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يف املسألة األردنية بعد إعدام الكساسبة

ارصدة الحكومة تكفي لسد رواتب ثالثة اشهر فقط

      المستقبل العراقي / خاص

بعد موازنات مالية “انفجارية” خالل السنوات الخمس الماضية, بات 
العراق ف�ي العام 2015 على حافة اإلفالس, اثر انخفاض اس�عار النفط 
في االس�واق العالمية, فخزينته “الخاوية” حاليا  نتيجة الفس�اد وسوء 
التخطي�ط, بدت عاجزة حتى على س�د رواتب الموظفين خالل االش�هر 

الثالث المقبلة.
ويتس�اءل العراقي�ون, اي�ن صرف�ت اموالن�ا الطائل�ة؟ الس�يما وان 
موازنات الس�نوات االخي�رة, كانت جيدة جدا, وفيه�ا فائض مالي كبير 
نتيجة احتس�اب تلك الموازنات على اس�اس س�عر برمي�ل النفط البالغ 
92 دوالر بينم�ا يب�اع ب�)120دوالر(, لكن ال احد يع�رف اين  ذهبت! وال 
تنحصر الش�كوك في هذا الباب فحسب, وإنما شملت البحث عن االموال 
المدورة س�نويا في تل�ك الموازنات, ويقصد بها االم�وال التي خصصت 
لل�وزارات والمحافظات ول�م يتم انفاقها, حيث يعاد التس�اؤل ذاته, اين 

ذهبت هذه المبالغ الكبيرة؟
وبالعودة الى اصل المش�كلة, فان س�بب تفاقم هذه المشاكل وغياب 
الرقابة الحقيقية على ثروة الش�عب منذ 2005 وحتى اليوم, يعود لغياب 
الحس�ابات الختامي�ة أو التقارير المالي�ة الختامية لكل ع�ام والتي تعد 

أساسا تبنى عليه الموازنة للعام التالي .
والغري�ب في االمر ان المواطن يت�م اطالعه فقط على موازنة الدولة 

العراقية,لكن  مستوى اإلنفاق يغيب تماما.
وتق�ول مصادر نيابية ل�”المس�تقبل العراقي”, أن “الش�فافية كانت 
غائب�ة تماما في عملية االنفاق الحكومي نتيجة غياب التقارير الختامية 

السنوية”.
وبحس�ب المصادر, فان “غياب التقارير الختامية ضيع على الش�عب 
العراقي معرفة كيف يتم التعامل مع فائض الميزانية وكيف يتم التعامل 
مع هوامش الزيادات التي تقر للموازنات بناء على أسعار النفط ومقارنة 
بالس�نة الماضية, حيث ترفع نس�ب الموازنة بما قيمته 10 مليار دوالر 
تقريبا علما ان نس�ب اإلنفاق كما أس�لفنا التصل الى 70 بالمئة من أصل 

الموازنة”.
                                                                                                    التفاصيل ص3

العراق يف 2015.. خزينة خاوية..  وأموال طائلة اختفت.. وحسابات ختامية جمهولة

االبطال يستعدون لتحرير الموصل
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»                         « كشفت مسبقـًا.. وميـركل تؤكد: تركيا حمطة »ترانزيت« لتدفق مسلحي »داعـش« 

انخفاض اسعار النفط كشف عورة املوازنات السابقة وفساد النافذينفائض ميزانية 2013 مفقود.. و »املدّور« من املحافظات ال يعرف مصريه

ــب عــبـــــر »فــيــســبـــــوك« ـــ ــس ــذف وال ـــ ــق ــرم ال ـــ ــج ـــ ــاء ي ـــ ــض ــق جمـــــلـــــس ال

       بغداد/ المستقبل العراقي

طالب محققون متعاقدون سابقا مع وزارة الدفاع األمريكية، 
امس الس�بت، قاضي المحكمة االتحادية األمريكية برفض دعوى 
مرفوع�ة ضده�م من قبل عراقيين كانوا س�جناء ف�ي معتقل أبو 
غري�ب، فيما أوضحوا أنهم كانوا تحت الس�يطرة العس�كرية في 
ذلك الوقت. وفي أوائل 2004 تفجرت فضيحة انتهاكات جس�دية 
ونفس�ية وإس�اءة جنس�ية تضمنت تعذيب، اغتصاب, وقتل بحق 
س�جناء كانوا في س�جن أب�و غريب ف�ي العراق على ي�د الجيش 
االمريك�ي. وقالت صحيف�ة »ديجيت�ال جورن�ال« األمريكية في 
تقري�ر لها ، إن »أربع�ة من الس�جناء العراقيين الس�ابقين الذين 
تعرضوا للس�جن والتعذيب في س�جن أبو غري�ب كانوا قد رفعوا 
دعوى ضد محققين تعاقدوا س�ابقا م�ع وزارة الدفاع األمريكية 
للقيام بالتحقيقات في الس�جن«، موضحا أن »الدعوة تتهم أولئك 
المحققين بتعذيب الس�جناء األربعة قبل االس�تجواب«. وأضافت 
الصحيف�ة األمريكي�ة، أن »المحققي�ن رفع�وا دع�وى قضائي�ة 
طالبوا فيها قاضي المحكمة االتحادية األمريكية برفض الدعوى 
المرفوع�ة ضدهم«، الفتة ال�ى أنهم »تذرعوا بدع�وى أنهم كانوا 
تحت الس�يطرة العس�كرية في ذلك الوقت«. وبينت الصحيفة، أن 
»جلس�ة االستماع في محكمة اإلسكندرية بوالية فرجينيا ركزت 

على ما يسمى بالعقيدة السياسية«.
                                                                                      التفاصيل ص3

جملس االمن يتبنى قرارا بمنع هتريب النفط واآلثار من العراق وسوريا
     بغداد/المستقبل العراقي

يتج�ه مجل�س األم�ن الدول�ي 
إل�ى إصدار ق�رار ملزم خ�الل أيام 
بشأن س�بل تجفيف منابع تمويل 
تنظيم داعش وخاص�ة من النفط 

وتجارة اآلثار في س�وريا والعراق 
والفديات.

وسيحظر القرار - الذي سيصدر 
بموجب الفصل الس�ابع من ميثاق 
األمم المتحدة- كافة أشكال االتجار 
في اآلثار من سوريا، ويؤكد مجددا 

حظرا يفرضه المجلس على اآلثار 
العراقية منذ نحو عش�ر س�نوات, 
كما سيتضمن مشروع القرار سبل 
وقف تدفق المقاتلين األجانب إلى 
س�وريا والعراق لاللتحاق بتنظيم 
داع�ش. ونقلت مص�ادر صحفية 

ع�ن دبلوماس�ي بمق�ر المنظم�ة 
الدولي�ة ف�ي نيوي�ورك قول�ه ،إن 
»األميركيين واألوروبيين ناقش�وا 
مش�روع الق�رار ال�ذي تقدمت به 
روس�يا قبل توزيعه عل�ى أعضاء 

مجلس األمن ال�15«.

الروسي فيتال  الس�فير  وأشار 
تش�ورين إلى أن »المناقشات التي 
ج�رت ف�ي اجتم�اع مغل�ق ,أمس 
»إيجابي�ة  كان�ت  الجمع�ة,  االول 
ج�دا«، مرجح�ا »تبني المش�روع 

اعتبارا من الثالثاء المقبل«.

أم�ا نظي�ره البريطان�ي مارك 
لي�ال, فأوض�ح أن�ه ل�م »تضع أي 
وأن  رس�مية،  اعتراض�ات  دول�ة 
مجل�س األمن س�يتبنى النص قبل 
الخمي�س المقب�ل«، مش�يرا إل�ى 
أن »ه�ذا الق�رار »ال يحم�ل تغييرا 

جوهريا، ولك�ن يظهر مرة جديدة 
أن المجل�س موح�د ف�ي محاربة 
التخ�اذ  مس�تعد  وه�و  اإلره�اب 
إجراءات م�ن أجل تش�ديد الخناق 

على تنظيم الدولة«.
                            التفاصيل ص3
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املحققون االمريكيون يطالبـون بإلغاء الدعاوى ضدهـم .. والضحايا يرفضون: جيب حماكمتهـم

الكيان الصهيوين عصا الغرب الطويلة 
أم خـاصـرتــه الـضـعـيـفـة؟

رواتـب احلـشـد الشعـبي سـتـصـرف 
بــأثــر رجـــعــــي
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يف املسألة األردنية بعد إعدام الكساسبة
    التحليل السياسي /غانم عريبي

مشهد الصورة هو المسؤول عن 
مش�هد اخر في الص�ورة االردنية.. 
االول قضى باع�دام الطيار، والثاني 
ف�ي  »«داع�ش««  مقت�ل  ال�ى  ادى 

الصورة المجتمعية االردنية.
م�ن  »رس�ميا«  انتق�ل  االردن 
دائرة الخوف م�ن »«داعش«« وعدم 
االصطدام معها الى التحالف الدولي 
الذي يش�تغل عل�ى مواجهة التنظيم 
ف�ي الع�راق وس�وريا واالردن هذه 
الم�رة.. وق�د يكون الكساس�بة هو 
صاح�ب الفض�ل الكبي�ر ف�ي ه�ذا 

االنتقال القسري.
كان مش�هدا مروعا لكن الصورة 
اخرجت »داعش« من دائرة االحزاب، 
معه�ا  المتعاط�ف  والتنظيم�ات 
ف�ي فئ�ات معين�ة ف�ي االردن ال�ى 
»الكراهي�ة« الش�ديدة ولس�ت ابالغ 
حين اق�ول، الن االردنيين س�يكون 
له�م موق�ف اس�طوري م�ن تنظيم 
البغ�دادي وم�ن س�ياق التنظيم�ات 
التكفيري�ة والمتطرفة في الس�احة 
الدواع�ش  فعلت�ه  فم�ا  االردني�ة.. 
بالطي�ار االردن�ي كش�ف لالردنيين 
وكل الس�ذج في الس�احة الهاشمية 
ماهية هذا التنظيم االرهابي، وهوية 
ه�ذه الجماع�ة التكفيري�ة وكي�ف 
مررت باس�تثمار تلك السذاجة التي 
الق�وا بها على كثير من خلق الله في 

االردن الشقيق.
عل�ى والد الطي�ار الكساس�بة - 
اعان�ه الل�ه عل�ى بل�واه - ان يدرك 
»بن�اء على ما جاء في رس�الته التي 
كان وجهه�ا للدواع�ش ان البغدادي 
وقياداته في الرقة الس�ورية ومعان 
االردني�ة والموص�ل العراقية ال دين 
لهم حين اه�اب بهم وتوس�ل اليهم 
اط�الق س�راح ابن�ه واقس�م عليهم 
بالل�ه والعقي�دة الواح�دة والمذهب 

الواحد والسنة النبوية الشريفة!

القبيل�ة  نظ�ام  عل�ى 
ف�ي االردن ان ي�درك ايضا 
م�ا ينبغ�ي ان يدرك�ه اهل 
الدع�اء  ان  الكساس�بة 
»وجبهة  »داع�ش«  لنصرة 
النص�رة« م�ن المحرم�ات 
االخالقي�ة قب�ل ان تك�ون 
خرمتها شديدة في االحكام 
االس�المية.. وم�ن العي�ب 
دع�م  يس�تمر  ان  والع�ار 
بع�ض الوجه�اء والقبائ�ل 
والعش�ائر االردني�ة لذئاب 
الكساس�بة  ودم  »داعش«، 
ل�م يج�ف بع�د وجل�ده لم 
يشعر في نيران المجموعة 
المتطرفة التي اشعلتها في 

جسده »رحمه الله«.
ه�ذا االم�ر يدعون�ا الى 
هنال�ك  ان  تأكي�د حقيق�ة 
تت�م  ان  يج�ب  »س�ذاجة« 
صف�وف  ف�ي  معالجته�ا 
العربي�ة  المنطق�ة  ابن�اء 
واالس�المية وه�ي ظاهرة 
التنظيم�ات  تس�تثيرها 
المس�لحة لتمري�ر اهدافها  
مقدمته�ا  وف�ي  الخبيث�ة 
الق�درة عل�ى النف�وذ ف�ي 

الس�اذجة  العربي�ة  المجتمع�ات 
والق�درة المماثل�ة ف�ي تجني�د م�ا 

امكنها من االرهابيين.
الش�عب  االردني�ون،  ادع�وا 
والحكوم�ة  السياس�ية  واالح�زاب 
والملك والقوات المسلحة واالجهزة 
االمنية الى فت�ح جبهة عمان وبقية 
الم�دن االردني�ة لتصفي�ة وتنظيف 
االردن من نفوذ هذا الوباء السرطاني 
»الخ�وف«  او  »الخج�ل«  وع�دم 
م�ن التح�رش بخالي�اه النائم�ة  او 
الصاحية، والبد م�ن التأكيد ان هذه 
المهم�ة هي مهم�ة وطني�ة اردنية 
داخلي�ة ومس�ؤولية تاريخي�ة على 
المل�ك والقيادة السياس�ية والقوات 

المسلحة االردنية ممارستها وتنفيذ 
ش�روطها في الس�احة االردنية واال 
فان الوباء سينتشر والذئاب سيتسع 
نطاقها وتمتد لتش�مل كافة مناحي 
الحي�اة االردني�ة وس�يتحول تنظيم 
»داع�ش« الى اكثري�ة مجتمعية كما 
تحولت الوهابية في الس�عودية الى 

غالبي�ة مجتمعي�ة! ان الخط�ر الذي 
تش�كله »داعش« في االردن يضاهي 
خطره�ا في العراق وس�وريا وليبيا 
»الداعشية«  واالس�تراتيجية  ولبنان 
تش�تغل عل�ى »التهدئ�ة لض�رورات 
امنية وعس�كرية في بلدان وتشتغل 
عل�ى »القت�ال« ف�ي  بل�دان اخرى.. 

وه�و م�ا ج�رى بالفعل في س�وريا 
حي�ن هدأت »داع�ش« والقاعدة  في 
دمش�ق ايام ما بعد 2004 لضرورات 
العمل االرهابي المس�لح في العراق 
ث�م انتقلت ال�ى الهج�وم واالرهاب 
واقتطاع اجزاء من  س�وريا وضمها 
الى »دولة الخالفة االس�المية« حين 

اشعلتها في العراق ولبنان 
وه�ا هي الي�وم تخرج عن 
إس�تراتيجية »التهدئة« في 
حريق�ا  لتش�علها  االردن 
يتصاع�د ف�ي كاف�ة المدن 
تصاع�د  م�ع  االردني�ة 
نيران عملية ح�رق الطيار 

األردني.
في  لألردنيي�ن  قلناه�ا 
العراق�ي  الحري�ق  اع�وام 
الذي بدأ يضرب العراق بعد 
س�قوط النظ�ام العراق�ي 
نيس�ان   9 ف�ي  المقب�ور 
إع�دام  ي�وم  ال�ى   2003
الطي�ار االردن�ي وصدم�ة 
الحري�ق الهائل الذي ش�ب 
ف�ي ثي�اب االردنيي�ن ال�ى 
الخط�ر ال�ذي تغذية بعض 
ق�وى المخاب�رات األردنية 
والعربية في العراق سيرتد 
كام�ل  وس�يلتهم  عليه�م 
البي�ت االردني كم�ا يلتهم 

االن البيت العراقي.
االردنيون  يس�تمع  ل�م 
وراحت  العراقيي�ن  ل�كالم 
بع�ض االجه�زة االردني�ة 
االره�اب الس�باب  تغ�ذي 

يغلب عليها الطابع الطائفي.
االجه�زة  كل  لي�س  ان  اع�رف 
متورط�ة واع�رف ايض�ا ان هن�اك 
ارادة مكبلة تقضي بتجاوز الماضي 
وتأس�يس عالقات اردني�ة - عراقية 
المتب�ادل  االحت�رام  عل�ى  قائم�ة 
وعدم  التدخل في الش�ؤون الداخلية 
للطرفي�ن لكن ادرك ايض�ا ان هنالك 
بعض�ا م�ن النافذي�ن ف�ي األجهزة 
األمنية ومستشاري الديوان الملكي، 
ملكيون اكثر من الملك في التحريض 

ضد العراق.
المطلوب ببساطة وضع االقوال 
الموجودة على ال�ورق فوق حروف 
األفع�ال وان يت�م التفاه�م على حل 

المش�كالت القائمة بتقدي�م اولوية 
لمحاربة االره�اب على كل االوليات 
المش�تركة  ليس لألردن اال التعاون 
م�ن اجل تجاوز محنة الس�قوط في 

المستنقع العراقي.
عل�ى المل�ك والقوات المس�لحة 
ان  المل�ك  ومستش�اري  االردني�ة 
يتصوروا حج�م الكارثة لو اقتطعت 
القاع�دة او داع�ش او جبهة النصرة 
الزرق�اء مس�قط رأس اب�و مصعب 
الزرقاوي وتحش�د حوله�ا ارهابيو 
»داعش« او مناحروا القاعدة ثم عيد 

اللهب الى بقية المدن االردنية.
نح�ن في الع�راق لدين�ا مرجعية 
وق�وات  ش�عبي  وحش�د   ديني�ة 
مدربة وس�الح وموازنة كبيرة رغم 
المش�اكل قادرة عل�ى قهر »داعش« 
وقبره�ا ف�ي مهده�ا.. م�اذا عنكم 
هل يس�تطيع االردن قه�ر »داعش« 
وهناك م�دن تنتمي لعقيدة »داعش« 

عن بكرة ابيها؟!
ان الزرق�اء الت�ي اخرج�ت اب�و 
مصعب قادرة على استخراج المزيد 
من الدواعش والذئاب.. ومن يش�كك 
فليتطل�ع  ال�كالم  ه�ذا  بمصداقي�ة 
للتجربة العراقية ونظيرتها السورية 
قواع�د  القاع�دة  فرض�ت  وكي�ف 
و«داع�ش« الدواع�ش، وكيف فاقت 
التنظيمات المسلحة تنظيمات اخرى 
اكثر منها اجراما وعدوانا وقس�وة. 
المجتم�ع  العش�يرة ف�ي  ان نظ�ام 
االس�المي قائم على اجتهاد س�اذج 
يق�دم على خلفية تمثي�ل »ظل الله« 
ف�ي االرض م�ن دون بدع وش�روط 

وتبريرات شرعية.
اال  يس�تقيم  ال  الل�ه  ظ�ل  ان 
والقاع�دة..  »داع�ش«  باس�تئصال 
بالكساس�بة  الملك�وم  واالردن 
سيكس�ب الحرب م�ع الدواعش عبر 
تحش�يد الناس واخراجه�ا من دائرة 
ال�والء القبل�ي لذئاب البغ�دادي الى 

دائرة الوالء لالردن.

نحن في العراق لدينا مرجعية دينية وحشد  شعبي وقوات مدربة وسالح 
وموازنة كبيرة رغم المشاكل قادرة على قهر »داعش« وقبرها في مهدها..

 ماذا عنكم هل يستطيع االردن قهر »داعش« ؟!!

أبو ريشة: ماكني تعهد 
بتقديم كل ما يستطيع 

لعشائر االنبار
      بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س مؤتمر صحوة العراق 
احم�د أب�و ريش�ة، أنه وعض�و وفد 
االنب�ار حكم�ت الدليم�ي بحث�ا في 
واشنطن دعم القوات األمنية بالسالح 
التحال�ف بالمحافظة،  وزيادة قوات 
وبين أن الس�يناتور جون ماكين أكد 
بأنه س�يدعم أه�ل االنبار.وق�ال أبو 
ريش�ة »التقيت أنا وحكمت الدليمي، 
كعضوي�ن بوف�د محافظ�ة االنب�ار، 
بالسيناتور جون ماكين والسيناتور 
ليندسي كراهام في واشنطن وبحثنا 
معهما دعم القوات األمنية في االنبار 
بالس�الح والعتاد لتحرير المحافظة 
من س�يطرة تنظيم داعش«.وأضاف 
أبو ريشة »بحثنا معهما أيضا كيفية 
والغ�ارات  التحال�ف  ق�وات  زي�ادة 
الجوي�ة ف�ي االنب�ار«، الفت�ا الى أن 
أب�دى  ماكي�ن  ج�ون  »الس�يناتور 
اهتمام�ا بالغا وأكد على انه س�يقدم 
كل يس�تطيع م�ن إمكاني�ات لدع�م 
أه�ل االنبار«.وكان عضو وفد االنبار 
مزهر المال خضر أكد في )5 ش�باط 
2015(، أن الوفد الذي التقى بممثلين 
عن الحكومة األمريكية في واشنطن 
طالبهم بتس�ليح أبناء العشائر الذين 
تطوع�وا في االجه�زة االمنية، فيما 
رفض تش�كيل صحوات أو مليشيات 

في االنبار.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت المستشارة األلمانية أنجيال 
مي�ركل، ام�س، أن بالدها »س�تدعم 
الع�راق بالتدري�ب والمع�دات« ف�ي 
حربه ضد تنظيم »الدولة اإلس�المية 
ف�ي الع�راق والش�ام« – »داع�ش«، 
معتبرة أن »قتل الرهينتين اليابانيين 

والطيار األردني ف�ي الفترة األخيرة 
يظهر أن تنظيم الدولة اإلسالمية »لم 

يهزم بعد«.
مؤتم�ر  خ�الل  مي�ركل  وقال�ت 
صحافي مش�ترك مع رئيس الوزراء 
حي�در العبادي في برلين، إن »العراق 
يواج�ه حرب�اً مأس�اوية، م�ا دف�ع 
الحكوم�ة األلماني�ة إلى اتخ�اذ قرار 

بدع�م ق�وات البش�مركة بالتنس�يق 
م�ع الحكوم�ة المركزي�ة العراقي�ة 
بالتدريب، وكذلك بالس�الح، من أجل 
وق�ف ح�د لوحش�ية تنظي�م الدولة 

اإلسالمية«.
واعتبرت المستشارة األلمانية أن 
تركيا تمثل محطة »ترانزيت« لتدفق 
مسلحي »داعش« إلى العراق وسوريا، 

مشيرة إلى وجود تعاون مستمر مع 
أنقرة إليقاف ذلك التدفق، فيما أكدت 
أن بالدها ستنس�ق م�ع العراق لمده 

بالتجهيزات »غير الفتاكة.«
من جهته، أكد العبادي على تأثير 
»المقاتلين األجان�ب«، قائالً أنهم »ال 
يش�كلون تهديداً للع�راق وحده، بل 

للعالم أجمع«.

      بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائب حس�ن الشمري، رئيس 
الوزراء حيدر العب�ادي إلى التريث في 
تنفيذ قرار اعتبار عدد من مناطق بغداد 
منزوع�ة الس�الح، عادا اي�اه ال يصب 
في مصلحة أمن المناطق »الش�يعية« 
التي يس�تهدفها االٍرهاب، مؤكدا على 
ض�رورة ضبط حمل وحيازة الس�الح 

وتقنين استعماله.

ن�زع  »ق�رار  إن  الش�مري،  وق�ال 
الس�الح م�ن المناط�ق والمحافظات 
الش�يعية ف�ي ظ�ل التوج�ه لتس�ليح 
العش�ائر والمناطق الس�نية والكردية 
قرار متس�رع وفي غير أوان�ه«، داعيا 
رئي�س ال�وزراء »للتري�ث في�ه، ألن�ه 
ال يص�ب ف�ي مصلح�ة أم�ن المناطق 
الشيعية التي يستهدفها االٍرهاب على 
ال�دوام«. واعتبر الش�مري وهو وزير 
العدل الس�ابق، أن »األفضل هو ضبط 

حمل وحيازة السالح وتقنين استعماله 
بما ال يخل باالمن الوطني«.

وقرر القائد العام للقوات المسلحة 
حيدر العبادي، أمس )5 شباط 2015(، 
بأن تكون مناطق الكاظمية واالعظمية 
والمنصور والس�يدية ببغداد منزوعة 
الس�الح، ويأتي ه�ذا الق�رار بعد قرار 
مماث�ل اتخذه العبادي، مطلع ش�باط 
الحال�ي، ب�أن تك�ون منطق�ة الكرادة 
وسط العاصمة بغداد منزوعة السالح 

»تماما«. وكش�ف اللجن�ة األمنية في 
مجل�س محافظ�ة بغداد، عن تش�كيل 
لجنتي�ن لتطبي�ق الق�رار، واش�ار الى 
أن�ه س�يمنع المس�ؤولين م�ن ادخال 
اسلحتهم للمناطق المشمولة بالقرار، 
مواك�ب  مركب�ات  أح�دى  أن  مبين�ا 
المسؤولين ستبقى مع األسلحة خارج 
المناط�ق المش�مولة ف�ي ح�ال كان 
مسؤوال حكومياً«، ولفت الى أن القرار 

سيواجه »صعوبات ومعرقالت«.

مريكل تستقبل العبادي: تركيا حمطة »ترانزيت« 
لتدفق مسلحي »داعش«

الشمـري: قـرار نـزع السـالح ال يصـب يف مصلحـة
 أمــن املنـاطـق الشيعيـة

»                   « كشفت معلومات عن تورط انقرة مرات عديدة

جملس القضاء جيرم القذف والسب عرب »فيسبوك«
جعلها ضمن قانون العقوبات النافذ

      بغداد / المستقبل العراقي

ام�س  العراق�ي،  القض�اء  ق�ّرر   
التواص�ل  موق�ع  اعتب�ار  الس�بت، 
االجتماعي »فايس�بوك« من وس�ائل 
اإلع�الم الُمش�ار إليه�ا ف�ي قان�ون 
العقوبات، والتي ترّتب على من يقذف 
الش�خصية  ويس�ّب عب�ر تعليقات�ه 
به، إج�راءات عقابية، وفق�اً لقانون 

العقوبات العراقي النافذ.
العراقيي�ن  ماليي�ن  ويس�تخدم 
موقع »فايسبوك« على نطاق واسع، 
بنش�ر تعليقات بعضها س�اخرة من 
بعض المس�ؤولين، ومنتقدة ألدائهم 
الوظيف�ي، وُيعّد الموق�ع لدى بعض 
أم�ام  للتروي�ح  وس�يلة  العراقيي�ن 
المتح�دث  اليومية.وق�ال  الضغ�وط 
باسم مجلس القضاء األعلى، القاضي 
عبدالس�تار البيرق�دار، ف�ي بيان، إن 
اس�تئناف  ف�ي  التمييزي�ة  »الهيئ�ة 
الرصاف�ة ع�ّدت ف�ي أح�د قراراته�ا 

مؤخراً موقع فايس�بوك أحد وسائل 
»موق�ع  أن  إل�ى  مش�يراً  اإلع�الم«، 
التواص�ل هذا تنطبق علي�ه القوانين 

التي تنظم وسائل اإلعالم األخرى«.
وأضاف أن »الهيئة نظرت بدعوى 
تتضّمن قيام ُمداٍن بنشر عبارات قذف 
وس�ّب بح�ق المش�تكي، ووجدت أن 
األدلة المتحصل�ة كافية إلدانته وفق 
قان�ون العقوبات العراقي«، مش�يراً 
إلى أن »المحكمة رأت أن تجاوزاً عبر 
فايس�بوك في هذه الدع�وى، أوجب 
ف�ي  للمش�تكي  والتحقي�ر  العق�اب 
الوس�ط االجتماعي والمهني، ولذلك 
ق�ّررت تصديق حكم اإلدان�ة، إال أنها 

اعتبرته ظرفاً مشدّداً«.
ورأى المحامي والخبير القانوني، 
موق�ع  اعتب�ار  أن  ح�رب،  ط�ارق 
»فايس�بوك« في العراق وس�يلة من 
وس�ائل اإلعالم التي ُيحاس�ب عليها 
قان�ون العقوب�ات العراق�ي، »ج�اء 
لتطوي�ق ح�االت الس�ّب والقذف من 

قب�ل البعض، والت�ي أصبحت ظاهرة 
شبه عامة«.

وأضاف حرب لوكالة »األناضول«: 
التعبي�ر  حري�ة  يم�سّ  ال  »اإلج�راء 
والرأي، وإنما يتعلق بإجراءات أخرى 
تضمن من�ع حاالت الس�ّب والقذف، 
العقوب�ات  قان�ون  يحرمه�ا  الت�ي 
العراقي�ة، س�واء كانت عبر وس�ائل 
والمس�موعة  المق�روءة  اإلع�الم 

والمرئية أو عبر موقع فايسبوك«.
فيما اعتب�ر صحافيون عراقيون، 
لج�وء القض�اء العراقي إل�ى اعتبار 
»فايس�بوك« ضم�ن وس�ائل اإلعالم 
العقوب�ات،  لقان�ون  الخاضع�ة 
»محاولة لف�رض إج�راءات صارمة 
على حرية التعبير والرأي التي كفلها 

الدستور العراقي للجميع«.
وق�ال الصحاف�ي مرتضى محمد 

)يعم�ل ف�ي وس�يلة إع�الم محلية( 
ل�»األناض�ول«: »نح�ن الصحافيي�ن 
نعمل على انتقاد تصرفات المسؤولين 
التي ال تنس�جم مع وظائفهم بشكل 
يومي، ونحاول قدر اإلمكان إيصالها 
إلى الجهات العليا، لتنبيه المس�ؤول 

بعيداً عن التشهير والسّب والقذف«.
وتاب�ع »نخش�ى أن ُنالح�ق م�ن 
القض�اء العراقي بش�أن ما ننش�ره 
على صفحاتنا في فايسبوك، من قبل 
ه�ذا المس�ؤول أو ذاك... ُيفترض أن 
يك�ون الموقع بعيداً ع�ن أي مراقبة، 

كونه مرتبط بحرية شخصية«.
العراقي�ة  الحكوم�ة  وكان�ت 
السابقة، قّررت إيقاف خدمة اإلنترنت 
وحجب مواق�ع التواصل االجتماعي 
في المدن التي كانت تخضع لسيطرة 
تنظي�م »داعش«، فيما ق�ررت الحقاً 
إعادة الخدمة إل�ى المناطق المحررة 
ف�ي ديال�ى )ش�رق(، وص�الح الدين 

)شمال(، واألنبار)غرب(.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الداخلية، امس السبت، وصول وجبة جديدة 
من دبابات ابرامز االمريكية وس�يارات كش�ف المتفجرات 

)السونار(، إلى موانئ البصرة. 
وق�ال المكتب االعالم�ي لوزارة الداخلي�ة، إن »عددا من 
دباب�ات ابرام�ز االمريكي�ة وس�يارات كش�ف المتفجرات 
وصلت للموانئ في البصرة في ظل اجراءات أمنية مش�ددة، 

وتم نقلها إلى بغداد«.
ف�ي  أعل�ن  الغب�ان  محم�د  الداخلي�ة  وزي�ر  وكان 
)2014/10/25( ع�ن التعاقد على ش�راء أجه�زة أمريكية 
حديثة ومتطورة للكش�ف عن المتفج�رات، فيما أكد رئيس 
الوزراء حيدر العبادي في )2014/10/23( أنه سيتم قريبا 
التخلص من السونار الخاصة بكشف المتفجرات في نقاط 

التفتيش، والتعويض عنه بجهاز بديل.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت ش�ركة تش�يكية عس�كرية، أنه�ا تلق�ت الضوء 
األخضر من الحكومة التشيكية لتزويد العراق ب�100 دبابة 
مس�تخدمة وناقالت جنود مدرعة لمس�اعدته في محاربة 
»داعش«، فيما بين المتحدث باس�م الجيش التشيكي اندريه 
جيرتك أن خبراء عس�كريين عراقيي�ن فحصوا تلك العربات 

والدبابات.
وقال مالك ش�ركة »أكس كاليبر« العس�كرية يورسالف 
س�ترناد ف�ي تقري�ر نش�رته صحيف�ة »تش�يك نوفون�ي« 
والخارجي�ة  والداخلي�ة  الدف�اع  »وزارات  إن  التش�يكية، 
التشيكية أعطت الضوء األخضر لشركة أكس كاليبر لتسليم 
العراق 100 دبابة مس�تخدمة من ط�راز )تي 72( وناقالت 
جند مدرعة من طراز )BVP-1( ضمن عقد بمئات الماليين 

من الكرونات، لمساعدة بغداد في محاربة تنظيم داعش«.
وأضاف س�ترناد، أن »هذه الصفقة هي واحدة من اكبر 
الصفقات في تاريخ ش�ركة اكس كاليبر«، موضحا أن »هذا 

العمل يقيم بمئات الماليين من الكرونات لعدة سنوات«.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عواد الع�وادي النائب في البرلم�ان العراقي، في 
مقابلة خاصة مع قناة الف�رات عن معلومات تؤكد بيع لما 
يق�رب م�ن 700 هكتار م�ن أراضي ريف موص�ل الي تجار 
إس�رائيليين م�ن أص�ول عراقية. وق�ال الع�وادي أن قطع 
تمويل الخليج�ي بعد الهزيمة النكراء الت�ي القت بإرهابيي 
داع�ش تزامن�اً مع عملي�ات تمش�يط من قبل وح�دات من 
الجيش المدعومة بقوات الحش�د الش�عبي أجبرت مرتزقة 
داعش بالتوس�ل بمس�اعدات الصهاينة حي�ث زار عدداً من 
رجال األعمال اإلس�رائيليين موصل في األس�ابيع الماضية 
لوصول الي اتفاق حول أس�عار األراض�ي القريبة من قبور 

أنبياء اليهود.

وصول وجبة جديدة من الدبابات وسيارات 
كشف املتفجرات اىل العراق

تشيك تستعد لتجهيز العراق بـ 100 دبابة 
مستخدمة وناقالت جند مدرعة

إسـرائيــل تشتــري 700 هكتــار 
من أرايض املوصل

وسبق لـ »                   « ان كشفت المخطط 
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            بغداد / المستقبل العراقي

كشف عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية 
النائب برهان المعموري، امس، أن عناصر الحش�د 
الش�عبي سيس�تلمون جميع رواتبهم وبأثر رجعي 

بعد ان تم اقرار الموازنة.
وقال المعموري ان »جميع رواتب ومستحقات 
عناصر الحش�د الش�عبي س�تصرف وباث�ر رجعي 
بع�د ان تم اق�رار الموازنة وعبر وزارت�ي الداخلية 

والدفاع«.
واش�اد ب�«جه�ود المقاتلي�ن ومواصلته�م في 
تحرير وتطهير االراضي على الرغم من عدم استالم 

مستحقاتهم المالية ومنذ ثمانية اشهر«.

رواتــب الـحـشـد الـشـعـبـي ســتـصــرف بــأثــر رجــعــي

       المستقبل العراقي / خاص

بعد موازنات مالية »انفجارية« 
خالل الس�نوات الخم�س الماضية, 
ب�ات العراق ف�ي الع�ام 2015 على 
انخف�اض  اث�ر  اإلف�الس,  حاف�ة 
اسعار النفط في االسواق العالمية, 
فخزينت�ه »الخاوي�ة« حاليا  نتيجة 
التخطي�ط, ب�دت  الفس�اد وس�وء 
روات�ب  عاج�زة حت�ى عل�ى س�د 
الموظفي�ن خ�الل االش�هر الثالث 

المقبلة.
ويتساءل العراقيون, اين صرفت 
وان  الس�يما  الطائل�ة؟  اموالن�ا 
موازن�ات الس�نوات االخيرة, كانت 
جيدة جدا, وفيها فائض مالي كبير 
نتيجة احتساب تلك الموازنات على 
اساس سعر برميل النفط البالغ 92 
دوالر بينم�ا يباع ب��)120دوالر(, 

لكن ال احد يعرف اين  ذهبت!
وال تنحص�ر الش�كوك ف�ي هذا 
الباب فحس�ب, وإنما شملت البحث 
عن االموال المدورة س�نويا في تلك 
الموازنات, ويقصد بها االموال التي 
خصص�ت لل�وزارات والمحافظات 
ولم يتم انفاقها, حيث يعاد التساؤل 
المبال�غ  اي�ن ذهب�ت ه�ذه  ذات�ه, 

الكبيرة؟
وبالع�ودة ال�ى اصل المش�كلة, 
ف�ان س�بب تفاق�م هذه المش�اكل 
وغياب الرقابة الحقيقية على ثروة 
الش�عب من�ذ 2005 وحت�ى اليوم, 
يع�ود لغي�اب الحس�ابات الختامية 
أو التقاري�ر المالي�ة الختامي�ة لكل 
ع�ام والتي تع�د أساس�ا تبنى عليه 

الموازنة للعام التالي .
والغريب في االم�ر ان المواطن 
يت�م اطالع�ه فق�ط عل�ى موازن�ة 
مس�توى  العراقية,لك�ن   الدول�ة 

اإلنفاق يغيب تماما.
نيابي�ة  مص�ادر  وتق�ول 
أن  العراق�ي«,  ل�«المس�تقبل 
»الش�فافية كانت غائب�ة تماما في 

عملي�ة االنف�اق الحكوم�ي نتيجة 
غياب التقارير الختامية السنوية«.

وبحس�ب المصادر, فان »غياب 
عل�ى  ضي�ع  الختامي�ة  التقاري�ر 
الش�عب العراقي معرف�ة كيف يتم 
التعامل مع فائض الميزانية وكيف 
يت�م التعامل مع هوام�ش الزيادات 
التي تقر للموازنات بناء على أسعار 
النف�ط ومقارنة بالس�نة الماضية, 
حي�ث ترف�ع نس�ب الموازن�ة بم�ا 
قيمته 10 ملي�ار دوالر تقريبا علما 
ان نسب اإلنفاق كما أسلفنا التصل 

الى 70 بالمئة من أصل الموازنة«.
وتس�اءلت المصادر, أين ذهبت 
أألموال؟ وكيف كانت الحكومة تقر 
زي�ادة ف�ي الموازنة، الس�يما وان 
مؤسساتها ووزاراتها تفشل سنويا 

في تحقيق نسبة إنفاق كلي. 
أن  ال�ى  المص�ادر  وتش�ير 
»الحكومة اقترح�ت قانون موازنة 
عام 2014 وفق قيمة أسعار النفط 
المق�درة عن�د 90 دوالر, ولم تنفق 
المبل�غ كل�ه المخص�ص للموازنة 
وفائض قرابة 20 مليار دوالر, لكن 

المبلغ اختفى!«.  
وس�بق للجن�ة النزاه�ة النيابية 

ان كش�فت ع�ن قي�ام مس�ؤولين 
ف�ي البن�ك بتهري�ب ام�وال طائلة 
من العمل�ة الصعبة بط�رق ملتوية 
باالتفاق مع ش�ركات أهلية إلفراغ 

البالد من العملة الصعبة.

وقال عضو الجنة محمد كون في 
تصريح صحفي, تابعته »المستقبل 
معلوم�ات  »هن�اك  ان  العراق�ي«, 
وردت ال�ى لجنة النزاه�ة عن قيام 
مس�ؤولين في البنك بتهريب اموال 
طائلة من العملة الصعبة الى خارج 
البالد بدع�وى التجارة باالتفاق مع 

شركات أهلية«.
وأضاف ان »االم�وال تهرب الى 
خ�ارج الب�الد بط�رق ملتوية حيث 
تحول الى الخارج على انها لبضائع 
تم شرائها ولكن لم تدخل اي بضائع 
للب�الد او تدخل بضائ�ع ال تضاهي 
كميات األموال التي تم تحويلها الى 

األشخاص في الخارج«.
ولفت الى ان »اللجنة تعمل على 
فت�ح ه�ذا المل�ف المه�م والخطير 
جم�ع  بمرحل�ة  حالي�ا  ونح�ن 
المعلوم�ات وال نري�د االفصاح عن 
المتورطين لحين االنتهاء من جمع 

المعلومات وكشف المتورطين«. 
ويرى مختصون ال�ى ان العراق 

الخم�س  الس�نوات  خ�الل  ع�اش 
فيه�ا  نفطي�ة«  »ف�ورة  الماضي�ة 
تزايدت اي�رادات النف�ط بما ال يقل 
عن 30 بالمئة سنويا, لكنهم اشروا 
تزاي�د صراع�ات ق�ادة المكون�ات 
للحص�ول على اكبر ق�در من كعكة 

الريع النفطي. 
أن  ال�ى  المختص�ون  ويلف�ت 
»التحسن المالي الذي شهده العراق 
خالل السنوات الماضية, كان ممكن 

من خالل�ه االنطالق بثورة صناعية 
وزراعي�ة وعمرانية مم�ا يجنبه أي 
خطر اقتصادي محتمل,كما يحصل 
االن نتيجة انخفاض اسعار النفط, 
لك�ن ما حص�ل هو العك�س تماما, 
ج�راء الفضائ�ح من العي�ار الثقيل 
الت�ي ارتكبه�ا السياس�يين متمثلة 
وان  خاص�ة  العالي�ة  باالمتي�ازات 
مصاريف كل من الرئاس�ات الثالث 
س�يصل قريبا الترليون دينار، ان لم 
تك�ن مصاريف احده�م تجاوز ذلك 

االن«.
في غض�ون ذل�ك, يع�زو عضو 
اللجن�ة المالي�ة النيابي�ة مس�عود 
حي�در الوض�ع االقتص�ادي الحرج 
ال�ذي يم�ر ب�ه الع�راق حالي�ا الى 
السياس�ات المالي�ة الخاطئ�ة ف�ي 
االعوام الس�ابقة تس�ببت بمشاكل 
مالية حالي�ة ونقص في الس�يولة 
النقدية, لكنه يطمئن بأن »الحكومة 
الحالي�ة لديها خطط اس�تراتيجية 
طويلة االمد بش�أن زي�ادة مصادر 

الدولة كتشجيع االستثمار  ايرادات 
وتفعيل القطاع الصناعي والزراعي 

والقطاعات أألخرى«.
ويشدد حيدر على »اهمية تفعيل 
ايرادات الضرائب والكمارك والعمل 
على تطبيق الحكوم�ة االلكترونية 
حت�ى يك�ون لدين�ا بيان�ات مالي�ة 

صحيحة«.
وكان مجلس النواب صوت على 
قانون الموازنة العامة للعام الحالي 

بقيم�ة تتج�اوز ال��119 تريلي�ون 
دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً. 

