات النفط 
احلكومي��ة، مم��ا �سي�سطر احلكومة اإىل االإنفاق بالعجز، وهذا االإنفاق بالعجز جنبا اإىل جنب م��ع فقدان احتياطي البنك املركزي، ي�سكك يف ا�ستقرار �سعر 

�سرف الدينار العراقي.
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 دشين االمري عيل بن الحسين رئيس 
االتحياد االردنيي لكرة القيدم حملته 
لرئاسية االتحاد الدويل للعبة وقال ان 
الوقت حان النهاء "ثقافة التخويف" 

السادئة داخل الفيفا.
ودعيا االمري عييل ملناظيرة علنية بن 
املرشيحن األربعية يف السيباق عيى 
رئاسة االتحاد الدويل بما يف ذلك سيب 
بالتير الرئيس الحيايل للفيفا "إلعالن 
مواقفنيا وليعيرف النياس أيين نقف 

تحديدا."
وقال االميري األردني وهو نائب رئيس 
الفيفيا عين آسييا وعضيو بلجنتيه 
التنفيذيية إنيه "ال يمكين أن يبقى" 
ألربيع سينوات أخيرى يف املنصيب لو 

استمرت الظروف الحالية.
واضاف رئيس االتحاد االردني "تسود 

ثقافة التخويف داخل الفيفا."
وتابيع األميري عييل )39 عاميا( "يف 

امليايض كانت النياس تتبنيى مواقف 
ترتكز عى مباديء لينتهي بها املطاف 
للتعيرض للعقاب. يحدونيي األمل ان 
تسري االمور بشيكل نزيه ويف الطريق 

الصحيح االن."
يمليك  الحيايل  "الرئييس  واسيتطرد 
بحكيم  تلقائيية  أفضليية  بالتأكييد 
موقعه لكني أؤكد لالتحادات الوطنية 

اننا نسري يف الطريق الصحيح."
واىل جانيب االميري عييل وبالتير فان 
قائمة املتنافسن تشمل لويس فيجو 
الربتغيال  ملنتخيب  السيابق  الالعيب 
وميكائييل فيان براج رئييس االتحاد 

الهولندي.
وقال االمري عيل ان الدول التي رشحته 
االردن اضافية النجليرا  بليده  هيي 
ومالطيا وجورجيا وروسييا البيضاء 

والواليات املتحدة.
وستجري االنتخابات يف 29 مايو ايار 
املقبل خالل املؤتمر السنوي للفيفا يف 

زيوريخ.

عيل بن احلسني : جيب القضاء
عىل "ثقافة التخويف" داخل الفيفا

 قيال منظميون إن سلسيلة سيباقات السييارات 
الكهربائية الجديدة املسيماة فورموال ئي سيتقيم 
سيباقا يف يونيو حزيران املقبل يف شيوارع وسيط 

مدينة موسكو بالقرب من مقر الكرملن.
اليذي  السيباق  وسييكون 

سييقام يف السيادس مين يونيو الجولة التاسيعة 
وقبل األخرية من البطولة التي ستختتم جوالتها 

يف باتريس بارك يف لندن يف 27 من الشهر ذاته.
وقيال اليخانيدرو اجياج الرئييس التنفييذي 
لسلسيلة سيباقات فورميوال ئيي "سيوق 

السييارات الرويس ينميو بمعدالت مطردة 
صناعية  توجيد  كميا 

الكهربائيية  السييارات 
أن سباقات  وأنا واثق 

ئيي  فورميوال 
عيى  ستسياعد 
ملفهيوم  الروييج 

يف  الدائيم  النميو 
البالد."

وبدأت أول سلسيلة سباقات 
يف  الكهربائيية  للسييارات 
ايليول  سيبتمرب  يف  بكين 
املايض بمشاركة 10 فرق. 
ومن املقرر إقامة السيباق 
 14 يف  مياميي  يف  املقبيل 

مارس آذار املقبل.

مرحلة يف سباقات فورموال ستجري بالقرب 
من مقر الكرملني

 
أعلين االتحياد اليابانيي لكرة القيدم )اميس( الثالثاء 
إنهاء عقد خافيري أجريي ميدرب املنتخب الوطني بعد 
ذكر اسيمه يف تحقيق ال يزال مفتوحا بشيأن تالعب يف 

نتائج.
ونفيى أجريي ارتيكاب أي خطيأ بعدما ورد اسيمه يف 
تحقيق اسيباني يتعلق بممارسات فسياد وتمسك به 

االتحياد الياباني أثناء نهائيات كأس آسييا بأسيراليا 
الشهر املايض.

لكنه ويف مؤتمر صحفي بث عرب التلفزيون قال رئيس 
االتحياد اليابانيي كونيا دايني إنه تقيرر االنفصال بن 
الطرفن خشيية أن يؤذي هذا مسياعي اليابان للتأهل 

لنهائيات كأس العالم املقبلة.
وقال دايني "عند هذه النقطة قررنا أننا سينلغي عقد 

أجريي."

وأضياف "أوال نيود أن ننقيل للمدرب أجريي أن سيبب 
إلغياء العقد هو رغبتنيا يف تجنب أي تأثري عى املنتخب 
الوطني واسيتعداداته لكأس العاليم ونأمل أن نتجنب 

تلك املخاطر.
"هناك احتمال أن يواجه اتهاما ويف هذه الحالة سيبدأ 

نظر القضية."
وأورد املدعيي العام االسيباني ملكافحة الفسياد اسيم 
أجيريي يف تحقييق يخيص مبياراة انترص فيهيا ريال 

سوسييداد عى ليفانتي 2-1 يف اليوم األخري من موسم 
2010-2011 بيدوري الدرجية األوىل االسيباني حييث 
سياعد الفوز رسقسيطة الذي كان يقوده أجريي عى 
تجنيب الهبوط.وزعم املدعيي أن العبن مين ليفانتي 
حصليوا عيى 965 أليف ييورو )1.49 ملييون دوالر( 
لتعميد خسيارة املباراة.ونفيى أجريي املدرب السيابق 
للمكسييك وألتليتيكيو مدريد مرارا القييام بأي أعمال 
تالعب ورفض مناقشية األمر أثناء مشاركة اليابان يف 

كأس آسييا بأسيراليا.وتوجت اليابان بطلة آلسيا 
يف 2011 لكنهيا يف 2015 ودعت النهائيات بشيكل 

بيركالت  الخسيارة  بعيد  مفاجييء 
الرجيح عيى يد اإلميارات يف دور 

البلد  أسيراليا  الثمانية.ومضيت 
املضيف لتحرز اللقب للمرة األوىل 
بعد الفوز عيى كوريا الجنوبية 

يف املباراة النهائية.
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قضية أجريي تطيح به من تدريب اليابان