ومم�ا يزيد م�ن تفاق�م االزمة, 
كش�فت مصادر مطلع�ة في وزارة 
المالي�ة مؤخ�را، عن وج�ود عجز 
في خزينة الدولة، يمنع س�د رواتب 
جميع الموظفين، بعد ثالث أش�هر, 
اذا ما اس�تمرت اس�عار النفط على 

هذه االسعار.
ويبي�ن المص�در, ال�ذي رف�ض 
الكشف عن هويته, ان »ما تبقى من 
اموال في خزينة الدولة ربما يس�د 
روات�ب الموظفي�ن خالل االش�هر 
وبعده�ا  فق�ط،  المقبل�ة  الثالث�ة 
س�تواجه وزارة المالي�ة عجزا في 
س�دها بشكل كامل«، مشيرا الى ان 
»ايرادات الدولة العراقية من النفط 
تراجعت بش�كل كبير، دون ان تترك 
الحكومة الس�ابقة اي خزين مالي 

يسد هذا العجز«.
ويش�ير ال�ى ان »وزي�ر المالية 
الحال�ي هوش�يار زيب�اري كش�ف 
لمجلس�ي النواب وال�وزراء طبيعة 
الع�راق،  به�ا  يم�ر  الت�ي  االزم�ة 
وضرورة البدء بتقش�ف شديد لسد 
مرتب�ات الموظفي�ن عل�ى األق�ل, 
مضيف�ا ان »الموازن�ة المالية التي 
اعتمدت بشكل اساس على صادرات 
النفط العراقية، تعتمد على اساليب 
البيع ف�ي الس�وق النفطي�ة، اذ ان 
تش�تري  الت�ي  الش�ركات  بع�ض 
العراق�ي ال تس�لم ش�ركة  النف�ط 
سومو االموال المستحقة في وقت 

قريب«.
ان  قائ�ال,  المص�در  ويس�تدرك 
»تسديد مس�تحقات العراق المالية 
من تصدير النف�ط ال يأتي في وقت 
واحد، االمر الذي قد يؤثر على تسديد 
مرتب�ات الموظفي�ن ف�ي موعدها 
المح�دد«، مش�يرا ال�ى ان »مجلس 
الوزراء اقت�رح على الوزارات اعالم 
الموظفين بوجود تأخير في موعد 

تسليم الرواتب«.

موازنة املليارات يف مهب ريح العجز والفساد
ارصدة الحكومة تكفي لسد رواتب ثالثة اشهر فقط

        بغداد/المستقبل العراقي

يتجه مجلس األمن الدولي إلى إصدار 
قرار ملزم خالل أيام بشأن سبل تجفيف 
منابع تموي�ل تنظيم داعش وخاصة من 
النفط وتجارة اآلثار في سوريا والعراق 

والفديات.
وس�يحظر الق�رار - ال�ذي س�يصدر 
بموجب الفصل الس�ابع من ميثاق األمم 
المتحدة- كافة أشكال االتجار في اآلثار 
من سوريا، ويؤكد مجددا حظرا يفرضه 
المجل�س عل�ى اآلثار العراقي�ة منذ نحو 
عشر س�نوات, كما س�يتضمن مشروع 
المقاتلي�ن  تدف�ق  وق�ف  س�بل  الق�رار 
األجانب إلى س�وريا والع�راق لاللتحاق 

بتنظيم داع�ش. ونقلت مصادر صحفية 
عن دبلوماس�ي بمقر المنظم�ة الدولية 
ف�ي نيوي�ورك قول�ه ،إن »األميركيي�ن 
القرار  ناقش�وا مش�روع  واألوروبيي�ن 
الذي تقدمت به روسيا قبل توزيعه على 

أعضاء مجلس األمن ال�15«.
فيت�ال  الروس�ي  الس�فير  وأش�ار 
تش�ورين إلى أن »المناقشات التي جرت 
في اجتماع مغلق ,أم�س االول الجمعة, 
كان�ت »إيجابي�ة ج�دا«، مرجح�ا »تبني 

المشروع اعتبارا من الثالثاء المقبل«.
أم�ا نظي�ره البريطان�ي م�ارك ليال, 
فأوضح أنه لم »تضع أي دولة اعتراضات 
رس�مية، وأن مجل�س األم�ن س�يتبنى 
النص قبل الخميس المقبل«، مشيرا إلى 

أن »هذا القرار »ال يحمل تغييرا جوهريا، 
ولك�ن يظه�ر م�رة جدي�دة أن المجلس 
موحد في محاربة اإلرهاب وهو مستعد 
التخاذ إجراءات من أجل تش�ديد الخناق 

على تنظيم الدولة«.
من جانبه, أكد مسؤول أميركي مّطلع 
عل�ى المناقش�ات أن الق�رار يه�دف إلى 
»إضعاف قدرة تنظيم الدولة اإلس�المية 

على جمع األموال ونقلها«.
ويعتمد مش�روع القرار على سلسلة 
م�ن الق�رارات س�بق أن اتخذته�ا األمم 
المتحدة في إط�ار العقوبات المفروضة 
على المنظمات أو األشخاص المرتبطين 
بتنظيم القاعدة. وقال مس�ؤول أميركي 
ش�ارك ف�ي المناقش�ات ح�ول صياغة 

مش�روع القرار إن اإلجراءات التي سبق 
أن اتخذت »متينة وإلزامية، إال أن الهدف 
م�ن الق�رار الجديد توس�يعها وتوضيح 
العقوب�ات خصوص�ا في مج�ال تهريب 

المنتجات النفطية«.
وكان تقرير لألمم المتحدة قد ذكر في 
,شهر تش�رين الثاني الماضي, أن تنظيم 
»داع�ش« يتاجر في اآلثار التي يس�رقها 
من سوريا والعراق، وأن هناك أدلة أيضا 
على أنه يش�جع نهب وتهري�ب اآلثار ثم 
يجني ضرائ�ب من س�ارقيها, لكنه قال 
إن من الصعب ج�دا تقدير حجم األموال 
الت�ي جناه�ا. وأش�ار التقري�ر إل�ى أن 
التنظيم االرهابي يجمع عدة ماليين من 
الدوالرات ش�هريا من فرض »االتاوات«، 

وما بين 96 و123 أل�ف دوالر يوميا من 
الفديات، بينما يجني عائدات من تهريب 
النفط الخ�ام تتراوح بين 864 ألفا و1.6 

مليون دوالر في اليوم.
وكان مجل�س األمن اعتمد في ش�هر 
آب 2014 ق�رارا يهدف إل�ى قطع منابع 
تمويل المنظم�ات الجهادية عبر التهديد 

بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها.
في الغضون, قال مندوب روسيا الدائم 
ل�دى األمم المتح�دة فيتالي تش�وركين 
أن ب�الده قدم�ت لمجلس األم�ن الدولي 
رسميا مشروع قرار لقطع تمويل تنظيم 

»داعش« ومنع وصول دخول إليه.
وأع�رب تش�وركين عن أمل�ه في أن 
يق�ر مجلس األم�ن ه�ذه الوثيقة خالل 

االس�بوع الج�اري، موضح�ا »أنا قدمت 
رس�ميا لمجل�س األم�ن مش�روع قرار 
بشأن مش�كلة التجارة مع المجموعات 

اإلرهابية في سوريا والعراق.
وأش�ار المندوب الروس�ي لدى األمم 
المتحدة إلى أنه ستعقد مشاورات للخبراء 
حول الوثيقة، مضيف�ا »آمل أن ال تكون 
هن�اك مقترح�ات جدي�دة تعي�ق اعتماد 
القرار. نحن عملنا طويال على مش�روع 
القرار، وتشاورنا مع مختلف األطراف«. 
وكان�ت روس�يا وزع�ت عل�ى أعض�اء 
مجلس األمن في وقت س�ابق مش�روع 
قرار بش�أن منع حصول اإلرهابيين في 
تنظيم »داعش« على إيرادات، وبالدرجة 

األولى من بيع النفط.

جملس االمن يتبنى قرارا بمنع هتريب النفط واآلثار من العراق وسوريا
تحرك دولي برعاية روسية لتجفيف تمويل »داعش«

املحققون االمريكيون يطالبون بإلغاء الدعاوى ضدهم .. والضحايا يرفضون: جيب حماكمتهم
       بغداد/ المستقبل العراقي

طالب محققون متعاقدون س�ابقا مع وزارة 
الدفاع األمريكية، امس السبت، قاضي المحكمة 
االتحادي�ة األمريكي�ة برف�ض دع�وى مرفوعة 
ضده�م م�ن قب�ل عراقيي�ن كان�وا س�جناء في 
معتقل أبو غريب، فيما أوضحوا أنهم كانوا تحت 

السيطرة العسكرية في ذلك الوقت.
وفي أوائل 2004 تفج�رت فضيحة انتهاكات 
جسدية ونفسية وإساءة جنسية تضمنت تعذيب، 
اغتصاب, وقتل بحق سجناء كانوا في سجن أبو 

غريب في العراق على يد الجيش االمريكي.
وقالت صحيفة »ديجيتال جورنال« األمريكية 
في تقرير لها ، إن »أربعة من السجناء العراقيين 

الس�ابقين الذي�ن تعرض�وا للس�جن والتعذي�ب 
في س�جن أب�و غري�ب كانوا ق�د رفع�وا دعوى 
ضد محققين تعاقدوا س�ابقا م�ع وزارة الدفاع 
األمريكي�ة للقي�ام بالتحقيق�ات في الس�جن«، 
موضح�ا أن »الدع�وة تته�م أولئ�ك المحققي�ن 

بتعذيب السجناء األربعة قبل االستجواب«.
وأضافت الصحيفة األمريكية، أن »المحققين 
رفع�وا دع�وى قضائي�ة طالب�وا فيه�ا قاض�ي 
المحكم�ة االتحادية األمريكي�ة برفض الدعوى 
المرفوع�ة ضده�م«، الفتة ال�ى أنه�م »تذرعوا 
بدعوى أنه�م كانوا تحت الس�يطرة العس�كرية 
ف�ي ذلك الوق�ت«. وبينت الصحيفة، أن »جلس�ة 
االستماع في محكمة اإلسكندرية بوالية فرجينيا 
رك�زت عل�ى ما يس�مى بالعقي�دة السياس�ية«، 

مش�يرة الى أن »المحكمة ال يمكنها الحكم على 
السياسة بل التعامل مع األدلة القانونية«.

من جانبه، ق�ال محامي الس�جناء العراقيين 
األربعة الذين رفعوا الدعوى باهر عزمي، حسب 
الصحيفة، »الشك أن هناك فراغا في القيادة عند 
وق�وع تلك االنتهاكات المروع�ة في ذلك الوقت، 
وم�ع ذل�ك فانه ل�م يكن هن�اك إذن م�ن الجيش 

للمتعاقدين بتعذيب السجناء«.
وكشف عزمي امام المحكمة »لدينا شهادات 
كان�وا  المجموع�ة  ان موظف�ي  تكش�ف  ع�دة 
يديرون جنود الليل«, مضيفا »ال جدال في انه لم 
تكن هناك قيادة )عس�كرية( عندما وقعت هذه 
االعم�ال الدنيئ�ة ولم يك�ن الجيش يس�مح باي 
منها«. ومن المقرر أن يصدر الحكم في الدعوى 

الت�ي مازال�ت قائمة من قب�ل القاض�ي جيرارد 
بروس لي في وقت الحق لم يحدد بعد.

وكان القضاء االتح�ادي األمريكي رجح، في 
)28 آب 2014(، أنه قد يأمر الحكومة األمريكية 
باإلف�راج ع�ن نح�و ألف�ي ص�ورة تظهر س�وء 
المعاملة المزعومة لس�جناء عراقيين في سجن 
أب�و غريب عام 2004، وبين أن الكثير من الصور 
غي�ر ضار نس�بيا فيما يحتاج البع�ض اآلخر إلى 
دراس�ة جدية. يش�ار الى أن هذا النزاع القضائي 
مرتب�ط بدعوى رفعه�ا اتحاد الحري�ات المدنية 
األمريك�ي ع�ام 2004 تتعل�ق بوثائ�ق وص�ور 
وأفالم فيديو عن طريقة معاملة السجناء وموت 
بعضهم أثن�اء احتجاز الس�لطات األمريكية لهم 

في الخارج إثر أحداث 11 أيلول عام 2001.

وأثارت مجموعة من الصور التي تكشف سوء 
المعامل�ة في أبو غري�ب عام 2004 ج�دال عاما 
ح�ول ما إذا كانت الواليات المتحدة قد مارس�ت 

التعذيب عبر وسائل االستجواب القاسية.
ويطالب الضحايا في فضيحة اس�اءة معاملة 
المعتقلي�ن في اب�و غريب في الع�راق بمحاكمة 
الش�ركة االميركية الخاصة الت�ي كلفت عمليات 
االستجواب في هذا السجن التي رافقتها عمليات 
تعذي�ب. وبعد ص�دور احكام بالس�جن على احد 
عش�ر جنديا اميركي�ا بي�ن 2004 و2006، طلب 
اربعة م�ن ضحايا فضيحة التعذيب في الس�جن 
ف�ي محكمة الكس�ندريا ف�ي فيرجينيا )ش�رق 
الوالي�ات المتحدة( بب�دء قضية ض�د مجموعة 

»كاسي انترناشيونال«.

قضية سجن ابو غريب الى الواجهة

كيف كانت الحكومة 
تقر زيادة في الموازنة، 

ووزاراتها تفشل
 سنويًا في تحقيق نسبة 

إنفاق كلي؟

احتسب قانون موازنة
 2013 سعر النفط المقدرة عند 
90 دوالرًا, ولم تنفق مبالغها، 
فتحقق فائض ما يقارب 20 

مليارًا.. لكن المبلغ اختفى!
موازنة 2015 تجاوزت

 الـ 119 تريليون 
دينار وبعجز نحو 25 
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ولكن األكثر غرابة هوأن تكون هذه الّدول 
الت�ي تعتبر اإلره�اب أكبر خطر يه�ّدد العالم 
حليف�ة إس�تراتيجّية للّس�عودية. وف�ي ه�ذا 
الّسياق يقول إد حسين الباحث بقضايا الشرق 
األوس�ط ف�ي مجل�س العالق�ات الّدولي�ة أّن 
“تنظيم القاعدة وتنظيم الّدولة اإلسالمّية في 
العراق والّش�ام وبوكوحرام وحركة الش�باب 
الّصومالية ومجموعات إرهابية أخرى كثيرة 
هي كلّها مجموعات س�لفّية والجميع يعلم أّن 
العربية الس�عودية  كانت على مدار الخمسين 
عاًم�ا الماضي�ة وال تزال تق�وم بتمويل ودعم 
الفكر الس�لفي ف�ي العال�م.”وال أدّل على ذلك 
من أّن أس�امة ب�ن الدن كان س�عوديًّا وثروة 
عائلت�ه جاءت م�ن العقود التي حص�ل عليها 
والده لصيانة مساجد المملكة. كما أن خمسة 
عش�رة من اصل التسعة عش�رة إرهابّي الذي 
أس�قطوا الّطائرات على مبن�ى مركز الّتجارة 
العالم�ي والبنتاغون وكثيرين من المتوّرطين 
معهم أيًضا ينحدرون جميعهم من الّسعودّية. 
ورغ�م هذه الحقائ�ق الملفتة فإن الّس�عودية 
ل�م تكن ه�ي المعّرض�ة للقص�ف والغزوبعد 
هجمات الحادي عش�ر من س�بتمبر 2011 بل 
كان�ت أفغانس�تان والعراق هي المس�تهدفة.

وقد ذّك�ر عّدة أعضاء س�ابقون وحاليون في 
الكونغ�رس م�رة أخرى في بداية ش�هر يناير 
الماضي أّن 28 صفح�ة من الّتقرير البرلماني 
المتعلّق بهجمات الحادي عش�ر من س�بتمبر 
ال تزال مصّنفة كوثائق س�رية خاصة بوزارة 
الّدف�اع. ويؤّك�د بع�ض الذي�ن اّطلع�وا عل�ى 
ه�ذه الوثائ�ق أنه�ا تتعلّ�ق بالّس�عودّية، فقد 
ص�ّرح الس�يناتور الّديمقراطي الّس�ابق بوب 
غراه�ام  لمجلّ�ة نيوز ويي�ك أّن “هناك العديد 
م�ن الملفات الت�ي بقيت مغلقة والت�ي إن تّم 

فتحها س�تمّكننا م�ن فهٍم أعمق لل�ّدور الذي 
لعبته الّس�عودّية في دعم أولئك اإلرهابيين.” 
وق�ال الّنائب الجمهوري وولت�ر جونز لنفس 
الّصحيف�ة  أن” لي�س هناك أي مب�رر إلخفاء 
هذه الصفحات الثمانية والعش�رين  فاألمر ال 
يتعلّق فعال باألم�ن القومي بل يتعلّق بحقائق 
ق�د تحرج إدارة الّرئيس الس�ابق جورج بوش 
بسبب عالقاته بالّس�عوديين.”وإذا كان البيت 
األبي�ض في عه�د الرئي�س بوش ق�د عارض 
نش�ر هذه الوثائق ألّن الس�فير السعودي في 
الواليات المّتح�دة وعضوالعائلة المالكة بندر 
بن س�لطان بن عبد العزيز كان مقّرًبا جدًّا من 
عائلة بوش لدرجة أّنه كان يسّمى “بندر بوش” 
فإن إدارة أوباما أيًض�ا اختارت المواصلة في 
نفس الّنهج. ولتبرير ذلك يقول  اليوم عدد من 
الدبلوماسيين والمسؤولين أن دور الّسعودّية 
قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر هوأمر 
أصبح م�ن الماض�ي وأّن المملك�ة قامت بعد 
تلك األحداث بمراجعة جهازها اإلس�تخباراتي 
التي ت�وّرط في عالق�ات مع تنظي�م القاعدة 
ووضع�ت آليات مراقبة للحيلولة دون حصول 
أّي�ة تنظيم�ات إرهابي�ة ف�ي المس�تقبل على 
التمويل من العائالت الّس�عودّية الثرية. ولكن 
في هذا الّش�أن يقول دبلوماسي أوروبي عمل 
س�ابًقا في منطق�ة الخليج أن�ه “من الواضح 
أّن هن�اك تنظيم�ات إرهابية متع�ّددة مازالت 
تحصل عل�ى التمويل م�ن الّس�عودية، ورغم 
أن اإلرتب�اط بينهم ليس مباش�ًرا فإن التمويل 
يحصل عب�ر التبّرع�ات التي يقّدمه�ا األثرياء 
لمنظمات خيرية ووس�طاء يرسلون بدورهم 
األم�وال عبر الحواالت. وعندم�ا تتّم مواجهة 
الس�عوديين بهذا األم�ر يجيب�ون غالًبا بأنهم 
يقوم�ون بأعم�ال خيرّية بداف�ع ديني. ولكن 
الحقيق�ة ه�ي أن الكثيري�ن منه�م ال ي�رون 

أي مان�ع من تموي�ل تنظيمات تعتن�ق الفكر 
الوهابي وتّدعي القتال باسم الّرسول.”تكشف 
المقارن�ة بي�ن الّنم�وذج الس�عودي ونموذج 
الّدولة الموعودة من قبل تنظيمات مثل داعش 
وبوكوح�رام أن اإلختالف�ات بينهم�ا ليس�ت 
كبي�رة. فقد قام موق�ع متخصص في قضايا 
الشرق األوس�ط بمقارنة بين نظام العقوبات 
عل�ى الجرائ�م واألخطاء ف�ي كال النموذجين 
وبي�ن ع�دم وج�ود ف�رق حقيقي بينهم�ا. إذ 
تمّث�ل األحكام والفت�اوى التي يصدرها رجال 
الّدين ف�ي الس�عودية مرجعية تس�تند عليها 
كل التنظيم�ات اإلرهابية ف�ي العالم ورغم أن 
هذا معروف لدى الجمي�ع يبقى هؤالء األئمة 

ومؤّسس�اتهم مدعومين ماليًّ�ا وقانونيًّا من 
قبل ملوك الّس�عودية.في سنة 2007،  وصف 
دبلوماس�ي أردن�ي العالق�ات بي�ن المملك�ة 
والواليات المتحدة بأنه�ا “زواج كاثوليكي ال 
يسمح  فيه بالطالق “، ولكن تدّل الوقائع على 
أن األم�ر يتعل�ق بعملية احتج�از وليس فقط 
عملي�ة زواج. إذ تم�ارس الّس�عودية الّضغط 
واإلبت�زاز فيما يتعلق بالّتع�اون على مكافحة 
االره�اب وفيم�ا يتعل�ق باس�تقرار منطق�ة 
الشرق االوس�ط، وتعمد إلى تهديد الغرب بأن 
األمور ستصبح اكثر سوًءا بدون تعاونها رغم 
أّن الوقائ�ع تثب�ت أّن كّل تدّخالت الّس�عودية 
وسياس�اتها ل�م تك�ن إالّ صبًّ�ا للزي�ت عل�ى 

النار. وتمارس الس�عودية نف�س هذا اإلبتزاز 
فيم�ا يخص النف�ط وخاصة ف�ي تعاملها مع 
األمري�كان، فق�د قطع�ت الوالي�ات المتحدة 
خ�الل الس�نوات األخيرة خط�وات هامة على 
طريق تحقيق اإلستقالل الّطاقي بفضل الّتزايد 
الكبير الس�تغالل غاز الشيس�ت ال�ذي فرضه 
اإلرتف�اع المتواصل ألس�عار الّنف�ط. وهوما 
جعل سياس�اتها الخارجّية أق�ل تبعّية للخليج 
العربي. ولك�ن بما أّن إلتف�ات أمريكا للحلول 
البديل�ة يح�رم الس�عودية من ورق�ة الضغط 
األهّم لديها فقد س�جلت الستة أشهر األخيرة 
ا في أسعار النفط الخام وهوما  إنخفاًضا حادًّ
أع�اد خل�ط األوراق م�ن جديد، فقد ع�اد هذا 

الخفض المتعّمد من الس�عودية لسعر برميل 
النفط بالّنفع الكثير على األمريكان إذ استفاد 
ب�اراك أوباما من دفعة إقتصادّية منعش�ة من 
خالل إنخفاض أسعار وقود السيارات للنصف 
خالل س�ّتة أشهر وهوما جعل شعبّيته تسجل 
ارتفاًعأ حسب استطالعات الّرأي الُمعلنة. وقد 
منحته هذه التغّيرات ثقة وصالبة سياسّية في 
تعامله مع روس�يا وإيران اللّت�ان تعانيان من 
انهيار أسعار عملتيهما. ولكن هذه اإلنتعاشة 
السياس�ّية واإلقتصادّية أعادت أمريكا لمرّبع 
التبعية الطاقّية  بم�ا أّنها تبقى رهينة المزاج 
الّسعودي الذي يحّدد أثمان الذهب األسود في 

العالم.

   المستقبل العراقي/  توماس كنتلوب وبيير بيشو

»دولة داعش« االرهابية الوجه اآلخر للمملكة السعودية الوهابية
يعد أمرا غريبا أن تتشدق دول مثل فرنسا 

والواليات المتحدة بتنظيرها للحرية ودفاعها 
عن حقوق اإلنسان على الرغم من عالقاتها 
الوطيدة مع النظام الذي يرتكب مثل هذه 

الممارسات

ينقل عن سلمان أنه أكثر تعاطفاً مع أصحاب التيار الديني المحافظ )أ ف ب(

    كاظم فنجان الحمامي

أتألم كثيراً كلما ش�اهدت أس�اطيل 
ناقالت النف�ط العربي�ة العمالقة وهي 
تنم�و وتكب�ر وتتطور وتجن�ي األرباح 
والقل�ق  الذه�ول  ويصيبن�ي  الهائل�ة، 
كلما ش�اهدتها وهي تج�وب البحر في 
رحالتها المكوكية المتردد بين الموانئ 
العربية والعالمية، فأتساءل مع نفسي: 
ما ال�ذي يمنعن�ا من تفعيل مش�اريعنا 
البحري�ة الوطني�ة المربح�ة والمثمرة 
طالم�ا تع�ود علينا بالنف�ع والفائدة ؟. 
وما الضير من إحياء أس�طولنا العمالق 
الذي كانت تمتلكه شركة ناقالت النفط 
العراقية ف�ي عصرها الذهب�ي. ربما ال 
يعل�م الق�ارئ الكريم أن أول�ى رحالتي 
التدريبي�ة ف�ي عرض البح�ر كانت عام 
1973 عل�ى ظهر ناقل�ة النفط العراقية 
)خانقين(. أذكر أننا في ذلك العام عبرنا 
المحيط األطلسي في طريقنا إلى ميناء 
)ري�و دي جاني�رو( بالبرازي�ل. كان�ت 
ناقلتنا مغادرة من ميناء الفاو الجنوبي، 
ومحملة بنحو )35000( طناً من النفط 
الخام.لقد نهض أس�طولنا النفطي أول 
م�رة ع�ام 1972 بس�بع ناق�الت ُبنيت 
لحس�اب الع�راق ف�ي أس�بانيا، وه�ي 
الناق�الت: جمب�ور، وباباكرك�ر، وعين 
زال�ة، وكرك�وك، وخانقي�ن، والرميلة، 
وبزركان. ثم التحق�ت بها أربع ناقالت 
عمالق�ة ُبني�ت ف�ي الس�ويد لحس�اب 
الع�راق. حمول�ة كل منه�ا )155( ألف 
طن، هي الناق�الت: عمورية، وحطين، 
والمستنصرية، والقادسية. ثم التحقت 
بها أربعة ناقالت أخرى ُبنيت في اليابان 
حموالته�ا  وكان�ت  الع�راق،  لحس�اب 
تت�راوح بي�ن )135 – 110( طناً، وهي: 
والمتنب�ي،  والفراهي�دي،  اليرم�وك، 
وط�ارق بن زي�اد. وتوس�ع أس�طولنا 
ش�يئا فش�يئا، فالتحق�ت ب�ه الناقالت 
المتخصصة بتحميل المنتجات النفطية، 
وه�ي: التأمي�م، والرس�الة، والكرامة، 
والنصر، وتدمر، و 7 نيس�ان، و11 آذار، 
و1 حزيران، والبصرة. أما اآلن فال يمتلك 
أسطولنا س�وى أربعة ناقالت صغيرة، 
ه�ي الناق�الت: ش�ط الع�رب، وبغداد، 
المبنيت�ان لحس�اب الع�راق ف�ي كوريا 
بحمول�ة إجمالي�ة تق�در بحوالي )13( 
أل�ف طن فقط ل�كل ناقل�ة، والناقالت: 

دجل�ة، والف�رات المبنيتان ف�ي الصين 
لحس�اب العراق بحمولة )13( ألف طن 
لكل ناقلة. م�ن المفارقات المحزنة في 
هذا الموضوع، أن أصغر السفن العراقية 
القديمة المتخصصة بنقل النفط الخام 
كانت تحمل )35000( طن�اً، بينما نجد 
أن أكبره�ا تحم�ل اآلن )13( أل�ف ط�ن 
فق�ط. أي أقل من نص�ف حمولة أصغر 
الناق�الت القديم�ة. المفارق�ة الثاني�ة 
تتمث�ل بتراج�ع األس�طول وانكماش�ه 
م�ن حيث الحجوم وم�ن حيث الطاقات 
االس�تيعابية، ومن حيث مديات اإلبحار 
وذل�ك  المتحقق�ة،  المالي�ة  والم�وارد 
بالمقارن�ة بي�ن أداء األس�طول الحالي 
وأداء األسطول القديم. المفارقة الثالثة 
تتمث�ل بانحس�ار مقوم�ات النه�وض 
به�ذا األس�طول وتطوي�ره. المفارق�ة 
الرابع�ة ه�ي أن األقطار غي�ر النفطية 
ص�ارت تمتلك األس�اطيل الجب�ارة، أما 
المفارق�ة المؤلم�ة الخامس�ة فتتمثل 
بتخلف أسطولنا عن أساطيل الشركات 
الوج�ود  إل�ى  الت�ي ظه�رت  العربي�ة، 
ف�ي الثمانيني�ات والتس�عينيات، لكنها 
تخط�ت حواج�ز المس�تحيل بتفوقه�ا 
عل�ى األس�اطيل األوربي�ة واألمريكية 
في األداء المتميز وفي معايير السالمة 
واألمان. ال مجال للمقارنة بين أسطولنا 
الحالي وأسطول ش�ركة ناقالت النفط 
الكويتية، الذي بلغ�ت طاقته التحميلية 
حوال�ي )5789714( طن�اً، ويضم اآلن 
حوال�ي )30( ناقل�ة حديث�ة عمالق�ة، 
نذكر منها الناقالت: الك�وت، اليرموك، 
ال�دروازة، الفنطاس، الرقة، الس�المي، 
 ،2 الجابري�ة  س�لوى،  دار  العي�ش،  أم 
كاظمة 3، الشجايا، الصالحية، الدسمة، 
البنيدي�ر، بحرة، وف�رة، الهدايا، برقان، 
بوبيان، كيفان، عربية، الخ. أما الشركة 
الس�عودية الت�ي تأسس�ت ع�ام 1978 
فتمتل�ك اآلن )23( ناقلة عمالقة للنفط 
الخام، و)24( ناقلة للم�واد الكيماوية. 
صممت جميعها طبقاً ألعلى المقاييس 
العالمي�ة، وق�د تط�ورت هذه الش�ركة 
كثيراً من خالل سعيها المستمر للتوسع 
والنم�و في مج�ال نقل الغاز المس�ال، 
وذلك بشرائها حصة تبلغ )30.3 %( من 
شركة بتروديك، وتعد العدة لتبوأ المركز 
اس�تعراض  نري�د  العاش�ر.ال  العالم�ي 
مستويات الرقي والتطور التي أحرزتها 

البلدان العربية حتى اآلن، لكننا نريد أن 
نق�ول: أن تط�ور قطاع ناق�الت النفط 
ال  المنخفض�ة  ومعدالت�ه  العراقي�ة، 
تتوافق مع أهمية هذا القطاع، وال ترقى 
إل�ى الوض�ع االقتص�ادي للع�راق على 
الصعي�د الدول�ي واإلقليم�ي، باعتباره 
عل�ى مس�توى  للبت�رول  منت�ج  أكب�ر 
االس�تثمارات  حج�م  أن  كم�ا  العال�م، 

أم�ا  المطل�وب.  المس�توى  دون  في�ه 
فيم�ا يتعلق بمس�توى الدعم الحكومي 
لهذا القط�اع، فال توجد اس�تراتيجيات 
دقيق�ة وواضح�ة وممنهج�ة. تتبعه�ا 
خطط تنفيذية للنهوض بصناعة النقل 
البحري في كافة نواحيها.نحن اآلن في 
أمس الحاجة إل�ى تحديد مالمح رؤيتنا 
الوطنية اإلس�تراتيجية، وتبني مبادرة 

جادة لتحويل ه�ذه المرفق االقتصادي 
اله�ام إلى كي�ان منتج وفاع�ل ومؤثر، 
يس�هم في نق�ل ص�ادرات الع�راق من 
النف�ط الخ�ام ومش�تقاته. ال يمكن أن 
نعيب على إدارة الشركة العامة لناقالت 
النف�ط العراقي�ة، أو نوج�ه له�ا اللوم 
إطالق�ًا، فالعق�ود المبرمة م�ع مكتب 
التس�ويق النفط�ي )س�ومو( ال تحقق 

االستمرارية المطلوبة، وليس بمستوى 
الرعاي�ة الت�ي يتطل�ع إليها أس�طولنا 
الوطني حتى يرتقي إلى مصاف أساطيل 
ون�رى  المج�اورة،  العربي�ة  البل�دان 
ضرورة اإلسراع منذ اآلن ببناء مجاميع 
جديدة من الناق�الت العمالقة، ومن ثم 
اإلصرار على إش�راكها ف�ي نقل حصة 
كبي�رة من النفط العراق�ي المصدر إلى 
الخارج. لقد س�ارت األقط�ار الخليجية 
على هذا المس�ار التس�ويقي منذ زمن 
بعيد، فضمنت الربح المجزي، وضمنت 
اإلي�رادات المالي�ة الكبي�رة، وضمن�ت 
القضاء على البطالة، وضمنت التوس�ع 
واالمتداد ف�ي البح�ار والمحيطات. أن 
النه�وض بقطاع ناق�الت النفط يعتمد 
على ض�رورة وج�ود مفه�وم صحيح 
من قبل المس�ئولين ح�ول دور وأهمية 
هذا القط�اع، وما يترتب عل�ى ذلك من 
قواع�د وأنظم�ة حديث�ة إلح�داث نقلة 
نوعي�ة في س�بيل التطوي�ر، وال بد من 
توحي�د المظلة اإلدارية المش�رفة على 
أعمال اإلنتاج والبيع والتسويق والنقل، 
بحي�ث تصبح وزارة النف�ط هي الجهة 
المس�ؤولة. لقد أكمل�ت الكويت خطط 
بناء أس�طولها المكلف بنقل صادراتها 

النفطية إلى أس�واق العالم، وذلك عقب 
تس�لمها أح�دث ناقلة نفطي�ة عمالقة 
في خت�ام المرحل�ة الثالث�ة من خطط 
تحديث األس�طول ليصبح عدد ناقالتها 
30 ناقل�ة. تأتي ه�ذه الخطوة في وقت 
يرتفع فيه إيجار وتأمين ناقالت النفط 
ف�ي العالم. وستباش�ر الكوي�ت بتنفيذ 
المرحلة الرابعة من خطة التحديث عن 
طريق بناء 24 ناقل�ة مختلفة األحجام 

واألغراض.
الخليجي�ة  األقط�ار  توح�دت  لق�د 
في مش�اريع تحدي�ث أس�اطيلها وفقاً 
الحتياجاتها اإلس�تراتيجية، وتماش�ّياً 
م�ع خطط زي�ادة إنتاج النف�ط، ناهيك 
ع�ن احتياجاتها التس�ويقية في قطاع 
النق�ل البحري العالمي، واش�تركت في 
تس�خير طاقاته�ا المادية والتش�غيلية 
النه�وض  أج�ل  م�ن  والتطويري�ة 
بأس�اطيلها البحرية، وأسهمت هيئاتها 
التش�ريعية في س�ن القوانين وإطالق 
التعليم�ات الصارم�ة لضم�ان االرتقاء 
بأس�اطيلها نحو األفض�ل، فما أحوجنا 
اآلن إلى تبني الخطط نفس�ها، والسير 
على المس�ارات الصحيحة التي س�ارت 

عليها البلدان الخليجية.

مـشـروع وطـنـي يـنـتـظـر الـتـفـعـيـل وال يـحـتـمـل الـتـأجـيـل
أسطول ناقالت النفط العراقية

افتتح السيد باقر جبر صوالغ الزبيدي وزير 
النق�ل  صال�ة الدرجة االول�ى في مط�ار بغداد 
الدولي والتي قامت ش�ركة زين العراق بتأهيلها 
لتلب�ي احتايج�ات ومتطلب�ات المس�افرين من 
الش�خصيات المهم�ة ورجال االعم�ال. ان زين 
العراق باعتبارها احدى ش�ركات مجموعة زين 
الرائدة في مجال االتصاالت النقالة في الش�رق 
االوس�ط وشمال افريقيا تسهم مساهمة فعالة 
ف�ي دعم واس�ناد المجتم�ع المحل�ي وتطويره 
وف�ق اس�تراتيجية مدروس�ة س�عيا منه�ا الى 
المس�اهمة ف�ي خلق بيئ�ة عمل بنائ�ة من اجل 
االرتقاء بواقع مختلف الخدمات المقدمة لكافة 
الفئ�ات االجتماعي�ة والمهني�ة. وكانت باكورة 
التع�اون م�ع الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة هي 
تأهيل هذه الصال�ة واظهارها بمظهر حضاري 
يتناس�ب م�ع  معايير االنفت�اح الت�ي ينتهجها 

الع�راق من اج�ل تش�جيع االس�تثمار وتعزيزه 
وهو االمر ال�ذي دعا اليه الس�يد رئيس الوزراء 
الدكت�ور حيدر العبادي في ايجاد فرص التعاون 
بين القطاع الحكومي والخاص.وقد شكر السيد 

وزير النقل ش�ركة زين على هذه المساهمة في 
تأهيل هذا المرفق السياحي والحضاري وقال “ 
يسعدني ان اساهم مع السادة مسؤولي الوزارة 
ف�ي افتتاح ه�ذا المرفق الس�ياحي والحضاري 

المهم ف�ي افتتاح صال�ة الدرج�ة االولى بتبرع 
من ش�ركة زين العراق مش�كورة والتي اعادت 
تأهي�ل هذا المبنى م�ن اجل تقدي�م الخدمة الى 
المس�افر العراقي عل�ى متن الخط�وط الجوية 
العراقية”.ومن الجدير ان الحلة الجديدة للصالة 
قد جاءت بمواصفات حديثة تنطوي على توفير 
الراح�ة للمس�افر على مت�ن الخط�وط الجوية 
العراقية او الخطوط العربي�ة والدولية االخرى 
سواء من خالل التصاميم الحديثة التي انجزتها 
الفرق الهندس�ية لزين الع�راق او من خالل نظم 
االنترنيت واالتصال التي وفرتها الشركة ليتسنى 
لرج�ال االعم�ال اتمام اعمالهم اثن�اء تواجدهم  
ف�ي المطار خصوصا وان الش�ركة التي اطلقت 
مؤخرا خدمة الجيل الثالث الذي يمتاز بالسرعة 
ل�م تتوانى في جعل ه�ذا المرف�ق الحيوي على 
تواص�ل وثي�ق بالعالم م�ن خالل خدم�ة الجيل 

الثالث المتوفرة حاليا في العراق ككل.

من اجل مظهر حضاري مجيل... زين تؤهل صالة الدرجة االوىل يف مطار بغداد
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        المستقبل العراقي / وكاالت

أعلنت اللجان الثورية التابعة لجماعة 
أنصار الله - الحوثيني - بياناً دستورياً 
تضمن حل الربمل�ان - مجلس النواب 
- وتش�كيل جمعية وطني�ة من 551 
عضواً، وتض�م يف عضويتها املكونات 
غري املمثلة يف مجلس النواب - الربملان 
املنح�ل. وأن�اط اإلع�ان الدس�توري 
بالجمعي�ة الوطنية انتخ�اب أعضاء 
مجل�س رئايس م�ن خمس�ة أعضاء 
لتويل مقاليد الس�لطة لفرتة انتقالية، 
مدته�ا عامان، بع�د مصادقة اللجنة 
الثوري�ة العليا التي تع�د »املعربة عن 
الث�ورة وتتفرع عنه�ا لجان ثورية يف 

بقية املحافظات«.
وقىض اإلعان الدستوري، الذي أعلن 
عنه أمس االول، يف حفل أقيم بالقرص 
الجمه�وري بحض�ور وزي�ر الدف�اع 
ووزي�ر  الصبيح�ي  محم�ود  الل�واء 
الرويش�ان  ج�ال  الل�واء  الداخلي�ة 
وع�دد م�ن وزراء حكوم�ة الكفاءات 
سياس�ية  وش�خصيات  املس�تقيلة 
وعس�كرية وأمنية كبرية »اس�تمرار 
العمل بأحكام الدس�تور النافذ حتى 
وضع دس�تور جديد للب�اد، وضمان 
الحقوق والحري�ات العامة، وااللتزام 
بمبدأ حس�ن الجوار، وعدم التدخل يف 

الشأن الداخيل لدول الجوار«.
يأت�ى ه�ذا التط�ور بعدم�ا انتهى يف 
وقت مبكر من صباح أمس االول آخر 
اجتم�اع الق�وى السياس�ية يف إطار 
املفاوضات التي تجرى برعاية جمال 
بن عمر مبع�وث األمني الع�ام لألمم 
املتح�دة يف محاولة لتش�كيل مجلس 

رئايس ملدة عام لحني إجراء انتخابات 
رئاس�ية وترشيعي�ة. ول�م يتوص�ل 

االجتماع إىل أي نتيجة.
وقد غ�ادر جم�ال بن عم�ر صنعاء، 
عرص أم�س االول، إىل اململكة العربية 
السعودية، بعد فشل جلسات الحوار 
واملس�اعي التي قام بها، واس�تمرت 

أس�بوعني، للتقري�ب ب�ني األط�راف 
إىل  الوص�ول  يف  اليمني�ة  السياس�ية 
تواف�ق إلنه�اء األزم�ة السياس�ية يف 

الباد.
ه�ذا، فيم�ا قال�ت مص�ادر ماحي�ة 
الرعاي�ا  مئ�ات  إن  ع�دن  مين�اء  يف 
األمريكي�ني والربيطاني�ني وع�رشات 

الدبلوماس�يني والعاملني يف سفارتي 
البلدي�ن يف صنع�اء ت�م إجاؤهم من 
اليمن خال األيام املاضية، بعد وصول 
باخرت�ني إىل مين�اء ع�دن، وتس�يري 
رح�ات جوية م�ن صنع�اء إىل عدن 
لنقلهم. وقد طلبت الحكومة الرتكية، 
أمس، م�ن مواطنيها مغ�ادرة اليمن 
بس�بب توتر األوضاع األمنية. وقالت 
االحتجاج�ات  إن  الخارجي�ة  وزارة 
والتظاهرات العامة مستمرة، وهناك 
إمكاني�ة لحدوث ما يؤث�ر عىل األمن 

العام.
ميداني�اً، اغتال مس�لحون مس�ؤوالً 
أمنياً ب�ارزاً وعقي�داً يف الجيش رشق 
أن  مدين�ة ش�بام  يف  وأفي�د  اليم�ن. 
مجهولني أطلقوا النار عىل نائب مدير 
أم�ن منطقة ش�بام التاريخية يحيى 
الرشيف، أثناء خروجه من أداء صاة 
العش�اء. ويف مدين�ة القط�ن اغت�ال 

مسلحون العقيد عيل املطري.
العقي�د  نج�ا  أخ�رى،  ناحي�ة  م�ن 
عبدالحكيم نج�اد مدير مديرية دمنة 
خدي�ر التابع�ة ملحافظة تع�ز جنوب 
غ�رب اليم�ن م�ن محاول�ة اغتيال، 
عندما هاجم مسلحون إدارة املديرية 
أثناء وج�وده بداخله�ا، ورد الجنود 
وألقوا القبض عىل اثنني منهم، ولكن 

آخرين الذوا بالفرار.

الثـوار احلـوثيـون حيكمـون اليـمـن
حل البرلمان وتشكيل مجلسين »رئاسي« و»وطني«

تنويه
نش���ر ف��ي جري��دة 
بالعدد )884(  املستقبل 
نش���ر    2015/1/14
الع�دد  يف االع�ان رق�م 
خط�أ  433/ب/2010 
ه�و443/ والصحي�ح 

ب/2010.
لذا اقتىض التنويه

رقم االخطار
2014/446

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

الخامسة بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  الرشط�ي/ وليد عبود 
داخل / املنس�وب اىل قي�ادة رشطة محافظة 
الب�رصة    مل�ا كنت متهم�ا وفق امل�ادة    35 
/ ق.ع.د رق�م 14  لس�نة 2008   الختاس�ك 
 (  GNY 532  ( املس�دس الحكوم�ي املرق�م
ن�وع كل�وك م�ع كاف�ة ملحقاته م�ع )30( 

اطاقه من نوعه.
  وبم�ا ان مح�ل اختفائ�ك مجه�ول اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا االع�ان ع�ىل ان تح�ر امام 
للمنطق�ة  الداخ�يل  االم�ن  ق�وى  محكم�ة 
الخامس�ة بالبرصة خال م�دة ثاثون يوما 
م�ن تاريخ تعليق هذا االعان يف محل اقامتك 
وتجي�ب عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز اموال�ك املنقول�ة والغ�ري املنقول�ة 
ويطل�ب م�ن املوظف�ني العمومي�ني الق�اء 
القبض عليك اينما وجدت وتسليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية وإلزام االهليني الذين يعلمون 
بمح�ل اختفائك باخب�ار الجه�ات املختصة 
اس�تنادا للمادة 69 /اوال وثانيا وثالثا ورابعا 
من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

يف  العق�اري  التس�جيل  مديري�ة 
البرصة

لجنة تثبيت امللكية
محكمة بداءة الزبري

قرار تثبيت عائدية عقار
اس�تنادا اىل مح�ر تثبي�ت امللكية 
الخ�اص   2015/1/28 بتاري�خ 
بالعق�ار تسلس�ل/ 2230 محل�ة / 
الجمهورية ونتائ�ج التحقيق املبينة 
فيه واستنادا اىل الصاحيات املخولة 
يل بموج�ب املادة )48(  م�ن قانون 
التس�جيل العقاري رقم )43( لسنة 

1971 املعدل.
قررت تثبي�ت عائدية العقار باس�م 
)سليمة طاهر هاش�م( واعان هذا 
القرار ملدة ثاثني يوما  وفقا الحكام 

املادة 49 من القانون املذكور
القايض
عاء حسني صيهود

رئيس لجنة تثبيت امللكية 
القايض االول ملحكمة بداءة الزبري

مجلس القضاء االعىل
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد: 3 / مواد / 2014 
التاريخ: 25 / 1 / 2015 

اىل  املدعى عليه/ سعدي داخل مكلف
ق�رار  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
يف  املرقم3/م�واد/2014  الحك�م 
2014/11/3املتضم�ن الحك�م بتايي�د 
حضان�ة املدعي�ة )رن�ا ن�وري عي�دان 
س�عدي  )رن�دا  الق�ارصة  (البنته�ا 
داخ�ل( وتحمي�ل املدعى عليه الرس�وم 
وكي�ل  محام�اة  واتع�اب  واملصاري�ف 
املدعية املحامي )ع�يل مهدي الحلفي (

مبلغ قدره مائة الف حكما غيابيا قابا 
لاع�رتاض والتميي�ز ولتع�ذر تبليغكم  
ملجهولية محل اقامتكم وحس�ب رشح 
املبل�غ القضائي وتايي�د املجلس البلدي 
لذا تق�رر تبليغك�م اعان�ا  بصحيفتني 
محليتني يوميتني ولك�م حق االعرتاض   
والتمييز خال املدة القانونية وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض
ليث جرب حمزة

رقم االخطار
2014/497

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

الخامسة بالبرصة
اىل / املتهم الغائب )الرشطي عبد الله محسن 
عبد الله( املنس�وب اىل قي�ادة رشطة البرصة   
مل�ا كنت متهم�ا وفق امل�ادة /5 م�ن ق.ع.د 
رقم 14 لس�نة 2008  لغيابك عن مقر عملك 
من تاري�خ 2012/11/1 ولحد االن وبما ان 
مح�ل اختفائك مجهول اقت�ىض تبليغك بهذا 
االع�ان عىل ان تح�ر ام�ام محكمة قوى 
االم�ن الداخيل للمنطقة الخامس�ة بالبرصة 
خ�ال مدة ثاثون يوما من تاريخ تعليق هذا 
االعان يف مح�ل اقامتك وتجي�ب عن التهمة 
املوجه�ة ضدك وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز اموال�ك 
املنقولة والغري املنقولة ويطلب من املوظفني 
العمومي�ني القاء القبض علي�ك اينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية وإلزام 
االهلي�ني الذي�ن يعلم�ون بمح�ل اختفائ�ك 
باخبار الجهات املختصة اس�تنادا للمادة 69 
/اوال وثاني�ا وثالثا ورابع�ا من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
املعقل

العدد :171/ش/2015
التاريخ/5 /2015/2
اعان

اىل املدعى عليها /ميس�م فيصل عبد 
الوهاب 

 اق�ام  املدع�ى )احمد زك�ي تركي( 
الدع�وى الرشعية املرقم�ة  )171/

املحكم�ة  ه�ذه  ل�دى   ش/2015( 
يطلب  اسقاط حضانه      و ملجهولية    
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف مرك�ز رشط�ة اله�ادي  
وتايي�د املجل�س البل�دي يف منطق�ة 
املحكم�ة   ق�ررت  خريب�ط  ياس�ني 
تبليغك  اعان�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني  ويف حال�ة ع�دم حضورك   
فانه سوف يتم اجراء املرافعة بحقك 
غيابي�ا وعلنا وف�ق القانون علما ان 
موعد املرافعة يصادف 2015/2/22 

الساعة العارشة صباحا. 
القايض
نوري قادر حنون املالكي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

التسجيل العقاري يف البرصة
 الرقم 447

التاريخ 2015/2/2
اعان

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء ع�ىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام   لتس�جيل   2015/  2/1 بتاري�خ 
العقار تسلس�ل 2117 محلة الجمهورية  
باس�م) اس�عد جاس�م محم�د( مج�ددا 
باعتب�ار  حائ�زا له بصف�ة املال�ك للمدة 
القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهي�دا للتس�جيل وف�ق اح�كام  قانون 
التسجيل العقاري رقم )43( لسنة 1971 
قررن�ا اع�ان ه�ذا الطل�ب فع�ىل كل من 
يدعي بوجود عاقة او حقوق  معينة من 
ه�ذا العقار تقديم ما لدي�ه من بيانات اىل 
هذه الدائرة خال مدة ثاثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لنرش ه�ذا  االعان وكذلك 
الس�اعة  العق�ار يف  الحض�ور يف موق�ع 
الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء 
مدة ه�ذا االعان واثب�ات حقوقه موقعيا 
يف الكش�ف الذي سيجري  يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض.
املاحظ 
نجم عبد الله حسني

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعان
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اء عىل الطل�ب املقدم  اىل ه�ذه الدائرة 
تم�ام  لتس�جيل   2015/1/25 بتاري�خ 
العق�ار تسلس�ل 948 محل�ة الرش�يدية 
س�هما من باس�م )جمال سلمان منديل(  
و)ابراهيم ش�ايف هال (مجددا باعتبارها 
حائزا ل�ه بصفة املال�ك للم�دة القانونية 
ولغ�رض تثبي�ت امللكية املذك�ورة تمهيدا 
للتس�جيل وف�ق احكام قانون التس�جيل 
العق�اري رق�م )93( لس�نة 1971 قررنا 
اع�ان ه�ذا الطلب فع�ىل كل م�ن يدعي 
وج�ود عاق�ة او حقوق  معين�ة عىل هذا 
العقار تقديم ما لدي�ه من بينات اىل هذه 
الدائ�رة خ�ال مدة ثاث�ني يوم�ا اعتبارا 
م�ن اليوم التايل لنرش ه�ذا االعان وكذلك 
الس�اعة  العق�ار يف  الحض�ور يف موق�ع 
الع�ارشة صباحا من اليوم الت�ايل النتهاء 
م�دة هذا االع�ان وذل�ك الثب�ات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
املاحظ
نجم عبد الله حسني

تعلن الرشكة العامة لتجارة الحبوب عن مناقصة تحميل وتفريغ الحبوب يف سايلو العطيفية  .
 فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املناقصة وفق الرشوط واملواصفات مراجعة القس�م القانوني يف مقر الرشكة الكائنة 
يف باب املعظم مدخل ش�ارع الش�يخ عمر لرشاء ال�رشوط واملواصفات مقابل دفع مبلغ ق�دره )500,000( فقط 
خمس�مائة الف دينار غري قابل للرد وس�يكون اخر موعد لقبول العطاءات لغاية الس�اعة الثانية عرشة ظهرا ليوم 
)االثن�ني( املواف�ق 2015/2/23 م�ع تأمين�ات اولية بصك مصدق من م�رصف الرافدي�ن او بكفالة مرصفية عن 
دخول مناقصة المر الرشكة باس�م املناقص حرصاً مذكورا فيها رقم املناقصة ونافذة ملدة ثاثة اش�هر من تاريخ 
غل�ق املناقصة بمبل�غ قدره )100,000,000( مائة مليون  دينار اما بخصوص خطاب الضمان فريس�ل مع تأييد 
صحة صدوره من مواقعنا وان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات عىل ان يرفق مع العطاء املستمس�كات 

التالية:-
الوثائق املطلوبة :-

- كت�اب تأييد تس�جيل املتق�دم يف الهيئة العامة للرائب, ص�ورة هوية االحوال املدنية ,ص�ورة هويه صادرة من 
اتحاد الغرف التجارية النشاط/الش�حن والتفريغ وخدمات التنظيف او هوية لنفس النش�اط من وزارة التخطيط 

بالنسبة للرشكات, بطاقة السكن, البيانات االخرى املطلوبة بالعطاء , شهادة تأسيس الرشكة.
وس�وف يهمل اي عطاء غري مس�تويف الرشوط اعاه وس�يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعان واية 

مصاريف اخرى من رسم الطابع والطابع العديل.

ماحظات / 1- تكون نفاذيه العروض )90(يوم من تاريخ غلق املناقصة
2-س�يتم انعقاد مؤتمر خاص لاجابه عىل استفسارات املشاركني يف املناقصه وقبل موعد ال يقل عن )7( ايام من 

تاريخ غلق املناقصة
3-تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية املفعول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحددة يف وثائق املناقصة 

بمدة ال تقل عن )28(يوم .
4- يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد املدير العام .

مجلس القضاء االعىل
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص

العدد/847 
التاريخ/2015/2/5

اعان
اىل / املفق�ود )حس�ني احم�د حس�ن 
ح�ي   / )الخال�ص  يس�كن  جاس�م( 
الحسني ( بتاريخ 2015/2/5 قدم  لنا 
املدعو )احمد حس�ن جاس�م حس�ني( 
وال�د املفقود )حس�ني  احمد حس�ن( 
 2014/6/12 بتاري�خ  فق�د  وال�ذي 
والذي يطلب فيه اص�دار حجة الحجر 
والقيموم�ة ويك�ون قيم�ا ل�ذا تق�رر 
االع�ان ع�ن ذل�ك يف الصح�ف املحلية 
فمن ل�ه حق االع�رتاض مراجعة هذه 
املحكم�ة خ�ا ثاثة اي�ام م�ن تاريخ 
هذا االعان وبخاف ذلك س�وف تصدر 
املحكمة حجة الحجر والقيمومة وفقا 

للقانون.
القايض
عيل منشد خلف

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة املعقل

رقم االضبارة / 287/ب/2010
التاريخ/2015/1/29

اعان
املدعيت�ان/ امن�ه وياس�مني ابنت�ي محمود 

عودة وكيلهما املحامي احمد رشهان
املدع�ى عليه�م/ ابراهي�م وخلي�ل ويحي�ى 

وشكرية اوالد محمود عودة
تبي�ع محكمة بداءة املعق�ل باملزايدة العلنية 
العق�ار املرق�م 73/50 مقاطع�ة 45 املعقل 
الجنوبي وهو عبارة عن دار س�كنية تع عىل 
ش�ارع فرعي مبلط مكونه م�ن اربعة غرف 
نوم وهول ومطبخ ومرافق صحية مش�غولة 
من قبل املدعي علي�ه االول )ابراهيم محمود 
ع�ودة( الذي يرغب بالبقاء بصفة مس�تاجر  
فع�ىل  م�ن له الرغب�ة  بال�رشاء  الحضور يف 
اليوم الخامس ع�رش التايل للنرش يف محكمة 
ب�داءة املعق�ل / ق�رص القض�اء يف الب�رصة 
ودف�ع التامينات القانونية بنس�بة 10% من 
قيمة املق�درة البالغة 205,286,040 مائتان 
وخمس�ة وملي�ون ومائتان وس�تة وثمانني 
الف واربعون دينار وبصك مصدق المر  هذه 
املحكمة وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية 
عرش م�ن ظه�ر ي�وم الخامس ع�رش التايل 

للنرش.
القايض
اياد احمد سعيد

فقدان
الهوي�ة  من�ي  فق�دت  
الوزاري�ة الص�ادرة من 
املديرية  الكهرباء  وزارة 
كهرباء  لتوزي�ع  العامة 
املوظف  باس�م  الجنوب 
)ميثم كاظم شلش( عىل 
من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت  من���ي هوية 
املهندس���ني  نقابة 
العراقيني باسم )عبد 
الستار جرب مهاوي(
عىل م�ن يعثر عليها 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة: 228 / 2015 

التاريخ :2015/2/5
اىل املنفذ عليه/ رسول حسن دخينه

لقد تحقق له�ذه املديرية من  جهة ذات اختصاص 
انك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعانا 
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الكوت    خال خمس�ة 
ع�رش يوم�ا تب�دأ من الي�وم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم  املعام�ات 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
 اوصاف املحرر

دين 150000000 خمسة عرش مليون دينار .
املنفذ العدل 
عيل طالب عزيز الجلييل

رقم االخطار
2015/22

اعان
م�ن / محكم�ة ق�وى االمن الداخ�يل املنطقة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب )الرشط�ي ن�رباس عباس حس�ني( 
املنس�وب اىل قيادة حرس الحدود املنطقة الرابعة  ملا كنت 
متهم�ا وف�ق املادة /5 م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  
لغياب�ك ع�ن مقر عمل�ك م�ن تاري�خ 2014/6/9 ولحد 
االن وبم�ا ان محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا 
االع�ان عىل ان تحر امام محكمة ق�وى االمن الداخيل 
للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خ�ال مدة ثاثون يوما من 
تاري�خ تعليق ه�ذا االعان يف مح�ل اقامت�ك وتجيب عن 
التهم�ة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحج�ز اموالك املنقولة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض عليك اينما 
وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية وإلزام االهليني 
الذي�ن يعلمون بمحل اختفائك باخب�ار الجهات املختصة 
اس�تنادا للمادة 69 /اوال وثانيا وثالث�ا ورابعا من قانون 
اص�ول املحاكمات الجزائية لق�وى االمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008.
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

العدد : 691/ب/2014
التاريخ  2015/2/4 

اعان
املدعية / الهيبة عاء عبد الس�تار � وكيلها املحامي 

موفق شوقي
املدعى عليهما

1 � موفق عبد الصمد احمد
2 � مدي�ر رعاي�ة القارصي�ن يف الب�رصة/ اضاف�ة 

لوظيفته عن القارصة سجى عاء عبد الستار 
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 31/159 
الكزازة مساحته)400( م2 وهو عبارة عن دار سكن 
تقع يف منطقة بريهة وعىل شارع فرعي مبلط بالقرب 
من مرصف االس�تقال س�ابقا مفرز منها مش�تمل 
بص�ورة غري رس�مية الدار تح�وي غرفة اس�تقبال 
وه�ول وغرفة نوم ومطبخ وحمام ومرفق صحي  يف  
الطابق  االريض وغرفتني يف الطابق العلوي البناء من 
الطابوق ومسقف بالشيلمان مبلط بالكايش القديم 
وتوج�د حديقة خل�ف  الدار تحوي عدد من اش�جار 
النخي�ل املش�تمل يح�وي غرفت�ني ومطب�خ وحمام 
ومرف�ق صح�ي وانه خ�ايل  من الش�واغل ام�ا الدار 
مش�غولة من قبل املدعي علي�ه )موفق عبد الصمد( 
وال�ذي يرغ�ب بالبقاء كمس�تاجر بع�د البيع درجة 
عمران ال�دار قديمة فمن له الرغبة بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة ودفع التامينات القانونية بنسبة %10 
من القيمة املقدرة البالغة )699500000( س�تمائة 
وتس�عة وتس�عون ملي�ون وخمس�مائة ال�ف دينار 
وبصك مصدق المر هذه املحكمة وس�تجري املزايدة 
الساعة الثانية عرش ظهر اليوم الثاثني التايل لاعان 

واجور املناداة عىل املشرتي.
 القايض
ليث جرب حمزة

رقم االخطار
2015/28

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

بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  الرشطي/ مصطفى س�لمان عبود / 
املنس�وب اىل قي�ادة حرس حدود املنطق�ة الرابعة   ملا كنت 
متهم�ا وف�ق امل�ادة   /5  ق.ع.د لس�نة 2008   لغيابك عن 
مق�ر عمل�ك م�ن تاري�خ 2014/6/8 ولح�د االن وبما ان 
محل اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا االعان عىل ان 
تحر امام محكمة قوى االمن الداخيل للمنطقة الخامسة 
بالب�رصة خ�ال مدة ثاث�ون يوما م�ن تاري�خ تعليق هذا 
االع�ان يف محل اقامتك وتجيب ع�ن التهمة املوجهة ضدك 
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز 
اموال�ك املنقول�ة والغ�ري املنقول�ة ويطل�ب م�ن املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب سلطة حكومية وإلزام االهليني 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

سعد فارس عباس
املدير العام وكالة

اسعار اللجنة التخمينية

الفقرة ت

المبلغ كتابة المبلغ رقماً

اربعة االف دينار 4000 تفريغ الحبوب المكيسة في المسقفات 1

ثاثة االف و تسعمائة دينار 3900 تفريغ الحبوب المكيسة في المسقفات 2

7900 سبعة االف وتسعمائة دينار المجموع

IMPORT1@iqgrainb.com: الكرتوين بريد 
IMPORT2@iqgrainb.com
IMPORT3@iqgrainb.com

وزارة التجارة
الرشكة العامة لتجارة احلبوب

القسم القانوين

رقم املناقصة/ 2 / 2015 
رقم التبويب/ 3342

اعالن للمرة االوىل
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وصول 36 شاحنة حمملة باملشتقات النفطية والغاز اىل الرمادي
    بغداد/المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النق�ل ،امس الس�بت، عن االتفاق مع ش�ركة 
“الس�توم” الفرنس�ية بتقديم عروضها النهائي�ة حول تجهيز 
الع�راق ب��10 قطارات كهربائي�ة ، على ان يت�م بطريقة الدفع 

باآلجل او التمويل بواسطة القروض الميسرة .
وذك�ر بيان للمكتب االعالمي لل�وزارة ، ان “ وفدا من وزارة 
النق�ل التقى بالجهاز التنفيذي لش�ركة “الس�توم” الفرنس�ية 
لصناع�ة القط�ارات ، وكان ف�ي اس�تقبال الوفد المدي�ر العام 
كريس�تيان توماس الذي قدم ش�رحا مفصال في واقع الشركة 
واإلمكاني�ات الت�ي يمكن ان تقدمها الش�ركة لتلبية احتياجات 

العراق من قطارات الستوم “ .
 واضاف البيان انه” تم االتفاق على ان تقوم الشركة بتقديم 
الع�روض النهائية للمرحلة االولى من مش�روع يمتد من بغداد 
الى كربالء المقدس�ة ويش�مل تجهيز عشرة قطارات كهربائية 
كح�د ادنى ، باالضافة الى انش�اء معام�ل و ورش لصيانة هذه 
القط�ارات في العراق على ان يتم هذا المش�روع بطريقة الدفع 

باآلجل او التمويل بواسطة القروض الميسرة”.

       بغداد/المستقبل العراقي

كش�فت وزارة التخطيط عن وجود 17 منظمة دولية تعمل 
تح�ت مظلة االم�م المتحدة ابدت اس�تعدادها لتنفيذ مش�اريع 
تنموية في البالد ، فيما اش�ارت ال�ى ان هذه المنظمات طالبت 

الحكومة بتحديد اولوياتها من هذه المشاريع.
وق�ال المتحدث باس�م ال�وزارة عب�د الزهرة الهن�داوي في 
تصريح صحفي, ان “هذه المشاريع تنفذ على شكل مساعدات 
تق�دم ال�ى الب�الد  تتعلق بمج�االت االس�كان والبن�ى التحتية 
للقطاع�ات الصناعي�ة والزراعي�ة اضافة الى مش�اريع حقوق 
االنس�ان واالدارة، مبين�ا ان ه�ذه المنظمات طالب�ت الحكومة 
بتحديد المشاريع التي ترغب بها من خالل التنسيق بينها وبين 

منظمة االمم المتحدة”.

       بغداد/المستقبل العراقي

كش�ف عض�و اللجنة المالي�ة النيابية حيدر مطل�ك الكعبي، 
عن تش�كيل اللجن�ة المالية اربع لجان فرعي�ة داخلها، لمتابعة 
عمل جميع الدوائر التي تعنى بالش�ؤون المالية في مؤسسات 

الدولة.
وق�ال الكعب�ي ان  “اللج�ان االرب�ع المش�كلة، ه�ي )لجنة 
المصارف برئاسة احمد المساري، ولجنة ديوان الرقابة المالية 
برئاس�ة ماجدة التميم�ي، ولجنة الضرائب والكمارك برئاس�ة 
جب�ار العبادي” الفتا ال�ى ان “هذه اللجان س�تبدأ عملها خالل 

الفترة المقبلة”.
يذكر ان مجلس النواب صوت على مش�روع قانون الموازنة 
االتحادية لعام 2015، بمبلغ تجاوز 119 ترليون دينار، وصافي 

عجز بلغ نحو 25 ترليون دينار.

النقل تتفق مع »الستوم« الفرنسية بتقديم 
عروضها لتجهيز 10 قطارات كهربائية

التخطيط : 17 منظمة تستعد لتنفيذ 
مشاريع تنموية يف العراق

املالية النيابية تشكل أربع جلان 
فرعية ملتابعة عمل دوائر الدولة

    االنبار/ المستقبل العراقي
 

االنب�ار  اعل�ن مع�اون محاف�ظ 
عزيز خلف الطرموز، امس الس�بت، 
محمل�ة  ش�احنة   36 وص�ول  ع�ن 
بالمش�تقات النفطي�ة والغ�از ال�ى 
مدين�ة الرمادي، الفتا ال�ى ان هناك 
للمدين�ة  س�تصل  اخ�رى  وجب�ات 

قريبا.
وقال الطرموز, إن “14 ش�احنة 
محملة بالكاز و10 شاحنات محملة 
بالغاز و6 محملة بالبنزين و6 اخرى 
محملة بالنفط وصلت الى محافظة 

االنبار”.
واض�اف ان “ه�ذه ه�ي الوجبة 
االول�ى م�ن الكمي�ات المخصص�ة 
لمحافظ�ة االنب�ار والت�ي ارس�لتها 
“هن�اك  أن  مبين�ا  النف�ط”،  وزارة 
وجب�ات اخرى س�وف تص�ل االنبار 

غدا لتزويد المحطات بها”.
واشار الى انه “تم تزويد المولدات 
االهلية بواق�ع 1500 لتر لكل مولدة 
في المناطق التي تش�هد اس�تقراراً 
المواطني�ن  تزوي�د  لغ�رض  امني�اً 
بالكهرب�اء بس�بب انقطاعه�ا ع�ن 
مدين�ة الرمادي”، موضح�ا انه “تم 
تزوي�د المحطات الحكومي�ة بمادة 
والقاط�ع  الرم�ادي  ف�ي  البنزي�ن 
الش�رقي له�ا ف�ي قض�اء الخالدية 
توفي�ر  لغ�رض  الحباني�ة  وناحي�ة 

الوقود الى المواطنين”.
وتاب�ع ان�ه “ت�م تأمي�ن وصول 
م�ادة الغاز الى معمل غ�از الرمادي 
وتزويده بها لغرض االسراع بتوفير 
المادة للمواطنين من اهالي الرمادي 

والمناطق االخرى”.
واعلن المكت�ب االعالمي لرئيس 

ال�وزراء حي�در العب�ادي، الخمي�س 
الماض�ي، ع�ن وص�ول كمي�ات من 

ال�ى  التمويني�ة  البطاق�ة  مف�ردات 
محافظ�ة االنبار بتوج�ه من رئيس 

الوزراء، مبين�اً ان كميات اخرى من 
المواد ستصل تباعاً.

    بغداد/المستقبل العراقي

الرافدي�ن  مص�رف  اعل�ن 
ع�ن ق�رب تفعي�ل خدم�ة )كي 
كارد( في عملية تس�ليم رواتب 
ف�ي  المقيمي�ن  المتقاعدي�ن 

االمارات .
االعالم�ي  المكت�ب  وق�ال 
لمص�رف الرافدي�ن  ف�ي بي�ان 
صحف�ي, ان “وف�دا يتكون من 
الرافدي�ن  مص�رف  موظف�ي 
للبطاق�ة  العالمي�ة  والش�ركة 
الذكية زار فرع ابو ظبي واطلع 
على االستعدادات القائمة لتفعيل 
خدمة )كي كارد( “, مشيرا الى 
انه “تمت عملية اصدار البطاقة 
المقيمين  للمتقاعدي�ن  الذكي�ة 
ف�ي االم�ارات حي�ث يمكنه�م 
اس�تالم رواتبهم التقاعدية من 
خاللها بس�هولة وبدون معاناة 

كما كان في الس�ابق عن طريق 
االستالم يدويا”.

 وكان المص�رف ق�د اعل�ن 
ف�ي وقت س�ابق الب�دء بتفعيل 
خدمة الماس�تر كارد في فروع 
المصرف داخل العراق وخارجه 
االعالم�ي  المكت�ب  وق�ال   ,

للمص�رف ان المص�رف اص�در 
البطاقات التجريبية من الماستر 
كارد لزبائنه حيث يمكن لحامل 
م�ن  اموال�ه  س�حب  البطاق�ة 
حسابه الخاص في اي محافظة 
او دولة يكون متواجد فيها دون 

الحاجه الى حمل مبالغ.

مرصف الرافدين يف ابو ظبي يصدر
البطاقة الذكية للمتقاعدين 

  بغداد/ المستقبل العراقي

الزراع�ة،  وزارة  اعلن�ت 
عن اتالفه�ا طن و112 كغم, 
م�ن اللح�وم غي�ر صالح�ة 
ف�ي  البش�ري  لالس�تهالك 
بغ�داد،  العاصم�ة  اس�واق 
مؤك�دة انها تج�ري زيارات 
مفاجئة اسبوعيا للمحافظة 
على نوعية اللحوم الحمراء.

 وق�ال مدي�ر ع�ام دائرة 
لل�وزارة  التابع�ة  البيط�رة 
صالح فاضل عباس في بيان 
صحفي, ان “عدد الحيوانات 
المجزورة في مجازر اللحوم 
الحمراء ف�ي العاصمة بغداد 
خالل اسبوع بلغت 723 منها 
الصغي�رة  للحيوان�ات   378
و345 للحيوان�ات الكبيرة”، 
مش�يرا الى انه “تم شخيص 

عدد م�ن الح�االت المرضية 
مرضي�ة  حال�ة   43 بلغ�ت 

مختلفة”.
وأضاف عباس ان “شعبة 
اللح�وم الحم�راء في قس�م 
بائت�الف  قام�ت  المج�ازر 
1112 كغم م�ن اللحوم غير 
صالحة لالستهالك البشري”، 
مش�يرا الى ان “ذلك جاء بعد 

عدد من الزي�ارات المفاجئة 
المحلية  لألس�واق  الدوري�ة 

في بغداد” .
واك�د عب�اس ان “جميع 
تلك االنشطة تجري اسبوعياً 
وعلى م�دار العام للمحافظة 
على نوعي�ة اللحوم الحمراء 
الت�ي تعتب�ر م�ن االطعم�ة 

االساسية للمواطن”.

الزراعة تتلف طن من اللحوم غري صاحلة 
لالستهالك البرشي

     بغداد/المستقبل العراقي

 اكدت شركة نفط الجنوب التي تتخذ 
م�ن محافظة البص�رة مق�را لها،امس 
الس�بت، ان انتاجه�ا م�ن النف�ط الخام 

وتصديرها له في تزايد.
وقال مدير عام ش�ركة نفط الجنوب 
ضي�اء الموس�وي ، ان�ه “م�ن الطبيعي 
بعد اكمال المش�اريع االخيرة والخطط 
الموضوعة ان تتج�اوز معدالت اإلنتاج 
اليوم�ي في الحقول الجنوبية في بعض 
األحي�ان مع�دل ثالث�ة ماليي�ن برمي�ل 

باليوم”.
ولفت الى ان “قسما من هذه الكميات 
المنتجة تذه�ب للمصافي المحلية، وإن 
معدل الكميات المصدرة تزداد في بعض 
األوق�ات لتصل إل�ى 2.5 ملي�ون برميل 
باليوم وهذا انتاج الجيد س�يعزز مكانة 

العراق في تجاوز االزمة الحالية”.
ويح�اول الع�راق تعوي�ض هب�وط 
أسعار النفط بزيادة انتاجه بضخ كميات 
أخرى للسوق من حقول كركوك وإقليم 
كوردستان بعد ان توصلت بغداد وأربيل 

الشهر الماضي الى اتفاق أولي.

     ميسان/المستقبل العراقي

أعلن قائد شرطة ميسان اللواء الركن 
محمد جاسم الزبيدي، امس السبت، عن 
اعتقال عصابة لس�رقة الدور الس�كنية 

وسط العمارة.
وقال الزبيدي ، إن “قوة من ش�رطة 
ميس�ان تمكنت من إلق�اء القبض على 
عصاب�ة مكون�ة من س�تة أش�خاص”، 
موضح�ا أن “العصاب�ة تمته�ن س�رقة 
الدور الس�كنية وسط العمارة”.وأضاف 
الزبيدي، أن “عملية االعتقال نفذت على 
ض�وء معلوم�ات اس�تخبارية دقيقة”، 
مؤكدا أن “الش�رطة اقت�ادت المعتقلين 
للتحقي�ق  األمني�ة  المراك�ز  أح�د  ال�ى 
معهم”.يذكر أن محافظة ميسان )380 
كم جن�وب العاصمة بغ�داد(، تعتبر من 
المحافظ�ات المس�تقرة أمني�ا، لكنه�ا 
تش�هد بين الحين واآلخر عمليات عنف 
تس�تهدف المدنيي�ن والق�وات األمنية، 
كما تنفذ األجه�زة األمنية حمالت دهم 
وتفتيش في المناطق التابعة لها، تعتقل 
خاللها عشرات المطلوبين بتهم جنائية 

و”إرهابية”.

رشكة نفط اجلنوب 
تؤكد: معدالت التصدير 

يف تزايد

اعتقال عصابة
لرسقة الدور السكنية

يف ميسان
    بغداد/المستقبل العراقي

باش�رت الف�رق الفنية التابع�ة لمركز 
الوقاي�ة م�ن االش�عاع ف�ي وزارة البيئ�ة 
اعتم�اد برامج الكترونية جديدة لحس�اب 
القياسات االشعاعية التي تعتمد عليها في 

اعمال المراقبة واالزالة.
وقال مدير عام دائرة التوعية واالعالم 
البيئي امير علي الحسون، في بيان صحفي، 
ان” الف�رق الفني�ة في مرك�ز الوقاية من 
االشعاع باشرت باعتماد برامج الكترونية 
جدي�دة تم ادخاله�ا ضمن اعم�ال الرقابة 
االش�عاعية للوصول الى نتائ�ج اكثر دقة 
ف�ي حس�اب القياس�ات االش�عاعية التي 
تعتمد عليها اعم�ال مراقبة وازالة التلوث 

من المنشات النووية العراقية المدمرة”.

واوضح الحس�ون ان” ادخ�ال برنامج 
) RESRAD( س�يضمن الخ�روج بنتائ�ج 

دقيقية وقريبة م�ن الواقع خالل عمليات 
التقيم مايس�اعد في منع انتش�ار التلوث 

والبيئ�ة م�ن  العاملي�ن  والحف�اظ عل�ى 
مخاطر التعرض لالش�عاع، مشيرا الى ان 
الجهود الحثيثة للمالكات الفنية في مركز 
الوقاية من االش�عاع باعتماد باس�تخدام 
البرامج الجديدة ضمن االعمال التي تسبق 
من�ح التراخي�ص الالزم�ة للب�دء باعمال 
تنظي�ف المواق�ع الملوثة باالش�عاع بعد 
مناقش�ة خطط االزالة م�ع وزارة العلوم 
المنف�ذة لالعم�ال  الجه�ة  والتكنلوجي�ة 
االزال�ة والتفكي�ك والمصادق�ة عليها من 
قب�ل مرك�ز الوقاية م�ن االش�عاع التابع 

لوزارة البيئة”.
وأعل�ن وزي�ر البيئ�ة الدكت�ور قتيب�ة 
الجبوري في وقت س�ابق ان العام الحالي 
سيش�هد غلق ملف كاف�ة المواقع الملوثة 

في العراق.

البيئة تعتمد طرق جديدة أكثر دقة ملعاجلة التلوث

العمل حتدد موعد اطالق القروض الصناعية .. وتؤكد: عازمون عىل تنفيذ متطلبات التنمية االجتامعية
      بغداد/ المستقبل العراقي

العمل والشؤون  حددت وزارة 
االجتماعية 15 من الشهر الجاري 
موعدا الطالق القروض الصناعية 
ولم�دة  محافظ�ات  خم�س  ف�ي 
شهر, وفيما اكدت الوزارة عزمها 
التنمي�ة  تنفي�ذ كاف�ة متطلب�ات 
االجتماعية, كش�فت ع�ن اطالق 
االس�تراتيجية الوطنية للتش�غيل 
االم�م  وكاالت  م�ع  بالتع�اون 

المتحدة.
وقال الناطق االعالمي للوزارة 
عمار منع�م  في تصريح صحفي, 
ان “دائ�رة التش�غيل والق�روض 

ح�ددت ي�وم 15 ش�باط الج�اري 
موعداً الطالق القروض الصناعية 
ف�ي خمس محافظات هي ) بغداد 
، النجف االش�رف ، الديوانية ، ذي 
ق�ار وكركوك ( وس�تكون الفترة 
الزمني�ة لتقديم المعامالت ش�هر 

واحد لغاية 15 من اذار المقبل .
م�ن جانبه, أك�د وزي�ر العمل 
محم�د  االجتماعي�ة  والش�ؤون 
ال�وزارة  ان  الس�وداني،  ش�ياع 
عازمة عل�ى تنفيذ كافة متطلبات 
التنمية االجتماعي�ة عبر التزامها 

بتفعيل برنامج الحكومة الجديد.
وق�ال الس�وداني خ�الل اليوم 
الثالث من فعالي�ات لجنة التنمية 

االجتماعية في مقر االمم المتحدة 
الخاصة بع�رض وضع العراق، ان 
“الوزارة ملتزمة بواجبها الوطني 
واالخالق�ي ف�ي رعايته�ا للفئات 
الهشة والفقيرة، من خالل توفير 
كافة متطلبات تل�ك الرعاية اذ ان 
هنال�ك )22(  دارا لاليت�ام و )17( 
و)33(  الع�وق  لش�ديدي  معه�دا 
البدني�ة،  االعاق�ة  ل�ذوي  معه�دا 
اضافة ال�ى تأمي�ن رعاية خاصة 
بالعاجزي�ن والمس�نين من خالل 
)10( دور للمس�نين، توف�ر كافة 
الخدم�ات االجتماعي�ة والصحية 

والنفسية والترفيهية”.
تنف�ذ  “ال�وزارة  ان  وأض�اف 

للضم�ان  موس�عا  برنامج�ا 
االجتماعي كصفحة من صفحات 
لضم�ان  االجتماعي�ة  الحماي�ة 
والوف�اة  والعج�ز  الش�يخوخة 
واالمراض  االصابات  وتعويضات 

المهنية”. 
واوضح ان “من اهم الخطوات 
المهم�ة التي اتبعته�ا الوزارة هي 
الوطني�ة  الس�تراتيجية  اط�الق 
للتش�غيل بالتع�اون م�ع وكاالت 
االمم المتحدة، واقرار ستراتيجية 
الم�رأة  ض�د  العن�ف  مناهض�ة 
والس�تراتيجية الوطنية للتخفيف 
من الفقر والس�تراتيجية الوطنية 
التدريبي�ة  وال�دورات  للش�باب 

للباحثين عن العم�ل، وقد حققت 
به�ذا  ملحوض�ا  تقدم�ا  ال�وزارة 
الجان�ب من خ�الل تدريبه�ا نحو 
)18( ال�ف باحثا ع�ن العمل خالل 

العام 2014”. 
تق�دم  “ال�وزارة  ان  وبي�ن 
الهشة والفقيرة  للفئات  خدماتها 
ومعه�دا  دارا   )140( خ�الل  م�ن 
االجتماعي�ة  للخدم�ات  ومرك�زا 
بواق�ع )6500( مس�تفيد اضافة 
الميس�رة والت�ي  الق�روض  ال�ى 
ش�ملت نح�و )11900( مقترضا 
ضم�ن س�تراتيجية التخفيف من 
الفق�ر القام�ة مش�اريع صغيرة 

مدرة للدخل”.