 
ألغت تاشيرية الدخول املعسيكر 
نيادي  كان  اليذي  الخارجيي 
الزوراء ينوي اقامته يف العاصمة 
املرصيية القاهرة خيالل الفرة 
والثانيية  االوىل  املرحلتين  بين 
لليدوري العراقيي املمتياز لكرة 
القدم للموسيم الحيايل)2014-
2015(.واكيد الناطيق االعالمي 
باسم النادي عبد الرحمن رشيد: 
لنيادي  االداريية  الهيئية  ان   "
الزوراء وبسيبب عيدم الحصول 
عى تاشيرية الدخيول للعاصمة 
املرصيية القاهيرة قيررت ألغاء 
املعسيكر واالكتفياء بمعسيكر 
العراقيية  العاصمية  يف  داخييل 
ضييق   " ان  اىل  بغداد".واشيار 
الوقت وعدم وجيود بديل جاهز 
دولية  يف  الخارجيي  للمعسيكر 
اخيرى اجيربت الهيئية االدارية 

عى االكتفاء باملعسيكر الداخيل 
ميع امكانيية خوض مبياراة او 
اثنتين مع االنديية املحلية بغية 
الفنيية  للجاهزيية  الوصيول 
القصوى".وكشيف  والبدنيية 
رشييد عين ان " نيادي اليزوراء 
لن يكتيف بالتواجد ضمن املربع 
الذهبيي باليدوري العراقيي بل 
املنافسة الحقيقية والقوية عى 
لقب اليدوري ملا يضميه النادي 
االبييض مين العبين محرفن 
وعراقيين عيى مسيتوى عيال 
مين املوهبة والحيرص والرغبة 
بتحقييق هذا االنجياز لجماهري 
النادي العريضة".يذكر ان نادي 
الزوراء الذي يلقب بزعيم االندية 
العراقيية يحمل الرقيم القيايس 
باليدوري  الفيوز  ميرات  بعيدد 
العراقيي وكاس العيراق ويعود 
تاسييه الواخير العقيد ال6 من 

القرن املايض.

 
أعلين اتحياد غربي آسييا للجودو عين تحديد 
موعد إجراء انتخاباته الدورية التي سيتقام يف 
األردن، مبينا أن رئيسه السابق سمري املوسوي 

هو املرشح الوحيد لرئاسة االتحاد.
وقيال مدير اعالم االتحاد سيدير الشيايع: إن 
"اتحاد غربي آسيا حدد شهر أيار املقبل، موعدا 
إلقامة انتخاب هيئته اإلدارية الجديدة"، مبينا 
أن "املؤتمير االنتخابي الذي سييعقد يف األردن 
سيشهد ترشح رئيس االتحاد العراقي ورئيس 
اتحياد غربيي آسييا سيمري املوسيوي للدورة 

الجديدة". 
وأضياف الشيايع أن "هناك تفصييالت أخرى 
تخص االنتخابات ستناقش يف اجتماع االتحاد 
اآلسييوي اليذي سييعقد يف الكوييت منتصف 

شهر شباط الحايل".

 
اعيرف مدرب حيراس مرميى نادي 
اربييل الريايض جليل زييدان بافتقاد 
للقائيد  العراقيي  الوطنيي  املنتخيب 
الذي ينظم العميل الفني يف الخطوط 

الخلفية ملنتخب اسود الرافدين.
واكيد زييدان: ان " املنتخيب الوطني 
العراقيي احتكم عيى القائيد يونس 
محمود ولكن يف املناطق االمامية من 
خالل توجيهاتيه وتحركاته واوامره 
التيي كانيت ايجابيية جيدا ملصلحة 
املنتخب الوطني العراقي لكون ان كل 
العبيه من الشيبان املفتقدين للخربة 
والتجربة".مشيريا اىل ان " الحيارس 
جالل حسين ومحمد حميد لم يظهرا 
باملسيتوى املطلوب خالل بطولة امم 

آسيا االمر الذي سمح بدخول 9 كرات 
يف 6 مباريات وهو امر ال يمكن قبوله 
باملرة". وبن زيدان ان " االهداف التي 
دخلت شباك املنتخب العراقي جاءت 
من جراء اخطياء تنظيمية بالتمركز 
والتموضيع ومراقبية الخصم سيواء 

من قبل املدافعن وحارس املرمى".
املنتخيب  مرميى  حيارس  وكشيف   
اسييا  اميم  نهائييات  يف  العراقيي 
باالميارات يف العيام1996 ان " الخط 
الدفاعي العراقي يف بطولة امم آسييا 
باسيراليا غاب عنه القائد الحقيقي 
اليذي ينظيم العميل يف الخليف وكما 
كان يحصل سيابقا مع املدافعن عبد 
كاظم وحسن فرحان وعدنان درجال 

ورايض شنيشل". 
 الفتيا اىل ان " صفة القيادة ال تدرس 

عى مقاعد الدراسية وال تصنع وانما 
يتم تنميتها وابرزاها بشيكل طبيعي 

مع العمل والجدية والحرص".
 ونوه حارس مرمى اليزوراء والقوة 
الجويية سيابقا اىل انه " ضيد عملية 
ارشاك الحيارس البدييل محمد حميد 
مكان الحارس االسايس جالل حسن 
يف مبياراة تحدييد املركزيين الثاليث 
والرابع لكون ان الحارس جالل حسن 
كان مستقرا اىل حد ما برغم ارتكابه 
لالخطاء خالل املباريات السيابقة". 
معتيربا ان " الخيط الدفاعي ومركز 
حراسية املرميى كانيا مين اضعيف 

خطوط املنتخب الوطني 
العراقيي خالل بطولة 
اميم اسييا االخرية يف 

اسراليا".

تاشرية الدخول تلغي 
معسكر الزوراء بالقاهرة

املوسوي املرشح الوحيد لرئاسة احتاد غريب آسيا للجودو
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غياب االثارة يف آخر أيام االنتقاالت الشتوية

 لم يشهد اليوم األخري لالنتقاالت الشتوية 
)االثنن( انفاق الكثري من املال يف اللحظات 
النهائية مثلما كان معتادا يف يناير كانون 
الثاني وبقيت أندية اوروبا الكربى يف حالة 

سكون.
وحتيى يف انجليرا - التي يعتميد فيها 20 
نادييا يف اليدوري االنجلييزي املمتاز لكرة 
القدم عيى التموييل الضخم القيادم من 
عقود البث التلفزيوني - كانت االنتقاالت 

قليلة عى غري املعتاد.
وأنفق تشييليس املتصدر 35 مليون جنيه 

اسيرليني )39.67 ملييون دوالر( لضيم 
الكولومبي خوان كوادرادو إىل ستامفورد 
برييدج واسيتعاد جيزءا كبيريا مين تليك 
القيمية عين طريق بييع اندريه شيورله 
إىل فولفسيبورج االملاني لكن مانشسير 
يونايتد ومانشسير سييتي وارسينال لم 
يربميوا أي صفقات مهمية يف نهاية فرة 

االنتقاالت.
وتعاقد سييتي بطل انجلرا ميع ويلفريد 
بوني مهاجيم منتخب سياحل العاج من 
سوانزي سيتي الشيهر املايض مقابل 25 
ملييون جنييه اسيرليني )37.6 ملييون 
دوالر( بينميا كان الالعيب الوحيد املنضم 

ليونايتيد هيو فيكتيور فالدييس حارس 
برشلونة السابق يف انتقال حر.