    اطالق االستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع وكاالت االمم المتحدة
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اإلرهاب تطور رسيعاً يف وس�ائله وطرقه والجهات التي 
تتبناه وتدعمه. واملخيف يف ذلك هو أن هذا التطور يأخذ 
أش�كاالً ووس�ائل غري تقليدي�ة، بمعن�ى أن اإلرهابيني 
يط�ورون ألنفس�هم وس�ائل ال يمكن تخيله�ا أو حتى 

توقعها، كما حدث يف 11 سبتمرب يف الواليات املتحدة.
وه�ذه املس�ألة تضع أمامنا تس�اؤالً ح�ول كيف يمكن 
ملن يكافحون اإلره�اب أن يترصفوا باإلضافة إىل كيفية 
إمكاني�ة منع اإلره�اب من الحدوث. وهنا فإن املس�ألة 
تتعلق بش�كل أك�رب بمواجه�ة اإلره�اب ومحاربته بعد 
حدوث�ه عوضاً عن منعه من منابعه وج�ذوره. وجدلياً 
ل�وال أن اإلرهاب لم يكن ذا منابع محلية، أي مش�كالت 
داخلية يف كل دولة بعينها، فإنه لم يكن من املمكن له أن 
يصبح مشكلة عاملية تنترش يف جميع دول العالم. وأيضاً 
لكي يحدث االنتشار البد من وجود أيديولوجيات وأفكار 
طموح�ة عاب�رة للحدود تس�اعد ع�ى ذل�ك، باإلضافة 
إىل األوض�اع الحاضنة الت�ي تؤجج تل�ك األيديولوجيات 
وتزك�ي الفكر فيها كالفقر والجهل والجهات الراغبة يف 
تبني ذلك واستغالله لالستفادة الشخصية منه كقيادات 
"القاع�دة" و"داعش" و"جند ال�رب" و"بوكو حرام"، 

وغريها، تنتمي إىل أديان وملل ونحل ومذاهب عدة.
تل�ك الظ�روف يمكن أن تش�كل منظومة من األس�باب 
املمكنة والحاضنة مبارشة لإلرهاب، فحيث ال تستطيع 
الدول الس�يطرة عى تلك الظروف، يصبح اإلرهاب قادراً 
عى االنتش�ار والتفيش يف مس�تويات إقليمي�ة وعاملية. 
ويف بع�ض األحي�ان ال تقوم الدول القوية بحل مش�كلة 
اإلره�اب م�ن جذوره�ا، لكنه�ا تق�وم بط�رد اإلرهاب 
واإلرهابي�ني م�ن داخل حدوده�ا اإلقليمي�ة إىل املناطق 
الهّش�ة والدول الضعيفة حول العالم، كما يحدث حالياً 
بالنسبة النضمام الش�باب إىل منظمات إرهابية يف دول 
العال�م النام�ي كالع�راق وس�وريا واليم�ن والصومال 
وأفغانس�تان وباكس�تان ونيجرييا ومايل وعدد من دول 

جنوب آسيا وجنوب رشقها.
ويف العدي�د م�ن الحاالت، يبدو اإلره�اب يف الدرجة األوىل 
بأن�ه صيغة م�ن ردة الفعل ع�ى ما تقوم ب�ه األطراف 
املختلفة تج�اه بعضها بعضاً، كأن تقوم الدولة برضب 
معاقل اإلرهابيني بعد أن يقوموا بتنفيذ عمليات إرهابية 
م�ن ن�وع م�ا، أو أن يق�وم اإلرهابي�ون بأعماله�م من 
منطلق�ات أيديولوجية، كأن يقول تنظيم "داعش" بأنه 
يريد إقامة "الدولة اإلس�المية" ألن الدول القائمة حالياً 
غ�ري إس�المية، أو أن تقوم "القاعدة" ب�رضب املصالح 
الغربي�ة، ألن الغرب ي�يء إىل املس�لمني، ويحاول نرش 

ثقافته يف أوساطهم.
وعندما تأتي املسألة ملكافحة اإلرهاب حالياً، يتضح بأن 
النجاحات الجزئية والنس�بية التي يتم تحقيقها ناتجة 
ع�ن التنفي�ذ الفع�ال للقوان�ني والتعاون االس�تخباري 
املكث�ف ب�ني مختل�ف دول العالم، عوضاً ع�ن أن يكون 
ناتج�اً عن اس�تخدام العنف واألعمال العس�كرية، األمر 
الذي يقود العديد من داريس ظاهرة اإلرهاب املعارص إىل 
القول بأن العنف والوس�ائل األمنية والعسكرية وحدها 
ليس�ت اإلجابة الشافية عى الظاهرة اإلرهابية. صحيح 
أن الحلول األمنية جزء جوه�ري من مكافحة اإلرهاب، 
لك�ن يبق�ى أن أس�باب ظه�ور اإلره�اب واإلرهابي�ني 
متداخلة جداً بأوضاع سياس�ية واجتماعية واقتصادية 
وثقافية وديموغرافية واس�عة النطاق، أهمها الفس�اد 
السيايس واإلداري واملؤسس�ات االجتماعية والسياسية 
واالقتصادي�ة الضعيفة واملهرتئة والضغوط الس�كانية 
الهائلة عى البنى التحتية للدول الفقرية. لذلك فإن املنهج 
الذي تدعو إليه يف مكافح�ة اإلرهاب، يذهب بعيداً إىل ما 
وراء االس�تخدام قصري األمد للحلول األمنية والعسكرية 
القائمة عى ردة الفعل. وهذه مس�ألة تحتاج إىل تعاون 
إقليم�ي ودويل أوس�ع نطاقاً وأكثر جدي�ة، باإلضافة إىل 
توتري اإلمكان�ات املادي�ة والبرشية واملعنوية ملس�اعدة 
ال�دول واملناط�ق الت�ي تعت�رب حواضن محلي�ة لظهور 
اإلرهاب لتقوي�ة قدراتها الخاصة باجتثاث اإلرهاب من 
جذوره. لكن ذلك يبدو أمراً بعيد املنال حالياً ألن األطراف 
األكثر ترضراً لديها املناهج والطرق الخاصة بها، والتي 
تعتقد بأنها هي األكثر فهماً لإلرهاب وكيفية محاربته. 

وهذا أمر مغلوط يقود حتى اآلن إىل أبواب موصدة.

عبد�هلل جمعة �حلاج

اإلرهاب.. 
مناهج املكافحة

أعلنت القوات الكردية يف س�وريا والعراق أنها بمساعدة 
رضبات جوي�ة أمريكية عى م�دار ثالثة أش�هر انتزعت 
الس�يطرة من داعش عى بلدة كوباني أو عني العرب عى 
الحدود السورية الرتكية. وهذا النجاح ال يغري الحسابات 
االس�رتاتيجية األساس�ية للحرب ضد الجماعة املتطرفة 
ألن القت�ال عى كوبان�ي كان رمزياً أكثر منه عس�كرياً. 
ويعلمن�ا ه�ذا »االنتص�ار«، إذا صح�ت التس�مية، ثالثة 
دروس بش�أن الرصاع مع »داع�ش« ومدى تأثره أو عدم 

تأثره باستخدام القوة.
ال�درس األول واأله�م، أن الرضبات الجوية ال تس�تطيع 
وحدها فك س�يطرة »داعش«، فالق�وات الربية رضورية 
قطع�اً وعددها الحايل ليس كافي�اً. ومنذ ظهور »داعش« 
كق�وة إقليمي�ة كان م�ن الواض�ح أن الوالي�ات املتحدة 
ستواجهها بقوة جوية كبرية. فهؤالء املتشددون يمثلون 

تحدي�اً كب�رياً الس�تقرار املنطق�ة ويهددون بإفس�اد أي 
مكاس�ب حققها األمريكيون يف العراق بعد زيادة قواتهم 
عام 2007 وانس�حابهم التايل. وحتى بغري عمليات قطع 
الرقاب املس�تفزة للصحفيني الغربي�ني والقتل الجماعي 
لألقليات العرقية والطائفية وس�وء معاملة النس�اء فقد 
كان من مصلح�ة الواليات املتحدة االس�رتاتيجية إلحاق 
الهزيم�ة ب�»داعش«، وعندما أعلن أوباما بدء القصف يف 
سبتمرب، ربما، لم تكن قيادة الجماعة نفسها تعرف أنها 
س�تصمد أمام الق�وة الجوية األمريكية. وفش�َل القصف 

املتواص�ل من�ذ ذاك الح�ني إىل ح�د كب�ري يف تغي�ري حدود 
املنطقة التي يسيطر عليها »داعش«.

وأهمي�ة القوات الربي�ة يقودن�ا إىل ال�درس الثاني املهم 
املس�تفاد م�ن »كوبان�ي«، أال وه�و أن الق�وات الربي�ة 
مصدره�ا الوحيد األط�راف اإلقليمية صاحب�ة املصلحة 
يف دح�ر »داع�ش« وإلح�اق الهزيمة به. فأكرب مش�كلة 
جيواسرتاتيجية واجهت قوات الواليات املتحدة يف مسعاها 
لقت�ال »داعش« هي عدم االس�تعداد الواض�ح من تركيا 
والسعودية واألردن والعراق لتقديم عدد كبري من القوات 

الربية.. وانسحاب داعش من »كوباني« يبني أن الجماعة 
قاتلة لكنها ليست انتحارية. و»داعش« ال تبايل كثرياً فيما 
يبدو بفقدان صدقيتها أمام أنصارها حول العالم بسبب 
تقهقرها. وهذه يتس�ق مع »داعش« ويختلف كثرياً عن 
»القاعدة«، فبينما كانت »القاعدة« تجنح إىل االستعراض 
ومقاوم�ة الغ�زاة، تس�تهدف »داعش« إقام�ة دولة ذات 
سيادة قادرة عى ترصيف شؤونها. والدول التي تخوض 
نها  حروب�ا تخرس معارك أحياناً بهدف اس�رتاتيجي، يمكِّ

من تحقيق انتصارات يف املستقبل.
والخالصة أن هزيمة »داعش« تستلزم تقديم قوات برية 
م�ن حلفاء الواليات املتحدة، أصح�اب املصالح الخاصة، 
وأن الخص�م عقالن�ي ويتب�ع طريق�ة اس�رتاتيجية يف 
التفكري. واس�تناداً إىل هاتني النقطني يمكننا استنتاج أن 

القتال لن ينتهي قريباً.

نوح فيلدمان

دروس من هزيمة »داعش«

املس�كوت عن�ه يف اململك�ة العربية الس�عودية األضواء املس�لطة اليوم عى 
السعودية بسبب رحيل امللك عبد الله، قد تمثل فرصة نادرة للتذكري باملعلوم 
املس�كوت عنه يف اململكة قبل أن تخبو األضواء أو تنتقل إىل قضايا وملفات 

أخرى يف الواقع العربي واإلقليمي املمتد واملعقد.
***

اه�م ادوار امللوك يف الس�عودية، هو إبقاء الحكم داخل آل س�عود، وحماية 
مكانة وثروات العائلة من طمع العوام من الش�عب الس�عودي، ومن حسد 

وحقد الشعوب العربية الفقرية. 
وه�م يعيش�ون يف هذا الرتف البالغ وس�ط عالم عربي يم�وج بالفقر الذى 
سببته عقود طويلة من االستعمار ونهب الثروات والتقسيم والتجزئة. وهم 
ينأون بأنفسهم عن مش�اكله واحتياجاته وقضاياه ورصاعاته الرئيسية، 

إال يف حدود حفظ  ماء الوجه.
ب�ل إنهم يقيمون جدارا ع�ازال حديديا حول بالده�م، يف مواجهة املواطنني 
الع�رب الحاملني بعقد عمل هن�اك قد يحقق لهم طفرة مالي�ة واجتماعية. 
فإن منحوهم تأش�ريات للعمل، فإنهم يفعلونها وكأنها يمنحونهم صكوكا 
لدخ�ول الجنة. ويعك�س نظام الكفيل املطبق يف الس�عودية والخليج حجم 
الخوف والعنرصية واالس�تعباد التي تس�يطر عليهم تجاه باقي الش�عوب 

العربية.
إنه�م من ألد أعداء كل أش�كال ومرشوع�ات التضامن أو الوح�دة العربية، 
ألنهم يخشون مشاركة ثرواتهم مع باقي الشعوب العربية الفقرية الجائعة 

بدعوى العروبة أو اإلسالم .
إن الذين يؤمنون بوحدة األمة العربية وبوحدة الشعب واألرض واإلمكانيات، 
ينظ�رون إىل اس�تئثار العائالت املالكة الحاكمة يف الس�عودية والخليج دونا 
عن باقي الش�عوب العربية، عى أنها أخطر وأعمق ظاهرة استغالل ورصاع 

طبقي يف املجتمع العربي.
***

وبسبب خوفهم الشديد عى الحكم والعرش و الثروة، وخوفهم من الجريان 
والطامع�ني وخوفهم م�ن كل ما هو جدي�د أو ثوري أو حت�ى اصطالحي، 
عمل�ت العائل�ة عى مر العقود عى تفريغ موس�م الحج م�ن أهم وظائفه؛ 
فالح�ج ال�ذي كان يمك�ن أن يك�ون بمثابة مؤتمرات س�نوية للمس�لمني 
م�ن كاف�ة ش�عوب األرض يتداول�ون خاللها يف ش�ئون حياته�م وبالدهم 
وقضاياه�م، ويمثل�ون اكرب جماعة ضغط يف العالم...ال�خ، قاموا بتفريغه 

من أي مضمون وحدوي أو تضامني أو تفاعيل.
ويف ذات املق�ام، ورغ�م أن الجزي�رة العربي�ة هي مهبط الرس�الة، وموطن 
الرس�ول صى الله عليه وس�لم، وحاملة راية اإلسالم إىل كل شعوب األرض 
من�ذ 14 ق�رن، إال انه ال يوجد دور يذك�ر للمملكة منذ تأسيس�ها يف مجال 

االجته�اد واإلنت�اج واإلبداع الفكري اإلس�المي، بل إنه�ا تحتضن نخبة من 
أكثر املشايخ محافظة وأكثر األفكار رجعية، مع خالص تقديرنا واحرتامنا 

لعديد من العلماء واملفكرين هناك. 
***

والنظ�ام العائ�يل امللك�ي الحاكم يف الس�عودية يعادى حتى النخ�اع كل ما 
يتعلق بالحرية والديمقراطية والعمل السيايس وتداول السلطة واملؤسسات 
واالنتخابات واملش�اركة الش�عبية يف الحكم وأبس�ط حقوق اإلنس�ان، من 
حي�ث هى بدع ض�ارة! وهل يوجد بلد آخ�ر يف العالم تمنع امل�رأة من قيادة 

السيارات؟ 
وبخالف باقي املجتمعات الطبيعية، ال تنش�أ الرصاعات داخل العائلة، عى 
أساس أيديولوجي أو سيايس مثل اإلصالح والجذرية، أو اليمني واليسار، أو 
اإلسالمي والعلماني أو العسكري واملدني...الخ، بل إن الرصاعات الرئيسية 
هناك، وفقا لبعض املراقبني، تدور بني األبناء األش�قاء ألحدى زوجات امللك 
املؤس�س عبد العزيز آل سعود، يف مواجهة أبناء "رضتها"، مثل جناح أبناء 
"حصة السديري" والدة امللك الجديد سلمان وامللك فهد واألمري تركي الثاني 
واألم�ري نايف أو جناح أبناء "فهدة آل رش�يد" والدة املل�ك الراحل عبد الله. 
أو جناح أبناء "الجوهرة بنت األمري مس�اعد آل سعود" والدة امللك خالد. أو 
أبناء "ضحى بنت محمد الحسني العريعر" والدة امللك سعود و األمري تركي 

األول وهكذا.
***

والعائل�ة املالكة ه�ي أيضا خادمة أمينة للمصال�ح الغربية منذ زمن بعيد، 
منذ بدايات الحرب العاملية األوىل تحت رعاية بريطانيا العظمى، ثم الواليات 
املتح�دة األمريكية بع�د الحرب العاملية الثانية. ويذه�ب بعض املؤرخني أن 
األمري عبد العزيز آل س�عود، كان يتقاىض راتبا ش�هريا م�ن بريطانيا إبان 
الح�رب العاملي�ة األوىل وم�ا بعدها، مقاب�ل دعمه لها يف الح�رب وتفويضه 
لإلمرباطورية يف كل ما يتعلق بالسياس�ة الخارجي�ة للجزيرة العربية وفقا 
للمنصوص عليه رصاحة يف معاهدة "دارين" املوقعة بينهما يف 26 ديسمرب 

.1915
واململك�ة مثلها كل إمارات الخليج تتمتع من�ذ ذلك الحني بالحماية والدعم 
والرعاي�ة األمريكي�ة والغربي�ة الكامل�ة للعرش ولحك�م العائل�ة وألمنها 

وامتيازاتها ونظامها.

وتحتك�ر رشكات النف�ط األمريكي�ة ب�رتول الس�عودية عى امت�داد ثالثة 
أرب�اع قرن. كما تقوم اململكة بدور رجل أمري�كا األول داخل منظمة أوبك، 
فتمكنها من التحكم يف السوق العاملي، لبسط نفوذها عى الحلفاء أو فرض 

حصارها عى األعداء واملنافسني.
وربم�ا كان االس�تثناء الوحيد، ه�و توظيف النفط كس�الح عربي يف حرب 
1973. والذى لم يدم ألكثر من أسابيع قليلة، وهي الخطوة التي علق عليها 
أح�د املس�ؤولني األمري�كان بما معناه ان�ه "ليس من الحكم�ة أن تتباهى 

الحمالن بحالوة لحمها أمام الذئاب"!
وهو ما كان تاريخا فاصال بني عرص الرصاع العربي الصهيوني وبني عرص 
الس�الم مع إرسائيل. أو بني يس�مى عرص الثورة العربية وبني عرص الثروة 
العربية والبرتو دوالر. وانتقال قيادة الوطن العربي من مرص إىل الس�عودية 

والخليج.
باإلضاف�ة إىل ذلك يأتي تعم�ري املصارف والبنوك الغربي�ة بالثروات الطائلة 
للعائل�ة املالكة النابع�ة من عوائد النف�ط. والتي تقدر بأكث�ر من تريليون 

دوالر. وهو ما يفوق الناتج املحيل اإلجمايل للسعودية.
 ويتصف االقتصاد الس�عودي خاصة والخليجي عامة بكونه اقتصاد ريعي 
غري منتج. باإلضافة إىل ما يشاع عن قطاع كبري من مواطنيهم من كرههم 
للعم�ل واإلنتاج كقيمة إنس�انية فطرية، ما جعل بعض الخ�رباء يتنبؤون 

بمستقبل شديد البؤس لهذه املجتمعات بعد نفاذ ثروتها النفطية.
كم�ا تقدم اململكة دعم�ا إضافية لالقتص�اد الغربي من حي�ث إنها واحدة 
من أكرب األس�واق االستهالكية للس�لع الغربية بالغة الرتف والرفاهية مثل 
الطائرات الخاصة واليخوت والس�يارات الفارهة. وهو ما ينطبق أيضا عى 
صفقات الس�الح باملليارات الت�ي تكهن باملخازن وال تس�تخدمها اململكة، 

فهي ترتك مهمة حماية امنها القومي للواليات املتحدة األمريكية. 
وم�ا يرتبط بذلك من حجبها لكل ه�ذه اإلمكانيات املالي�ة واملادية الهائلة 
ع�ن القيام بأي دور حقيق�ي يف دعم قضايا العرب القومي�ة والتحررية يف 

مواجهة االنحياز والدعم الغربي الكامل إلرسائيل. 
***

وتس�اهم الس�عودية مع دول الخليج يف دعم الوج�ود األمريكي يف املنطقة 
بفتحها أراضيها للقواعد األمريكية. وقدمت خدمات ومس�اعدات ال حرص 
لها لتس�هيل مهمة قواتها يف احتالل الخليج 1991 وغزو العراق 2003 وما 

بينهما وما بعدهما وحتى اآلن. 
والس�عودية ه�ي صاحبة مب�ادرة الس�الم الت�ي اعتمدتها جامع�ة الدول 
العربية يف 2002 يف بريوت، والتي تضمنت ألول مرة التزاما عربيا باالعرتاف 

بإرسائيل إن هي انسحبت إىل حدود 1967. 
ولق�د كان للملكة باملش�اركة مع القادة الدولي�ني واإلقليميني دورا كبريا يف 
تغي�ري بوصلة الرصاع يف املنطقة من رصاع عربي صهيوني إىل رصاع س�نى 
ش�يعي. كما أنها من أهم الرعاة الرسميني واألساسيني لكل رصاع طائفي 
يف املنطقة، يف لبنان أو العراق أو س�وريا. ولقد قامت السعودية أيضا بحكم 
املصالح والتداخالت، بدور كبري يف تعويق وإفشال الجهود العربية الشعبية 

والرسمية ملقاطعة البضائع األمريكية واألوروبية يف اطار دعم فلسطني.
بل ظه�ر مؤخرا قيامها بنس�ج عالقات خاصة ومس�ترتة م�ع إرسائيل يف 
مواجهة عدوهما املشرتك املتمثل يف التطرف واإلرهاب و املقاومة، كما شهد 

بذلك رئيس الوزراء اإلرسائييل ووزير الخارجية األمريكي.
***

كم�ا كان�ت اململك�ة رأس حربة إقليمي ض�د الربيع العرب�ي. وقامت بدور 
مركزي يف إسقاط أو احتواء أو إفساد غالبية الثورات العربية.

ونجح�ت ب�إرصار وعناد ال يل�ني يف إنق�اذ الرئيس املرصي محمد حس�نى 
مب�ارك من أيدى الث�ورة املرصية ويف انتزاع الرباءة له ه�و وعائلته ورجاله 
م�ن كل التهم املوجهة اليهم، ووضعت ذل�ك عى رأس رشوطها لدعم نظام 

السيي.
***

وللمملك�ة مس�احات كبرية من الس�يطرة والنفوذ يف السياس�ات الداخلية 
والخارجي�ة لعديد من األقطار العربية الفقرية، باس�تخدام املنح واملعونات 
والقروض يف تناغم وتنس�يق تام مع مؤسسات اإلقراض الدويل تحت رعاية 

الواليات املتحدة األمريكية.
ولقد اس�تطاع أثرياؤها أن يخرتقوا العديد من األسواق العربية، والحصول 
م�ع نظرائهم من دول الخليج عى امتيازات اقتصادية خاصة ش�اركت مع 

رؤوس األموال الغربية يف رضب االقتصاديات الوطنية للشعوب العربية.
***

ورغ�م املوقف املعادي للمملكة من الفكر والثقاف�ة واإلبداع والتقدم، إال أن 
أمراءها وأغنياءها اس�تطاعوا رغم ذلك من فرض االس�تحواذ عى الحصة 
الرئيس�ية يف اإلعالم العرب�ي الفضائي و الورقي، وتصدير رس�ائل إعالمية 
تابعة ومهادنة ومضللة ومتدنية. واس�تقطاب اآلالف من النخبة اإلعالمية 
العربية. ورس�م الخطوط الحم�راء والخرضاء ملا يقال وم�ا يحظر. وإبراز 
أو حجب ما يريدوه من الش�خصيات والق�وى ومن امللفات والقضايا ومن 

األفكار والرؤى واملواقف.

حممد �سيف �لدولة

ارسار مملكة آل السعود الغامضة

فوؤ�د ح�سون



بع�د أن اعت�ذرت ع�ن ع�دم المش�اركة ف�ي 
مسلسل أحمد السقا »ذهاب وعودة«، فوجئت 
بتصريحات ينس�بها البعض إليها، رغم أن من 
مبادئه�ا عدم ال�كالم عن أي عم�ل تعتذر عنه، 
ولهذا تحمل عتاباً لبعض الصحافيين، وتكشف 
س�بب اعتذارها ع�ن ه�ذا المسلس�ل. النجمة 
السورية كندة علوش تتكلم عن المغامرة التي 
خاضته�ا، والعم�ل ال�ذي أرهقه�ا، وظهورها 

ضيفة شرف مع نجمين كبيرين. 
كما تتحدث عن هند صبري وعادل إمام وكريم 
عبد العزيز وعمرو يوسف وخالد صالح وأحمد 
الس�قا، وتعترف أن الفن�ان دائماً ما يدفع ثمن 
رأيه السياس�ي، لكنها لم تس�مح لنفس�ها أبداً 
بالهج�وم عل�ى أي زمي�ل أو حت�ى رد الهجوم 

الذي تتعّرض له.
•- ه�ذا الع�ام تش�اركين في بطولة مسلس�ل 
»العه�د«، ه�ل أن�ت مم�ن يفضل�ن البطول�ة 
الجماعي�ة أم المطلقة أم أنك من أنصار ش�عار 

لكل عمل صناعه؟
أنا مؤمن�ة أن البطولة الجماعية تغني أي عمل 
وترفع من مس�توى التمثيل والمنافس�ة فيه، 
وتك�ون األعمال التي تعتم�د عليها أقوى، وإن 
كن�ت بالطبع ال أس�تطيع تعميم ه�ذا، ولكنني 
أرى أن حّيز التحدي في مثل هذه األعمال يكون 
أكبر، والمنافسة تشتد بين باقة الممثلين الذين 
يعملون فيه، خصوصاً مع وجود أكثر من نجم 
وأكثر من ممثل قوي، وإن كنت في الوقت ذاته 
لس�ت ضد البطولة المطلقة، أنا ش�خصياً ضد 
التصنيفات، فقط أسعى إلى اختيار العمل الذي 

تتوافر فيه عوامل النجاح؛ من نص وإنتاج 
مه�م  ودور  وإخ�راج 

وبالنس�بة  وجديد، 
مسلس�ل  إل�ى 
ه�و  »العه�د« 
عم�ل تتواف�ر فيه 

الش�روط  ه�ذه 
بامتياز.

 •
- تعودي�ن في 
»العهد« للعمل 

م�ع 

معظم فريق مسلس�ل »نيران صديقة« وقبلها 
كون�ت ثنائي�اً مع خال�د الص�اوي وآخر مع 
عمرو يوس�ف، ه�ل أنت مم�ن يحبون 

العمل في إطار فريق ثابت؟
أن�ا أح�ب التغيي�ر والعمل 
مع أناس جدد، بمعنى 
خب�رات  اكتس�اب 
جديدة والتعرف 
إلى أس�اليب 

مختلف�ة 
لتعلّ�م  ا و
 ، ئ�م ا لد ا

لكنن�ي 
ف�ي 

ق�ت  لو ا
نفس�ه 

ج�د  أ
متع�ة 

خاصة في العمل مع األشخاص الذين تجمعني 
بهم كيمياء معينة، والذين حققت معهم نجاحاً 
في أعمال سابقة، من دون استغالل هذا النجاح 
وتكراره بش�كل يولّد الملل لدى المتلقي، وهذا 
ممكن أن يحدث مع ممثل أو كاتب أو مخرج أو 
حتى ش�ركة إنتاج، فهناك أشخاص تشعر بأن 
هناك أرضي�ة صلبة بينك وبينه�م من التفاهم 
واالنسجام والثقة، كما حدث مع خالد الصاوي 
ف�ي »أهل كايرو« و»على ك�ف عفريت«، وكما 
ح�دث مع عمرو يوس�ف، فبعد فيل�م »برتيتا« 
عملن�ا معاً في »نيران صديقة« و»عد تنازلي«، 
وكم�ا يح�دث اليوم عندم�ا أك�رر التجربة مع 
المؤل�ف محم�د أمين راض�ي والمخ�رج خالد 
مرعي والمنت�ج طارق الجنايني في مسلس�ل 

»العهد«، بعد نجاح تجربة »نيران صديقة«.
•- كثرت األنباء عن اشتراكك في مسلسل النجم 

أحمد السقا ثم اعتذارك عنه، أين الحقيقة؟
دعن�ي أوضح في البداي�ة طريقتي في التعامل 
، أوالً أخت�ار ما  م�ع أي دور يت�م عرض�ه عل�يَّ
يناس�بني على كافة المس�تويات، س�واء فنياً 
التصوي�ر  توقي�ت  إل�ى  باإلضاف�ة  مادي�اً  أو 
إل�ى  قدوم�ي  ومن�ذ  األخ�رى،  وارتباطات�ي 
مص�ر يعرض عليَّ س�نوياً الكثي�ر من األعمال 
وأعتذر عن ع�دد كبير منها، لكن لم يس�بق أن 
صرح�ت باعتذاري عن أي عم�ل وال بارتباطي 
ب�ه، ما لم أكن ق�د وقعت العق�د واقترب وقت 
التصوي�ر، وهذا احتراماً من�ي لصّناع كل عمل 
وإلم�كان االتف�اق مع ممثلة أخرى قد تس�بب 
لها تصريحاتي حساس�ية أو إحراج، وال أعتبر 
االعتذارات مثار اعت�زاز وفخر، فأنا أعتّز فقط 

بنجاحي في عملي والتزامي به.
وبالنس�بة إلى مسلس�ل »ذهاب وع�ودة« فأنا 
ل�م أدل ب�أي تصريح بخصوص�ه وال أدري من 
فع�ل، بالطب�ع يش�ّرفني المش�اركة ف�ي هذا 
العم�ل وعلى كافة المس�تويات، س�واء لجهة 
اإلنت�اج المحترمة المش�رفة على ه�ذا العمل 
الممثلة باألس�تاذ صادق الصباح، أو العمل مع 
نجم كبير وإنس�ان خلوق كأحمد السقا أو مع 
المخ�رج الناجح والمحترم أحمد ش�فيق، وما 
ح�دث وبكل بس�اطة أن الش�ركة عرضت عليَّ 

بطول�ة العمل النس�ائية، وعندما لم نس�تطع 
وقتها تنسيق المواعيد اضطررت لالعتذار عن 
المشروع، وأسجل من خالل مجلتكم عتباً على 
كل الصحافيين الذين ينشرون األخبار من دون 
التأكد م�ن صحتها، لم أرتب�ط حتى اآلن خالل 
ه�ذا الموس�م إال بمسلس�ل »العه�د«، وأدرس 
حالياً عروضاً أخرى ولكني لم أس�تقر على أي 
منه�ا، وكل األخبار التي نش�رت ع�ن ارتباطي 

بأعمال أخرى ال أساس لها من الصحة.
- لماذا »العهد« هو اختيارك لرمضان 2015؟ 

اخترته بس�بب عوامل عدة تشكل بالنسبة إلّي 
عناصر ثقة، أولها الس�يناريو الذي كتبه محمد 
أمين راضي، خصوص�اً أنه هنا يخوض تجربة 
جدي�دة، ف�»العهد« ينتمي إلى ن�وع الفانتازيا 
ال�ذي ل�م يط�رح كثي�راً ف�ي الدرام�ا العربية، 
ويعتمد فيه أمين راضي على األساطير والخيال 
والسير الشعبية، وثانياً وجود اسم خالد مرعي 
كمخرج كبير وطارق الجنايني كمنتج محترف، 
واس�مه م�ن أهم األس�ماء ف�ي عال�م اإلنتاج 
الدرام�ي العربي حالياً، وثالثاً المسلس�ل يضم 
فريق تمثيل مميزاً؛ حيث يشاركني البطولة كل 
من آسر يس وغادة عادل وباسل خياط وأروى 
جودة وهنا ش�يحة وس�لوى خط�اب وصبري 
ف�واز والعديد م�ن النج�وم، وباق�ي العناصر 
المهمة كمدير التصوير أحمد يوسف والمؤلف 
الموسيقي هشام نزيه، توافر كل هذه العناصر 
ف�ي أي عمل يجعله مهم�اً، باإلضافة إلى كون 
، وهو ما  الدور الذي س�ألعبه جديداً تماماً عليَّ

أعتبره تحدياً بالنسبة إلّي.
•- الع�ام الماض�ي فوج�ئ الكثي�رون بقبولك 
المش�اركة في بطولة مسلس�ل »دلع البنات«، 
أال تري�ن أنه�ا كانت مغامرة ف�ي نوعية العمل 

والجمهور ليس جمهورك التقليدي؟
ه�ي مغام�رة بالطب�ع، لكنن�ي وافق�ت عليها 
لس�ببين؛ أولهما أنن�ي لم يس�بق أن قدمت أي 
أعم�ال كوميدي�ة من قبل في مص�ر، وإن كنت 
قد قدمت أعماالً يغلب عليها الطابع الكوميدي 
سابقاً في س�ورية، أنا بطبعي أحب الكوميديا 
كثي�راً، كم�ا كنت أود كس�ر الص�ورة النمطية 
التي قد يضعني فيها بعض المخرجين؛ صورة 
الفتاة الرومانس�ية أو الحزين�ة، هذا من جهة، 
وم�ن جهة أخ�رى فالعمل يغلب علي�ه الطابع 
الش�عبي وموجه لجمهور وشريحة لم أتوجه 
إليهما من قبل، فش�كل هذا بالنس�بة لي حافزاً 
، والحمد لله  للتجري�ب في منطقة جدي�دة عليَّ
أعتبر أن التجربة كان�ت ناجحة، فالعمل حقق 
نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وقد اس�تفدت جداً من 

هذا النجاح. 
•- هل سنش�اهدك في عمل س�وري هذا العام 
أم أنك مكتفية ب�»العهد«؟ وما س�بب اعتذارك 
الع�ام الماض�ي عن مسلس�ل »ح�الوة روح« 

لشوقي الماجري؟
أكون في قمة سعادتي عندما أقدم عمالً سورياً 
إل�ى جانب العمل المصري، فالدراما الس�ورية 
لها مكانة خاصة ل�دى المتفرج العربي، وهي 
، وكنت  دراما بلدي وصاحبة الفضل األول عليَّ
حريص�ة عل�ى ه�ذا من�ذ قدوم�ي إل�ى مصر، 
وكانت آخر مشاركاتي في الدراما السورية في 
مسلس�ل »سنعود بعد قليل« مع المخرج الليث 

حجو، وكانت تجربة ناجحة وممتعة.
أما سبب اعتذاري عن مسلسل »حالوة الروح« 
الع�ام الماضي ف�كان لصعوبة تنس�يق الوقت 
كوني كنت ق�د ارتبطت بعملين في مصر، هما 
»ع�د تنازلي« و»دل�ع بنات«، وه�ذا العام لديَّ 
أكثر من عرض للمش�اركة في أعم�ال درامية 
س�ورية، لكن�ي مازل�ت أدرس ه�ذه العروض 

الختار األنسب.

مادلني طرب 
تعتذر عن زواج باإلكراه وتستعد لـ قيرصون

 
القاه�رة: إعتذرت الفنان�ة اللبنانية مادلين طبر عن المش�اركة في بطولة المسلس�ل التليفزيوني 
الجدي�د "زواج باإلك�راه" المق�رر عرضه خالل ش�هر رمضان المقب�ل. وجاء اعتذارها بعد فش�ل 
االتف�اق عل�ى التفاصيل الفني�ة والمالية بينها وبين منتج المسلس�ل محمود ش�ميس، علماً بأنها 
�َحت لتجسد ش�خصية س�يدة لبنانية تعّرضت للحرمان من أبنائها بسبب انفصالها عن زوجها  ُرشِّ
وعندما تعود لهم يختلف األبناء فيما بينهم حول عالقتهم بوالدتهم.من جهٍة أخرى، تستعد "طبر" 
لتصوير دورها في الفيلم الس�ينمائي الجديد "قيصرون" الذي يعتبر أول فيلم مصري يتم تصويره 
بالتقنية ثالثية األبعاد، حيث تش�ارك بش�خصية الكاهنة الكبرى التي تقوم بمس�اعدة فرعون في 

اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية وهي المشاهد التي سيتم تصويرها بعدد من المناطق األثرية.
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القاهرة: بعد أن ترددت شائعات مؤخرًا حول وجود عالقة حب بين الممثلة التركية "سينام كوبال" 

والممثل "كينان أميرزالي أوغلو" بطل مسلسل "القبضاي"، وسرت األخبار أن عالقتهما قد بدأت 
في ليلة رأس السنة بالحفل الذي أقامته الممثلة "برجوزار كوريل"، وتعززت الشكوك بعد أن 

التقطتهما عدسات الصحافة في منتصف ليل أمس، وذلك عندما تعدت "كوبال" السرعة المحددة لها 
فاستوقفتها شرطة المرور وتبّين أنها كانت بصحبة "كينان"، حسبما ذكر موقع Sabah التركي.
وعندما اقترب أحد الصحفين من "كوبال" ليسألها عن سبب تواجدهما معًا وأخبار العالقة بينهما، 

أجابت: لقد تم نقل زوجة الممثل "أولغون شيشمك" إلى المستشفى وهي بحاٍل حرج، لذا ذهبنا 
أنا و"كينان" و"بورشين تيرزي أوغلو" إليها ونحن اآلن في طريق العودة إلى منازلنا، ولقد أوصلت 

"بورشين" إلى منزلها قبل قليل.
ُيذكر أن "كوبال" قد انفصلت مؤخرًا عن الممثل"إبراهيم شليكول" بعد عالقة حب دامت 11 شهرًا.

القاهرة: حّلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بديلة للفنانة يسرا في لجنة 
تحكيم برنامج "نجم الشعب" المقرر عرضه الشهر المقبل على شاشة قناة 
"النهار" بعدما تعثرت قناة "المحور" في إنتاجه خالل الفترة الماضية على 

خلفية األزمات المالية المتكررة التي تمر بها.
ُيذكر أن هذا البرنامج الجديد هو فكرة الفنان الشعبي حكيم وكان قد رشح 

الفنانة يسرا لمشاركته في البداية قبل أن تعتذر وتحل مكانها "سابا" 
علمًا بأن الحملة الدعائية الجديدة للبرنامج سيتم إطالقها في غضون األيام 

المقبلة قبل موعد عرضه الذي تراهن عليه قناة "النهار" هذا وسيشارك 
الشاب خالد مع حكيم و"سابا" في اكتشاف المواهب، علمًا أنه سيعلن عن 

مشاركته رسميًا في البرنامج بوقٍت الحق.

نانيس عجرم األوىل عربيًا
 تتصدر النجمة اللبنانية نانسي عجرم قائمة اكثر مشاهير الوطن العربي حصوال علي عالمات 
اعجاب عبر صفحتها الرسمية علي موقع "فيس بوك" بعد وصولها الي 16 مليون مشترك علي 
صفحتها الموثقة، وبذلك تصبح "نانس�ي" اول نجمة في الوطن العربي تصل لهذا الرقم الكبير 

يليها المطرب المصري تامر حسني.
ويحاف�ظ "تامر" علي صدارة االرق�ام المصرية ب�15.5 مليون وص�دارة االعجاب بين النجوم 

الرجال في العالم العربي.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

مفهوم السخرية يف االعامل الفنية   !!
 ال ادري لح�د االن لم�اذا يص�ر الفن�ان العراقي على 
االنج�راف وراء تقديم او المش�اركة في اعمال تمس 
سمعة بلده امام البلدان االخرى.. وخاصة حينما كان 
يتواص�ل وهو في )غربته( ال�ى توجيه )االصفعات( 
لذل�ك الوطن الذي ترب�ى وترعرع في�ه حتى وجدناه 
يكيل الص�اع صاعين لبل�ده والبناء بل�ده.. وكل ذلك 
لق�اء ثمن مدفوع م�ن قبل جهات ال تري�د الخير لبلد 

اسمه العراق!!.
لقد حدث كل ذلك في فترة الضياع في الغربة.. ولكن 
ذات الفنان وحينما وجد نفس�ه في وضع ال يحس�د 
علي�ه خالل وص�ول )الني�ران ال�ى اذياله( عن�د تلك 
االماكن التي ش�ملها اوار الحرب.. عاد مجددا لبلده.. 
فوجوده يفتح له احضانه مجددا رغم  كل القس�اوة 

التي القاها منه وهو في الغربة..

نعم عاد الى احضان بلده ذلك )االبن العاق( وكان عليه 
ان يفه�م ان )الحرية الش�خصية( تعني عدم االعتداء 
على حرية االخرين من ابناء جلدته وعمومته.. وكان 
عليه ان يفهم ايضا انه حينما يتناول النتاجات الفنية 
الس�معية والبصري�ة ان ال يتناوله�ا وكم�ا تناوله�ا 
في الغرب�ة بكل تلك الس�خرية واالنتقاد المؤذي الن 
مثل تلك الس�خرية التي مارس�ها تعني س�لب حقوق 

االخرين.والدلي�ل ان المجتم�ع العراقي ليس جميعه 
هو الذي ال يؤمن بالحرية او يس�خر منها.. الن هناك 
من يعترف بها ويناضل من اجلها.. ويعتبر السخرية 

منها انتقاصا لحق من حقوق العراق الجديد..
وكذا الحال بالنسبة )للديمقراطية( فان هناك البعض 
يكافح من اجل تحقيقها لهذا الشعب الذي حرم منها 
لعقود .. وان السخرية منها يعني )وضع العصي في 

عجلته�ا( وبمعنى اخ�ر ان مثل تلك الس�خرية تعني 
)وأد( تلك الديمقراطية وهي في مهدها.

وعل�ى الذي�ن ع�ادوا الحض�ان وطنه�م ان يفهم�وا 
جي�دا ان م�ن حق ابن�اء الوط�ن ان يؤمن�وا بالحرية 
والديمقراطية ولكن لي�س معنى ذلك تقريب البنزين 
م�ن الني�ران حفاظ�ا على االخض�ر والياب�س كي ال 

يتحول الى رماد!!.

كندة علوش: يدفع الفنان دومًا ثمن رأيه السيايس



ل�م تكن الش�هرة أو الصي�ت وراء ه�ذا التغيير 
الج�ذري.. فهم أن�اس عرفوا وكان�وا ماضيين 
في طري�ق الش�هرة واالنتش�ار، ولك�ن الحب 
والولع والهيام، سيطر على مشاعر الفنانين..

وحت�ى يف�وزوا بمن خف�ق لهم القل�ب قرروا 
تغيي�ر الديانة واعتن�اق الدين اإلس�المي، أمال 
في قرب ورض�ا الحبيب..لقد رفعوا ش�عار أن 
الدي�ن واختياره ش�ئيا خاص�ا وعالقة خاصة 
ج�دا بي�ن الف�رد ورب�ه ..)فالدين لل�ه ( ولكن 
السينما والتألق وإثبات الذات وإظهار المواهب 

والكفاءات أمر متاح للجميع.
إشهار عمر الشريف إسالمه

ومن أش�هر تلك القص�ص التي هزت الوس�ط 
الفني ألنها حدثت في الخمسينينات من القرن 
الماضي تلك القصة األشهر، والتي بدأت بقصة 
الح�ب بين الفنانة الراحلة فاتن حمامة والنجم 
العالمي عمر الش�ريف ..عندم�ا جمعهم الحب 
..هام به�ا اثناء فيلم )صراع ف�ي الوادي ( من 
إخراج يوس�ف ش�اهين.. ولكن كان�ت العقبة 
إلتمام الزواج وترجمة تلك المش�اعر الجياشة 
هي اخت�الف الديان�ة بينه وبين م�ن حفق لها 
قلبه ..لم يتردد)ميش�يل ش�هلوب(،وهذا اس�م 
الحقيق�ي للفن�ان عم�ر الش�ريف في إش�هار 
إسالمه ..ففي عام 1955 وعندما بلغ 23 عاما 
أش�هر إس�المه ليتم زواجه من فات�ن حمامة 
ولتصبح هذه الزيجة من أشهر زيجات الوسط 

الفني.
زواج تحية كاريوكا ..

كانت مازالت تحبو في أولى خطواتها..تتلمس 
الخط�ي ..وقعت ف�ي حب انطون�ي نجيب ابن 
ش�قيقة الراقصة بديعة مصابني ..ارتبطا معا 
..وكان�ت النهاي�ة الطبيعية له�ذه العالقة هي 

ال�زواج، مما جعل من كاري�وكا أن تصمم علي 
تغيي�ر ديانته مس�بقا ..وق�د كان فقد س�ارع 
نجيب بإش�هار إسالمه ويتزوج من حبيبته، إال 

أن هذه الزيجة لم تستمر طويال.
زواج سمراء النيل )لبني عبد العزيز (

ش�اهدها أول مرة في بيت أبيه�ا ..لفتت نظره 
.أعج�ب بها ..تعلق بعيونها الس�احرة ..عرض 
عل�ي والدها الزواج منها .كان الش�يء الغريب 
الذي أدهش الجميع هو موافقة لبنى عبد العزيز 
بهذه السرعة ..فقد كان فارق السن كبيرا ..لقد 
أحبت فيه األس�تاذ والمعلم ..تزوجا بعد إشهار 
إس�المه .. تبناها كمنتج كبير .أنتج لها العديد 
م�ن األفالم .م�ا جعلها تكون على أول س�اللم 

المج�د وأصبحت عب�د العزيز في ه�ذه الفترة 
ف�ي أوج تألقه�ا .قامت ببطولة أش�هر األفالم 
ووقفت أمام كبار النجوم في أفالم ..الوس�ادة 

الخالي�ة ..أنا حرة ..غرام األس�ياد .عروس 
النيل ..رس�الة م�ن ام�رأة مجهولة بعد 

فترة من الوقت شعرت عبد العزيز أن 
تعلقه�ا ب�ه لم يكن حبا ب�ل هو من 

باب رد الجميل لمن ساندها ودعم 
مشوارها ما جعل من االنفصال 

أن يكون الحل الوحيد.
زواج سميرة 

أحمد من 
المنتج 

صفوت
أحبه�ا المنت�ج والمصور ..وأول م�ن عمل في 
توزي�ع الفيديو المنتج صف�وت غطاس وحتي 
يت�م ال�زواج أعل�ن غط�اس لبنان�ي الجنس�ية  
إس�المه ليت�زوج بالفع�ل م�ن س�ميرة أحمد 
.ويكون�ا معا ثنائي�ا فنيا ناجحا فق�د أنتج لها 
العدي�د م�ن األعمال الت�ي وضعته�ا علي قمة 

النجومية
منير مراد يغير من ديانته

كان�ت س�هير البابل�ي بمرحه�ا وش�خصيتها 
الجذاب�ة محط أنظار للكثيري�ن الكل يحاول أن 
يتقرب منها، ويطلب ودها..ولكنها أحبت منير 
مراد الش�قيق األصغر للفنان�ة الراحلة قيثارة 

الطرب ليلي مراد كان يعتنق ديانة اليهودية. 
ح�اول في ب�ادئ األم�ر إقناعها بالع�دول عن 
ش�رطها وه�و تغيي�ر ديانته م�ن أج�ل إتمام 
ال�زواج ولكن�ه فش�ل في ذل�ك ليرض�خ لألمر 
الواقع ويتم الزواج ويعيش�ا أسعد أيامهما، إال 
أن الغيرة تدب بينهما. ويكون االنفصال بينهما 

لرغبة الطرفين. 

 

حسن يوسف يتصدى للتطرف يف "دنيا جديدة"
 

    القاهرة: احتفل الفنان القدير حس�ن يوس�ف ببدء تصوير مسلس�له الجديد "دنيا جديدة" والذي ينافس 
م�ن خالله بالدراما في ش�هر رمضان المقبل.المسلس�ل الذي يش�ارك في بطولته مجموع�ة من الفنانين 
الشباب منهم محمد نجاتي، نرمين ماهر، كريم كوجاك، وعمر حسن يوسف يضم أيضا فتوح أحمد، سامح 
الصريط�ي، وأحمد خلي�ل، "دنيا جديدة" من تأليف مصطفى محرم وإخراج عصام ش�عبان. وتدور أحداثه 
في حي المنيل بوسط القاهرة من خالل العالقة بين موظف بالمعاش وأسرته المكونة من زوجته وأبنائه 
الش�باب، وبين أس�رة اخرى كانت تعيش في الحي لكنها س�افرت إلى الخليج منذ س�نوات طويلة وعادت 

بأفكار متطرفة، حيث يتصدي ألفكارهم الفنان حسن يوسف.
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قالت الفنانة سلوى محمد على، في تصريح خاص 
لـ"صدى البلد"، إنها سعيدة بردود األفعال التى 

جاءتها على دورها فى مسلسل "سيرة حب" 
بطولة سيرين عبد النور وخالد سليم ومكسيم 
خليل. وأضافت علي أن دور مريضة السرطان 

كان صعبا جدا عليها، وأدخلها فى حالة كآبة 
لمدة عام كامل.من ناحية أخرى، تشارك 

"سلوى" فى بطولة فيلم "الليلة الكبيرة" وسط 
حشد كبير من النجوم، والفيلم من تأليف أحمد 

عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

بيروت: أعلن المخرج طارق فريتخ عن تعامله مع الفنانة اللبنانية 
هيفاء وهبي في برنامج تلفزيون واقع، يرصد من خالله وبكاميرته 

يومياتها وتحركاتها بضيافة أهم الشخصيات العالمية. وعّبر 
عن سعادته بالتعامل معها مؤكدًا أن البرنامج سيشكل مفاجأة 
من العيار الثقيل للجمهور، كما سيكشف عن جوانب وتفاصيل 

في شخصية هيفاء الفنانة واإلنسانة ال يعرفها أحد، وذلك بإدارة 
شركة World Music Production التي يتولى إدارتها مع 

رجل األعمال المصري مصطفى سرور.
 ET ُيذكر أن فريتخ أعلن عن هذا العمل في لقاٍء خاص مع برنامج
بالعربي الذي زاره في منزله وفي االستوديو الخاص به في الواليات 

المتحدة األمريكية.

القاهرة: قررت الفنانة السورية الشابة وعد 
البحري تسجيل أغنية جديدة ستطرحها بالتزامن 

مع احتفاالت "عيد الحب" في منتصف الشهر 
الجاري. واستقرت على أغنية "وانت معايا" التي 

كتب كلماتها أحمد الجندي ولحنها مدين وقام 
بتوزيعها أسامة عبد الهادي، حيث ستقوم 

بتسجيلها خالل األيام المقبلة على أن ُتطرح عبر 
أثير اإلذاعات المختلفة قبل عيد الحب بوقٍت 

قصير، وتقوم بإنتاجها شركة "مزيكا"، فيما لم 
يتقرر بعد ما إذ كان سيتم تصويرها بطريقة 

الفيديو كليب أم ال.

آيتن عامر تواصل  البيوت أرسار باستديو املغريب
 

تس�تأنف الفنانة آيتن عامر حالياً تصوير مش�اهدها في مسلس�ل "البيوت أس�رار" باس�توديو 
"المغرب�ي"، حيث انتهت من ثلث دورها في العمل، الذي تش�اركها بطولته س�لوى خطاب، هنا 

شيحة، شيرين عادل، نسرين أمين، وناهد السباعي، وإخراج كريم العدل.
ومن ناحية أخرى أوش�كت "آيتن" على االنتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "الليلة الكبيرة"، 
حيث يتبقى لها أربعة أيام تصوير فقط، ويش�اركها البطولة س�ميحة أيوب، ياس�ر جالل، وائل 
نور، عمرو عبد الجليل، أحمد رزق، أحمد بدير، محمود الجندي، سوس�ن بدر، وتأليف أحمد عبد 

الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

مفهوم السخرية يف االعامل الفنية   !!
 ال ادري لح�د االن لم�اذا يص�ر الفن�ان العراقي على 
االنج�راف وراء تقديم او المش�اركة في اعمال تمس 
سمعة بلده امام البلدان االخرى.. وخاصة حينما كان 
يتواص�ل وهو في )غربته( ال�ى توجيه )االصفعات( 
لذل�ك الوطن الذي ترب�ى وترعرع في�ه حتى وجدناه 
يكيل الص�اع صاعين لبل�ده والبناء بل�ده.. وكل ذلك 
لق�اء ثمن مدفوع م�ن قبل جهات ال تري�د الخير لبلد 

اسمه العراق!!.
لقد حدث كل ذلك في فترة الضياع في الغربة.. ولكن 
ذات الفنان وحينما وجد نفس�ه في وضع ال يحس�د 
علي�ه خالل وص�ول )الني�ران ال�ى اذياله( عن�د تلك 
االماكن التي ش�ملها اوار الحرب.. عاد مجددا لبلده.. 
فوجوده يفتح له احضانه مجددا رغم  كل القس�اوة 

التي القاها منه وهو في الغربة..

نعم عاد الى احضان بلده ذلك )االبن العاق( وكان عليه 
ان يفه�م ان )الحرية الش�خصية( تعني عدم االعتداء 
على حرية االخرين من ابناء جلدته وعمومته.. وكان 
عليه ان يفهم ايضا انه حينما يتناول النتاجات الفنية 
الس�معية والبصري�ة ان ال يتناوله�ا وكم�ا تناوله�ا 
في الغرب�ة بكل تلك الس�خرية واالنتقاد المؤذي الن 
مثل تلك الس�خرية التي مارس�ها تعني س�لب حقوق 

االخرين.والدلي�ل ان المجتم�ع العراقي ليس جميعه 
هو الذي ال يؤمن بالحرية او يس�خر منها.. الن هناك 
من يعترف بها ويناضل من اجلها.. ويعتبر السخرية 

منها انتقاصا لحق من حقوق العراق الجديد..
وكذا الحال بالنسبة )للديمقراطية( فان هناك البعض 
يكافح من اجل تحقيقها لهذا الشعب الذي حرم منها 
لعقود .. وان السخرية منها يعني )وضع العصي في 

عجلته�ا( وبمعنى اخ�ر ان مثل تلك الس�خرية تعني 
)وأد( تلك الديمقراطية وهي في مهدها.

وعل�ى الذي�ن ع�ادوا الحض�ان وطنه�م ان يفهم�وا 
جي�دا ان م�ن حق ابن�اء الوط�ن ان يؤمن�وا بالحرية 
والديمقراطية ولكن لي�س معنى ذلك تقريب البنزين 
م�ن الني�ران حفاظ�ا على االخض�ر والياب�س كي ال 

يتحول الى رماد!!.

احلب يحطم القيود اأمام حلم الزواج
مشاهري يغريون ديانتهم من أجل فنانات

شيامء عيل تعتزل الفن بعد الزواج 
فج�أة وبدون مقدمات أعلنت الممثلة ش�يماء علي عن عقد قرانه�ا واعتزالها الفن عبر 
حسابها في االنستقرام اليوم بعد مشوار فني استمر 15 عاما قدمت فيه أعماال درامية 
ومس�رحية عدة.وقالت عبر حس�ابها "  الحمدلل�ه الذي بنعمته تت�م الصالحات تم عقد 
قران�ي  واش�كر كل زمالئ�ي واخواني الل�ي هنأون�ي ، المتزوجين الله يس�عدهم واللي 
مومتزوجي�ن الفال لكم يا رب الله يهنيكم ويحق�ق امنياتكم "وخاطبت جمهورها قائلة 
: الحي�ن ص�ار وقت الراحة ووقت أهل�ي، أحبكم وايد وأتمنى صورة ش�يماء الحلوة تظل 
ذك�رى جميل�ة عندكم."وانهالت عليها التهان�ي والتبريكات م�ن كل جمهورها وزمالئها 
وصديقاتها في الوس�ط الفني، الجدير بالذكر أن ش�يماء خرجت من تجربة زواج فاش�لة 
منذ خمس�ة أشهر فقط وأعلنت حينها إنها التفكر بتكرار التجربة.والمعروف أنها تصور 

أخر أعمالها التلفزيونية وس�يكون العمل آخر إطاللة لها على الشاش�ة حيث سيعرض 
في رمضان المقبل .

سرييناي ساريكايا 
تدعم مرضى الرسطان بريع إعالن

 
القاهرة: قامت الممثلة التركية "س�يريناي س�اريكايا" بطلة مسلس�ل "مد جزر" بدعم جمعية "حياة بدون سرطان"، وذلك من 

خالل قمصان تحمل صورتها من ماركة Mavi التي أصبحت الوجة اإلعالني لها منذ أربعة أش�هر، علماً أنها المرة األولى التي 
تحمل هذه الماركة صورة الوجه اإلعالني لها حسبما ذكر موقع Medyafaresi التركي.

هذا وأعلنت "س�اريكايا" أن الربح العائد من مبيعات تلك القمصان س�يذهب كتبرع لجمعية "حياة بدون سرطان"، وذلك 
كمساهمة منها في دعم مرضى السرطان في تركيا. والجدير بالذكر هو أن هذا العمل الخيري قد نال إعجاب الكثيرين 

من متابعي "ساريكايا" عبر صفحتها على إنستغرام" الذين ذكروا بمعظمهم أنهم سيكونون أول 
المساهمين بتلك الحملة.

 أيمن هبجت قمر: مطالب املبدعني ستنفذ 

  القاهرة: كشفت شركة Arabian Rights عن مالمح التطبيق اإللكتروني الذي سُيطرح عبر اإلنترنت 
خ�الل األيام المقبلة ليضم�ن حقوق األداء العلني لصّن�اع األغاني باإلضافة إلى 

طريق�ة مراقبة القن�وات التليفزيونية م�ن أجل تحصيل ح�ق األداء العلني 
لصّناع األغنية.

حيث كشف الشاعر أيمن بهجت قمر عن المزيد من التفاصيل حول تحركات 
الش�ركة خالل الفترة المقبلة والجهود المبذولة إلستعادة حقوق المؤلفين 

والملحنين والموزعين. ورغم الخالف في طريقة التعامل بين المنتج محسن 
جابر وشركة Arabian Rights التي يديرها أيمن بهجت قمر إال أن األخير أكد 
أن الفكرة جاءت من خالل نقاش بينه وبين محسن جابر من أجل معرفة اآللية 
التي يتم من خاللها متابعة عرض األعمال على القنوات المختلفة، مشيراً ألن 

الشركة تحصل على 5 % كعمولة لها من أجل اإلنفاق على نشاطتها.
وأوضح أنهم أصبحوا يمتلكون قاعدة بيانات تضم 10 آالف أغنية تمثل أرشيف 
الفناني�ن وتم تس�ليمها ل�وزارة الثقافة ليكون لديها نس�خ م�ن اإلنتاج الفني 

للمغني�ن، مش�يراً ألن البرامج التي يتم اس�تخدامها لمراقبة القن�وات المتعاقد 
معه�ا مرتبطة بحس�اب النس�بة الت�ي يحصل عليه�ا كل صانع عمل كل ش�هر، 
حيث يتم توزيع النس�بة وفقا لع�دد مرات العرض واإلذاعة والتي يتم حس�ابها 
تلقائيا وبش�كل الكتروني وتحديد المبالغ التي يتم تحصيلها من كل قناة وأوجه 

توزيعها.



- انتق�د الش�اعر الس�وري أدونيس غياب 
الحداث�ة العربية رغم كل اإلنج�ازات التي 
حققه�ا الكت�اب والمبدع�ون الع�رب في 
جميع الميادي�ن مؤكدا أن هذه الحداثة لن 

تتحقق إال إذا تغير مسار الفكر والعقل.
ودعا أدونيس إلى "القطيعة" مع الموروث 
الس�نين  مئ�ات  م�ن  المتراك�م  الثقاف�ي 
واليقينيات التي يقوم عليها التراث العربي 
من خالل إحياء البحث والتساؤل والتفكير 

للوصول إلى ما يمكن أن نسميه حداثة.
وف�ي ن�دوة بعن�وان )نحو خط�اب ديني 
جديد( مساء األربعاء في معرض القاهرة 
الدولي للكتاب قال "األطروحات واألفكار 
والقطائع التي حدثت بدءا من القرن الثاني 
الهجري )الثامن الميالدي( وبشكل خاص 
في بغ�داد أكثر ج�رأة وأكثر عمق�ا وأكثر 

جذرية من أطروحاتنا المعاصرة اليوم."
وطرح أدونيس تس�اؤالت بشأن ما يجري 
ف�ي المنطق�ة العربي�ة حالي�ا م�ن عنف 
وصراعات قائال "ما هو المشروع العربي 
الي�وم للوقوف في وج�ه التطرف الديني؟ 
أين هو؟ ماذا تق�دم األنظمة؟ .. والجواب 

ليس لدينا أي مشروع."
وأضاف أن على البش�ر الذين يعيشون في 
هذه المنطقة الفريدة م�ن العالم في دول 
مثل مصر وس�وريا والعراق التي أسهمت 
في صن�ع الحضارة البش�رية مس�ؤولية 

أمام التاريخ وأمام اآلخر.
ول�د عل�ي أحمد س�عيد إس�بر ف�ي 1930 
ف�ي قري�ة قصابي�ن التابع�ة لمدينة حلب 
في س�وريا واتخذ اس�م )أدوني�س( تيمنا 

بأسطورة أدونيس القديمة.
وع�ن الحداث�ة والدي�ن ق�ال "ال يوجد ما 
يسمى تجديد للدين. فكل تجديد للدين هو 
دين جديد لكن يمكن أن نغير تأويلنا للدين. 
كل تأوي�ل ه�و تقويل للنص. ن�أول النص 
أي نف�رض عليه أن يقول ش�يئا مختلفا.. 

فالتأويل تقويل."
وأضاف "أي نص مهما كان عظيما إذا مر 
ف�ي عقل صغير فإن هذا النص يصغر وإذا 
مر في عق�ل كبير فهذا النص على العكس 

يكبر."
وتاب�ع قائ�ال "ليس هناك إس�الم حقيقي 
وإس�الم غير حقيقي إنما ق�د يكون هناك 

مس�لمون معتدلون ومسلمون متطرفون 
تبعا لقراءاتهم وتأويالتهم .. لكن اإلسالم 

واحد."
لك�ن أدونيس ل�م يكتف بالنقد وتش�ريح 
للمنطق�ة  والمعرف�ي  الثقاف�ي  الواق�ع 

العربية بل عرض نواة مش�روعه الخاص 
للحداث�ة العربية. ولخ�ص رؤيته في أربع 

نقاط.
ق�ال "أول قطيع�ة يج�ب أن تق�وم ف�ي 
الثقاف�ة العربي�ة الراهن�ة ه�ي القطيعة 
مع القراءة الس�ائدة للدين وقراءة جديدة 
للدي�ن" تفصل كام�ال بين الدي�ن والدولة 

"ألن اإلسالم رسالة وليس دولة".
وأض�اف "لي�س هناك أي ن�ص ينص على 
أن اإلس�الم دول�ة أو عل�ى أن الدي�ن دولة 
والرس�ول تحدث في جميع األش�ياء حتى 
ف�ي األش�ياء الخصوصية لإلنس�ان الفرد 
لكن�ه ل�م يتحدث م�رة واحدة ع�ن الدولة 

اإلسالمية التي يجب أن تقام."
وعن النقط�ة الثانية قال "يجب أن تنش�أ 
جبه�ة مدني�ة علماني�ة عل�ى المس�توى 
العرب�ي تك�ون ش�كال جدي�دا م�ن انتقاد 
الم�وروث وإع�ادة النظر فيه والتأس�يس 
لقي�م جدي�دة وعالق�ات إنس�انية جديدة 

والمجتمع الجديد."
وتابع "النقطة الثالثة.. هي تحرير الثقافة 
العربي�ة من الوظيفية. كل ش�ىء من أجل 

الثقاف�ة لكن الثقافة ه�ي من أجل الحرية 
.. مزيد من الحرية مزيد من المعرفة مزيد 

من انفتاح اآلفاق."
وختم بقول�ه "النقطة الرابعة.. ال مفر لنا 
من الديمقراطية ألنه ب�دون الديمقراطية 

ال حرية وال حقوق وال مساواة."
والق�ت الندوة إقباال جماهيري�ا كبيرا من 
للكت�اب  الدول�ي  القاه�رة  رواد مع�رض 
الذين تراصوا على أرض القاعة الرئيس�ية 
للن�دوات لالس�تماع إل�ى أدوني�س بعد أن 
امت�أت المقاع�د ع�ن آخره�ا بعش�رات 
الباحثي�ن والنق�اد والمبدعي�ن ومتابعين 

للشأن الثقافي.
واألربع�ون  السادس�ة  ال�دورة  وب�دأت 
لمعرض القاه�رة الدولي للكت�اب في 28 
يناي�ر كان�ون الثان�ي وتس�تمر حت�ى 12 
فبراير شباط بمشاركة 840 ناشرا من 26 

دولة عربية وأجنبية.
وتتخ�ذ دورة ه�ذا الع�ام ش�عار )الثقافة 
والتجدي�د( كم�ا تتخ�ذ من اإلم�ام محمد 
عب�ده ش�خصية المع�رض باعتب�اره أحد 
رواد التجديد والتنوير في العصر الحديث.

�سناء عرفة

أص�درت مكتب�ة اإلس�كندرية طبع�ة جديدة م�ن كتاب 
للمفك�ر  النهَض�ة«  وُش�ُروط  الحَض�ارة  »ُمش�ِكالُت 
اإلس�المي الكبير مالك بن نبي، وذلك في إطار مش�روع 
)إعادة إصدار مختارات من التراث اإلسالمي الحديث في 
القرنين الثالث عش�ر والرابع عش�ر الهجريين/التاس�ع 

عشر والعشرين الميالديين(.
ويع�د اختي�ار القرني�ن الثال�ث عش�ر و الراب�ع عش�ر 
الهجريين-على وج�ه الخصوص- رغبًة من المكتبة في 
تصحيح االنطباع الس�ائد بأن اإلس�هامات الكبيرة التي 
قام به�ا المفكرون والعلماء المس�لمون قد توقفت عند 
فترات تاريخية قديمة، ولم تتجاوزها.. حيث إن الحقائق 
الموثقة تش�ير إلى غير ذلك، وتؤك�د أن عطاء المفكرين 
المسلمين في الفكر النهضوي التنويري إنما هو تواصل 
عب�ر األحق�اب الزمنية المختلف�ة، بما في ذل�ك الحقبة 

الحديثة والمعاصرة التي تشمل القرنين األخيرين.
 ومال�ك ب�ن نب�ي.. ه�و أح�د أنب�غ المفكري�ن الع�رب 
والمس�لمين، ولد عام 1905م في مدينة قسنطينة شرق 
الجزائ�ر، وواجه في طفولته ظروفاً صعبة للغاية، منها 
ضع�ف بص�ره، الذي عانى بس�ببه ط�وال فت�رة تعليمه 
ف�ي المدرس�ة، ثم س�افر إلى فرنس�ا - ف�ي تجربة غير 

موفق�ة - بمجرد حصوله على ش�هادة الثانوية العامة، 
فع�اد واش�تغل متطوعاً ف�ي المحكمة الش�رعية، وبعد 
أربع س�نوات عاد إلى فرنسا الستكمال دراسته، وتخرج 
مهندس�اً كهربائياً م�ن معهد البوليتيكني�ك عام 1935م 
وفش�ل في الحصول على عمل مالئم في فرنس�ا فتوجه 

إلى مصر.
كان هاجس الدراس�ة األزهرية يسكن مالك بن نبي، وقد 
تعم�ق فيه�ا، وكانت البداية ف�ي ذلك عند اس�تقباله في 
باريس وفداً من علماء األزهر، جاء إلى جامعة السوربون 
إلعداد ش�هادات الدكتوراه، وكان مالك بن نبي يّطلع من 
خالله�م على أحوال الش�رق الفكرية و السياس�ية، كما 
كان يعلمهم الفرنس�ية. ويعتبر مالك بن نبي نفس�ه أحد 
أعضاء حركة اإلصالح.يلخص كتاب »ش�روط النهضة« 
المش�روع الفك�ري لمالك ب�ن نبي، هذا المش�روع الذي 
ينظر إلى ظاهرة االستعمار كمعوق للنهضة، من منطلق 
ذاتي ش�جاع، يحمل النفس مس�ئوليتها، فيق�ول مالك: 
»لكي ال نكون مس�تعمرين يجب أن نتخلص من القابلية 
لالس�تعمار«، إذ يؤمن بأن تصحيح ال�ذات وبناءها، هو 
المدخ�ل الرئيس ألية نهضة. ويش�ير ف�ي مقدمة كتابه 
إل�ى محورية الفك�رة الدينية في صناع�ة التاريخ، وفي 
التغيير االجتماعي، حيث يتض�ح لقارئ الكتاب أن مالك 
ب�ن نبي يبدو فيه كعالم اجتم�اع، متملك ألدوات التحليل 

االجتماعي، وعلى دراية واسعة بتفاصيل 
المعرف�ة  و  االجتماعي�ة  العالق�ات 

التاريخية في جزئياتها وكلياتها.  
قس�م مالك ب�ن نب�ي كتابه إل�ى بابين 
»الحاض�ر  بعن�وان  األول  رئيس�يين: 
بعن�وان  والثان�ي  والتاري�خ«، 
األول  الباب  »المس�تقبل«، واس�تهل 
بأنش�ودة رمزية عبارة عن رس�الة 
إل�ى صديق، يؤك�د فيه�ا أن طريق 
النهض�ة يك�ون بانتص�ار األفكار، 
والتح�رر م�ن مش�كالت التخل�ف 
و الجه�ل. وفي الب�اب الثاني من 
الكتاب يرسم مالك بن نبي طريقاً 
المس�ار  وتصحيح  للمس�تقبل، 
واليقظ�ة  النهض�ة  أج�ل  م�ن 
واإلصالح. وهنا فإن مصطلح 
»الحضارة« هو أكثر المفاهيم 
رواج�اً في مش�روع مالك بن 
نب�ي.. حتى أصب�ح يعرف به 
من دون غيره من المفاهيم 

المتداولة في ذلك الوقت.

أدونيس: املرشوع العريب عاجز عن الوقوف يف وجه التطرف

مالك بن نبى.. مشكالت احلضارة.. ورشوط 
النهضة
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الكتابة الكسيحة واألمية املعارصة
      هيثم ح�سني 

أين إختفى القراء؟
النصيحة الش�هيرة التي نصح بها أحد الحكماء 
ام�رأ طل�ب من�ه أن يدلّ�ه على طريق�ة ليصبح 
ش�اعرا مجي�دا، تمّثل�ت في وج�وب حفظ ألف 
بيت من الش�عر، ول�م تنتِه عند ذل�ك، بل بعد أن 
حفظ الطالب ما طلب منه عاد وقال إّنه قد عمل 
بالنصيح�ة، فكانت التتّمة م�ن الحكيم للطالب 
بوجوب نسيان تلك األبيات األلف التي حفظها.

أّم�ا كيف يتّم النس�يان وقد ترّس�خ المحفوظ، 
فهن�ا هو العمل. هنا يكون ل�ّب التراكم الثقافّي 
الق�راءة  دور  ويأت�ي  والقرائ�ّي،  والمعرف�ّي 
الواعية، بحيث تك�ون منهال لتجديد الفكر، ذلك 

أّن للفكر دورة حياة متكاملة.
ال  اإلنس�ان  “إّن  القائل�ة  الفلس�فّية  الحكم�ة 
يس�تطيع أن يس�تحّم في مياه النه�ر مّرتين”، 
إش�ارة إلى ضرورة تجديد مناب�ع الفكر، وعدم 
االكتفاء بما يمكن أن ينَعت من باب التس�خيف 
ب�”االجترار الفكرّي”، و”االجترار األس�لوبّي”، 
وم�ا بينهم�ا من إش�كالية تك�رار الس�ابق في 
أردي�ة يفترض أّنه�ا معاصرة، لكّنه�ا ال تحمل 
أّي جدي�د أو تجديد، ب�ل تعيد ترقي�ع المهترئ، 
وتلملم ش�تات المنثور، وتحاول إس�عاف الذات 
بنث�ار األف�كار التي تتس�ّطح بعد تق�ادم العهد 
عليه�ا، ودخوله�ا نف�ق المهج�ور والمتحّجر.
تثير اإلحصائّيات المعلنة عن القراءة في العالم 
العربّي ض�رورة إطالق صّفارات اإلنذار لتفادي 
الهاوية المحّتمة، ذلك أّن هناك ش�عورا متناميا 
بعدم ج�دوى القراءة والمطالع�ة، أو أّنها باتت 
من أفعال الماض�ي الظريفة، وأّن الواقع فرض 

مقتضيات جدي�دة توافق التط�ّور الحاصل في 
وسائل االّتصال.

ظواهر خطيرة
ال يخفى أّن الش�ريحة الكب�رى في المجتمعات 
العربّي�ة ال تقرأ، بحي�ث أّن الكتاب أصبح غريباً 
ل�دى كثير م�ن المتعلّمين، وَمن يفت�رض أّنهم 
أكاديمّي�ون أو خّريج�ون جامعّي�ون، وتراه�م 
يكتفون بانش�غاالتهم الحياتّية والعملّية، بعيدا 
عن تخصيص س�اعات أو دقائ�ق قليلة للقراءة 
التي من ش�أنها إع�ادة تأهي�ل الدواخل، بحيث 
تساهم في التهدئة والتعريف بالتخّبطات بعيدا 
ع�ن االنزالق خلفه�ا أو التهافت وراء الس�راب 
ال�ذي تنتج�ه الدعاي�ة للمنتجات االس�تهالكّية 
فقط.الشريحة الكبرى في المجتمعات العربية 
ال تقرأ، بحيث أن الكتاب أصبح غريبا حتى لدى 

المتعلمين، واألكاديميين
الحدي�ث عن عزوف كثير من الناس عن القراءة 
قد يورد في س�ياق االنشغال بالبحث عن لقمة 
العي�ش، وأّن القراءة تحتاج إل�ى أجواء هادئة، 
ونفس�ّية مرتاح�ة وذه�ن خال من المش�اكل، 
ويت�أّزم الحدي�ث أكث�ر ف�ي الواق�ع حي�ن يتّم 
توصيف�ه بأّنه يحجب الرؤية ويبعد عن الكتاب، 
ويجبر على الس�ير في أّمية معاص�رة، قوامها 
أش�خاص يتقن�ون الق�راءة والكتاب�ة، لكّنه�م 
يكره�ون الق�راءة، أو ال يطيقونه�ا، أو أّنهم ال 

يجدون أّي مبّرر أو دافع لها.
لع�ّل الحديث عن مس�تقبل الكتاب يثير حفيظة 
المتأّمل في الواقع، ويبعث على حيرة حين يتعلّق 
األمر بَمن يفترض أّنهم أدباء وكتاب ومبدعون.
مع انتشار وسائل التواصل االجتماعّي، انتشرت 
معها ظاهرة خطيرة على األدب واإلبداع، تمّثلت 

في االكتفاء بالمطالعات الفيسبوكّية، أو قراءة 
سريعة للعناوين، واالكتفاء بأخبار موجزة، ثّم 
االنتق�ال إلى غيرها، وهكذا في سلس�لة أش�به 
م�ا تك�ون بدّوامة منش�ورات ال تتج�اوز بضع 
جم�ل، والت�ذّرع بمق�والت وحكم م�ن قبيل أّن 
“البالغ�ة في اإليجاز”، بحيث ال يهّم اس�تخدام 
المثل أو إي�راده في غير موضعه، طالما أّنه يتّم 
تطويعه ليخدم غاية بعينه�ا، وهي التهّرب من 
اس�تحقاق الق�راءة، أو اختالق م�ا يجّمل ذلك، 
ولو كان من باب التحاي�ل على الذات.لو اقتصر 
األمر على مس�تخدمي وسائل التواصل الذين ال 
يقّدمون أنفس�هم أدباء أو روائّيين أو ش�عراء، 
لكان األمر أبسط، ولكانت المصيبة أهون، لكن 

ما يجري هو أّن هناك َمن يظّن نفس�ه روائّيا أو 
أديبا، ويعّرف بنفس�ه على هذا األساس، ويدعم 
ذلك ب�أّن له أعماال منش�ورة، وأّن هناك صحفا 
نش�رت له وكتب�ت عن نتاجه، يك�ون أكثر بعدا 
عن القراءة من متصّفح الفيس�بوك الذي يروم 
تبدي�د المل�ل، وس�ّد الف�راغ، دون أن يزع�م أّي 
مزاع�م أدبّية تّدع�ي الف�رادة والتمّيز.قد يكون 
الش�عر أكثر جنس أدبّي يتّم الفتك به في فضاء 
العالم االفتراضّي، ذلك نظرا للمفاهيم الخاطئة 
التي تحيط به، وم�ا يصاحب التعريف من لَبس 
وإيه�ام، فأغلب م�ا قد يكتب�ه الفيس�بوكّي أو 
ينشره من منش�ورات، قابل لديه للتصنيف في 
خان�ة الش�عر، ويتع�ّزز الوهم م�ع اإلعجابات 

المتهاطل�ة، ويكون اإليهام أخطر بالنس�بة إلى 
بع�ض َمن يعتبرن أنفس�هّن ش�اعرات، وإن لم 
تكن لهّن أّية معرفة مسبقة بالشعر ومدارسه، 
وال بأّي تراكم علمي أو ثقافي أو معرفّي في هذا 
الحقل.وقد شّجع األمر كثيرا من الفيسبوكّيين 
على نش�ر منشوراتهم كأش�عار أو شذرات في 
كت�ب، طالما هناك فوضى في المعايير، وغياب 

للحّد األدنى من المسؤولّية األدبّية.
حي�ن تقرأ رواية يظهر لك أّن كاتبها اعتمد على 
اقتباس�ات فيس�بوكّية، يعيد ال�دوران في فلك 
الذات، ال يس�تطيع الخروج من قيده الشخصّي، 
يسترجع تجاربه كبطل أوحد في فضاء ال يسعه، 
فه�ذا إي�ذان باغتي�ال الجن�س األدب�ّي، وتمثيل 
بالرواية وتش�ويه لها، وما يدعم هذا الوهم هو 
االصطالح الفضف�اض القاب�ل للتأويالت، وما 
يمك�ن إدراجه بين دّفتي كت�اب، وإلصاق صفة 
الرواي�ة به. أو في حالة الش�عر توصيفه بالنثر 

أو قصائد “الهايكو”.
الغد المفخخ

يب�دو أّن التنّدر يبلغ ذروت�ه مع أناس يتهافتون 
على عالم النشر بغية تصدير األسماء باأللقاب، 
دون تجّش�م عناء المتابعة والق�راءة والبحث، 
ثّم النظر إلى َم�ن يقرأ كقادم من عصور غابرة 
أو خارج من كه�وف المكتبات المهجورة، وقد 
يظهر َمن يشفق عليه لتضييعه الوقت بالقراءة، 
وهذا ما ين�ذر بظهور فئة من أدباء ال يقرؤون، 

أو ُكّتاب يكرهون القراءة.
الكات�ب ال�ذي ال يق�رأ يب�دو كبائ�ع األلبس�ة 
المس�تعملة البالي�ة، يع�رض بضاع�ة منتهية 
الصالحي�ة للقّراء ويس�عى إلى تغطية "الس�ما 
بالعمى"وه�ذا زمن “المعج�زات” الخلّبّية، ذلك 

أّن بعض اإلعالم ش�ريك في خلق فقاقيع أدبّية، 
وتضخيمه�ا، وتصدي�ر “انتفاخ�ات” ودفعه�ا 
كنم�اذج ينبغ�ي االقت�داء بتجربته�ا في عصر 
الس�رعة.هناك مواق�ف تثير الضح�ك المختوم 
بدمع�ة ال�وداع على دف�ن عزيز، م�ن ذلك مثال 
زع�م بع�ض األدب�اء الذي�ن يعتبرون أنفس�هم 
“كب�ارا”، أّنهم قرؤوا س�ابقا كثي�را من الكتب، 
وذلك في محاماة مواربة ع�ن عزوفهم الحالي 
عن الق�راءة، واكتفائه�م بقراءاتهم الس�ابقة، 
وذلك تش�ويه للعملية التراكمي�ة، أو تتفيه لها، 
لتبرير “الخطيئة” األدبّية والقرائّية في الكتابة 
م�ن دون قراءة.رّبم�ا يمك�ن توصي�ف الكتابة 
المنطلق�ة من مطالع�ات س�طحّية ب�”الكتابة 
الكس�يحة”، أو أّنه�ا كتابة “من�ذورة للموت”، 
تولد مشّوهة، ألّنها س�تظّل عاجزة عن التأثير، 
طالما هي مقّيدة في قشور العناوين فقط، وال 
تس�بر أغ�وار النفوس وال تتغلغل ف�ي الوقائع، 
وال تحاول استجالء األلغاز واستكناه األعماق.

الكات�ب ال�ذي ال يق�رأ يب�دو كبائ�ع األلبس�ة 
المس�تعملة البالي�ة، يع�رض بضاع�ة منتهية 
الصالحي�ة للقّراء -عل�ى قلّتهم- ويس�عى إلى 
تغطي�ة “الس�ما بالعم�ى”، كم�ا يق�ول المثل 
الشعبّي. وال يجدي التشاطر أو التحذلق بتمثيل 
الغم�وض ف�ي الفك�رة، وال ف�ي اللج�وء إل�ى 
التزيينات والتزويق�ات اللغوّية، ألّن مرآة األدب 

معّرية تكشف الخلل وال تخفي العلل.
م�ن دون إدراك بأّن القراءة تبقى جوهر التغيير 
واإلب�داع، فلن يك�ون هناك أّي تغيي�ر أو إبداع، 
وس�نكون ش�هودا على واقع يحمل فيروسات 
تدميره الذات�ّي في رحمه، ويس�ير مفّخخا إلى 

غده.

 قصص يابانية يف العدد اخلامس
  

 تفتت�ح مجلة "كي�كا" لأدب العالم�ي، عددها الجديد، رق�م 5 لش�تاء 2014، بمقالة للباحثة 
الياباني�ة تانامي أوي�ه عن "ندوة الحوار مع األدب العربي في اليابان" الذي انعقد في أوكتوبر 
الماضي في مدينتي أوس�اكا وطوكيو، وش�ارك فيها 4 من األدباء الع�رب، راوي الحاج، منى 
برنس، محمد خش�ان، ومحرر مجلة كيكا، صموئيل ش�معون. وتنش�ر ايضا شهادة للمترجم 
األميرك�ي المقي�م ف�ي اليابان، جيريم�ي هارلي، ال�ذي أصدر نش�رة باللغة الياباني�ة بعنوان 
"مهرجان" تضمنت مقتطفات من أعمال األدباء العرب المشاكرين في الندوة.وتدعيما للحوار 
بي�ن األدبين العربي والياباني، خصصت مجلة كيكا ل�أدب العالمي، أغلب صفحاتها لالحتفاء 
باألدب الياباني، اذ نش�رت نصوصا قصصية لس�بعة كّتاب )باس�تثناء ياسوتاكا تسوتسوي( 

يعتبرون من أبرز وجوه المش�هد األدبي الياباني اليوم، وهم: ماساتس�وغو أونو، "الرجل الذي 
أصبح عّوامة"، ترجمة ريم غنايم. يوكو تاوادا، "وثنية في دير وثني" ترجمة س�المة صالح. تومويوكي هوشينو 

"امرأة من ورق" ترجمة س�ارة عبد الحليم. ريكا يوكوموري "تانغو طوكيو" ترجمة ش�ارل ش�هوان. توش�يكي أوكادا "اإلفطار" 
ترجمة ابراهيم جركس. يوكيكو موتويا "الكالب" ترجمة محمد حبيب. ياس�وتاكا تسوتس�وي "ش�جرة الداب�ا دابا" ترجمة خالد 
الجبيل�ي. ونش�رت المجلة دراس�ة للباحثة والمترجمة كاورو ياماموت�و عن ترجمة األدب العربي في الياب�ان. نقرأ أيضا في العدد 

الجديد من مجلة كيكا، قصائد عديدة للشاعرين الفرنسيين بيار أوستير ورينيه كورونا، ترجمة وتقديم كاظم جهاد.

الكتابة باملرشط
 

رغ�م حرص�ه عل�ى تأكي�د أنه�ا رواية م�ن مح�ض الخي�ال، وأن جميع 
الش�خصيات والوقائ�ع الواردة في هذا العمل ال تم�ت الى الواقع بصلة، 
إال أن م�ن يقرأ رواية »الكتابة بالمش�رط« للطبيب إيم�ان يحيى، يتأكد 
حت�ى إن لم يك�ن يقصد أش�خاصاً بعينه�م، أن الرواية تنق�ل ما يدور 
ف�ي المستش�فيات المصري�ة، ال س�يما الجامعي�ة منها، م�ن أحداث 
تتناول عالق�ات األطباء ببعضهم بعضاً، خاصة في الس�نوات األولى 
الت�ي يقضون فيها فت�رة التدريب لمدة عام »س�نة االمتي�از«، تليها 
ثالث س�نوات هي »فت�رة النيابة« التي يحصل خالله�ا الطبيب على 
الماجستير، إذ استخدم المؤلف المصطلحات الطبية، سواء المتعلقة 
بالتسلس�ل الوظيفي لأطباء، أو ما يحصل داخل المستشفيات من 
أم�ور اعتاد األطب�اء فعلها مع مرضاهم. الرواي�ة تتكون من 280 
صفحة من القطع المتوسط، وصادرة عن دار »الثقافة الجديدة«.

الغجريه 
رجب ال�سيخ

1

صاحبة الخلخال

ايتها الغجرية ......اسمع صوت قدميك

معزوفة ....ربما خرافيه

تحاكي ذلك القلب

المتلهف

على انغامها ....اوتارها ....تشبه

القمر 

في ليل

حالك

ولمعان ثوبك المزركش

حين ترقصين

اراقب اصابعك ....حركة دوؤبه 

ايقاع ذلك الطبل 

والربابه

تتمايلين يمينا وشماال 

قلبي يتحرك

يشاركني ....الفرح على حركة قدميك

2

ملعون انت ايها العازف

اخفض صوت الربابة الأسمع صوت خلخالها

كجرس يحرك أشيائي ..

انتصف الليل .....نام القمر

العازف اليتركني

أريد جسدا يرقص على همسات

القلب

او على مساحات صدري

فغجرتي تشاركني اللعن

عله يغادرنا

او يشتهي النوم مثل قمرنا

الخجول .....