وبينميا قد تيؤدي بعض االنتقياالت التي 
حسيمت يف اللحظيات األخيرية إىل رفيع 
إجميايل االنفياق يف ينايير كانيون الثاني 
بالدوري االنجليزي املمتاز إىل ما يزيد عى 
100 مليون جنيه اسرليني إال أن االنفاق 
الضخيم - يف الوقيت الحيايل عيى األقل - 
استبدل بأسلوب أكثر هدوءا عى ما يبدو.

وجعلت لوائح اللعب املايل النظيف التي بدأ 
االتحاد االوروبي لكرة القدم العمل بها من 
املسيتبعد عى األندية التعاقيد مع العبن 
بدون التخييل أوال عن بعض املوجودين يف 

تشكيلتها.
انتقيال  الرواتيب الضخمية  كميا تعييق 
الالعبن من اليدوري االنجليزي املمتاز إىل 

بطوالت الدوري االوروبية األخرى.
وأصبح أيضا تيردد املدربن يف ترك العبن 
خيالل تلك الفيرة املهمة من املوسيم من 
منتصيف  انتقياالت  يف  املؤثيرة  العواميل 

العام.
وبينميا يبليغ إجميايل االنفياق يف الدوري 
االنجلييزي املمتاز هذا املوسيم نحو 900 
مليون جنيه اسرليني فان الجانب األكرب 
من ذلك يعود لفرة ما قبل انطالق املوسم 

حن كانت األندية تجمع تشكيلتها.

وفشيل ليفربول السياعي النهاء املوسيم 
ضمين املراكز االربعية األوىل يف إضافة أي 
العيب جدييد لتشيكيلته يف ينايير كانون 
الثاني بينما اقترصت أنشطة ارسنال عى 
ضم كريسيتيان بيليك العب ليجيا وارسو 

الشاب وجابرييل مدافع فياريال.
واجتذبيت صفقيات االعيارة األنظار مثل 
انتقيال آرون لينون جناح منتخب انجلرا 
السابق إىل ايفرتون من توتنهام هوتسبري 
وتعاقد سياوثامبتون املتألق مع الرصبي 
فيليب ديوريشييتش من بنفييكا وايلريو 
ايليا من فريدر بريمن.لكن مدربي األندية 
التيي تقاتل للنجياة من الهبيوط اصيبوا 

بخيبة أمل يف سيعيهم للتدعييم وأكثرهم 
هاري ريدناب مدرب كوينز بارك رينجرز 
وهو واحد من أكثر مدربي انجلرا نشاطا 

يف اليوم األخري لالنتقاالت.
وبعييدا عن ضم ماورو زاراتي من وسيت 
هيام يونايتيد أخفيق ريدنياب يف تدعييم 
تشيكيلة كوينز بارك بعد أن حاول وفشل 
يف ضيم املهاجيم ايمانوييل اديباييور من 

توتنهام.
ويف مقابلية مع هيئة االذاعية الربيطانية 
)بي.بيي.يس( رشح بول دوفين الرئيس 
النشياط يف  السيابق لهيال سييتي قلية 

انتقاالت يناير.
وقيال »هناك مشيكلة تتعلق بالسييولة. 
عين  بعييدا  سييولة..  تمليك  ال  األنديية 
تشييليس. ه.نياك خطير يف ينايير لالعب 
وهو أنه اذا سارت األمور بشكل يسء فقد 

تترضر مسريته.«
مين جانب آخر أفاد داريين فليترش العب 
ويسيت بروميتش الجديد بيأن الهولندي 
فيان جال املديير الفني لنادي مانشسير 
يونايتد لم يكن يرغب برحيله عن الفريق 
خالل فرة االنتقاالت الشتوية املنرصمة.

دارين فليترش تحدث إلذاعة توك سيبورت 
قائياًل: »مانشسير يونايتيد ليم يرغيب 
برحيييل، النادي كان رائعياً معي، خاصة 
عقيب عودتيي مين اإلصابية، الجماهري 

كانت رائعة أيضاً.«
وأضياف: »انيا العيب كرة قيدم محرف، 
وأريد بأن ألعب كرة القدم، لم أكن أشارك 
بالقيدر الذي أرييده، أنا بحاجية إىل تحٍد 

جديد.«
االحيرام  »أكين  قائياًل:  حديثيه  وأنهيى 
لإلنجلييزي سيام االردايس املديير الفني 
لنيادي ويسيت هيام، ولكين بالنسيبة يل 
توني بولييس املدير الفني لنادي ويسيت 
بروميتيش رائعاً، لقيد كان يرغب بضمي 
حقياً ولديه ثقة بي، ذليك ما كنت بحاجة 

إىل السماع إليه.«
وقد انضيم فليترش صاحب اليي 31 عاماً 
لنيادي ويسيت بروميتيش مليدة عامين 
ونصف، مع وجود خيار يسمح له بتمديد 

عقده ملدة عام أخر.
يذكير أن نادي ويسيت بروميتيش يحتل 
املركيز الخامس عرش برصييد 22 نقطة، 
ضمن منافسات بطولة الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
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جليل زيدان: دفاع العراق افتقد لدور القائد يف امم آسيا
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امليزان

التدليك بالثعابني

مساجد بريطانيا لغري املسلمني
قررت مساجد بريطانيا فتح أبوابها أمام 
كاف�ة الربيطاني�ن يف محاول�ة للتق�رب 
بش�كل أكربم�ن غرياملس�لمن وترس�يخ 
التآخي بن كل فئات املجتمع الربيطاني، 
وأعل�ن مجلس مس�لمي بريطاني�ا اتخاذ 
قرار فتح املس�اجد لغري املسلمن وتنظيم 
زي�ارات للمس�اجد ابتداء من ي�وم األحد 
املقبل ، حيث س�يتم تنظيم لقاءات يقدم 
فيها الش�اي والحلويات يف أماكن العبادة 
واإلجابة عن أسئلة حول الدين اإلسالمي. 
وأضاف املجل�س أن هذه الزي�ارات تأتي 

يف إطار مبادرة وطنية أطلقها املس�لمون 
للتواص�ل مع باق�ي الربيطاني�ن خاصة 
وأن التوت�رات يف حدته�ا بأوروب�ا. وأك�د 
نحو 15 مس�جدا يف بريطانيا مشاركته يف 
هذه املبادرة التي تهدف إىل إظهار الوحدة 
والتضامن وإىل تقديم نظرة عن ما يجري 
يف املساجد يوميا من قرآة للقرآن ودروس 
ديني�ة. ويقدر عدد املس�لمن يف بريطانيا 
بح�وايل مليون�ي ش�خص، أي ما يش�كل 
حوايل 4% من عدد سكان بريطانيا ويجعل 

اإلسالم ثاني أكرب ديانة يف بريطانيا.

؟؟هل تعلم
��� أنك بحاج�ة إىل 120قطرة ماء م�ن أجل مأل 

ملعقة صغرية
��� أن قوس ق�زح ال يظهر إال أن تك�ون الزاوية 

بن الشمس وخط 
األفق أقل من 40ْ

�� أن دماغ اإلنس�ان يحوي عىل نسبة عالية من 
املاء تصل إىل 

أربع أخماس وزنه
هل تعلم أن آخر حاس�ة يفقد اإلنسان قبل موته 

هي حاسة السمع، 
وليست حاسة اللمس كما يظن العديد. 

هل تعلم أن جس�م اإلنس�ان يحت�وي عىل 6 ليرت 
دم. 

هل تعلم أن عدد نبضات قلب اإلنسان يف الدقيقة 
بمعدل وسطي 

70 نبضة. 
هل تعل�م أن عدد عظام جمجمة رأس اإلنس�ان 

22 عظمة، أما عدد 
العظ�ام املوجودة يف جس�م اإلنس�ان فهي 206 

عظمة.

مدين�ة  تق�دم حديق�ة حي�وان 
تدلي�ًكا  الفلب�ن،  يف  »س�يبو« 
مختلًفا لزوارها، يقوم فيه ثعبان 
ضخم وقات�ل بتدلي�ك العضالت 

لألشخاص الراغبن يف ذلك. 
صحيف�ة  ذك�رت  وحس�بما 
»م�ريور« الربيطانية، تقوم بهذا 
التدلي�ك ثعاب�ن ضخم�ة يص�ل 
طولها إىل 5 أمت�ار، ويبلغ وزنها 
250 كيلوجراًم�ا، وُيق�دم ه�ذا 

العرض للراغبن يف دفع تربعات، 
تذه�ب لصال�ح إدارة الحديق�ة، 
وكان ه�ذا التدليك موج�وًدا من 
قب�ل، وع�اد مرة أخ�رى بمطلب 

شعبي. 
وقال مدير الحديق�ة »جيوفاني 
روم�ارات« إن ال�زوار يش�عرون 
بالخ�وف يف البداي�ة، لكن معظم 
م�ن يجرب�ون تدلي�ك الثعاب�ن 

يعربون عن إعجابهم به.

مهني�اً: قد تكون تعب�ت يف العمل ولكن ال 
تفق�د الع�زم، فأمامك مس�ؤوليات يجب 

إتمامها
عاطفي�اً: تفاؤلك الدائ�م وثقتك بالحبيب 
الطمأنين�ة ويش�عرانه  علي�ه  يضفي�ان 

باالستقرار وبحبك الصادق له

مهني�اً: ينتقل مركور اىل برج الجدي لكي 
يلتقي فينوس والشمس ويتيح لك فرصة 
التعبري عن افكارك يف العمل، كما يشري اىل 
تجربة جديدة تخوضها لها عالقة بمكان 

بعيد او بسفر او بدولة اجنبية

مهني�اً: تزداد مس�ؤولياتك هذا اليوم لكن 
النتائ�ج تك�ون يف مصلحت�ك وتحّقق لك 

أرباحاً
عاطفي�اً: تجّنب املش�اكل العاطفية التي 
وقع�ت فيها س�ابقاً وتعلّم منها خش�ية 

الوقوع فيها مجدداً

مهني�اً: اعتم�د عىل نفس�ك وال تبّن أمام 
الزمالء أن�ك فاق�د الثق�ة بإمكاناتك هذا 

اليوم
عاطفي�اً: ال ت�دع ضغ�وط العم�ل تؤث�ر 
يف عالقت�ك بالحبي�ب فهو يتح�ّن فرص 

هدوئك ليعرب عن مدى حبه لك

مهني�اً: مع أنك تحّقق تقدماً ملحوظاً، إال 
أن عليك املثابرة باستمرار وليس الكسل

عاطفي�اً: يمك�ن أن توقع�ك عواطفك يف 
مش�كلة، اعتم�د ع�ىل فطرت�ك يف توجيه 

أحاسيسك

مهنياً: ينتقل مرك�ور اىل البيت الخامس، أي 
اىل الج�دي، فينص�ّب االهتم�ام عىل مرشوع 
خ�اّلق فن�ي وثقايف، وق�د تقّدم عرض�اً يربز 
كفاءتك ومواهبك.عاطفياً: تخوض مغامرات 
من نوع مختل�ف إذا كنت أعزب، وقد تتحّول 

إحدى الصداقات اىل عالقة أكثر حميمية

مهني�اً: ينتق�ل مرك�ور اىل البي�ت الرابع، 
فريّكز عىل الش�ؤون املهنية التي تصادف 

بعض التحديات
عاطفي�اً: تت�واىل عليك األخب�ار الجميلة، 
عالقت�ك  توطي�د  ع�ىل  يس�اعدك  وه�ذا 

بالرشيك بما يتناسب مع طموحاتكما

مهني�اً: ينتق�ل مرك�ور اىل البي�ت الرابع، 
فريّكز عىل الش�ؤون املهنية التي تصادف 
تم�ي  التحديات.عاطفي�اً:  بع�ض 
اوقات�اً طّيبة مع الرشي�ك الذي يرشح لك 
طموحات�ه وأهداف�ه، وتس�عيان معاً إىل 

تحقيق حلم راودكما منذ زمن

مهنياً: إتصاالتك بالزم�الء أكثر من املعتاد، 
يب�دوأن مزاج�ك مرت�اح بعد النج�اح الذي 
حققته يف آخر مشاريعك، وأبعدك عّمن كنت 
عىل عالقة صداقة جيدة بهم.عاطفياً: تشتد 
ح�دة النقاش بينك وب�ن الرشيك ثم تجدان 

مخرجاً الئقاً من األوضاع التي تمران بها

مهني�اً: مركور ينتق�ل اىل برجك ويجعلك 
اكث�ر تكيف�اً م�ع االج�واء وم�ع تب�ّدل 

الظروف
عاطفياً: تكتسب جاذبية كبرية وقد تربع 
يف مهم�ة عاطفية أو تس�مع كالم الحب 

والغرام

مهنياً: ال ترتك خيالك يس�يطر عىل عقلك، ألن 
االمور عىل أرض الواقع تختلف كثرياً.عاطفياً: 
تعاطف الرشي�ك معك يفرض عليك مزيداً من 
الش�فافية يف التعام�ل معه.صحي�اً: تتن�ادى 
ومجموع�ة م�ن األصدق�اء إىل القي�ام برحلة 

صيد ملمارسة هوايتك والرتفيه عن نفسك

مهني�اً: نّظ�م اعمال�ك وراق�ب ارقام�ك 
وحس�اباتك وال تت�كل عىل الح�ظ، وربما 

عليك االنسحاب او االنعزال للتفكري
عاطفياً: تكون جريئاً يف طرح املوضوعات 
والدفاع عن حقك مع الرشيك، لكن رشط 