 يشكو عدد من منتسبي شركتي القعقاع والقادسية 
التابعتين لهيئة التصنيع العسكري المنحلة، واللتين 
ترتبط�ان حاليا بوزارة الدفاع يش�كون عدم صرف 
رواتبهم منذ اكثر من اربعة اشهر ماضية، ومن دون 
معرفة اس�باب  تأخ�ر صرف الروات�ب التي تحولت 

ال�ى مش�كلة الحل لها، ف�ي حين تم ص�رف الراتب 
لمنتس�بين في الش�ركات االخ�رى التابع�ة لوزارة 
الدفاع ايضا. عليه يناش�دون الجهات المعنية اتخاذ 
اج�راءات عاجلة لغ�رض صرف الروات�ب المتأخرة 
وذلك لحاجتهم الماس�ة اليه�ا النهم اصحاب عوائل 

وعليهم مس�ؤوليات والتزامات مالية شهرية كدفع 
اج�ور الكهرب�اء للمول�دة االهلي�ة وب�دالت ايج�ار 
س�كنهم، فضال عن تلبية الحاج�ات اليومية للعائلة 

في ظل ارتفاع االسعار وغالء المعيشة. 
لفيف من منتسبي الشركتين

حسين علوان
اعت�اد المواط�ن العراق�ي عل�ى س�ماع بع�ض 
الدوارة وهم يجوبون الشوارع واالزقة باحثين 
ع�ن رزقه�م ، ومنادي�ن »عتي�ك للبي�ع ثالج�ة 
عاطل�ة او مجم�دة او طب�اخ او جه�از تبريد او 
دراجة هوائية وكل ما يمكن ش�راؤه للمضاربة 
به م�ن اجل تحقيق ربح بس�يط يؤم�ن مصدراً 
معيش�ياً يومياً لعائلته، وش�ملت مهنة الدوارة 

بع�ض مواد مفردات  البطاق�ة التموينية ومنها 
الطحي�ن والرز وغيرها وم�ن النوعيات الرديئة 
التي ال تصلح لالس�تخدام البشري بسبب تلفها، 
ما يضطر المواطن الى بيعها با بخس االس�عار  
لغرض ش�راء بدي�ل عنها، والي�وم ظهرت مادة 
جدي�دة يبحث عنه�ا )الدوارة( لغ�رض تداولهم 
التج�اري ، وه�ي بطاق�ة النف�ط وال يع�رف ما 
الدوافع وراء ش�رائها حيث وصل سعر البطاقة 

الى اثني عشر الف دينار للبطاقة التي يتزود بها 
المواط�ن 50 لت�راً من النفط في حين أن س�عر 
النف�ط في محطات الوقود يقدر ب� 8000 دينار 

للبطاقة الواحدة.
وما الس�ر وراء ش�راء بطاقات النف�ط للدوارة 
المنتش�رين بش�كل غير طبيعي في كل مناطق 
بغ�داد وه�م يصيح�ون.. بطاق�ات.. بطاقات.. 

بطاقات نفط.

 اىل القسم الزراعي يف االعظمية
  نبارك الجهود الرائعة التي يبذلها العاملون في القسم الزراعي المانة بغداد ومحاوالتهم جعل منطقة االعظمية 
في أحلى حلة مزهرة باللون االخضر الجميل، حيث نتلمس ذلك من خالل غرس االشجار في الجزرات الوسطية 
للشوارع ومنها ساحة المعهد القضائي بالقرب من جامع النداء.وهناك عتب من قبل المواطنين في االعظمية 
على ادارة القس�م وهو بعد اس�تيراد اش�جار غالية الثمن من الدول االخرى الجل االستفادة منها واظهار مدن 
العاصم�ة بالمظه�ر الجميل وفعالً تم ش�تلها في المنطقة المحص�ورة بين )المجمع العلمي وس�احة المعهد 
القضائي( في وس�ط الجزرة لكنها أهلمت وقتلها العطش واصبحت نفايات، وقد تم في هذا الموسم تجديدها 
بشتالت اخر ومن نوع مختلف ، نرى ايضا عدم االهتمام بها حيث بدأ بعضها يموت.نقول العبرة ليت أن نزرع 
ب�ل ان نحافظ على هذا الزرع بالس�قي والتقليم ورفع  النفايات عنه كي ال يم�وت مرة ثانية ونزرع بديال عنه 
مرة اخرى وهكذا.لنزرع نبتة واحدة ونهتم بها ونديمها لتعطينا جمالية رائعة ان احسننا متابعتها المستمرة 
واعتقد ان القسم  لديه  شغيلة فائضة بهذا المجال، عليه نرجوا متابعة االشجار المزروعة كي نستظل بظلها 

ورونقها... مع الشكر الفائق  لجهود العاملين في القسم.

 شكر وتقدير اىل املركز الصحي النموذجي
 يف ناحية الزبيدية

   كانت االس�تجابة س�ريعة من قبل دائرة صحة واس�ط والحكومة في المحافظة على 
افتتاح المركز الصحي النموذجي في ناحية الزبيدية، وذلك على ضوء شكوى المواطنين 
الت�ي تخص فت�ح مركز صحي نموذجي في الزبيدية  بس�بب معاناته�م من قلة الكادر 
الطب�ي واالجهزة قياس�ا بعدد النفوس وكث�رة المرضى والزخم عل�ى المركز الصحي 
القدي�م وُبعده عن قض�اء العزيزية.اهالي ناحية الزبيدية يجددون ش�كرهم وتقديرهم 
لكافة العاملين في المركز الصحي النموذجي وخصوصاً االطباء والش�كر والتقدير الى 
كل من ساهم في هذا االنجاز العظيم لفتح المركز من اجل توفير كافة الخدمات الطبية 
والعالجي�ة للمرض�ى وخاصة اصحاب الدخ�ل المحدود من فقراء الناحي�ة.  ومن اجل 

خدمة الصالح العام.
 شاكر كاظم الناهي

 قنينة غاز غري آمنة تودي بحياة مواطنني يف الديوانية
   في نهاية ايام السنة الفائتة وقع حادث في مدينة الديوانية وبالتحديد في حي االسكان 
اثر تس�رب غ�از، ما ادى الىانفج�ار والى حرق جميع افراد االس�رة البالغ عددهم س�بعة 
اشخاص حيث توفي اثنان منهم ونقل الباقون الى المستشفى العام في الديوانية، الغريب 
في االمر ان الحريق نش�ب بس�بب تس�رب غاز من القناني المس�تخدمة في طبخ الطعام، 
وادى االنفجار الى تهدم البيت المش�يد بالمس�لح وتهاوت جميع اركانه وقلعت شبابيكه 
وس�قطت على مسافة عش�رة امتار ولم يعرف لحد اآلن نوع الغاز المعبأ في هذه القناني 
ولم يكلف المس�ؤولون في المحافظة انفس�هم وال المس�ؤولون عن االم�ن زيارة موقع 
الحادث وحض�ور مجلس الفاتحة للتخفيف من مصاب العائلة المنكوبة.لذا يطالب اقرباء 
العائلة المنكوبون الجهات المعنية بتش�كيل لجنة من بغداد للتحقيق في الحادث وانصاف 

ذوي الضحايا.
علي فالح غزال

اىل أنظار وزارة الدفاع

الدوارة .. وبطاقات النفط
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جمرس وعامرة
 

فؤاد حسون

بع�ض المش�اهدات واالخب�ار نقرأه�ا ف�ي الصح�ف او 
نس�معها ونش�اهدها ف�ي الفضائيات طمعا ف�ي المزيد 
من المعرفة، منها ما تمر علينا س�ريعا ومنها ما تترسخ 
معلوماتها في تالفيف رؤوسنا ألما وسخطا ومراجعة.. 
من بين ه�ذه االمور المخيبة لالح�الم وتمتد اوارها الى 
النفوس، مجس�ر باب المعظم، وف�ي رحلة عمله المتلكأ 
ل�م ينجز لح�د االن على الرغ�م من مرور اكث�ر من ثالث 
س�نوات .. وتحم�ل الناس العابرون جنب�ه وتحته انواعا 
من االترب�ة والغبار صيف�ا والماء الراكد والوحل ش�تاء 
ونس�مع ونش�اهد تذمر جميع الناس واصحاب العربات 
كلمات خش�نة م�ن الس�ب والش�تيمة بح�ق المقاولين 
المتعاقبي�ن على عمله والجهة المس�ؤولة عليه.. وليس 
كل المقاولين على ش�اكلة واحدة فمنه�م الجيد الملتزم 
بالمواعيد وجدية العمل وجودته، وعلى س�بيل المثال ما 
ذكرت به جريدتنا المس�تقبل العراقي من فوز المهندس 
محمد فاروق الخاصكي بتكريم على المس�توى العالمي، 
كم�ا المهندس�ة المعماري�ة زه�ا حديد ونال�ت اكثر من 

تكريم احدها تكريم ملكة بريطانيا..
وفي واحدة من اجمل االخبار التي قرأنا عنها: ان ش�ركة 
� وما اكثرها في اليابان والصين � انجزت عمارة متكونة 
م�ن )30( طابق�ا خ�الل خمس عش�رة يوم�ا اي بمعدل 

طابقين خالل يوم واحد..
الن�اس يتحدثون بجدية عن امتالك العراق امكانية مادية 
يمكن�ه اس�تقدام مثل ه�ذه الش�ركات لتق�وم بمعالجة 
مناخ اعمالنا، فاالمر يثير تس�اؤالت قاسية عن شكوكنا 
ببعضنا وش�كوك الدنيا بنا الن اعمال الشركات االجنبية 

سريعة جدا، ونحن بطيئون..

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

يا فتاح يا رزاق

الصناعة وطنية
 

عامر عبود الشيخ علي
 

كل الثورات الشعبية التي حصلت عبر التأريخ القديم 
والحدي�ث تم�ت بمش�اركة واس�عة م�ن الكادحين 
والطبقة العاملة. والتغيرات التي حصلت في عالمنا 
العربي من انتفاضات شعبية لم تكن الطبقة العاملة 
بمعزل عنها، بل كانت  مساهما فاعال في ذلك الحراك 
الجماهي�ري، وكان ذل�ك واضح�ا م�ن خ�الل حراك 
النقاب�ات واالتح�ادات العمالية والمهنية المس�تمر 
وس�عيها ال�ى إش�راك ودعم العم�ال ومس�اندتهم.  
واالنتفاض�ات  الجماهي�ري  الح�راك  ان  الحقيق�ة 
والتظاه�رات تاخ�ذ بعده�ا الطبيعي بتبل�ور ادراك 
المصلح�ة الخاص�ة والعامة، وهذا مرتب�ط بالوعي 
الطبقي للعم�ال الذي ينميه اس�تمرار عجلة االنتاج 
بال�دوران، وبالتال�ي ينعك�س ه�ذا الوع�ي بصيغة 
احتجاجات وتظاهرات الستعادة حقوقهم المسلوبة 
من قبل االنظمة والحكومات المستبدة والتي اقرها 

الدستور والشرائع الدولية.
 وفي هذا الس�ياق جاءت االحتجاجات والتظاهرات 
التي قام بها عمال شركات التمويل الذاتي في وزارة 
الصناع�ة والمع�ادن وبمس�اندة الق�وى الوطني�ة، 
للمطالبة بص�رف رواتبهم المتأخ�رة وإعادة تأهيل 
القط�اع الصناع�ي العام ودع�م القط�اع الصناعي 
الخاص. وهذه التظاهرات هي ايضا صرخة احتجاج 
عل�ى تهميش الق�وى العاملة التي تدعو الى ارس�اء 
قي�م العدال�ة االجتماعي�ة  وكذلك التأكي�د على دور 
الطبقة العاملة في رس�م سياس�ة البلد االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية من اجل عيش كريم وحياة 
حرة كريمة. ومن هنا يتضح انه ال يوجد ش�عب حي 
وش�عب غير حي، ولكن هناك ش�عب منت�ج ويعمل 
عل�ى االلة وهو ش�عب واع مدرك للص�راع الطبقي، 
وش�عب أخر تحول�ه الق�وى الرأس�مالية إلى عاطل 
عن العمل واإلنتاج لتس�يطر علي�ه ويكون بعيدا عن 
الصراع�ات الطبقي�ة، وله�ذا تعمل تل�ك القوى على 
خصخص�ة القطاع الع�ام وتدمي�ر الصناعة، ليكون 
الش�عب مس�تهلكاً خاضعاً غير منت�ج.     ولهذا على 
الق�وى الوطني�ة والمنظم�ات المهني�ة ومنظمات 
المجتمع المدني دعم ومس�اندة الطبقة العاملة في 
تظاهراته�م واحتجاجاتهم والوقوف معهم في رفع 
مطالبه�م الس�ترجاع حقوقه�م المس�لوبة، والتي 
ستكون المفتاح للتغيير نحو ما نصبوا اليه في دولة 

مدنية وعدالة اجتماعية.

مر�شى الهموم 

      المستقبل العراقي/متابعة

اغ�رب غرام�ة حصلت ل�ي حين اس�توقفني 
رجل المرور وس�ألني هل لديك أجازة س�وق، 
كانت االجابة: نعم، بعدها س�ألني اسئلة عدة 
منها حبل السحب: نعم وبالفعل ترتدي حزام 
االم�ان، الض�وء الجانبي : نع�م، واخيرا لديك 
زجاج الع�داد الخ�اص بمطف�أة الحريق فيه 
كس�ر، والبد لي م�ن تغريمك. به�ذه الكلمات 
بدأ حديثه احد الس�واق ، وتساءل بقوله: هل 
اقتص�رت مهنة ش�رطي المرور عل�ى جباية 
الغرامات في الشارع، ام لتنظيم حركة السير 

وفك الزحامات المرورية؟
وق�د حدد قان�ون الم�رور العام�ة في بعض 
فقراته في فرض غرامة مالية يدفعها السائق 
ال�ذي يرتكب خطأ مروريا في الش�ارع وهذه 
الغرام�ات تفرض من رجل المرور وقد يكون 
بعضها غي�ر حقيقي ويتبع م�زاج من يطبق 

القانون وهو شرطي المرور .
ويرى الس�ائق راهي حس�ن، س�ائق شاحنة: 
ان العقوب�ات المفروض�ة م�ن رج�ل المرور 
الظ�روف االقتصادي�ة  مزاجي�ة وال تراع�ي 
للس�ائقين الذي�ن اغلبه�م أج�راء ، ويضيف : 
أؤيد العقوبة للمخالف فقط وال تعم الكل من 
الس�واق، ويتابع قائال: من عملي في الشارع 
اج�د ان تطبي�ق القانون اخر امر يس�عى اليه 
رج�ل الم�رور الي�وم فهدف�ه األساس�ي هو 

جباية االموال، وهذه ما يؤكده بعض ش�رطة 
المرور  وبقوله�م " نحن مطالبون بتصريف 

الوصوالت التي تعطى لنا صباحا".
محمد كريم - سائق تكسي يقول: اإلجراءات 
المروري�ة الت�ي تتخذ ف�ي بغ�داد ال يمكن أن 
نصفه�ا بالعادل�ة، فأغل�ب رجال الم�رور ال 
يقوم�ون بمراعاة الحالة اليومية للس�ائقين 
االج�راء الذي�ن يعتم�دون بمعيش�تهم عل�ى 
أجور الس�ياقة في ظل االزدحامات المرورية 
الت�ي  والمخالف�ات  فالغرام�ات   ، الخانق�ة 
تفرض علينا كبيرة وال تتناس�ب مع مداخيلنا 

الش�هرية، ونالح�ظ أن رج�ل الم�رور يقوم 
بتسجيل مخالفة مرورية غريبة وعجيبة .

ام�ا جب�ار حس�ين- موظف، فيقت�رح فرض 
إج�راءات رقابية على رجال المرور في بعض 
مناط�ق العاصم�ة التي يش�كو منها أصحاب 
المركب�ات لوجود غرامات غي�ر مبررة فيها، 
ويضيف : المس�ألة تحت�اج إلى وقفة حقيقة 
من قبل اللجان المختصة في قواطع عمليات 
مرور بغداد المس�ؤولة ع�ن توزيع الواجبات 

وبشكل يومي.
ويتح�دث ع�ن مخالف�ة غريبة س�جلت ضده 

ويقول: حرر رجل المرور مخالفة بحقي في 
تقاط�ع منطقة الجادرية عند إش�ارة المرور 
الحمراء اذ يحرم على السائق اجتيازها، إال أن 
رج�ل المرور أصر على تس�جيل مخالفة النه 
اعطى أمراً بالس�ير ورغم محاوالتي العديدة 
إلقناع�ه بإني ل�م ارتكب مخالف�ة، لكن دون 

جدوى.
وال يختل�ف رأي الموظ�ف )ابو ح�وراء( عن 
االخري�ن اذ ي�رى ان رج�ال الم�رور صائ�دو 
مخالف�ات ال رج�ال قانون فاألم�ر ال يتعدى 
اكثر من تش�ريع لغ�رض جباي�ة االموال وال 

يستهدف تطبيق النظام. 
فيما يبدي الس�ائق حس�ام محمد اس�تغرابه 
من حرص ش�رطي المرور عل�ى ارتداء حزام 
االم�ان م�ن قب�ل الس�ائقين ويق�ول: عندما 
تف�رض علي�ك الغرام�ة بس�بب مخالفة عدم 
ارت�داء ح�زام االم�ان،  وذلك بس�بب النظام 
والحف�اظ عل�ى حي�اة الس�ائق ، وه�ذا ما ال 
اصدق�ه قطع�ا الن هن�اك اموراً في الش�ارع 
ته�دد حياة الس�ائق اضعاف الم�رات، ومنها 
التخس�فات المنتش�رة الت�ي ل�م نج�د احدى 
الجهات تهتم بها وغيرها من المخالفات التي 
تتحمله�ا الجهات الحكومية وهي اكثر خطرا 
على الس�ائق، لذا فهو يعتقد ان هدف الغرامة 

هو تامين االموال وليس امان السائق.
من جانبه، يؤكد المتحدث الرس�مي لمديرية 
المرور العامة العميد عمار وليد، أن "االلتزام 
بتطبي�ق القواني�ن واألوام�ر المروري�ة التي 

تصدر م�ن دائ�رة الم�رور العامة ف�ي بغداد 
واج�ب التنفيذ، لذا فأن كثرة حاالت المخالفة 
التي تحدث في العاصمة تس�تدعي من رجال 
الم�رور العم�ل بجدي�ة وحرص عل�ى تغريم 

المخالفين لسلوكيات األنظمة المتبعة".
ويقول العمي�د  إن "اغلب رجال المرور الذين 
يتواج�دون ف�ي التقاطع�ات من اج�ل خدمة 
وحماي�ة المواطني�ن م�ن ضعف�اء النفوس 
ومنهم بع�ض س�ائقي المركب�ات الذين جل 
اوقاتهم ال تنقضي إال بمخالفات مرورية، لذا 
فان قواطع المرور في جميع أنحاء العاصمة 
تح�رص على تقديم أفضل خدمة للمتواجدين 

في شوارع العاصمة بغداد".
ويضي�ف أن "الحدي�ث ع�ن وجود ابت�زازات 
مروري�ة من بع�ض رجال الم�رور ألصحاب 
المركبات المختلفة أمر غير مقبول حيث تتم 
وبشكل دوري محاسبة وتجميد رجل المرور 

الذي يخالف القانون".
ندع�و المواط�ن وس�ائق المركب�ة باختالف 
انواعه�ا ان يكون رقيبا عل�ى ذاته وال ينتظر 
م�ن يجبره عل�ى االلت�زام بالنظام.كما ندعو 
مديري�ة الم�رور العام�ة التي قدم�ت الجهد 
الكبي�ر في س�بيل تطبي�ق وف�رض القانون 
لخدم�ة المواطني�ن وف�ي اقس�ى الظ�روف 
االمنية، الى تسهيل تطبيق النظام ، و ال تجعل 
من القانون سوطا تجلد به المواطنين خاصة 
مع الظروف المعيش�ية الصعب�ة، وان تكون 

العقوبة اخر الحلول ال اولها.

رجل املرور يتحول اىل جايب رضائب!

اب�دوا  المواطني�ن  م�ن  الكثي�ر   
مخاوفه�م بس�بب ت�ردي خدمات 
 ، الحال�ي  الش�تاء  ف�ي  الكهرب�اء 
فكي�ف الح�ال ف�ي فص�ل الصيف 
حي�ن ي�زداد الطلب عل�ى الكهرباء 
، فواق�ع االم�ر ان المواط�ن يجهز 
بالكهرباء الوطني�ة لفترة  تتراوح 
من 6-4 س�اعات خالل 24 س�اعة 
، وباع�ذار ومب�ررات كثي�رة  ف�ي 
الوقت الذي تج�د فيه عجز الوزارة 
ع�ن وض�ع البدائ�ل ف�ي الح�االت 
الطارئة، تلك المخاوف تكبر عندما 
االهلية  المول�دات  يفرض اصحاب 
اج�وراً كيفية ومزاجية لالمبير مع 
تحديد ساعات التشغيل،  ولم يلتزم 
بعضه�م بالقرارات الت�ي يصدرها 
مجل�س محافظ�ة بغ�داد وتحديد 

اسعار االمبير .
اخيرا تجهد محافظ�ة بغداد للعمل 
على اتخاذ اجراءات من اجل تطبيق 
تجرب�ة االعتماد على عدد س�اعات 
التش�غيل ليتم تحديد س�عر شهري 

للمولدات كافة.
بدورنا نش�جع اية خط�وة لتحديد 
العدال�ة  وتحق�ق  االمبي�ر  س�عر 
وصاح�ب  للمواط�ن  واالنص�اف 
المولدة االهلية على حد سواء. كما 

نطال�ب محافظة بغداد باالس�راع 
المول�دات  مش�كلة  معالج�ة  ف�ي 
االهلي�ة وتزويده�ا بالوق�ود قب�ل 

بداية الش�هر وتحديد االجور بعيداً 
عن الجشع واالبتزاز الذي يمارسه 
اصحاب المولدات تجاه المواطنين 

الذين معظمه�م من الفقراء وذوي 
الدخل المحدود.

 عباس رحمة الله

حمافظة بغداد واملولدات االهلية

  
حسين علوان

يقال والعهدة على القائل ان )التمني رأس مال المفلسين( لكنني 
الي�وم ال أتعامل م�ع أمنيتي كمفلس بل كمتفائ�ل وذلك بوجود 
ام�رأة وزيرة وهي وزي�رة الصحة  التي تعمل بجد وتفان  وعلى 
اعتب�ار ان وزارة الصح�ة ه�ي وزارة ترتبط خدماتها مباش�رة 
بالمواط�ن يومياً وذلك للحاجة الملحة اليها ، حيث ال يس�تطيع 
احد االستغناء عن الذهاب الى المركز الصحي حين يصاب بحالة 
صحي�ة طارئة او مرضي�ة وبالذات الفئات الكادح�ة التي تعول 
على تحسين وضع القطاع الصحي بما يخدم متطلباتهم. اقترح 
على الس�يدة وزي�رة الصحة العمل على انش�اء مركز صحي في 
كل منطقة او محلة  كي تقدم الخدمات الطبية والعالجية ألبناء 
الحي ، وبخاص�ة مع وجود كادر الطبي تس�توعبه تلك المراكز 
ومنهم الخريجين من كليات الطب للسنوات السابقة،  دعوة الى 
وزيرة الصحة  لدراس�ة المقترح ووضع الخطط الجل تنفيذه .. 

خدمة لصالح الناس

 أمنية صحية !



        المستقبل العراقي/متابعة

 الوال�دان هما المثل األعل�ى والقدوة الت�ي يتبعها األوالد 
في تصرفاتهم وأفعالهم، وعالقة الوالدين بأبنائهم عالقة 
خاصة جداً بالنس�بة للطرفين وذات أثر قوي جداً بالنسبة 
لألبناء، ألن النش�أة األولى لألبناء والوعي المبكر لهم يتم 
تح�ت مظلة األس�رة وتوجي�ه الوالدين ما يزي�د األطفال 

تعلقا بهما أكثر مع مرور األيام.
واألبن�اء ن�واة األس�رة واللبن�ة األولى في بن�اء المجتمع 
ويج�ب االهتمام به�م بعناية بالغ�ة وحذر ش�ديد، وهذه 
المهم�ة تقع عل�ى عاتق األب واألم وأهم م�ا عليهما فعله 
تج�اه أبنائهما هو المس�اواة وع�دم التميي�ز بينهم األمر 
الذي يؤدي إلى نجاحهم وتثبيت دعائم بناء ش�خصياتهم، 
وعكس ذلك ال يصح لما لهذه المسألة من حساسية عميقة 
األث�ر بين األبن�اء تج�اه بعضهم وتج�اه أبويهم�ا وتجاه 
المجتمع إضافة إلى ضياع هؤالء األبناء وربما تش�ردهم، 
للخ�روج من واقعهم إلى عالم يبحثون فيه عن المس�اواة 
وعدم التميي�ز فيتقربون إليه مهما كان هذا العالم ومهما 

كانت النتيجة.
ل�ذا نوص�ي الوالدي�ن أن يتعام�ال بالعدل والمس�اواة بين 
األبن�اء في كل التعامالت وفي جمي�ع األمور ويعمال على 
نش�ر الحب والعط�ف والحنان بين جميع األبناء وإش�راك 
الجميع في الحديث والطعام والخروج من المنزل والذهاب 
إلى الرحالت، والنظر إلى جميع األبناء بعين الرضا التي ال 
تميز بين واحد وآخر، لينعموا بالسعادة تحت مظلة العدالة 
األسرية، ويبقى فهم األبناء عامال أساسيا مساعدا ونعمل 

عل�ى إروائهم من نب�ع األبوة جرعات م�ن الحب والعطف 
والحنان وبمقادير وافرة ومتساوية.  

دور األبناء في عامل التمييز
األبن�اء كحبات العنب عل�ى عنقودها ال ت�كاد تميز بينها، 
وهذا أيضاً الوضع المفت�رض في تعامل اآلباء مع األبناء، 
لكن الواقع يش�ير إلى أن هناك من يميز بين أبنائه، ومنهم 
م�ن يفضل أحداً على اآلخ�ر الختالف نفس�ياتهم، كما أن 
منهم م�ن يجاهر به�ذا التفضيل، وقد يك�ون األمر خفية 
عن�د بعضه�م اآلخر، فه�ل يا ت�رى لألبن�اء دوٌر في عامل 

التفضيل؟
هناك عوامل تفضيل

- ق�د يك�ون هن�اك عن�د األب أو األم تفضيل ألح�د األبناء 
عل�ى اآلخرين بحس�ب مميزات ذل�ك الولد أو تل�ك البنت.. 
فهذه أحاسيس ومشاعر ال يستطيع اإلنسان التحكم فيها 
وإظهارها كما يحب ويشتهي.. لكن أغلب اآلباء واألمهات 
ال ُيظه�رون تعاطفه�م أو تفضيلهم مع ذلك االبن أو البنت 
أم�ام البقي�ة من األبناء، حت�ى ال تحدث حساس�يات تولد 
مش�اكل فيما بينهم؛ إذ إن لكل واحد من األبناء خصوصية 
مختلفة عن اآلخرين، وعلى ق�در الخصوصية التي يتمتع 

بها تكون المحبة والتفضيل.
- التفضيل لألكثر برا

 قد يس�تأثر االبن نفس�ه بمحبة والديه م�ن خالل طاعته 
لهما وأس�لوبه الهادئ ف�ي التعامل معهم�ا، واعتمادهما 
علي�ه في أم�ور ال ُتس�ند إالّ له م�ن بين إخوت�ه. فالنفس 

البشرية بطبيعتها تحب من
ُيحسن لها ويستجيب لطلباتها وتميل له، ولذا فغالب الميل 
- المس�ّوغ وغير المقصود من الوالدي�ن- يكون لولدهما 

األكث�ر براً بهم�ا، وأحياناً ف�ي بعض المجتمع�ات يتوجه  
لفئة اإلن�اث من منطلق ضعفهن، وف�ي مجتمعات أخرى 
ترجح كفة الذكور كونهم األقوى واألجدر بالرعاية، وكال 

الطرفين مخطئ في ذلك.
إن التفضي�ل بي�ن األبناء موجود، وق�د يتعمد بعض اآلباء 
التح�دث عن إيجابيات االبن البار ليتأثر به البقية ويحذون 
ح�ذوه فاآلب�اء واألمه�ات يفضلون االب�ن الب�ار المطيع 

واألكثر لباقة.
وال أرى أن�ه يدخل في دائ�رة التمييز االهتم�ام بالمريض 
حتى يش�فى.. وبالمس�افر حتى يعود.. وبمن يعانون من 

تخلّف أو ذوي االحتياجات الخاصة.  
اختالف الطبائع

 ق�د يكون هناك بعض التفضيل، والس�بب اختالف طبائع 
األبن�اء؛ فه�ذا حنون أكث�ر.. وآخر جدي.. وه�ذه ودودة.. 
واألخ�رى خالفه�ا. أما م�ن ناحي�ة العواط�ف والتمييز.. 
فاألول�ى ب�ل الواجب اتباع اله�دي النبوي ف�ي قوله عليه 
الصالة والسالم ألبي النعمان بن بشير: )أيسرك أن يكونوا 
لك في البّر س�واء؟ قال: نعم، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين 

أوالدكم(.
لكن يوجد لدى بعض األبناء أس�لوب مميز منذ الصغر في 
التعام�ل مع اآلباء والتعاطي مع المواقف بش�كل إيجابي، 
وه�ذا يفرض على األب أس�لوباً معين�اً لتعزيزه واحترامه 
وتقدي�ره، صحيح يوجد اخت�الف بين األبناء ف�ي الطباع 
والس�لوك، وأكي�د هناك من الس�لبيات الموج�ودة في كل 
ش�خصية، لكن ال يمك�ن أن أفضل أحداً عل�ى أحد؛ ألن كل 
واح�د منهم له إيجابياته ومميزاته، التي من المفترض أن 

ننظر لها نظرة إنصاف.

المعاملة بالمثل
إن األبن�اء يختلف�ون ف�ي طريق�ة 

التعامل؛ فهذا يحتاج للحزم، وهذا 
اللي�ن، وذاك  ال يصل�ح مع�ه إالّ 
يحت�اج للتحفيز، أم�ا التفضيل 
بصورت�ه الواضح�ة فهو غير 
موج�ود، لكن راح�ة النفس 
هي الت�ي تتفاوت نس�بتها 

عن�د أحده�م دون اآلخر؛ 
فاللّي�ن الهّي�ن منهم من 

يس�مع وُيحك�م عقل�ه 
للنص�ح،  ويس�تجيب 
وم�ن لديه اإلحس�اس 

باألس�رة وبم�ن حوله، وال 
تطغى عليه النظ�رة األنانية، 
ال بد أنه س�يحظى بقدر وافر 
من الميل ل�ه. ودائماً ما يميل 

اآلباء لالبن الهادئ المهذب. 
م�دى  اآلب�اء  ي�درك  ال  وق�د 
خط�ورة ه�ذه الظاه�رة التي 

بح�دوث  تتس�بب  أن  يمك�ن 
الكثي�ر من المش�اكل النفس�ية 

ألبنائهم مثل الُكره والغيرة ما بين 
اإلخوة إلى جانب أن هذا التأثير النفسي 
الس�لبي يبقى راكدا ف�ي نفوس األخوة 

حتى بعد أن يكبروا ويصبحوا شبابا.

        المستقبل العراقي/متابعة

الطالق تجربة قاس�ية تزداد صعوبتها على المرأة تحديداً، 
بس�بب نظرة المجتمع الظالمة إليها وتحميلها مسؤولية 
فش�ل ال�زواج من دون منحه�ا حق الدفاع عن نفس�ها. و 
يعان�ي مطلقون ومطلق�ات كثيرون صدمات نفس�ية قد 
تصل إلى عزل�ة اجتماعية يفرضونها على أنفس�هم. لكن 
بعض هؤالء قرروا عدم االستسالم لتلك الحالة، واندمجوا 
مع�اً في جمعية ترفع ش�عار »اس�تعادة الثق�ة«. فما هي 
تج�ارب ه�ؤالء، وإلى أي م�دى نجحوا فعالً في اس�تعادة 

ثقتهم بأنفسهم؟
ف�ي البداي�ة التقينا عبي�ر األنص�اري مؤسس�ة الجمعية 
ورئيستها، لتروي لنا أهدافها ومشكالتها، فقالت: »فكرت 
في إنشاء الجمعية بعد مروري بتجربة الطالق وما تتركه 
من آثار نفس�ية مدمرة. أنا ضحية زوج إيراني عشت معه 
قصة حب كبي�رة وتزوجنا في لندن حيث يعيش منذ فترة 
طويل�ة ويحم�ل الجنس�ية البريطانية. اكتش�فت خيانته 
لي، وصب�رت قليالً حت�ى يكبر ابناي منه، ف�ارس وجود، 
ويس�تطيعا االعتماد على نفس�يهما ومواصل�ة تعليمهما 

في لندن«. 
 ، وأضاف�ت: »عندم�ا اطمأنن�ت نس�بياً إلى مس�تقبل ابنيَّ
واجهت�ه بخيانته لي واعترف، فما كان مني إال أن أصررت 
عل�ى طل�ب الط�الق، وحصل�ت علي�ه ورجعت إل�ى مصر 
وق�ررت االس�تقرار فيها ابتداء من ع�ام 2003. والحظت 
م�ا يعانيه المطلق�ون والمطلقات في الوط�ن العربي من 
األزمات النفس�ية واالجتماعية الكبيرة التي قد تؤدي بهم 
إلى االنتح�ار أو التقوقع عل�ى الذات، إل�ى درجة اإلصابة 
بأم�راض نفس�ية مس�تعصية، وله�ذا ق�ررت االندم�اج 
ف�ي النش�اط االجتماعي، لكن بش�كل مختل�ف من خالل 
تأسيسي جمعية »عودة الثقة والتأهيل النفسي للمطلقين 
والمطلقات«. ، وقمت أخي�راً بضم األرامل إليها لحاجتهن 
إل�ى الدعم النفس�ي والتثقيف�ي، واس�تطعت أن أضع كل 
خبرات�ي الحياتي�ة والتعليمية في خدمة أه�داف الجمعية 
الت�ي تقوم على التط�وع، حتى أن كثيراً م�ن المحاضرين 
الذي�ن نس�تضيفهم يرفضون تقاضي أي مقابل من ش�دة 
إعجابه�م بفكرة الجمعي�ة وأهدافها النبيلة في مس�اندة 

اآلخرين والعمل على إسعادهم وإخراجهم من محنتهم«.
خّطافة رجال

وتواصل عبير كالمها قائلًة: »أدركت أن الطالق ليس نهاية 
الحياة للمرأة، بل يمكن أن يكون بداية لحياة جديدة أفضل، 
عندما تس�تفيد من التجربة الس�ابقة وتتعامل مع آثارها 
بذكاء. ولهذا قررت دراس�ة كل ما يتعلق بالنفس البشرية 
وأخطائها وكيفية عالجها والرجوع إلى الحياة من جديد، 

من خ�الل االعتماد على النفس. لهذا درس�ت علم اإلدارة، 
ونّف�ذت مش�اريع خاصة بي أخ�دم بها المجتم�ع، ومنها 
جمعية »عودة الثقة للمطلقين والمطلقات«، بعدما لمست 
خوف الزوجات في مجتمعاتنا العربية من أي سيدة مطلقة، 
ألنها من وجهة نظرهن »خّطافة رجال«. وبمرور الوقت، 
تبدأ صداقاتها وعالقتها باالنحس�ار، نتيج�ة نظرة الريبة 
والخوف منها باعتبارها متهمة دائماً. ولهذا قررت السعي 
بش�كل عملي إلنش�اء كيان اجتماعي يكون مقصوراً على 
س�يدات في مثل وضعي االجتماع�ي، لما رأيته من معاناة 
نفس�ية لكثير م�ن المطلقات وأطفاله�ن. وأّكدت عبير أن 
أعضاء الجمعية في تزايد مس�تمر، وال يش�ترط الحضور 
وإنم�ا يمك�ن التواصل معها م�ن خالل اإلنترن�ت. وتضم 
الجمعية اختصاصيين نفسيين واجتماعيين متاحين طوال 
الي�وم لتقديم الدعم والنصيحة لكل المطلقات والمطلقين 

الذين يتزايد عددهم في المرحلة السنية ما قبل 35 سنة. 
وتشير األنصاري إلى أن الجمعية ال تكتفي بتنظيم دورات 
للنس�اء والرج�ال وأطف�ال الط�الق، وإنما تقي�م رحالت 
مش�تركة يتعايش فيها المطلقون والمطلقات وأطفالهم، 
مما يجع�ل كل فرد منهم يش�عر بأنه لي�س وحده ضحية 
الط�الق، بل إن هن�اك آخرين في مثل حالت�ه وخرجوا من 
األزمة. ولهذا تتحول هذه الرحالت الترفيهية إلى منتديات 

ثقافية، بما تحويه من حلقات نقاشية بين كل األطراف.

مشكلة نفسية
وت�روي عبي�ر تجربة فري�دة، فتؤك�د أن�ه كان لديها في 
الجمعية طفل يشعر بالحرج الشديد لكون أبويه مطلقين، 
وكان يعان�ي مش�كلة نفس�ية حقيقي�ة. وبع�د حضوره 
محاضرات األطفال التثقيفية، استطاع أن يلقي هو بنفسه 
في مدرسته محاضرة تحت عنوان »أمي وأبي مطلقان وأنا 
لست محرجاً«، ثم ظهر في برنامج تلفزيوني ليتحدث عن 
تجربته ورؤيت�ه الجديدة وعدم خجله بل وفخره الش�ديد 

بأبويه.
وتنص�ح عبير كل المقبلين على ال�زواج بأن يكتبوا جدوالً 
مكون�اً من ثالث�ة أعم�دة، األول عنوانه »أبي�ض« فيه كل 
الصفات الت�ي يحبها في الطرف اآلخر، أما الثاني فعنوانه 
»رم�ادي« يكت�ب تحته كل م�ا يكرهه في الط�رف اآلخر، 
لكن يس�تطيع أن يتعامل معه، أما العمود الثالث »أس�ود« 
ففي�ه كل ما ال يس�تطيع أن يتقبله ومطل�وب من الطرف 
اآلخر أن يعمل على تغيي�ره. ثم يتبادل الطرفان الجدولين 
ويعلقانهم�ا في مكان ظاهر لالسترش�اد بهم�ا.  وتنهي 
عبير كالمها مؤكدة أن االستفادة من أخطاء الزواج األول، 
والصراح�ة والوض�وح م�ع النفس قب�ل اآلخرين، تضمن 
للمطلقين والمطلقات النجاح في الزواج الثاني، وتضيف: 
»هذا ما حصل بالفعل، فقد تزوج كثير من أعضاء الجمعية 
من بعضهم أو من خارج الجمعية، وتس�ير حياتهم بشكل 

أكثر استقراراً، وما زالت عالقتهم بنا قائمة لنقل تجاربهم 
القديمة والجديدة إلى غيرهم حتى يستفيدوا منها«.

نظرة ظالمة
تقول والء طارق، مدّرس�ة لغة إنكليزي�ة، إنها تعرفت إلى 
الجمعية قبل سنوات ، إذ كانت إحدى الفضائيات تستضيف 
عبير األنصاري وتزامن ذلك مع سيرها في إجراءات الخلع 
من زوجه�ا الذي لم يعش معها في منزل الزوجية س�وى 
ش�هر واح�د ثم س�افر إلى اإلم�ارات واس�تقر فيها وأخذ 
ي�راوغ ف�ي العودة ورفض س�فرها إليه، وه�ذا ما جعلها 

تطلب الخلع وتصر عليه لغيابه حوالى السبع سنوات. 
تضيف: »فعلت مع زوجي السابق المستحيل من أجل ابنتي 
الوحي�دة التي أنجبتها منه، لكن�ه كان يقابل هذا بالجحود 
والنكران، وتنكر لكل أش�كال المس�اعدات التي قدمتها له 
من أجل استمرار الحياة، وبالتالي لم يكن أمامي من سبيل 
سوى طلب الخلع الذي حكمت لي المحكمة به أخيراً، حتى 
أعي�ش حرة وأتفاعل مع أعضاء جمعية التأهيل النفس�ي 

للمطلقات.
 وقد اس�تفدت كثيراً من خالل المشاركة في المحاضرات 
التي اس�تضفنا فيها أستاذة علم نفس واجتماع، لتحدثنا 
ع�ن كيفية الخروج س�ريعاً م�ن اآلثار النفس�ية للطالق 
وس�بل التعام�ل م�ع النظ�رة االجتماعي�ة الظالم�ة إلى 

المطلقة وأبنائها. 