التحرك يف اإلطار الصحيح.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

شجرة ترد عىل الرسائلصينية جتد ابنها بعد47 عامًا
أصعب ما يمكن أن تواجهه 
أي أم خ�الل حياتها هي أن 
يتوه ابنها عنها وال تتمكن 
من العثور عليه واالطمئنان 
ع�ىل حياته.فأغلب األمهات 
ي�رون أن م�ن األفض�ل أن 
يس�معن ول�و بخ�رب وفاته 
ويك�ون بن يديه�ن عىل أن 
يتوه فى�ي الش�وارع بعيدا 
عنه�ن، وهذا م�ا حدث مع 
أم صيني�ة قام زوجها برتك 
ابنه�ا يف الش�ارع أم�ام دار 

أيتام وهو طفل رضيع ألنه 
ال يمتلك املال الكايف لرتبيته، 
والنها كانت مريضة وخاف 
أن تنتق�ل إليه العدوى، ومر 
عىل ه�ذا ما يق�رب من 50 
املواق�ع  اح�د  عاما.وذك�ر 
كان  ال�زوج  أن  الصيني�ة، 
يمنعه�ا م�ن البح�ث ع�ن 
ابنه�ا ورف�ض أن يقول لها 
عىل املكان الذي وضعه فيه 
وبعد وفاته ق�ررت أن تعود 
واكتش�فت  عن�ه  وتبح�ث 

أن هن�اك عائل�ة تكفلت به 
عندم�ا وجدت�ه يف الش�ارع 
وبحث�ت عنه، واس�تطاعت 
أن تج�ده خاصة أنه يبحث 
عن عائلته أيضا منذ أن علم 

انه تم تبنيه قبل 20 عاما.
وابنه�ا  األم  لق�اء  لحظ�ة 
بع�د 47 عاما كان�ت مليئة 
باملشاعر واللحظات املؤثرة، 
خاص�ة ان�ه أصب�ح رج�ال 
كبريا ول�م تصدق عينها أنه 

كرب لهذه الدرجة«.

تبن�ى مجل�س مدين�ة ملبورن 
األسرتالية مبادرة تضع 77 ألف 
شجرة يف ملبورن ضمن خريطة 
الزائري�ن  وتدع�و  تفاعلي�ة، 
لتوجيه رس�ائل بري�د إلكرتوني 
يبلغون فيها عن مش�كالت مثل 
مي�ل أف�رع الش�جر، أو نق�ص 

الري.
الربي�د  رس�ائل  وتس�اهم 
يت�وىل  -الت�ي  اإللكرتون�ي 
نياب�ة  ال�رد عليه�ا  موظف�ون 
ع�ن األش�جار- يف بن�اء الوعي 
بالتغري املناخي يف ملبورن التي 

تعت�رب أكثر مدن أس�رتاليا قربا 
م�ن الط�راز األوروب�ي بفض�ل 
هندس�تها املعماري�ة والجادات 
الجذوع  املزينة باألش�جار ذات 

الكبرية.
ويتوقع املراقب�ون أن نحو ربع 
ه�ذه األش�جار تقريب�ا وم�ن 
بينها أشجار السنديان والدردار 
س�تهلك بنهاية هذا العقد، وأن 
ترتف�ع ه�ذه النس�بة اىل نحو 
40 باملئة تقريب�ا بحلول 2030 
وتس�بب يف التعجي�ل بهالكه�ا 
موج�ات جف�اف اس�تمرت 13 

عام�ا وانته�ت يف 2012 .
وقال عضو مجلس املدينة ارون 
وود لرويرتز »مع اتجاه مناخنا 
ألن يصب�ح أكث�ر تطرف�ا علينا 
أن نهت�م باألش�جار الت�ي تلبى 
»نه�دف  احتياجاتنا«،وأض�اف 
اآلن أال يك�ون لدين�ا أكث�ر م�ن 
خمس�ة باملئة م�ن أي نوع من 

األشجار باملدينة.«
وج�اءت النتائ�ج غ�ري متوقعة 
بعد أن كتب العرشات من سكان 
ملب�ورن للتعب�ري ع�ن تعلقهم 

بأشجارهم املفضلة.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – أرخبي�ل يف املحيط الهادي جرت 
فيه معركة شهرية –

 2 – الحاك�م ال�ذي أرضم الن�ار يف 
موسكو عندما دخلها نابليون –

 3 – نصف وياك – أتقن –
 4 – بليل مبعثرة – برج عاملي –

 5 – عكس�ها خصوم – األسم الثاني 

ملخرتع التليفون –
 6 – أغفال – موس�يقي عاملي شهري 

–
 7 – أحد العشاق – آلة طرب –

 8 – أحد الوالدين – سنة – أحصل –
فك�ري  أتج�اه  إىل  ينتس�ب   –  9  

وسيايس معن .

1 – كتاب للرازي يف الكيمياء –
 2 – والية أمريكية –

 3 – عكسها يف الفم – يبقى –
 4 – توايل – يدرك –

 5 – من ألحان املوس�يقى – أغنية 
لعبد الحليم حافظ –

 6 – من املأكوالت الرشقية – أس�م 
موصول –

 7 – صوابي – متشابهان –
 8 – لفظة تعجب – مدينة سورية  
9 – أغنية قديمة لفريوز  من ألحان 

عبد الوهاب.

سـودوكـو

املكونات
فخذ دجاج منزوع الجلد - كيلوغرام

ثوم مهروس - 4 فصوص
إكليل الجبل طازج مفروم - ملعقة كبرية

زيت نباتي - ملعقة كبرية
ملح - نصف ملعثة صغرية

أوريغانو - نصف ملعثة صغرية
بابريكا - ملعقة صغرية

نصائح
- تحتوي كل حص�ة من هذا الطبق عىل 320 

وحدة حرارية فقط.
طريقة العمل

1- إغس�ي قطع الدجاج جيداً ث�ّم ضعيها يف 
املصفاة.

2- بواسطة س�كن، إحدثي بضعة شقوق يف 
كل قطعة وضعيها يف وعاء.

3- يف وع�اء صغري، ضعي إكليل الجبل والثوم 
وعصري الليمون الحامض والزيت النباتي.

واألوريغان�و  والبابري�كا  باملل�ح  نّكه�ي   -4
وحرّكي املكوّنات جيداً.

5- أضيف�ي املزيج إىل قط�ع الدجاج وحرّكي 
جيداً حتى يتوّزع املزيج.

6- غّطي الوعاء وأدخليه إىل الثالجة لساعتن 
عىل األقل.

7- إشوي قطع أفخاذ الدجاج عىل الفحم مع 
التقلي�ب من وقت إىل آخر حتى تنضج من كل 

الجهات.

افخاذ دجاج بالفحم

معلومات  عامة
فوائدة اللهانة

1� غني بالفيتامينات وخاصة فيتامن )ج ( .
والكالس�يوم  الكربي�ت  مث�ل  باملع�ادن  غن�ي   �2

والفسفور .
3� يحت�وي ع�ىل م�اّدة قاتل�ة للبكتريي�ا تش�به يف 

مفعولها املضادات الحيّوية .
4� يقاوم الطفح الجلدي ويس�اعد عىل نمّو العظام 

.
5� يساعد يف تقوية الشعر واألظافر .

6� يفي�د يف حاالت طرد الديدان من الجس�م و يقوم 
بتنظيف االمعاء من السموم ومخلفات الغذاء 

7� يفيد يف حاالت التهاب القصبات والشعب ويّسهل 

خروج البلغم .
8� ينّش�ط عمل الكليتن ويساعد يف طرد املاء الزائد 

عن حاجة الجسم .
9� مفيد لألشخاص املصابن بالسكري حيث يعمل 

عىل خفض كمّية السكر يف الّدم .
10� امللفوف املس�لوق مفيد جدا يف حاالت فقر الّدم 

وأمراض املفاصل.
11- لع�ر الهض�م ونق�اء الب�رشة وتصفيتها من 

الشوائب والبثور..
12 - أنه يس�اعد عىل تقوية جهاز املناعة يف الجسم 

مما يزيد من القدرة عىل مقاومة االمراض .
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سأم بال حدود
لث���ة لثا لعي���ن ا ا

مؤيد عبد الزهرة 

الفراغ يدعو الر    
انش���غاالت

يعرف النفسيون واالجتماعيون واآلباء انه ال اخطر عىل اإلنسان 
,وخاصة الش�باب منهم,من الف�راغ والبطالة ..وقالوا ان اإلنس�ان 
يبن�ي نفس�ه بالعمل ويجد معن�اه بالعمل وقد يتوص�ل اىل املعرفة 
والفلسفة بالعمل ,وان الحكماء عىل يقني من أن أهم مصادر العنف 

واإلرهاب هو البطالة والفاقة واالستياء يف نفوس العاطلني ..
فالعطال�ة اس�فنجة تمت�ص أف�كار س�وداء وقد تك�ون قطب 

املغناطيس الذي يجتذب تلك األفكار..
بؤرة الرش وعنوانها بمصدر أكثر وضوحا : الطائفية..وأسهمت 
البطالة يف إيحاءاتها وتنميتها وإظهارها,إىل جانب الثقافة الضحلة 
وغياب القوانني والنظم واإلجراءات التي تنظم الحياة وتقيم املجتمع 
املدن�ي والحاقة برك�ب العالم , القرية,عىل األق�ل غرية وحمية عىل 

الدين واملذهب أمام العالم..
فب�دا بع�ض العراقيني مقطوعون ع�ن العرص وان اس�تخدموا 
وس�ائله ولغته ,بل وكأنهم نكصوا قرون�ا إىل الوراء ,وبدا كل طرف 
وق�د حاز وامتلك كل الحق والحقيق�ة والرشعية وانفرد برىض الله 
,وه�ذا كله جراء انحطاط ثقايف وتبلد فكري وبطالة واحتقار الذات 
املعطلة يس�اندها غياب االعتب�ارات والعالج�ات القانونية ..وبدت 
الطائف�ة هوي�ة وانتم�اء اجتماعي ,واألكي�د ,ولكل اتج�اه ونزعة 
تربيرات وتخريجات رسعان ما تنطيل عىل عقول وأجساد وطاقات 

معطلة..ثم ..
صارت لهذه النزعات والتربيرات والتخريجات دكاكني ومنتفعني 
وتجار ومؤسسات ...واألكيد أن املحتل قد تفاجأ واندهش بالنتائج 
وتحققها بأكثر وأس�هل مما تمناه وخطط له ,وحلم به ,وللدرجة 
التي س�ارع وتعج�ل يف مرشوعه لتنش�طر الدولة العربي�ة إىل أكثر 
من خمسني دولة ,فكثرة وحماس�ة واندفاع املنفذين شديد اإلغراء 
..وفق�ط ..تعطي�ل الدول�ة والثقاف�ة والقان�ون وتتحق�ق النتائج 

السحرية..
الش�باب طاقة إذا لم تبني تهدم ,إذا لم تبدع تفسد ..وبتنا نعرف 

أن مصانعنا العمالقة وحدها يمكن ان توفر مقومات دولة ..
وك�ذا الزراع�ة وكذا الس�ياحة الدينية ,وكذا عقول�ه وعبقرياته 
وم�وارده الطبيعية ,حتى رمل الصحراء يمك�ن ان يكن كنزا هائال 

لصناعات ثمينة ونادرة..
مصدر التشاؤم ان حالة العراق لم تدم أسابيع وشهور بل سنني 
وسنني طويلة وتكفي النجاز خطط خمسيه كثرية ,فاملرض مزمن 
ومس�تفحل واإلنقاذ ليس سهال ,ويتطلب من ابس�ط العراقيني ان 
يغض�ب ويرفض كل م�ا يح�ول دون عراقه,ودين�ه وطنيته ودون 

تعطيله ..
وه�ذا ع�ىل س�هولته فان فق�دان الثقاف�ة واملنظ�ور حتى عىل 
مس�توى حرص الوحوش عىل مواطنها وغاباتها يجعل األمر شاقا 
..فه�ال اصدر ألعب�ادي قرارا بإع�ادة مجلس الخدمة م�ع املصانع 
وامل�زارع وفتح اآلفاق أم�ام العراقيني للتباري والتس�ابق يف العمل 

واإلبداع؟؟؟

سئمت النفاق االجتماعي واملجامالت الكاذبة ،سئمت شوارع مليئة 
بالوحل والحفر وبرك املاء اآلسن ..سئمت امتطاء السياسيني أللسنتهم 
يطلقونها قنابل دخانية  . سئمت انتظار املنتظرين أمام صالة العمليات 

يف املشايف العامة إذ يموت املرء عرشات املرات قبل املناداة باسمه!! .
سئمت »غياب »الدولة وتحول بعض املناطق إىل غابات سالح منفلت 
يصادر حياة الواحد منا عىل أتفه األس�باب )قتال باألس�لحة الرشاشة 
وملدة ثالث س�اعات نتيجة ش�جار بني طفلني يف مدينة ...( وشجار بني 
عش�ريتني يهز بغداد م�ن العي�ارات النارية ،وخصام ع�ىل » طري« كاد 
يوقع قتىل ، ناهيك عن تلك اللوحات املكتوبة عىل جدران البيوت باللون 
األحمر » مطلوب عش�ائريا«. س�ئمت سياس�ة » األمر الواقع »سياسة 

دفن الرؤوس يف األرض مثل النعامة بينما بندقية الصياد جاهزة .
فم�ا معن�ى إبقاء املناف�ذ مفتوحة لالس�ترياد عىل حس�اب زراعتنا 

وصناعتنا ومنتوجاتنا الوطنية ؟.
وم�ا معن�ى العمل عىل إق�رار« الح�رس الوطني » وع�ده أمر واقع 

والتعد الخدمة اإللزامية رضورة تطيح بالفاسد من الواقع ؟.
وملاذا التتدخل الدولة أمام مايتهدد كركوك من » احتالالت » وتكتفي 

بما يجري باسم أمر واقع ؟!
ملاذا يستمر التدريس الخصويص، وتستمر الرشوة والتجاوزات عىل 

األرايض وتجريف البساتني وعدها أمر واقع ؟ !.
ت�رى مهمة م�ن تغيري هذا الواقع العفن حت�ى نتنفس هواء نظيف 