تجارب اآلخرين
تناق�ض الصفات والمبادئ بين الزوجين كان كلمة الس�ر 
في ط�الق المهن�دس هاني مطر م�ن زوجت�ه، بعد زواج 
استمر تس�ع سنوات وأثمر ثالثة أوالد. يقول: »زواجي لم 
يكن تقليدياً، فقد كن�ت أعرف أم األوالد قبل الزواج. إال أن 
هن�اك طباعاً وصفات رئيس�ية لديها لم أكتش�فها إال بعد 
ال�زواج، وحاولت تغيير هذه الصف�ات لتكون متوافقة أو 
حتى متقاربة معي، إال أنني فش�لت تمام�اً، ولهذا لم يكن 

أمامي من سبيل إال الطالق«. 
نظرة المجتمع

 يش�ير الدكتور نبيل س�الم  أس�تاذ علم االجتماع ، إلى أن 
»المطلق�ة ف�ي مجتمعاتن�ا العربي�ة مظلوم�ة ومتهم�ة 
ومش�كوك في س�لوكها، فضالً ع�ن تحميلها ف�ي غالبية 
الحاالت مس�ؤولية الط�الق، وبالتالي لي�س هناك إنصاف 
له�ا، بل إنه�ا مطمع في مجتمع يكثر فيه الكبت النفس�ي 
والعاطفي«.  ويلفت سالم إلى أن »المرأة بطبيعتها حنونة 
وعاطفية، فضالً عن كونها ذكية ومراوغة، إال أن طالقها، 
سواء كانت مظلومة أو ظالمة، يجعل المجتمع يرميها بكل 
النقائص ويصفها بأنها ليست ذكية أو حنونة أو وفية، بل 
يحكم عليه�ا بأنها لن تنجح في زواجها الالحق. ومن هنا 
تظه�ر أهمية الجمعي�ات التي تؤهلها نفس�ياً للتعامل مع 
هذه النظ�رات الظالمة ومحاولة تغييرها عملياً«. وأش�اد 
بتجرب�ة جمعية إعادة الثقة والتأهيل النفس�ي للمطلقين 
وأبناء الطالق، »مما يس�اعد على إعادة اندماجهم بش�كل 
صحيح في المجتم�ع، بدالً من العزل�ة االجتماعية نتيجة 
إحس�اس المطلق�ة وأبنائها بأنه�م منب�وذون اجتماعياً. 
والع�الج األمث�ل لذل�ك يك�ون بتقوي�ة إرادة المطل�ق أو 
المطلق�ة وتغيي�ر نظرته الس�لبية إلى المجتم�ع، وتغيير 
نظرة المجتمع إلى من شاءت األقدار أن يحمل لقب مطلق 

أو مطلقة«.
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اختالف طبائع األبناء والرتبية األرسية

مطلقون يرفعون شعار رد استعادة »الثقة« .. فهل ينجحون؟

       المستقبل العراقي/متابعة

 تصف س�هى العبي�دي غيرتها الش�ديدة من ش�قيقتها 
رندا الت�ي تصغرها بنحو عامين، وذل�ك من جراء تمييز 
والديها لشقيقتها في المعاملة، وهو األمر الذي ال تلقاه 

هي بنفس الكم.
تق�ول س�هى )11 عام�ا( أن والديها يصفان ش�قيقتها 
بال�ذكاء وخف�ة الدم، تق�ول “أنا أيضا ذكي�ة وتحصيلي 
العلم�ي ممت�از، اال أنني كثي�رة الخجل عن�د تحدثي مع 
اآلخري�ن” وهو األمر الذي ال يلقى الترحيب من والديها، 

وال تلقى ذلك اإلطراء الذي تلقاه شقيقتها.
اختصاصي الطب النفس�ي د. س�عد محمود هادي يؤكد 
أهمي�ة التراب�ط والتقارب بي�ن األخوة متمث�ال بالقرب 

المكاني والجسدي والفكري.
ويش�ير الى أن كثيرا من حاالت األخ�وة تتعرض لمطب 
الن�زاع بينهم ف�ي وقت مبكر، لكن الخط�ورة تكمن في 

حال امتدت لوقت طويل.
ويذهب هادي إلى أن كسر أو تشوية عالقة األخوة اقوى 
واكثر مرارة من كس�ر عالقة الصداقة، مبينا أن التفرقة 

تؤدي إلى الجفاء والفجوة بين األخوة.

اختصاص�ي عل�م االجتماع د. حس�ين خزاع�ي يجد أن 
التمييز بين األوالد بش�كل كبي�ر وواضح يؤدي الى تولد 
مش�اعر م�ن الحق�د واألناني�ة والنقمة عل�ى األهل من 

جانب وعلى األخ المفضل لدى األهل من جانب آخر.
ويؤكد أن األصل في التنشئة االجتماعية أن تكون مبنية 
عل�ى الح�ب والمس�اواة، وغير ذلك س�يؤثر س�لبا على 
األس�رة، وبالتالي على ترابط المجتم�ع المحلي لوجود 

الكراهية.
ف�ي حي�ن أن االختصاصي الترب�وي طالب احم�د :” أن 
التفرقة والتميي�ز تعودان أحيانا بإيجابي�ة على األنثى، 
وذلك من خالل زيادة نش�اطها وتحصيلها العلمي، وهذا 
لتبرهن ألهلها ولنفس�ها أنه رغم تميز ش�قيقتها عنها، 
ويمكنها إبراز نفسها بعملها وعلمها لتغيير نظرة اهلها 

لها”.
ويذه�ب التربوي :” إلى أن التميي�ز بين األخوة موجود، 
خصوصا في “األوس�اط الش�عبية”، مث�ل خدمة البنت 
ألخيها أو أس�رتها  بش�كل مبالغ فيه، وإعطاء الولد حق 
األم�ر والنه�ي والطلب، فضال عن أن بعض األس�ر تميز 

كثيرا بين الطفل األكبر واألصغر أو العكس.
وفي الوقت ذاته يبين أن التفرقة ظاهرة غير صحية بين 

األبناء على المدى البعيد، لما لها من أثر سلبي على ترابط 
األسرة “األوالد فيما بينهم، وعالقة األبناء باآلباء.

أم جهاد أم ألربعة أبناء وتحاول قدر المستطاع أال تدخل 
الغي�رة الى قلوبه�م، إذ تح�رص على ع�دم التمييز بين 
أبنائها، وتبرير أي موقف صادر منها لالبن الذي يستحق 

اإلشادة بنجاح معين قام به حتى ال تغار البقية.
ويؤك�د االختص�اص الترب�وي :” انه م�ن الواجب على 
الوالدين اظه�ار الطفل المتميز، لك�ي ال تندثر موهبته، 
لكن يك�ون ذلك من خ�الل توعية األبناء لس�بب تمييزه 
واحتفالهم به، ليكون تش�جيعا لآلخري�ن وإليجاد مبدأ 

المنافسة اإليجابية فيما بينهم.
“نجد أن التعامل مع األبناء بالمساواة بينهم يخلق أبناء 
أسوياء نفسيين” ، يقول هادي. ويضيف أن عدم التفرقة 
يس�اعد على تنمية قدرة الطفل على مواجهة مش�كالت 

الحياة بصورة أفضل وتقويمها بواقعية.
إلى ذلك فإن عدم التمييز بين األبناء في األس�رة الواحدة 
يعمل عل�ى تقبل الطف�ل لذاته وقدرات�ه الخاصة وثقتة 
بنفس�ه وبمن حول�ه، ويس�اعده على االس�تقاللية في 
التفكير والس�لوك القويم وحب االستطالع والرغبة في 

االنجاز واكتساب الخبرات.

التمييز بني األخوة 
يوّلد مشاعر احلقد واألنانية
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ربم�ا إن الحقيقة فيما يتعل�ق بالكيان 
الصهيون�ي ه�ي عك�س ذل�ك تماًم�ا، وإن 
حاول أن يوهم نفسه والعالم أنه الشرطي 
المؤتم�ن، والعصا المجرب�ة، ومحل الثقة 
واألمان، وعنوان الره�ان ومحل الضمان، 
إذ لم يكن يوًم�ا عًصا بيد الغرب والواليات 
بأيديه�م  أداًة  وال  األمريكي�ة،  المتح�دة 
يوجهونها حيث يش�اؤون، ويستخدمونها 
حي�ث يري�دون، ويأمرونها بم�ا يرغبون، 
ويزجرونه�ا عم�ا يكره�ون، ويوجهونها 
حي�ث يس�تفيدون وينتفع�ون، ويب�رزون 
قوتها عن�د الحاجة، ويظهرون مش�كلتها 
عن�د األزم�ة، وهي ل�م تقاتل يوًم�ا عنهم 
بالنيابة، ولم ترس�ل باسمهم رسائل تهديد 
أو ن�ذر وعيد، ولم يس�تخدمها أحٌد لفرض 
النظام، أو استعادة الهيبة، أو تأديب تنظيٍم 

أو دولة.
المتح�دة  والوالي�ات  الغ�رب  إن  ب�ل 
األمريكي�ة هم الذي�ن يقاتل�ون نيابًة عنه، 
ويستبسلون لحمايته والدفاع عن وجوده، 
ويدفعون له الكثير ليرضى، ويضحون بما 
يملكون ليشعر باألمن، ويستقر به الحال، 
وإن كان�ت مس�اعدتهم ل�ه عل�ى حس�اب 
مواطنيهم ورفاهية ش�عبهم، ومن جيوب 
دافع�ي الضريب�ة م�ن عماله�م وتجارهم 

وموظفيهم وأرباب العمل لديهم.
دوًما الكيان الصهيوني يعمل لصالحه، 
ويشتغل لنفس�ه، وال يقبل أن يكون وكيالً 
ألح�د، أو نائًب�ا عن آخ�ر، بل يح�رص منذ 
أن تأس�س على أن يك�ون أصيالً في دوره، 
وواضًحا ف�ي فعله، وقاص�ًدا في تصرفه، 
وسيًدا في سياسته، وال يهمه من يعارضه، 
وال يصغي السمع لمن يهدده، وال يستجيب 
لمن يخوفه، وال يمتنع عن فعٍل هو يريده، 
ألنه يعلم أن أحًدا لن يقَو على الضغط عليه، 
أو اإلس�اءة إليه، أو إكراهه على القبول بما 
ال يري�د، أو الن�زول عل�ى ما يك�ره، إرضاًء 
لخص�م، أو توفيًق�ا لحل، أو جس�ًرا لهوة، 

وحالً لمشكلة.
الكي�ان الصهيون�ي ُي�درك أن�ه مقرب 
م�ن الواليات المتح�دة ودول أوروبا، وهو 
عنده�م مدل�ل ومس�تجاب الطل�ب وملبى 

الرغبة، يسمعون لشكواه، ويصغون ألنينه، 
ويهّبون لنجدته، ويس�رعون لمس�اعدته، 
ال  خوف�ه،  ويزعجه�م  أمن�ه،  ويقلقه�م 
ألنهم ف�ي حاجٍة إلي�ه وإلى قوت�ه، وأنهم 
بحاج�ٍة إلى يده القوي�ة، وذراعه الطويلة، 
وكلمته الخش�نة الرادعة، وأنه يس�اعدهم 
ف�ي تنفيذ خططه�م وتمرير مش�اريعهم، 
وأنه ش�رطيهم ف�ي المنطقة وحارس�هم 
اإلقلي�م، واألمي�ن عل�ى مصالحه�م  ف�ي 
االس�تراتيجية، فه�م ليس�وا ف�ي حاج�ٍة 

له، فقد اش�تروا أنظم�ة المنطقة ورهنوا 
سياس�تهم إليها، وربط�وا اقتصادهم بها، 
وجعلوه�ا لهم تبًع�ا ولجس�مهم ذيالً، فال 
خوف منها، وال قلق من جهتها، وال حاجة 
لق�وة تردعهم، أو ش�رطي يؤدبه�م، فهم 

مؤدبون ومرعوبون وخائفون.
ل�م تع�د الوالي�ات المتح�دة األمريكية 
ومعها بريطانيا وفرنس�ا ف�ي حاجة، كما 
ل�م تك�ن من قب�ل، لتخزي�ن أس�لحتها في 
الكي�ان الصهيون�ي، إذ إن له�ذه الدول منذ 

عق�ود طويل�ة قواعد ضخمة ف�ي مختلف 
ال�دول العربي�ة، وفيها جن�ود وضباط من 
مختلف القطاعات، وفيها ترسانات مهولة 
من األسلحة المتطورة والحديثة والفتاكة، 
الت�ي تخضع بالكلي�ة للس�يادة األمريكية 
واألوروبي�ة، وال يحق للدول المس�تضيفة 
االعت�راض عليه�ا، أو رف�ض عملها، حتى 
ولو وجهت إليها أس�لحتها، واس�تخدمتها 
في بالدها ضدها وضد مصالحها الحيوية 
واإلس�تراتيجية، وق�د تبي�ن بالتجرب�ة أن 

وفرنس�ا  األمريكي�ة  المتح�دة  الوالي�ات 
قواعده�م  اس�تخدموا  ق�د  وبريطاني�ا 
العس�كرية في كٍل من السعودية والكويت 
وقط�ر واألردن واإلم�ارات، ف�ي عملي�ات 
الحلف�اء العس�كرية في العراق وس�وريا، 
دون أن تك�ون ف�ي حاج�ة إلى اس�تخدام 

قواعدها في الكيان الصهيوني.
علًم�ا بأن الكي�ان الصهيوني يطمح أن 
يكون جزًءا من أي حلف دولي يتش�كل في 
المنطقة، يش�ارك في العملي�ات الحربية، 

ويس�اهم ف�ي تحقي�ق األه�داف الدولية، 
ويشارك في المناورات اإلقليمية المختلفة، 
لكنه ي�درك أن الواليات المتحدة األمريكية 
ومعها دول الناتو في غنى عنها، وال تتعلق 
مش�اريعها بها، وال تتوقف عليها، وقد تتم 

بصورة أفضل بدونها وبعيًدا عنها.
تدرك دول الحلفاء أن الكيان الصهيوني 
عامل تمزيق وفرقة، فهي باش�تراكها في 
أي حلف يتعلق بالمنطقة تؤدي إلى تفككه، 
وتشوه سمعته، وتشكك في نيته، وتتسبب 
بفش�له، وقد تنقلب الصورة ويتغير الحال 
وُيصب�ح الكي�ان الصهيون�ي ه�و الهدف، 
وعليه تطل�ق الصواريخ، وتضرب بالنيران 
محرج�ة،  فمش�اركتها  اتج�اه،  كل  م�ن 
ودورها يخ�رب الجهود، ويضيع األهداف، 

ويعود بنتائج غير مرضية.
الكيان الصهيوني ليس شرطة وال عصا، 
وال حارس وال كفيل، وال ضامن وال مدافع 
عن المصالح الغربية، إنما هو في الحقيقة 
عبء على الغرب، ومش�كلة ملقاة عليهم، 
وهم يعلمون أن الكيان الصهيوني غاصب 
ومحتل، وقاتل ومجرم، وعنصري ودموي، 
لكن الحركة الصهيونية تحس�ن االستفادة 
من أوراق القوة لديها، وتعرف كيف تمسك 
العص�ا ومت�ى تس�تخدمها، فه�ي تش�كل 
لوبيات ضخم�ة، وجماعات ضغط مؤثرة، 
تتحكم في القرارات السيادية للدول، سوار 
في جهة السياس�ة أو االقتصاد، أو اإلعالم 
الصهيون�ي  الكي�ان  إن  والقضاء.لألس�ف 
الذي فش�ل في أن يكون ش�رطًيا للواليات 
المتح�دة األمريكي�ة والغرب ف�ي منطقة 
الش�رق األوس�ط، قد ينجح وبج�دارة في 
أن يكون ش�رطًيا لألنظمة العربية وحامًيا 
لها، وحارًسا لعروش�ها ومراكزها، وعيًنا 
تراق�ب لهم، وتحفظ أمنهم، وتس�هر على 
راحتهم، وتزودهم ب�كل ما يحتاجونه من 
معلوم�ات وبيانات ليكون�وا في مأمن عن 
أي خط�ر، وبعيًدا ع�ن أي قلق، وبذا تصدق 
المقول�ة بأن إس�رائيل ش�رطي المنطقة، 
ولكنها ش�رطية بموافقة األنظمة العربية 
وم�ن أجلهم، تضم�ن وجوده�م، وتحقق 

أهدافهم.

الكيان الصهيوين عصا الغرب الطويلة أم خارصته الضعيفة؟
        مصطفى يوسف اللداوي

الكي��ان ال�شهي��وين لي�س �شرطة وال ع�شا، وال حار���س وال كفيل، وال �شامن وال مدافع عن امل�شالح الغربية، اإمنا هو يف احلقيقة ع��بء على الغرب، وم�شكلة ملقاة عليهم، وهم 
يعلم��ون اأن الكي��ان ال�شهيوين غا�شب وحمتل، وقاتل وجمرم، وعن�شري ودموي.كث��ًرا ما كنا ن�شمع اأن الكيان ال�شهيوين هو �شرطي الغ��رب والواليات املتحدة االأمريكية يف 
منطق��ة ال�ش��رق االأو�شط، متاًما كما كنا ن�شمع اأن اإيران ال�شاه كانت �شرط��ة اأمريكا يف منطقة اخلليج العربي، ي�شتخدموهما كع�شا للتهوي���س والتاأديب، والتهديد والتخويف، 
والرتوي��ع والرتهيب، واأحياًن��ا للردع والزجر، وذلك مبا تي�شر لهما من قوة، وما توفر عندهما من �شالح حديث وفتاك، اأغلب��ه من الواليات املتحدة االأمريكية ودول اأوروبا 
الغربية، وقد كانتا متعاونتني مًعا ومتحالفتني، ورمبا جنحتا ن�شبًيا يف اإيهام املنطقة اأنهما وكيال القوى العاملية، وحرا�س القانون الدويل، واأداة الزجر الدولية، واأنهما يت�شلحان 

بامتيازات و�شالحيات �شيادية، وال ينبغي الأحٍد جتاوزهما اأو االعرتا�س عليهما، اأو حماولة ك�شر النظام القائم، لئال يقع حتت �شربات ال�شرطة التي ال ترحم وال تغفر.

    بشير موسى نافع

أصبحت سيناء، كما هو معروف، 
المجموع�ات  لنش�اطات  ميدان�اً 
م�ن  التس�عينيات  من�ذ  اإلرهابي�ة 
الق�رن الماضي، ولك�ن وتيرة هذه 
النش�اطات تغي�رت م�ن وق�ت إلى 
آخ�ر. ما ل�م يتغي�ر، إلى ح�د كبير، 
الدول�ة ف�ي  أجه�زة  كان سياس�ة 
التعام�ل مع هذه النش�اطات، ومع 
أهالي شمالي سيناء، وأبناء القبائل 
البدوية منهم على وجه الخصوص.

واح�دة م�ن أبرز س�مات الدولة 
بس�ابقتها  مقارن�ة  الحديث�ة، 
التقليدية، أنها اس�تولت، في حقبة 
التحديث، على حق التقنين، وجعلته 
حكراً خالصاً لها، وأداتها الرئيس�ية 
للسيطرة وإضفاء شرعية على نظام 
الحك�م. القانون هو ركي�زة الدولة 
الحديثة، هو سلوكها، وخطابها في 
اآلن نفسه. تلجأ الدولة إلى القانون 
وتعمل على س�يادته وتطبيقه؛ وال 
يصح أو يجوز أن تتحدث الدولة عن 
ثأر ما، وال يتصور أن تش�جع عليه. 
إن فعلت، تتحول من دولة إلى مجرد 
عصاب�ة. وهذا تماماً ما يهدد الدولة 
المصرية وجماعتها الوطنية اليوم.

لي�س ثمة ش�ك أن ش�به جزيرة 
س�يناء ش�هدت يوم الخمي�س، 29 
كان�ون ثاني/ يناي�ر الماضي، عدداً 
م�ن أكب�ر الهجم�ات عل�ى مراك�ز 
الجي�ش واألم�ن المصريي�ن، الت�ي 
برج�ال  فادح�ة  خس�ائر  أوقع�ت 

الجيش والشرطة.
أصبحت سيناء، كما هو معروف، 
المجموع�ات  لنش�اطات  ميدان�اً 
م�ن  التس�عينيات  من�ذ  اإلرهابي�ة 
الق�رن الماضي، ولك�ن وتيرة هذه 
النش�اطات تغي�رت م�ن وق�ت إلى 
آخ�ر. ما ل�م يتغي�ر، إلى ح�د كبير، 
الدول�ة ف�ي  أجه�زة  كان سياس�ة 
التعام�ل مع هذه النش�اطات، ومع 
أهالي شمالي سيناء، وأبناء القبائل 
البدوية منهم على وجه الخصوص. 
الحقيقة، أن سياسة الدولة اتسمت 

بقدر كبير من التخبط، مس�فرة عن 
جه�ل األجهزة العس�كرية واألمنية 
الفادح بالمجتمع السيناوي، بقيمه 
وحاجات�ه ومش�اكله. وانته�ى هذا 
التخب�ط والجهل إلى وض�ع أجهزة 
الدول�ة ف�ي مواجه�ة متفاقمة مع 
األهالي، وليس فقط مع الجماعات 
المسلحة. بدأت األزمة بفقدان الثقة 
والع�داء المتصاعد بين أبناء القبائل 
الس�يناوية وجهاز أم�ن الدولة )أو 
األمن الوطني، كما أصبح يس�مى(، 
ثم انتقلت حالة فقدان الثقة والعداء 
إل�ى الجي�ش، بع�د أن أوكل نظام 3 
تم�وز/ يولي�و ملف س�يناء األمني 
س�يناء  وألن  المس�لحة.  للق�وات 
تخضع أصالً لنظام عسكري، لم يعد 
ثمة جسر أو قناة اتصال إلعادة بناء 
العالقة بين الدولة وشعبها. تصاعد 
ق�وات  عل�ى  المس�لحة  الهجم�ات 
الجي�ش واألمن ليس س�وى نتيجة 
طبيعية لعقود طويل�ة من التدهور 

المتواصل في هذه العالقة.
وال يوح�ي رد فعل نظام الحكم، 
من الرئيس وكبار رجال الدولة، إلى 
الدوائ�ر اإلعالمية المؤي�دة للنظام، 
على هجمات 29 كانون ثاني/ يناير، 
بأن ش�يئاً س�يغير في هذه العالقة 
المرضي�ة. إن كان هناك من ش�يء 
يمكن اس�تخالصه من رد الفعل هذا 
فإن النظام لم يعد يبالي بدفع البالد 
إل�ى الح�رب األهلية. تح�دث رئيس 
الجمهورية، بوضوح يحس�د عليه، 
ف�ي تعليقه عل�ى األح�داث، بلغة ال 
تخاطب بها الدول ش�عبها، مش�يراً 
إلى أنه ل�ن يكبل ي�د المصريين عن 
الث�أر لضحايا الهجم�ات اإلرهابية. 
وف�ي مث�ال عل�ى الخط�اب ال�ذي 
يس�تخدمه جيش الحك�م اإلعالمي 
في تعامله م�ع الهجمات، كتب أحد 
المعلقي�ن المؤيدي�ن للنظ�ام داعياً 
إل�ى إحراق س�يناء بأكملها وإلى أن 
ال تبقي الدولة فيه�ا من كائن حي. 
والمده�ش، بالرغ�م م�ن أن الجهة 
الت�ي تعه�دت الهجم�ات األخي�رة، 
وكل ما س�بقها منذ 3 تموز/ يوليو 

2013، على األقل، تعلن عن نفس�ها 
بصراح�ة، وأن عقي�دة ه�ذه الجهة 
المصري�ة  الدول�ة  م�ن  وموقفه�ا 
وأجهزته�ا معلنة، تجاه�ل النظام، 
م�ن رأس�ه إل�ى أدوات�ه اإلعالمية، 
المق�دس  بي�ت  أنص�ار  جماع�ة 
وح�اول جاهداً أن يقيم صلة ما بين 
الصراع المحتدم في ش�مالي سيناء 
واالنقس�ام السياس�ي ال�ذي يثق�ل 
كاه�ل مص�ر منذ انق�الب 3 تموز/ 
يوليو 2013.بكلمة أخرى، وبالرغم 
من الخس�ائر الفادحة التي تتعرض 
وجيش�ها  المصري�ة  الدول�ة  له�ا 
وقواتها األمنية وشعبها في شمالي 
س�يناء، ف�إن أولوية النظام ليس�ت 
مواجهة اإلرهاب المس�لح في شبه 
الجزي�رة، بل المعارضة السياس�ية 
والش�عبية، الت�ي ل�م تتراج�ع قي�د 
أنمل�ة من�ذ أكثر م�ن ع�ام ونصف 
العام. بدالً من محاولة التعرف على 
ج�ذور األزم�ة ومعالج�ة القصور 
الف�ادح، يعمل  العس�كري واألمني 
النظام وأنصاره على إش�عال حرب 
أهلية في كافة أنحاء البالد.في دول 

مستقرة، تتمتع بشرعية راسخة، ال 
يتأث�ر نظام الحكم كثي�راً باألزمات 
السياسية أو األمنية أو االقتصادية؛ 
وعادة ما تتكفل اآللية الديمقراطية 
بالتغيي�ر الض�روري عندم�ا تفق�د 
حكومة ما الدعم الش�عبي ويصبح 
االس�تمرار.  عليه�ا  الصع�ب  م�ن 
ف�ي ال�دول الت�ي تعاني عج�زاً في 
الش�رعية، أو تفتقد الشرعية كلية، 
تعتب�ر األزمات السياس�ية واألمنية 
بال�غ  تهدي�د  ق�وى  واالقتصادي�ة 
الخطورة. أم�ا إذا اجتمع�ت أزمات 
الركائ�ز الثالث مع�اً، يواجه النظام 
تحدي�اً وجودي�اً، قد ينس�حب أيضاً 
على وجود الدولة واس�تقرارها في 
ح�ال اختف�ت المس�افة الضرورية 
الفاصلة بين نظام الحكم ومؤسسة 
الدولة. وما تعيشه مصر اليوم أقرب 
إلى حاف�ة الهاوية الوجودية للدولة 

ونظام الحكم على السواء.
يش�ير حرص النظ�ام على نقل 
والعن�ف  الس�يطرة  قق�دان  أزم�ة 
المس�لح ف�ي س�يناء إل�ى س�احة 
االنقس�ام السياس�ي الذي تعيش�ه 

البالد إل�ى عمق التحدي السياس�ي 
ال�ذي يواجه�ه النظام. ثم�ة حركة 
ش�عبية، تس�تند إلى قوى سياسية 
عميق�ة الج�ذور، ال تقتص�ر عل�ى 
اإلخوان المس�لمين وحس�ب، تقف 
ف�ي  تجاهله�ا  يمك�ن  ال  بصالب�ة 
مواجه�ة النظ�ام وسياس�اته. وما 
إن اتضح�ت حقيق�ة الثم�ن ال�ذي 
دفعته البالد عندما وقعت التضحية 
بالمس�ار الديمقراطي القلق لصالح 
حك�م عس�كري س�افر، حت�ى ب�دأ 
 2013 حزيران/يوني�و   30 حلف�اء 
أغل�ب  النظ�ام.  باالنفض�اض ع�ن 
الجماعات والش�خصيات التي أيدت 
التم�رد على حك�م الرئي�س محمد 
مرس�ي، كراهية باإلخوان وتصفية 
تص�ور،  إيديولوجي�ة،  لحس�ابات 
بقصر نظر بالغ، أن إطاحة الرئيس 
س�تفضي إل�ى انتق�ال ديمقراط�ي 
جدي�د، يمنحه�ا الس�لطة ومقالي�د 
الحكم. ولكن إطاحة مرس�ي انتهت 
إلى إجه�اض المس�ار الديمقراطي 
كله، وإخضاع البالد لنظام من القمع 
والس�يطرة  الحري�ات  ومص�ادرة 

ب�أدوات الخ�وف والعن�ف. م�ا قدم 
في البداية باعتباره شرعية جديدة، 
مهم�ا كان مفه�وم هذه الش�رعية 
وحجمها، تس�تند إلى مظاهرات 30 
حزي�ران/ يوني�و، تحول إل�ى تآكل 

حثيث في الشرعية.
ويواجه النظ�ام أزمة اقتصادية 
طاحنة، ليس ثمة ما يدل على وجود 
خطة ج�ادة لمعالجتها. خالل العام 
ونصف العام الماضيين، تصور قادة 
النظ�ام أن رف�ع الدع�م عن الس�لع 
الضرورية، تنشيط السياحة، عودة 
رج�ال األعمال المؤيدين للنظام إلى 
االس�تثمار والفعالي�ة االقتصادية، 
ودع�م دول الخلي�ج المال�ي، كفيلة 
بوض�ع مصر عل�ى طري�ق التعافي 
المالي – االقتصادي. ولكن الواضح 
اآلن أن حل�م التعافي ل�م يزل بعيداً، 
الدع�م  وبعي�داً ج�داً. ه�دف رف�ع 
محاولة احتواء التفاقم المتزايد في 
عجز الميزاني�ة، ولكنه في حد ذاته 
غي�ر كاف لصناعة انعطاف�ة مالية 
واقتصادي�ة. من جه�ة أخرى، ليس 
ثمة ما يش�ير، في ظ�ل حالة فقدان 

االس�تقرار واالنقس�ام السياس�ي، 
أن طبق�ة رج�ال األعم�ال الموالية 
عل�ى اس�تعداد للمخاط�رة بالعودة 
إلى الس�وق. وإلى جانب العجز عن 
بع�د  بالس�ياحة، س�يما  النه�وض 
تفاقم األزمة الروس�ية االقتصادية 
وتراج�ع معدالت النمو ف�ي أوروبا 
الغربية، تتزايد األدلة على أن الضخ 
المالي م�ن دول الخليج في طريقه 
إل�ى التوق�ف، أو التراج�ع بص�ورة 
القليل�ة  األس�ابيع  فادح�ة. خ�الل 
الماضي�ة، وفي مؤش�ر واضح على 
حافة الهاوية المالية – االقتصادية 
التي تقف عندها البالد، توقف البنك 
المركزي كلية عن دعم قيمة الجنيه 
المص�ري، بعد أن هب�ط االحتياطي 
النق�دي األجنبي إلى مس�توى بالغ 
الخط�ورة، وت�رك الجني�ه للتدهور 
التدريجي في مقابل الدوالر، مهدداً 
بتفاق�م أزمة التضخ�م التي تضرب 

اقتصاد البالد منذ عقود.
األم�ن هو ركيزة النظ�ام الثالثة 
الكب�رى؛ وهذا ما يجع�ل األزمة في 
س�يناء وردود فعل النظام مس�ألة 
بالغة األهمية. ليس ثمة ما هو جديد 
في عدم قانونية مجمل السياس�ات 
المتبعة للتعامل مع أزمة سيناء، من 
االعت�داء على األهال�ي، االعتقاالت 
التعذيب،  العش�وائية، وممارس�ات 
وتفجير المنازل، ومسح المدن عن 
الوجود. الجديد أن يس�تخدم النظام 
س�يناء غطاء، ومس�وغاً، لإلصرار 
على سياس�ات القم�ع واالضطهاد 
واإللغاء التي يمارسها ضد قطاعات 
كب�رى م�ن الش�عب وم�ن الق�وى 

السياسية منذ عام ونصف العام.
 لن تس�قط الهجمات المس�لحة 
الدول�ة  أجه�زة  تس�نده  نظام�اً 
العس�كرية واألمني�ة، تماماً كما إن 
سياسات القمع والخوف والقتل لن 
السياس�ية،  المعارضة  تقضي على 
ولن تحل أزمة تآكل شرعية النظام. 
أما الحرب األهلية، التي يس�تبطنها 
خطاب النظام التهديدي، فس�تضع 
نهاية للدولة المصرية كما نعرفها.

احلرب األهلية ستضع هناية للدولة املرصية كام نعرفها
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توتنهام حيسم مواجهة آرسنال وخيطف املركز الرابع
 قل�ب توتنه�ام تخلف�ه به�دف نظي�ف أم�ام 
ارس�نال يف الش�وط األول، إىل فوز بنتيجة 1-2 
عندم�ا اس�تضافه يف الجول�ة 24 م�ن الدوري 
اإلنجليزي.بهذه النتيجة رفع توتنهام رصيده 
إىل 43 نقط�ة يف املرك�ز الراب�ع مؤقت�اً، يف حني 
تجم�د رصيد ارس�نال عند 42 نقط�ة يف املركز 

السادس.
وتق�دم آرس�نال مبك�راً عرب مس�عود أوزيل يف 
الدقيقة 11، لك�ن هاري كني رد عليه مرتني يف 

الدقائق 56 و86.
وب�دأ ه�اري ك�ني جن�ون الديرب�ي يف الدقيقة 
السادس�ة م�ع تس�ديدة قوي�ة م�ن مش�ارف 
منطقة الجزاء طار لها حارس أرس�نال ديفيد 

أوسبينا وأبعدها إىل ركلة ركنية. 
توتنهام حافظ عىل نهج�ه الهجومي يف دقائق 
اللقاء األوىل، ووضع ضغطاً كبرياً عىل آرس�نال 
منعه م�ن خالله الخ�روج م�ن مناطقه حتى 
الدقيق�ة 11، فم�ن هجمة مرت�دة قادها داني 
ويلبيك ولعبها لجريو، فمررها األخري ملس�عود 
أوزيل الذي س�دد مبارشة يف املرم�ى هدفاً أول 

لفريقه من أول هجمة. 
أداء توتنهام الهجومي لم يتأثر بهدف ارس�نال 
بل ازداد رشس�ة، فس�دد داني روز ك�رة قوية 
زاحفة تألق معها أوسبينا من جديد يف الدقيقة 
15، وع�اد بعد 7 دقائق ليس�دد كرة قوية مرت 

سليمة بجانب مرمى أوسبينا.
 ضغط توتنهام كان كبرياً، لكن صاحب األرض 
لم يس�تطع الدخول إىل منطقة الجزاء، وكانت 
كل تس�ديداته م�ن خارج الصن�دوق مما مكن 
الحارس الكولومبي بالتعامل معها بكل نجاح، 

وانتهى الشوط األول بتقدم ارسنال 0-1.
 بداي�ة الش�وط الثاني كانت أكث�ر إيجابية من 
ارس�نال، ف�كان أول م�ن ه�دد بتس�ديدة من 
كازورال أبعدها هوجو لوريس إىل ركلة ركنية.

 توتنهام اس�تطاع إدخال الكرة ملنطقة الجزاء 
ولك�ن م�ن ركل�ة ركني�ة، وكان�ت ه�ذه املرة 
مناس�بة س�عيدة للندنيني ألنهم سجلوا هدف 
التع�ادل، حي�ث تاب�ع ه�اري كني ك�رة مرتدة 
من حارس ارس�نال بعد رأس�ية موىس ديمبيل 
يف الدقيق�ة 56. وع�اش ارس�نال لحظ�ات من 
الفوىض بعد هدف التعادل، وكاد موىس ديمبيل 
أن يس�جل هدف التقدم بعد دقيقتني فقط من 
هدف التعادل، عندما راوغ مونريال وسدد كرة 

زاحفة أبعدها أوسبينا بصعوبة.
 داني�ل ويلبي�ك أخذ عىل عاتقه تحس�ني وضع 
فريق�ه يف امللعب، فأرس�ل كرة ملتف�ة قوية يف 

الدقيق�ة 61 ط�ار له�ا هوجو لوري�س بتميز 
وأبعدها لركة ركنية، ثم كان الحارس الفرنيس 
بطل اللحظة بتصديه لرأس�ية مدافع ارس�نال 
ل�وران كوتش�يلني. املب�اراة دخل�ت يف منح�ى 
مث�ري، حيث تب�ادل الفريق�ان عدة تس�ديدات 

وف�رص، فف�رض أوس�بينا نفس�ه م�ن جديد 
حارساً بكفاءة عالية استحق أن يفوز باملكانة 
األساس�ية عىل حساب تشيزني، يف حني واصل 

لوريس مستواه املميز املعروف عنه.
 ارس�نال فقد توازنه بعد تعادل توتنهام بشكل 

واضح، األمر الذي تداركه أرس�ن فنجر بالدفع 
بورق�ة توم�اس روزيس�كي بدالً من س�انتي 

كازورال، لتعود األمور إىل توازنها الطبيعي.
 وم�ن موق�ف ثاب�ت جدي�د، كاد إريكس�ن أن 
يس�جل هدف التق�دم لفريق�ه يف الدقيقة 73، 

لكن ركلة حرة مبارشة نفذها قوية مرت فوق 
املرمى قريبة جداً من الشباك.

 أوليف�ر ج�ريو ظهر م�ن جديد داخ�ل منطقة 
الج�زاء، فمن ك�رة عرضية ملس�عود أوزيل كاد 
الفرن�يس أن يس�جل منه�ا اله�دف الثاني من 

رأسية مرت بجوار املرمى. 
ك�ني  ه�اري  خط�ف   86 الدقيق�ة  وش�هدت 
لالنتصار،فم�ن كرة عرضية ط�ار لها املهاجم 
اإلنجلي�زي املميز ليضعه�ا يف الزاوي�ة البعيدة 

هدف التقدم الثاني لفريقه.

المستقبل العراقي / متابعة

جريارد يشعل ثورة تذاكر يف ليفربول
 بمج�رد إعالن س�تيفن ج�ريارد قائد 
فريق ليفربول رحيله عن النادي 

بنهاية تعاقده عقب نهاية املوسم الجاري، 
قفزت أس�عار تذاكر آخر مباراة لالعب عىل 
اس�تاد "آنفيل�د" أم�ام كريس�تال ب�االس 
املق�رر لها ي�وم 16 مايو املقبل. وأش�ارت 

صحيف�ة "ليفرب�ول إيك�و" اإلنجليزية إىل 
أن س�عر التذكرة الواحدة وص�ل إىل 2000 
جنيه إسرتليني، بينما أعلنت بعض املواقع 
املتخصص�ة يف بيع التذاكر عن طرح حصة 

أخرى من التذاكر بأسعار مخفضة ترتاوح 
بني 400 و1300 و1500 جنيه إسرتليني.

 من جانبها تحركت إدارة ليفربول برسعة، 
وأكد املتحدث الرس�مي للن�ادي أنه لن يتم 

السكوت عن حقوق النادي تجاه أية عملية 
قرصن�ة خاص�ة بعملية بي�ع التذاكر، وأن 
جميع تذاكر املوس�م الجاري تم بيعها منذ 

طرحها باألسواق يف 13 نوفمرب املايض.

 ُيذك�ر أن ج�ريارد أعل�ن ع�ن ع�دم تجديد 
عقده مع "الريدز"، وس�ينتقل إىل صفوف 
ل�وس آنجيليس جاالك�يس األمريكي بعقد 

مدته 18 شهراً.

المستقبل العراقي / وكاالت

أعلن�ت الهيئ�ة اإلدارية املؤقتة لن�ادي الرشطة 
توقي�ع الع�ب فريقها الك�روي ش�ريكو كريم 
عىل كش�وفات ن�ادي زيورخ الس�ويرسي ملدة 
عاميني.وذك�ر عض�و الهيئ�ة االداري�ة املؤقتة 
لن�ادي الرشطة إبراهيم س�الم: ت�م مفاتحتنا 
بش�كل مبارش خ�الل الف�رتة القليل�ة املاضية 
م�ن قبل إدارة نادي زيورخ الس�ويرسي بطلب 
ت�روم فيه الحص�ول عىل خدم�ات العب فريق 
الرشط�ة الكروي ش�ريكو كريم.وأض�اف: بعد 
اإلط�الع عىل فق�رات العق�د املربم ب�ني الالعب 
والنادي الس�ويرسي طالبن�ا بعرشة باملائة من 
قيم�ة العقد وتم االتفاق م�ع إدارة زيورخ عىل 
كافة األمور اإلدارية واملالية وتم منح االستغناء 
الرس�مي لالعب املذكور.وأوضح: كريم سيمثل 
الفريق الس�ويرسي ملدة عامني حيث سيتواجد 
ملدة س�تة اش�هر م�ع الفريق الردي�ف لخوض 
مباري�ات الفري�ق يف ال�دوري تمهي�داً لرتحيله 

للفريق األول لالستفادة من خدماته.

 
 يخىش رونالد كومان مدرب س�اوثامبتون أن يهجر 
العب�ون بارزون فريقه املناف�س يف الدوري اإلنجليزي 
املمت�از لكرة القدم بنهاية املوس�م إن فش�ل يف التأهل 

لدوري أبطال أوروبا.
 وخرس النادي املنتمي للساحل الجنوبي اإلنجليزي 
ع�ددا م�ن الالعب�ني املحوريني ح�ني انتقل آدم 
الالنا إىل ليفربول ومعه ريكي المربت واملدافع 
دي�ان لوفرين يف نهاية املوس�م املايض بينما 
كانت وجهة الظهري األيرس الش�اب لوك شو 

إىل مانشسرت يونايتد. 
وقبل بداية املوس�م نفى كومان الذي خلف 
ماوريس�يو بوكيتين�و بعد انتق�ال األخري 
لتدري�ب توتنه�ام هوتس�بري أي توقعات 
ب�أن النادي س�يعاني بع�د رحيلهم وقاد 
س�اوثامبتون للمركز الراب�ع يف الدوري 

حاليا بعد انقضاء ثلثي املوسم.
ورف�ض امل�درب الهولن�دي عروضا  

النتق�ال الظه�ري ناثانيي�ل كالي�ن 
والعب الوس�ط مورجان شندرلني 
خ�الل ف�رتة االنتق�االت الش�توية 

الش�هر املايض ويق�ول إن فريقه مطال�ب بالبقاء ضمن 
ف�رق املربع الذهب�ي من أجل االحتفاظ بنجومه املوس�م 
املقب�ل. وق�ال كومان قبل لق�اء فريقه م�ع كوينز بارك 
رينجرز متذيل الرتتيب الس�بت "ربما س�يكون التساؤل 
بالنس�بة له�ؤالء الالعب�ني رغبته�م يف املنافس�ة بدوري 

أبطال أوروبا. 
وتاب�ع: " ل�و كانت هناك رغبة يف أي م�ن هؤالء الالعبني 
فس�يكون من األس�هل بالنسبة لنا لو ش�اركنا يف دوري 
األبط�ال أن نحتف�ظ به�م. هذا س�بب مهم دائم�ا لبقاء 

الالعبني." 
وأضاف "أعرف هذا املوقف. نحن يف س�اوثامبتون وكلما 
حققنا نتائج جيدة فس�نجد اهتماما بالعبينا وهذا ثمن 
النج�اح يف الن�ادي أحب هذا.. بالنس�بة يل هذا أفضل من 

الوجود يف القاع وغياب االهتمام بالعبينا."
 ويعتق�د كومان أن ابتعاد س�اوثامبتون عن املس�ابقات 
األوروبي�ة وخروج�ه من ال�دور الراب�ع يف كأس االتحاد 
اإلنجليزي بعد الهزيمة عىل أرضه أمام كريس�تال باالس 
يف الدور الرابع قبل أسبوعني وتجنب إدارة النادي الضغط 
عىل الالعبني يوفر للفريق ميزة يف السباق من أجل مراكز 
املرب�ع الذهبي. وقال "هذه ميزة بالنس�بة لنا. نعرف أن 
هذا أمر معتاد يف توتنهام وليفربول أن ينافسا عىل مراكز 

متقدمة يف الرتتيب.