يمأل رئة الوطن ؟.
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ج�اء يف اإلنب�اء أن ع�ام 2014كان عاما مأس�اويا يف الع�راق وكان 
األعوام السابقة اقل إيالما وفجاعة وقهرا 

ياس�ادة كل أعوامن�ا من�ذ اثنا عرش س�نه دم يرف�ع الرايات وحزن 
يس�توطن صدر األمهات وضحكة مصادرة من فم األطفال ومس�تقبل 
غائ�م يغط بالدخ�ان وارض تتقلص كل حني بينما تك�رب وتزداد أعداد 

املقابر
وله�ذا حني يصب�ح الزمن دامي�ا اليعود ألوجاعن�ا مواعيد، فللحزن 

عندنا مدن التعد وال تحىص ،بينما بقي للفرح زقاق يتيم ؟!
وألننا لم نعد نجيد الفرح بدأنا نحتضن الخسارة ونفرد لها املساحة 

األكرب
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ان صع�د النف�ط او هبط ،ان أقرت امليزاني�ة او بقيت معلقة، أن تم 
تعدي�ل الروات�ب للموظف�ني او بقيت ع�ىل حاله�ا . ان زادوا عدد خيام 
النازح�ني واملهجري�ن بمعون�ات اك�رب ،يبقى امل�وت املفخ�خ واملؤدلج 
والزاح�ف عالمة فارقة يف البالد ،فضال عن تناس�ل الفق�ر وازدياد عدد 
الجي�اع ،الن من يحكمنا يف اغل�ب املفاصل لصوص بامتياز. ولهذا أقول 

:ان ينصف اللصوص ضحاياهم ويمنحونهم وعدا، فتلك أجمل املهازل
ه�ذا هو زمن املهازل وفرض سياس�ة االمرالواقع؟!. االتبا لهم وتبا 
لهذا الواقع ،سئمنا وتسمننا من عفن تسويغاتهم والحناء رؤوسهم ملا 

جرى ويجري. فؤاد حسونكـاريكـاتـير

حاتم حسن

رشاب خارق لتنظيف اجلسمشكل اليد يكشف  خفاياك
لش�كل اليد، كما باقي أجزاء الجسم، دور يف الكشف 

عن بعض خفاياك، ومن ذلك، 
الي�د الكب�رية: صاحبته�ا ُمحلل�ة ناجح�ة وُمفكرة 

ناضجة ُمتزنة يف أفعالها.
و الصغ�رية: عاطفي�ة وخيالي�ة 
تمي�ل إىل األعم�ال الفني�ة والحرفية 

الراقية.
ام�ا اليد الضيق�ة: عزيزة النفس 
وخجول�ة، ولطيفة، تج�د صعوبة يف 

اتخاذ القرارات.
واليد العريضة: واثقة من نفسها، 

وتس�تطيع تدبر أموره�ا مهما عُظم�ت، لكنها عصبية 
وتملك قدرة وجرأة كبرية يف العمل

الي�د الصلب�ة: عملي�ة ومثاب�رة وتتمت�ع صاحبتها 
بصحة جيدة وقرارات حاسمة، 

صاحبته�ا  القاس�ية:  الي�د   -
ش�خصية عني�دة ورشس�ة وتج�د 
صعوب�ة يف التفاهم م�ع اآلخرين.- 
خياله�ا  صاحبته�ا  الطري�ة:  الي�د 
واس�ع ورومانس�ية- الي�د النحيلة: 
ُمرهفة اإلحساس، تكره وتحب بكل 

إحساسها، ترىض وتغضب برسعة.

 يعت�رب تنظي�ف الجس�م من الس�موم أمراً أساس�ياً 
مختل�ف  عم�ل  دون  يح�ول  تراكمه�ا  ألن  للصح�ة، 
الوظائ�ف بش�كل ممت�از، وبالت�ايل يق�ود إىل مش�اكل 

موق�ع  متنوع��ة.وأعط�ى  صحي�ة 
»naijanewsandevents« وص��ف�ة 
رشاب خ�ارق ولذيذ ق�ادر عىل طرد 
ببس�اطة  الجس�م  م�ن  الس�موم 
ش�ديدة، مش�رياً إىل انه مكون من 6 
عنارص هي ماء جوز الهند والعس�ل 
والحامض والقرفة والزنجبيل وملح 
البحر الخشن.ولفت إىل أن تحضري 4 

جرعات يتطلب كوبني من ماء جوز الهند وملعقتي عسل 
وعصري حب�ة حامض واح�دة وملعقة قرف�ة مطحونة 
وقطع�ة زنجبيل طازجة وربع ملعق�ة ملح.وذكر انه ال 
بد من وض�ع ماء جوز الهند والعس�ل 
والزنجبيل يف خالط ومزجها ببعضها 
ثم تصفيتها يف وعاء وإضافة العسل 
الحام�ض والقرف�ة وامللح،  وعصري 
ومزج املكونات كله�ا جيداً، والتمتع 

بعدها برشاب لذيذ وصحي جداً.
ونصح بحف�ظ الرشاب الباقي يف 

وعاء محكم اإلغالق بالرباد.

ن�س�خ�ة روس��ي��ة
 آلي�ف��ون 6

طرحت رشك�ة »ألكوتيل« الروس�ية هاتفا 
ذكيا من طرازteXet iX-maxi بناء عىل تصميم 
هات�ف أيف�ون 6 لرشك�ة أبل.يحاك�ي الهاتف 
الذكي الرويس املطروح الهاتف الذكي األمريكي 
من ط�راز أيف�ون 6 بأبع�اده ووزن�ه، مع أنه 
يتص�ف بوظائ�ف وإنتاجية أقل مم�ا يتميز به 
نظريه األمريكي.يتمي�ز النموذج الجديد بزوايا 
م�دورة وقطع تقوي�ة بالس�تيكية عىل ظهره 

وكامريا بارزة عن سطح جسم الهاتف. 

احلياة مدرسة: كيف نحقق فيها أهدافنا ؟
      المستقبل العراقي/متابعة

 
»الحياة مدرس�ة«، هك�ذا يرتّدد عىل 
لسان الكثريين مّمن يعتقد أنهم اختربوا 
الحياة بمواقفها وتجاربها إىل حني أعلنوا 
بأنه�م »تخرّج�وا يف مدرس�ة الحي�اة«. 
اليوم، لم تعد هذه املقولة مجرّد نظرية، 
وإّنما تحّولت إىل واقعة مألت الفراغ الذي 

كان مصدر النطق بها.
نعم، هناك بالفعل »مدرس�ة الحياة« 
أما ش�عارها فهو بناء »أف�كار إيجابية 
لحياتنا اليومية«.هذه الطاقة اإليجابية 
التي تس�عى مدرس�ة الحي�اة لنرشها، 
تلمس�ها من�ذ اللحظ�ة األوىل الت�ي تطأ 
قدم�ك بابها. م�ن مّنا لم يتس�اءل يوماً 
كيف يجد املهنة التي يحلم بممارستها؟ 
كيف يطّور عالقته باآلخر؟.كيف يجعل 
الح�ب ي�دوم ويس�تمر؟ كي�ف يفه�م 
امل�ايض وال يدع�ه يؤث�ر ع�ىل الحارض؟ 
كي�ف يغ�ذّي عالق�ات الصداق�ة؟ كيف 
يحاف�ظ عىل هدوئ�ه يف مختلف املواقف 
التي تواجه�ه؟ كيف يط�ّور قدرته عىل 
الفه�م واالس�تيعاب؟ إىل حّد التس�اؤل 
كيف يمكن أن يغرّي العالم ويوّجهه نحو 