أكد املدير الفني لكرة الكرخ 
ب�ان فريق�ه بعي�د عن إي 
مشاكل إدارية داخل أروقة 
النادي,مبيناً يف الوقت ذاته 
إىل  وص�ل  الفري�ق  ان  اىل 
الجاهزية التامة الستضافة 
ن�ادي زاخ�و ضم�ن مباريات 
منافس�ات  م�ن  االوىل  الجول�ة 
املرحلة الثانية لدوري املمتاز وتحقيق 
نتيجة ايجابية تبق�ي عىل أمال الكرخ 
يف خط�ف إح�دى البطاق�ات املؤهل�ة 
ل�أدوار النهائي�ة للبطولة.وذكر املدير 
الفن�ي لك�رة الك�رخ عصام حم�د: ان 
فريقن�ا الكروي بعي�د كل البعد عن اي 

مشاكل يف الهيئة اإلدارية لنادي الكرخ 
إن وج�دت يف ظ�ل انصب�اب اهتمامنا 
بالوح�دات التدريبي�ة للفري�ق وإقامة 
التحضريات النهائي�ة للدخول يف غمار 
منافس�ات الجولة الثانية من مباريات 
ال�دوري املمتاز.وأوض�ح: انهينا كافة 
التحضريات الستضافة فريق زاخو يوم 
الثالثاء املقبل ضمن منافس�ات الجولة 
الثاني�ة  األوىل م�ن مباري�ات املرحل�ة 
ل�دوري الك�رة املمتاز وتحقي�ق نتيجة 
ايجابية لالس�تمرار س�عينا يف الوصول 
ال�دوري  لبطول�ة  النهائي�ة  األدوار  إىل 
املمت�از والفريق ال يعاني من اي نقص 
عىل مس�توى الالعبني باستثناء الالعب 
مهن�د رزيج الذي س�يغيب عن الفريق 

بداعي الحرمان.

 ه�دد ع�دد من العبي ن�ادي زاخ�و بالرحيل ع�ن الفريق خالل 
الف�رتة املقبلة يف ح�ال عدم تس�لمهم املبالغ املالي�ة لتعاقدهم 
م�ع النادي يف ظل عدم اس�تالم العديد من الالعبني الدفعة االوىل 
م�ن مقدمات عقوده�م حتى أالن.وذكر مص�در مطلع يف نادي 
زاخو: ان االزمة املالية التي تمر بها اغلب أندية إقليم كردستان 
العراق كان لها العديد من اآلثار الس�لبية عىل الصعيد املايل ومن 
بينها نادي زاخو الذي هدد عدد من الالعبني الرحيل عن الفريق 
خ�الل الفرتة املقبلة يف حال عدم تس�لم الدفعة املالية األوىل من 
عقودهم مع النادي.واوضح: ان العديد من الالعبني لم يتسلموا 
إي مبال�غ مالية من الدفعة األوىل لعقوده�م مع النادي بالرغم 
م�ن انتهاء املرحل�ة األوىل من منافس�ات ال�دوري املمتاز األمر 
الذي ول�د امتعاض كبري لدى اغلب الالعب�ني والرغبة يف الرحيل 
ع�ن صف�وف الفريق خالل الف�رتة املقبلة واللج�وء إىل الجهات 

املختصة للحصول عىل حقوقهم املالية املرشوعة.

أملح رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق 
مس�عود، إىل ان ص�وت الع�راق يف انتخابات االتحاد 
الدويل لك�رة القدم )في�ف( س�يكون مرهونا برفع 
الحظ�ر الريايض املفروض عىل مالع�ب العراق منذ 
س�نوات. وقال مس�عود: لن نقب�ل يف تجديد الحظر 
الريايض املفروض ع�ىل العراق او اي رفع جزئي له 
خالل الزيارة املرتقب�ة لوفد االتحاد الدويل للعراق يف 

ال19 من شهر فرباير من العام الحايل".
 وأك�د املال " ان الع�راق لن يقب�ل اال بالرفع الكامل 
عن كل القوانني املتعلقة بمنع العراق من استضافة 
البطوالت العربية واالس�يوية والعاملية س�واء فيما 
يتعل�ق بالتصفي�ات الرس�مية للبط�والت الكروية 
املعتمدة لدى الفيفا او احتضان املباريات الودية". 

مش�ريا إىل ان " الع�راق ب�ات اكث�ر أمان�ا م�ن دول 

احتضن�ت بط�والت رس�مية يرشف عليه�ا االتحاد 
الدويل لك�رة القدم)الفيفا( بي�د ان االخري لم يحرك 
باتجاه تفعيل موضوع رفع الحظر الريايض الكامل 

او الجزئي".
 مش�ددا ع�ىل ان " العاصم�ة العراقي�ة بغ�داد او 
محافظات اربي�ل او املدينة الرياضي�ة يف محافظة 
البرصة او اي محافظة عراقية اخرى باتت مستعدة 
الحتضان البط�والت الرس�مية او املباريات الدولية 

الودية".
 وبني مس�عود ان " العراق متعاون جدا مع االتحاد 
ال�دويل وكذل�ك اإلتحادي�ن االس�يوي والعرب�ي إىل 
حد كب�ري ويرغب يف احتض�ان البطوالت الرس�مية 
واملباري�ات الدولي�ة الودية بغية املس�اهمة يف رفع 
املعاناة عن الشعب العراقي الذي يستحق ان يشاهد 
نج�وم اللعب�ة الش�عبية االوىل وه�م يلعب�ون ع�ىل 

االرايض العراقية".

كومان: نحتاج لدوري األبطال للحفاظ عىل نجوم الفريق

مدرب كرة الكرخ يبعد العبيه 
عن رصاعات ادارة النادي

العبو كرة زاخو هيددون 
بالرحيل بسبب األزمة املالية

عبد اخلالق: صوت العراق يف اإلنتخابات مرهون 
برفع احلظر

شريكو كريم ينضم رسميًا لصفوف زيورخ السويرسي
المستقبل العراقي/ متابعة
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امليزان

حفل زفاف من حرب النجوم

االثرياء عالة عىل زوجاهتم
اعلنت دراسة حديثة النقاب عن األزواج الذين 
يكس�بون أقل ه�م األكثر إقباال عىل مس�اعدة 
زوجاته�م يف أعم�ال املنزل , مقارن�ة باألزواج 
األثرياء أو األعىل دخال، ولهذا تنصح الدراس�ة 
الس�يدات باختي�ار الرجل متوس�ط الدخل إذا 
اردن زوج�ا متعاون�ا ىف أعم�ال املن�زل وأكثر 
اس�تعدادا للعمل عىل راحتهن.يف حني أن عبء 
الحفاظ ع�ىل نظافة املنزل ه�و ىف البداية البد 
أن تكون مس�ئولية مش�ركة وبالتساوى بني 
األزواج , إال أن الدالئ�ل املتوصل إليها تش�ر إىل 
وج�ود فجوة بدأت تظهر ب�ني الزوجني ىف هذا 
الخصوص , وفقا لآلبح�اث التى أجرها فريق 
م�ن الباحث�ني بجامع�ة أوري�ك ىف بريطاني�ا.

وأوضحت كلر لفونتى الباحثة  بمعهد أبحاث 
التوظيف التابع للجامعة الربيطانية , بأن هناك 
ف�ارق صارخ يف مواقف األزواج نحو املس�اواة 
بني الجنس�ني اعتمادا عىل مقدار ما يكسبون 
, ويبدو أن األزواج ذوى الدخل املنخفض قد ال 
يج�دون غضاضة من إزالة األتربة والغبار من 
عىل أس�طح األثاث عىل س�بيل املثال أو غسيل 
الصح�ون يف ح�ال تطل�ب األمر ذل�ك , فوفقا 
لوجه�ة نظره�م الزم�ن يتغر معرف�ني بأن 
هناك حاجة اآلن ملزيد من املس�اواة بني الزوج 
والزوج فيم�ا يتعلق باألعم�ال املنزلية , إال أن 
األم�ر قد يك�ون مختلف�ا عندما يتعل�ق األمر 

بأصحاب الدخول املرتفعة .

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن أكثر من 100 نوع من الطيور 
تعشش يف منطقة القطب الشمايل يف فصل 

الصيف.
ما يف الشتاء فقلة قليلة التي تبقى.

من أهم زائري فصل الصيف البط الطويل 
الذي�ل واألوز، وه�ي تأت�ي لتتغ�ذى ع�ىل 
الخرضة الصيفي�ة الغنية لألرايض الرطبة 

للمنطقة القطبية.
وعندما ينته�ي الصيف، العدي�د من هذه 
الطيور تطر جنوباً لتجنب الشتاء القطبي 

القارص. 
أما أهم الطيور التي تبقى يف الشتاء هناك، 
الطرمجان الصخري يهرق ريشه ويصبح 

أبيض تماماً.
وهو يأوي إىل جحور يف الثلج.

وكذل�ك هن�اك البوم�ة الثلجي�ة والغ�راب 
األسخم والسنقر والباز الجوال.

من قال إن حفل زف�اف بروح حرب 
النج�وم قد يكون بعيدا عن األناقة؟، 
كان هذا رد الع�روس »جينيفر« من 
والي�ة ل�وس أنجلوس، ع�ىل كل من 
ادعى أن فكرتها غر مقبولة.أقنعت 
جينيف�ر خطيبها بفكرة إقامة حفل 
زفاف مس�توحى من سلس�لة أفالم 
حرب النجوم؛ لك�ن مع إضافة روح 
املرح، واألناق�ة للحفل، ارتدى بعض 

الرج�ال أزياء الرجل اآليل فيما رقص 
العروسان بالسيوف املضيئة، وارتدت 
العروس حزاما من الس�تان مرصعا 
بجمجمة كبرة، كم�ا احتوت تورتة 
الحف�ل ع�ىل كائنني غريب�ني أعالها 
وهب�ط منها ع�دد م�ن الطائ�رات.

تفاصيل الديكور وإطاللة العروسان 
املمي�زة جعلت الحف�ل قطعة توازن 

بني عالم الواقع والخيال.

ق�د تتمّكن من ترميم عالق�ة قديمة مترّضرة 
وإعادة الوّد لش�خص من املاىض،لكن التتوّقع 
نج�اح محاولت�ك بنس�بة 100%، إحرس من 
تطف�ل الج�ران ىف ش�ئونك الش�خصّية أثناء 
مشاجرة منزلّية طبيعّية. كن صبورا وتأكد أن 

القدر يحمل لك العديد من الفرص املذهلة 

رّبما وجدت نفس�ك ىف نزهة تسويقّية ُمفاجئة 
دون اإلع�داد ال�كاىف له�ا بأوامر م�ن الحكومة 
املنزلّية أو حماتك العزيزة، التقلق كثراً فحّمى 
ال�راء ليس�ت واردة بس�بب ب�رودة الطقس.
استمتع الليلة بقضاء سهرة لطيفة مع هواياتك 

وحاول أن تطورها وتنميها بالدراسة.

نش�اطك ىف أدن�ى مس�توياته وال يوجد م�ا ُيثر 
حماسك أو ُيزيل ش�عورك بالكسل، إسمح لليوم 
باملرور بهدوء وشاهد فيلم كوميدى قديم،بنهاية 
الي�وم ستش�عر بتحّس�ن ملموس بمش�يئة الله 
َتَع�اىل.ال تهت�م باملظه�ر الخارج�ي فق�ط ألي 

شخص تتعامل ومعه واترك الحكم للتجربة.

أحد أصدق�اءك يكون مصدر دع�م غر عادى 
لكن حاول أخذ نفس عميق وفحص كل ورقة 
أربعة م�رات بحضور املوثوق�ني وأهل الخربة 
قبل التوقي�ع عىل أى إتف�اق،أو إنتظر إكتمال 
املعلومات باكتمال القمر بدراً ىف الس�ماء دون 

إظهار التلهف أو الترّسع.

الُتجرب نفس�ك ع�ىل الدخول مل�كان أو موقف 
الترتاح له ملجرّد إرضاء اآلخرين، التتلّهف عىل 
الحّب فقد تفقد رزانتك ىف عينْى الحبيب،واألهم 

برستيج وهيبة األسد.
ال ته�رب م�ن املواجهة وح�اول أن تكون عىل 

مستوى املسئولية 

خالف�ات واردة ع�ىل ُمْمتل�كات اإلرث تنش�ب 
مع أصهارك ،الثب�ات اإلنفعاىل والهدوء، إتخاذ 
التداب�ر املرّتبة دون ضجة هى الرد املُناس�ب 
من إنس�ان ذك�ى وُمتحرّض مثل�ك ال يرغب ىف 
تش�تيت طاقته عىل أكثر من هدف أو ُمحاربة 

طواحني الهواء.

اليوج�د مايمن�ع أن يكون ذروة نش�اطك هو 
نفس�ه يوم عطلت�ك لتنهى أثق�ل األعمال عىل 
قلبك ،مش�اكل صحي�ة تتعلق بأس�نانك وأنت 
منص�وح بالتوجه للطبي�ب فوراً قب�ل تفاقم 
املش�كلة.ربما يحالفك الح�ظ وتلتقي بالعديد 

من الشخصيات املهمة 

األعاجي�ب،  يصن�ع  بنظ�ام  ش�يئ  كل  أداء 
تخصي�ص وق�ت ل�كل نش�اط مفي�د لعملك 
وألرستك ،التغلب العاطفة عىل العقل والتنفق 
كل م�اىف جيبك ىف جولة التس�ّوق لهذا املس�اء 
أو ىف مح�ل واحد.ربما يحالف�ك الحظ وتلتقي 

بالعديد من الشخصيات املهمة 

ثق أن أّي نفع تتس�بب فيه لآلخرين س�رجع 
لك مرضوباً ىف تس�عة أضعاف بإذن الله َتَعاىل، 
إن ش�عرت بمتاع�ب صحية فال تؤج�ل زيارة 

الطبيب، إحرس ىف كل تنقالتك.
واهت�م  امل�ايض  يف  التفك�ر  ع�ن  توق�ف 

بمستقبلك. 

عليك فتح النوافذ حتى تسمح لضوء الشمس 
بالدخول، يوم مناسب لرميم عالقات ُمترّضرة 
أو تكوين أخرى جديدة لكنك منصوح بالتقليل 

من كالمك ، من كثر كالمه كثر خطؤه.
ال تضع وقتك يف التنقل من مكان إىل آخر 

غ�ر  الصبيانّي�ة  األعم�ال  إرت�كاب  تجّن�ب 
املس�ئولة،النميمة أو الس�خرية م�ن اآلخرين 
والت�ى التجل�ب إال البغضة وتكوي�ن العداوات 
املجانية،إستبدل جلسة املقاهى بأداء فروضك 
الّدينّي�ة املتأخرة.يمكنك الليلة أن تس�ريح يف 

املنزل لفرة قصرة

ىف  الّرومانس�ّية  إس�تعادة  ىف  رغبت�ك 
حيات�ك قد ُتكل�ل بالنجاح بع�د ُمعاَناة 
إلس�تعادة رضا الحبيب،بعد أن تعلمت 
درساً من املاىض بعدم البلبلة بأرسارك 
لكل من هّب ودّب أتمنى أال تكرر نفس 

الخطأ.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

اليابان: عطلة اجبارية للموظفني
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة عن تفك�ر الحكومة 
الياباني�ة يف ف�رض عطل�ة س�نوية »إجباري�ة« 
مدفوع�ة األج�ر لخمس�ة أي�ام عىل األق�ل، عىل 
العمال واملوظفني، للتقليل من عدد الوفيات التي 
تتسبب فيها املشكالت الصحية والعقلية الناتجة 

عن العمل لساعات طويلة.
الياباني�ة إىل زي�ادة إقب�ال  وتس�عى الحكوم�ة 
املوظفني عىل اإلجازات مدفوعة األجر بنسبة %70 
بحلول عام 2020، ول�ذا تفكر يف التقدم بتريع 

للربملان يفرض أيام إجازات مدفوعة األجر.
ويف املناقش�ات األوىل للتريع اق�رح املوظفون 
االكتف�اء ب�3 أي�ام فق�ط مدفوعة األج�ر، فيما 
اقرحت االتحادات العمالية 8 أيام، بحسب موقع 

»جابان توداي«.
وتشر أرقام وزارة العمل اليابانية إىل أن املوظفني 
والعمال اليابانيني بش�كل عام، استخدموا فقط 
أق�ل من نص�ف أي�ام عطالتهم الس�نوية يف عام 
2013.فيم�ا أظه�ر اس�تبيان لوكال�ة »جيج�ي 
لألنب�اء« أن واح�دا م�ن ب�ني كل س�تة موظفني 
ياباني�ني لم يحصل يف ع�ام 2013 عىل أي إجازة 

مدفوعة األجر بتاتا.
يش�ار إىل أن املصطلح الياباني »karoshi« والذي 
يعني »املوت النات�ج عن اإلفراط يف العمل«، دخل 
املعجم منذ عدة س�نوات، م�ع تزايد حاالت املوت 
واالنتح�ار ب�ني املوظف�ني والعم�ال الناتجة عن 

الضغوط التي يالقونها يف العمل.

واتس آب يكشف صورك للجميع
ن�رت تقارير عاملي�ة صادرة، 
اليوم، مشكلة يف عملية مزامنة 
الصور بني حس�اب الهاتف مع 
تطبي�ق الكمبيوت�ر ب�”وات�س 
آب” يكش�ف الص�ور للعم�وم 
حتى تل�ك املخصصة لألصدقاء 

فقط أو حتى املخفية منها.
الثغ�رة،  مكتش�ف  وق�ال 
أندراجيت بهويان، وهو ش�اب 
يبل�غ م�ن العم�ر )17( عاماً، 
إن “الثغرة املكتش�فة تس�مح 
داخ�ل  بالتج�ول  للمتطفل�ني 
الص�ور ب�كل حرية حت�ى وإن 

ل�م يكون�وا عىل قائم�ة جهات 
االتصال الخاصة بك”.

فيه�ا  يت�م  م�رة  أول  وه�ذه 
اكتش�اف ثغرة بهذه الخطورة 
ع�ىل “وات�س آب”، وه�و األمر 
ال�ذي اس�تاء من�ه الكث�ر من 
املراس�لة  خدم�ة  مس�تخدمي 

الفورية األكثر شهرة عاملياً.
ول�م تصدر الركة أي ترصيح 
حتى لحظة تحري�ر هذا الخرب 
ولك�ن م�ن املتوق�ع أن تك�ون 
الرك�ة تعمل عىل س�د الثغرة 

حالياً.

وم�ن املنتظ�ر أن تعلن عن حل 
املش�كلة يف وقت قريب، ويبدو 
أن مث�ل هذه املش�اكل هي ما 
دف�ع الركة للتأخ�ر يف إطالق 
نس�خة من برنامجه�ا ألجهزة 

الكمبيوتر.
وحس�ب مختصني فان اجهزة 
االيف�ون  تش�مل  الت�ي    ios
وااليباد محمية من هذه الثغرة 
كونه�ا محصن�ة م�ن اخراق 
التهدي�د  ان  اال  الفروس�ات 
االكرب يش�مل اجهزة االندرويد 

والكومبيوتر«.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – عال�م وش�اعر وخطاط عثماني  
2 – مدينة يف ماليزيا –

 3 – أألف وأتسىل –
 4 – أغنية لعبد الوهاب –

 5 – يب�رص مجزوم�ة – يخص�ه – 
جديد باألجنبية –

 6 – منطق�ة جنوبي ش�به الجزيرة 

العربي�ة عىل خليج عدن – عكس�ها 
ضمر مفصل –

 7 – نصف وس�ام – عكس�ها اإلسم 
األول لشاعر عربي أعمى –

 8 – اإلس�م الثان�ي ملمث�ل مرصي – 
متشابهة  9 – صدر أعظم تزوج أبنة 

محمد الثالث .

1 – شاعر ومؤرخ عثماني –
2 ���� حرف عط�ف – حضيض – ثلثا 

أصل –
3 �� نسني أو رشدن – كاتب فرنيس –
 4 – ثلثا عود –  نبي إحدى الديانات –

لع�ب – عكس�ها م�ن   – 5 – عي�ب   

الحبوب –
 6 – عكس�ها مطر ش�ديد – عكس�ها 

خنزير بري –
 8 – مت�ني – ملك يهوذا ح�ارب عبادة 

األوثان –
 9 – ممثل مرصي راحل .

سـودوكـو

املكونات
2 كوب دقيق
1 كوب سميد

2 ملعقة صغرة قزحة) حبة الربكة(
4/1 كوب يانسون، مطحون

4/1 كوب شومر، مطحون
8/1 ملعقة صغرة بيكربونات الصودا

2/1 كوب زيت زيتون
1 كوب ماء

للقيل زيت ذرة
للتقديم قطر) شرة/ رشبات(

طريقة العمل
1. يف وع�اء الخ�الط ضع�ي الدقي�ق، الس�ميد، 
والبيكربون�ات  الش�ومر  اليانس�ون،  القزح�ة، 
والزي�ت، ثبتي م�رضب العجن، ش�غيل لتختلط 
املواد. أضيفي املاء وشغيل عىل رسعة متوسطة 

ملدة دقيقة لتتكون عجينة متماسكة.
2. خ�ذي قطع�ة م�ن العجينة بحج�م البيضة، 
شكليها اىل حبل بعرض 1سم وسماكة1/2سم. 

قطعي الحبل اىل قطع صغرة بطول4 سم.
3. أمسكي بقطعة العجينة بني اصابعك ولفيها 

بشكل حلزوني، ضعي يف طبق. 
4. ضعي القطر يف طبق عميق، دعيه جانبا

5. يف مق�الة عميق�ة ضع�ي زيت ال�ذرة بحيث 
يكون بارتفاع 2سم، سخني عىل نار متوسطة.

6. اس�قطي قط�ع القراقيش يف الزي�ت لتمتلئ 
املقالة، انتظري لتطفو القطع عىل سطح الزيت 
ثم باستعمال ملعقة ذات ثقوب قلبي القراقيش 

اىل يصبح لونها ذهبي فاتح.
7. اخرجي القراقيش من الزيت وضعي مبارشة 
يف القط�ر، قلبي لعدة ثوان�ي ثم انقليها اىل طبق 

التقديم.

قراقيش اليانسون

معلومات  عامة
فوائدة اجلزر

- تحس�ن الرؤي�ة: من أه�م فوائد الج�زر هو أنه 
يقوي النظر ويحسن الرؤية حيث أنه يحتوي عىل 

فيتامني )أ( ذات التأثر املبارش عىل العني،
- يحارب أمراض القلب: الجزر هو عالج جيد جدا 
مل�رىض القلب وضغط الدم، حي�ث أنه يحتوي عىل 
البيتا- كاروتني واأللف�ا- كاروتني والليوتني وهي 
مضادات لألكس�دة تقلل من نس�بة الكولسترول 

بالدم 
-  يحسن صحة الفم: فالجزر مفيد عموما لصحة 
الف�م، كما أن تناوله يس�اعد عىل اللثة واألس�نان 
نظيف�ة، كما أن الج�زر يحفز إف�راز اللعاب الذي 

يوازن حموضة املعدة والبكتريا يف الفم،
- حماي�ة الكبد: حي�ث أن الجزر يعمل عىل حماية 
الكبد من تأثر السموم الناتجة من املواد الكيميائية 
املوج�ودة بالبيئ�ة، حي�ث أن النس�بة العالية من 
فيتام�ني )أ( املوجودة بالجزر تلع�ب دورا كبرا يف 

تخليص الجسم من السموم املوجودة به
- يحاف�ظ عىل صح�ة الجلد: نظ�را الحتواء الجزر 
ع�ىل فيتام�ني )أ( ومض�ادات األكس�دة األخ�رى 
فإنه يس�اعد عىل حماية الجلد من أشعة الشمس 
فوق البنفس�جية الضارة وإصالح أنس�جة الجلد 

التالفة.
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ت���ي دروس من حيا

د . هادي حسن عليوي

الكرادة الرقية أنموذجًا
مس���احة لل���رأي

م�ن الجمي�ل أن تتحول ش�وارع الك�رادة الرشقية 
وأزقته�ا إىل نموذج يف الطموح البغدادي بأعادة الدورة 
الدموية لتفاصيل العاصمة التي أكلها الكونكريت وأغلق 
رشايينها وأصابها بالش�لل وأسواقها بالركود،التحول 
بدأته رئاس�ة ال�وزراء بالتعاون مع مجال�س الكرادة 
الرشقية وبلديتها وبالتنس�يق الحيوي مع قيادة قوات 
بغداد وقد نجح هذا التنس�يق والتعاون يف رس�م لوحة 

التحول نحو شوارع خالية من الكونكريت .
األم�ر الثاني ال�ذي ي�وازي األول يف جماله هو جعل 
الكرادة الرشقية خالية من املظاهر املس�لحة فالسالح 
البد أن يكون بيد الدولة ممثلة بقواها األمنية وجيشها 
وغ�ر ذل�ك ُيع�د مخالف�اً للقان�ون ومرب�كاً للمس�ار 
املجتمعي وباعثاً لعدم األس�تقرار يف س�ر املؤسسات 
األقتصادية والرتبوية والخدمية،وقد شاهد املواطنون 
باملبارش أو من شاشات الفضائيات الفرح الذي لبسته 
ش�وارع الك�رادة وأنس�يابية املاء من ج�رار كهرمانة 
وملع�ان املركب�ات تح�ت األض�واء وكل هذا من ش�أنه 
اض�اءة النف�وس املظلمة وأش�اعة األم�ل يف النفوس 

الضامئة إىل الطمأنينة .
ام�ور عدي�دة ذات صل�ة به�ذا التح�ول الجميل يف 
الك�رادة الرشقية وال�ذي يأمل املواط�ن بتعميمه عىل 
كل بغ�داد ومن ث�م إىل جميع املحافظ�ات، األمور ذات 
الصلة تتمثل بالشجاعة الربملانية التي يتوجب توفرها 
يف الس�لطة الترشيعية حيث البد لهذه الس�لطة اسناد 
الق�رار الحكوم�ي برف�ع الحواجز عن ش�وارع بغداد 
وجعل املدينة منزوعة السالح بأستثناء القوى األمنية 
والجي�ش وهذا يتطل�ب تحصينه برملاني�اً بأتخاذ قرار 
واض�ح من قبل ق�ادة الكت�ل بتأييد هذا الق�رار وعدم 

األلتفاف عليه بطرق صارت معروفة للجميع .
األم�ر الثاني له صلة بالقض�اء الذي يجب أن يكون 
صارماً مع يتحدى الدولة ويحمل السالح، وهذا يتطلب 
ابعاد القض�اء ع�ن التج���������اذب�ات والضغوط 
الت�ي م�ن ش�أنها من�ع الس�لطة القضائية م�ن أداء 
مهماتها املكملة للسلطتني التنفيذية والترشيعية، فال 
دولة حقيقية يف ديمقراطيتها من غر قضاء مس�تقل 
غر مس�يس.األمر الثالث يتعلق بصاحبة الجاللة من 
صحاف�ة وفضائي�ات والت�ي مع ش�ديد األس�ف فيها 
الكث�ر من الدخالء املرتبطة جيوبه�م بما يدره أرباب 
املس�لحني واملظاهر املس�لحة والذي�������ن يتوجب 
فضحه�م يف صحافتن�ا الوطني�ة الح�رة عرب األس�ناد 
الحقيقي والش�جاع لق�رار تحويل املناط�ق البغدادية 
إىل مناطق منزوعة الس�الح، وه�ذا يتطلب عدم الرتدد 
يف ن�رش املخالفني واملتمردين عىل الق�رار يف الصحافة 
والفضائي�ات وذلك اس�تناداً إىل الوثائ�ق الصادرة من 

األجهزة األمنية والقضاء .
األمر الرابع وله صلة بالعشائر فغالبية عشائر بغداد 
تحول�ت إىل م�زارع للس�الح ويف الوقت الذي س�اهمت 
هذه العش�ائ يف حف������ظ األمن املجتمعي عجزت 
ع�ن ردع مظاهر البذخ يف اطالق النار باقامة فاتحة أو 
عرس أو فوز كروي، وال يخفى عىل أحد بأن القوة التي 
تتس�لح بها العشائر تهدد سلطة الق����انون وتكون 

بديالً عنه إذا استمر هذا الحال .
األمر األخ�ر وأخص به املواطن، فأق�ول باختصار 
عليه أن يخرج من خارطة »كلمن يكول آنه اش�عليه..

كلمن يكول آنه اشبديه«

انهم�رت دموع�ي أكثر من م�رة ، وأنا أعي�د قراءة 
وتدقي�ق م�رشوع كتابي الجدي�د املوس�وعي الضخم 
لدفع�ه للنرش وه�و : ) رج�االت الع�راق الجمهوري : 
س�لطة قاسم .. البعث األول .. األخوين عارف .. البعث 
الثاني( لنزاهة الكثر من رجاالت العراق يف تلك العهود 
، رجاالت عراقيون مخلصون أفنوا حياتهم للعراق ولم 
يجنوا فلس�ا واحدا ، بعضهم ال يملك حتى داراً لسكنه 
وعائلت�ه ، وبعضه�م لدي�ه دار ورثه من أبي�ه أو بناه 

بكده قبل أن يكون وزيرا .. 
إستوقفني أحد قادة الجيش الكبار فنزاهته التصف 
حت�ى عندما ي�زوره احد أقرب�اؤه ويخرج�ون نهاية 
ال�دوام فال يركب س�يارته الحكومية ب�ل يؤجر تكيس 
.. ووزي�ر آخ�ر عندما يطلب إجازة م�ن رئيس الوزراء 
ف�ورق مكتب�ه حكومي وح�رام أن يس�تعمله يف طلب 
اإلج�ازة ، فه�ذا عمل خاص ف�كان يش�رتي ورق من 
املكتب�ات .. ووزير لثمانية مرات ل�م يجني ال بيت وال 
س�يارة ، وعندما س�ؤال مرة رَد وه�و يضحك ) يمكن 

راتبي ما بي بركة( .. 
رئي�س وزراء ال يمل�ك داراً وأخ�راً بن�ى داراً ضمن 
قرض يسدد أقساطه سنوياً ، رئيس وزراء آخر يذهب 
بنفس�ه بس�يارته الخاصة لدفع قائمة إجور كهرباء 
منزل�ه ب�ال حماي�ات وال قط�ع ش�وارع وال مزيقة .. 
رئيس وزراء ال يملك دارا للسكن يرفض تسجيل اسمه 
الس�تالم قطعة ارض للس�كن ،ألنه خ�ارج الضوابط ، 
التي تش�ر إىل إن من يس�تحق أرضا يكون متزوجا .. 
عضو مجلس السيادة قدم استقالته معلالً ذلك بالقول 
)بأنه يعمل شيئاً( ، وبعد شهر أرسلوا له راتبه إىل بيته 
رفض اس�تالمه وأعاده إىل رئيس الوزراء قائالً )حرام 

أستلم راتب بدون عمل !( .. 
رئي�س أركان جيش العراق ، وأعىل رتبة عس�كرية 
باع�وا بيته الوحيد ، والذي ورثه من أبيه ، لعدم قدرته 
تس�ديد قرض العق�اري، وزير بعد وفات�ه باعوا داره 
لعدم قدرته وعائلته تسديد قرض العقاري ، وزير كان 
يمن�ح نصف راتبه للطلب�ة الفقراء ك�ي يظهروا أمام 
زمالئهم اآلخرين بمظهر يليق بهم ، مات وال يملك داراً 
، وزير ألكثر من وزارة  يف آن واحد يس�كن هو وعائلته 
مع أبيه لعدم قدرته رشاء دار الن عائلته كبرة والراتب 
ال يكف�ي ، وع�رشات آخرين واصلوا العم�ل ليل نهار ، 
وماتوا ول�م يجنوا غ�ر العمل الصالح للع�راق .. أكن 

التقدير واالحرتام وأقف إجالال ألسمائهم اليوم .. فؤاد حسونكـاريكـاتـير

غيالن

بيع لوحة ملونييه ب�280 مليون دوالر ثالجات مزودة بكامريات
تص�در بي�ع لوح�ة “القن�اة الكربى” 
لكل�ود مونييه مقاب�ل 7ر23 مليون جنيه 
اس�رتليني مزادا قياسيا ألعمال انطباعية 
ورسيالي�ة حقق�ت 186.4 ملي�ون جنيه 
دار  يف  دوالر(  ملي�ون   280( اس�رتليني 
س�وذبي للمزادات.وقالت دار س�وذبي إن 
بيع لوحات مس�اء الثالثاء لفنانني بينهم 
ماتيس وبيكاس�و وتولوز لوتريك حققت 
رقما قياس�يا بالنس�بة ألي م�زاد فني يف 

لندن.
وكان�ت لوح�ة القناة الك�ربى من بني 

خمس�ة أعم�ال ملونيي�ه عرض�ت يف املزاد 
مقابل مبلغ 55.7 مليون جنيه اسرتليني.

وتعك�س عملي�ة البي�ع القياس�ية الطلب 
القوي من املشرتين الدوليني، حسبما قالت 
هيلينا نيومان وهي خبرة يف دار س�وذبي 

يف الفن االنطباعي والحديث.
وأضاف�ت نيوم�ان: “ويف ظ�ل اتس�اع 
االمتداد الدويل، نرى مشاركة 35 دولة وهو 
أع�ىل رقم عىل اإلطالق يف هذا املجال ويثبت 
جامعو األعمال الفنية من آس�يا وروس�يا 

أنفسهم كقوة مستمرة يف السوق”.

اس  “ب�ي  رشك�ة  تعت�زم 
اتش” األملاني�ة لصناعة األجهزة 
املنزلية ط�رح نموذجني جديدين 
لثالجات حديثة يف وقت الحق من 
الع�ام الجاري م�زودة بكامرات 

داخلها.
بداخ�ل  م�ا  رؤي�ة  ويمك�ن 
الثالج�ات باس�تخدام إما هاتف 
ذكي وإم�ا جهاز كمبيوتر لوحي 
من خارج املنزل. وبهذه الطريقة 
يمكنك التقرير من عىل بعد ما إذا 

كن�ت يف حاج�ة إىل التوق�ف عند 
متجر وإحضار بعض األغذية.

الثالج�ات  تطبي�ق  ويتمي�ز 
أيض�ا بتزوي�ده بج�دول زمن�ي 
يخزن صورا، األمر الذي يس�مح 
لصاح�ب الثالج�ة برؤية م�ا إذا 
يف  الثالج�ة  أحده�م  ي�زور  كان 
املس�اء من أج�ل وجب�ة خفيفة 
مس�ائية. وتباع أجهزة “بي اس 
اتش” وفق العالمتني التجاريتني 

“بوش” و”سيمينز”.

جزيرة بني ياس اإلماراتية سفينة نوح احلامية للرباري العربية
      المستقبل العراقي/متابعة

 
جزيرة صحراوية تجول فيها بحرية 
آالف الحيوان�ات الربية وتك�ون بمثابة 
“س�فينة ن�وح” للحف�اظ ع�ىل التنوع 
البيئ�ي الخاص بالجزي�رة العربية. هذا 
كان مرشوع مؤس�س اإلم�ارات الراحل 
الش�يخ زاي�د لص�ر بن�ي ي�اس، ال�ذي 
ب�ات الي�وم وجه�ة إقليمية للس�ياحة 

الطبيعية.
تقدم جزيرة صر بني ياس اإلماراتية 
والت�ي تحمل اس�م القبيل�ة التي ينحدر 

منه�ا ح�كام أبوظبي ودب�ي، منذ 
فتح�ت أم�ام ال�زوار قبل س�ت 
س�نوات، ملح�ات من الس�فاري 
األفريقي ومن الصحراء والبحر 
يف آن واح�د، كم�ا أنه�ا موط�ن 
أقدم دير أثري مسيحي من زمن 
ما قبل اإلس�الم، ولبقايا نشاط 

برشي يعود إىل آالف السنني.
ورغم تمتعه�ا بمطار خاص 
فخم�ة،  منتجع�ات  وبأربع�ة 
جمي�ع  يف  الجزي�رة  تحاف�ظ 
تفاصي�ل إدارتها ع�ىل طبيعتها 
الفري�دة، فهي بعي�دة كل البعد 
يف  الس�حاب  ناطح�ات  ع�ن 
دب�ي وأبوظب�ي وع�ن الطرقات 

املزدحمة ومراكز التسوق.
وتقع الجزيرة قبالة سواحل 
إم�ارة أبوظب�ي عىل بع�د حوايل 

170 كيلوم�رتا جن�وب غ�رب العاصمة 
اإلماراتية، وتبلغ مساحتها 87 كيلومرتا 
مربع�ا. وع�ىل امت�داد الت�الل والوديان 
والرم�ال، ال يشء إال أرساب املها العربية 
وطي�ور الصح�راء، وبع�ض الزراف�ات 
والغ�زالن الربي�ة والفهود الت�ي أدخلت 

للحفاظ عىل التوازن الطبيعي.
وعىل أرض الجزيرة، أقامت الحيوانات 
لنفس�ها مواط�ن طبيعي�ة بمس�اعدة 
م�ن اإلنس�ان ال�ذي يتدخ�ل الس�تدامة 
الحي�اة خصوصا يف أوقات الحر وش�ح 
املياه. وتطور الجزي�رة رشكة التطوير 

التابعة لحكومة  واالستثمار الس�ياحي 
أبوظبي. وقال مدير العمليات يف جزيرة 
بن�ي ي�اس، ماري�وس برينس�لو، “إن 
الجزي�رة كانت فك�رة ومرشوعا للراحل 
الش�يخ زاي�د يف مطلع الس�بعينات، ويف 
1971 بدأ الش�يخ زايد بجلب الحيوانات 
إليها وبتحويل املكان إىل محمية طبيعية، 
والفكرة كانت إقامة سفينة نوح للحياة 

الربية العربية يقدمها لشعبه”.
وم�ع الوق�ت، تكاث�رت الحيوان�ات 
وترس�خ الت�وازن الطبيع�ي، وبات عدد 
الحيوانات عىل الجزي�رة اليوم 13500. 

ويعي�ش ع�ىل الجزي�رة 25 نوع�ا م�ن 
الثدييات و170 فصيلة من الطيور التي 

يزور بعضها الجزيرة موسميا.
وأب�رز الحيوان�ات الت�ي تعيش حرة 
يف الجزي�رة، امله�ا العربية الت�ي تحوي 
الجزي�رة 500 منه�ا ويس�تفاد منه�ا 
إلعادة إطالقها يف محميات أخرى، ومها 
س�ميتون التي انقرضت لف�رتة وغزالن 
الجب�ال وغ�زالن الصح�راء، وجميعه�ا 

حيوانات من بيئة اإلمارات الطبيعية.
زراف�ات  الجزي�رة  يف  تج�ول  كذل�ك 
ع�ىل  للحف�اظ  جلبه�ا  وق�ع  وفه�ود 

التوازن البيئ�ي. ومع كل تلك الحيوانات 
وتفاعله�ا يف م�ا بينها، تتي�ح صر بني 
ي�اس لزائريها أجواء س�فاري ش�بيهة 
بالس�فاري األفريقي.وقام�ت حكوم�ة 
أبوظب�ي بتهيئة الجزيرة من�ذ عقود، إذ 
تمت زراعة 2.5 مليون ش�جرة ش�كلت 
بيئة مناس�بة الس�تدامة الحياة الربية.
وقال برينس�لو “نحن نق�وم باإلرشاف 
عىل هذه العملية كل يوم، وقد نجحنا”.
من جانبها، ش�ددت فاطمة املطوع، 
مس�ؤولة العالق�ات العام�ة يف رشك�ة 
التطوي�ر واالس�تثمار الس�ياحي، ع�ىل 

الطابع املراعي للبيئة ولكل النش�اطات 
اإلنس�انية يف الجزي�رة، مش�رة إىل أن�ه 
يتع�نينّ عىل كل س�ائح أو زائ�ر أن يزرع 
ش�جرة ق�رم أو مانغ�روف، وإذا تخلف 
ع�ن ذل�ك، تق�وم إدارة الجزي�رة بذل�ك 
نياب�ة عنه.وكذلك كش�فت عن كنز من 
نوع آخ�ر يف الجزيرة وه�ي اآلثار بالغة 
األهمية. وقالت املط�وع “يف عام 1992 
بدأنا بعملية الحفر والتنقيب عن املعالم 
األثري�ة وتم اكتش�اف 36 موقع�ا أثريا 
من أهمها الدير املس�يحي الذي يعود إىل 
600 مي�الدي”. واعت�ربت أن “هذا دليل 
ع�ىل تع�دد الثقاف�ات وتنوعه�ا يف 
الجزي�رة وأنها كانت مس�كونة 
من اإلنسان قبل أكثر من 7500 
س�نة”. والدي�ر ال�ذي يعود عىل 
األرجح إىل رهبان م�ن الطائفة 
النس�طورية، غ�ر االعتق�ادات 
الس�ائدة س�ابقا عن مدى تمدد 
الوج�ود املس�يحي يف الجزي�رة 

العربية قبل اإلسالم.
ويمكن الوص�ول إىل الجزيرة 
بح�را أو بواس�طة الطائرة عرب 
رحالت جوية من أبوظبي ودبي، 
منتجعاته�ا  تس�تضيف  فيم�ا 
اجتماع�ات مغلق�ة ذات طابع 
دويل مث�ل “منت�دى بن�ي ياس” 
خارجي�ة  وزراء  يض�م  ال�ذي 
ومس�ؤولني كب�ارا ويعقد بعيدا 

عن اإلعالم.