املسار األفضل؟
أسئلة كثرية ترتبط بحقيقة وجوده 
يف ه�ذه الحي�اة والواقع الذي يعيش�ه، 
حقيقة هذا الرصاع الخفي بني ما يمتلكه 
م�ن قدرات ذاتية قد تك�ون مخفية وما 
يمكن أن يقّدمه لوطنه. أسئلة وجودية 

وكونية تطرح عىل مقاعد مدرسة الحياة 
ع�ىل م�دار ثالث س�اعات،  يت�ّم خاللها 
إقامة نقاشات بني الطالب واألستاذ من 
جهة، من خ�الل عرض آراء يف املوضوع 
)مح�ور الحص�ة( وعرض ص�ور تعنى 
باملوضوع، ومقتطفات فيديو ألشخاص 
اهتّم�وا يف ه�ذا املوضوع، ويش�اركون 
يف ع�رض تجربته�م، ونقاش�ات ما بني 
الطالب أنفس�هم من جه�ة أخرى. ثالث 
س�اعات يقوم خالله�ا االختصاصيون 
من مجاالت مختلفة بتقاس�م تجربتهم 
مع اآلخر، ومس�اعدته الكتشاف قدراته 
الذاتية م�ن جهة، وكيفي�ة إدارة ذكائه 
العاطفي من جهة أخرى، بش�كل فردي 

وجماع�ي يف آن واح�د. ث�الث س�اعات 
تفتح الباب أمام كل شخص آمن بفكرة 
دخوله إىل مدرسة الحياة إليجاد الجواب 
الذي يلّبي هدفه املرجّو. وعليه، ال تسعى 
هذه املدرسة إىل طرح أفكار مرّكبة، وال 
إىل إعط�اء ج�واب موّح�د، وإّنما وضع 
الش�خص ع�ىل الس�كة الت�ي تحّف�زه 
الس�تخالص الجواب الذي ينبع من ذاته 
مب�ارشة، مهم�ا كانت ثقافت�ه الدينية، 
والسياس�ية واالجتماعية.  وهنا يوّضح 
األس�تاذ جريوم فريزيرا مويل أّنه يسعى 
من خالل الصّف الذي يديره »كيف نجد 
املهن�ة الت�ي نحلم به�ا؟« إىل مس�اعدة 
الش�خص يف إقام�ة التوازن ب�ني العقل 

والقلب، وأن يس�مح أيضاً ملش�اعره يف 
مشاركته أّي قرار، مضيفاً: »يف املدرسة 
بمفهومها األكاديمي كما يف املؤسسات، 
يتّم الرتكي�ز عىل العقل، أّما يف مدرس�ة 
الحياة، فنحن نس�عى إىل جعل العاطفة 
خياراتن�ا.  تحدي�د  يف  الركائ�ز  إح�دى 
آل�ة  ولي�س  ب�رشي  كائ�ن  فاإلنس�ان 
ميكانيكية«. هكذا تبدو مدرس�ة الحياة 
بوصل�ة، توج�ه حياة كل م�ن يقصدها 
نحو املسار الذي يضمن له نمطاً إيجابياً 
يف الحي�اة؛ ك�ي ال يبق�ى كائن�اً تائهاً يف 
طرق�ات الحي�اة الالمح�دودة. وهذا ما 
نستش�فه من خالل آراء بعض الطالب، 
الثامن�ة  يف  س�يدة  وه�ي  فإيمانوي�ل، 

والثالث�ني من عمره�ا، ومديرة يف إحدى 
املؤسسات الباريسية، سبق وشاركت يف 
عدة صفوف منها: »كيف نقيم محادثات 
بطريق�ة أفضل؟« »هل يج�ب أن نبقى 
وحدنا أم يف عالق�ة مع رشيك؟«، »كيف 
نحافظ عىل اس�تمرارية الح�ب؟«. وقد 
وجدت أّن الدروس إيجابية وفعالة، كذلك 
بالنس�بة للجّو الذي تصف�ه باإليجابية 
»نخ�رج من الصف ونحن مبتس�مون«. 
هذا وأّكدت إيمانويل أّن األجوبة ليس�ت 
مرّكبة، وإنما نحاول استخالص األجوبة 
بذاتنا؛ اس�تناداً إىل رشوحات األس�اتذة 
املبني�ة عىل ثقافة ش�املة، س�واء بعلم 
االجتماع أو الفلسفة أو حتى الروحانية 

حول أس�ئلة تتعلّق بالوج�ود والكونية. 
وه�و األمر ال�ذي اعتربت�ه إيمانويل من 
الوس�ائل املهم�ة يف إضفاء غن�ى ثقايف، 
وعدم الش�عور بالذنب، ويفس�ح املجال 
أمامن�ا لالنط�الق نح�و آفاق أوس�ع يف 
مج�ال التط�ور الذاتي وف�رص العمل. 
هذه هي »مدرسة الحياة«، التي جاءت 
لتظه�ر أّن فكرته�ا لم تأت م�ن العدم، 
ه�ي بالتأكيد لن تك�ون املدينة الفاضلة 
يف الع�رص الح�ايل، وإنم�ا ه�ي هي�كل 
تربوي، ونم�وذج ملركز عالج�ي يحاول 
م�ن خالل�ه الطاق�م اإلداري والتعليمي 
تحفيز الطالب؛ للتطلّع إىل الحياة بنظرة 
إيجابية، وتغذية منطقه بأفكار إيجابية 
مهما كان انتماؤه الديني، أو الس�يايس 
أو االجتماع�ي. ولرّبم�ا يأتي اليوم الذي 
تصبح فيه هذه املدرس�ة، التي أطلقها 
الفيلس�وف الس�ويرسي آالن دو بوتون 
عام 2008 يف لندن، وذاع صيتها يف بلدان 
عديدة، منها باريس يف نيس�ان/ 2014، 
لعلها تصبح هي النموذج الذي يجب أن 
تس�عى الدول العربية لوضع خطة عمل 
السترياده؛ من أجل استثمار كل طاقات 
أبنائه�ا اإليجابية، وتحّد بذلك من هجرة 
األدمغ�ة الت�ي ُتفق�د الب�الد رأس�مالها 
الحقيقي، أال وهو أبناء الوطن الذين هم 
أبناء الحياة. فبمجرد أن نهّيئ اإلنس�ان 
ليكون قائداً ناجح�اً لحياته، فإّننا بذلك 
نبن�ي وطناً ناجح�اً، تحكم�ه القرارات 

الصائبة والتخطيط اإليجابي.

اغاتي 

شتتمنه؟

نخلص

 من االرهاب


