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صفحة 16

                                  ترصد بـاالرقـام انـتـمـاء عـنـاصـر 
ص4جـــدد لـ »داعـــش«

بقلم رئيس التحرير 

ف�ي ذكرى انتص�ار الثورة االس�امية نتذكر هب�وط االمام 
الخميني قادماً من نوفل لوش�اتو الفرنسية في مطار مهراباد 
وكانه يهبط من الس�ماء.. نتذكر عمامة النبوة والرسالة وهي 
تدخل بتواضع الرس�االت ايوان الش�اه كما دخلت النبوة ايوان 

كسرى!.
االم�ام الخمين�ي ظاه�رة ف�ي الث�ورة وام�ام ف�ي العدالة 
االجتماعي�ة وقام�ة مدي�دة في الفك�ر والعرف�ان واخاقيات 
الرس�اليين ومجتهد كبير ومرجع خاق ورج�ل كتب الله على 
يدي�ه اكب�ر انتصار ل�م يتحقق على ي�د انبياء بل حق�ق ارادات 
االنبي�اء باقام�ة اول تجرب�ة رس�ولية ورس�الية ف�ي التاريخ 

البشري.
االمام الش�هيد السيد محمد باقر الصدر اكد لامام الخميني 
بعد انتصار الثورة في واحدة من رس�ائله اليه »انك حققت كل 
ام�ال االنبي�اء« واالمال يعن�ي كل اهداف النبوات والرس�االت 
الربانية لهذا فان االمام الخميني في التعريف الرسولي الوارث 
واالمت�داد الطبيعي لجهود من س�بقوه م�ن مصلحين وانبياء 

وائمة ثورة وهدى.
ان القادة التاريخيين ال يتشكلون عبر القوانين الطبيعية ابدا 
انما يتشكلون كما تتشكل البحار والمحيطات لكي يخلقوا هذا 
الجو الرس�الي الذي يتحرك بالدم والفتوى والشجاعة وتحدي 
الطاغي�ة الشاهنش�اه وعطاء ال�دم اكبر من اج�ل اقامة نظام 
الجمهورية االس�امية وقد فعل والقى خط�اب الثورة وعاهد 
عش�رات االالف من الذين سقطوا في شوارع طهران ابان علو 
كع�ب االحتجاج�ات الثورية ف�ي ايران ع�ام 1978 على البقاء 
ف�ي خندق الدف�اع عن االس�ام واالصرار على ازال�ة مخلفات 

الدكتاتورية الشهنشاهية واقامة الرؤية االسامية.
ف�ي ذك�رى انتصار الص�ورة نتذك�ر قامة ال�روح الله وهو 
يبش�ر بوالدة فجر االسام ويرسل لغورباتش�وف ابان ظهور 
الغاسنوس والبيروس�ترويكا عام 1989 ان االسام هو الحل 
وان التع�اون م�ع الحركات االصاحية في الش�رق س�يقوض 

مشاريع الهيمنة االمبريالية ويمنح البشرية الحرية.
سام على االمام.. امام المايين وامام الجموع.

يف ذكرى الثورة االيرانية

رأي

اجندات تحرك االرهاب في العراق

      المستقبل العراقي / خاص

اعتب�رت مصادر سياس�ية, ام�س االربع�اء, موج�ة التفجيرات 
االخيرة ف�ي العاصمة بغداد, ورقة ضغط ومس�اومة اس�تخدمتها 
الكتل السياسية المرتبطة باالرهاب لتمرير بعض القوانين الخافية 
ف�ي مجلس الن�واب ومنه�ا قانون�ي الح�رس الوطني والمس�ائلة 

والعدالة.
وش�هدت العديد م�ن مناطق بغداد ذات الغالبية الش�يعية مؤخرا 
سلسلة تفجيرات بس�يارات مفخخة وعبوات ناسفة, راح ضحيتها 
العشرات من الشهداء والجرحى, حيث وصفت هذه الموجة االرهابية 

التي جاءت بعد ثاث اشهر من الهدوء النسبي ب�”السياسية”.
وتعد هذه التفجيرات رس�الة قديمة جديدة للمكون الش�يعي في 
العاصمة بغداد لم تنفك القوى السياس�ية التي تصطف مع االرهاب 
عل�ى ارس�الها كوس�ائل ضغط على ساس�ة وجمهور الش�يعة في 

العراق.
وعزت مصادر سياسية هذا التصعيد االرهابي الى “سحب قانون 
الح�رس الوطني والمس�الة والعدال�ة من البرلم�ان مؤخرا كونهما 
يعدان بمثابة تنازالت كبيرة للمكون الس�ني والكردي”, مشيرة الى 
ان “االط�راف المس�تفيدة ذهبت باتجاه الضغط بواس�طة االرهاب 
الذي توقف الفترة الس�ابقة عندم�ا تحقق مطلب تلك القوى بازاحة 

رئيس الوزراء نوري المالكي من الحكم”.
وبين�ت المصادر ان “التوقيتات الخاصة بالتفجيرات والتسلس�ل 
المكاني لها يوحي بان هنالك دعم سياس�ي وتس�هيات لوجس�تية 
للجماع�ات االرهابية وكما كان طارق الهاش�مي يس�هل لهم تنفيذ 
عملياتهم من خال مواكبه وحماياته واالجهزة التي تتبع له اداريا, 
فان العمليات تؤش�ر وج�ود جماعات سياس�ية بمناصب حكومية 
عليا تس�ند الجماع�ات االرهابية لتقوم بتحقي�ق اجنداتها وهو امر 
يس�تدعي التفتيش جيدا في دور وزارة الدفاع وانتشارها في المدن 

والداخلية ودورها في الوقاية من العمليات االرهابية”.
وكان من المقرر ان تتضمن جلس�ة البرلمان التي عقدت,الثاثاء 
الماضي, القراءة االولى لمش�روع قانون المساءلة والعدالة وحظر 
ح�زب البعث، والق�راءة االولى لمش�روع قانون الح�رس الوطني, 
لكن القانونين س�حبا وت�م احالتهما الى اللجن�ة القانونية من اجل 

دراستهما والوصول لصيغة نهائية مقبولة للتصويت عليهما.

تفجريات بغداد.. رد  عىل جتريم »البعث«..  و »سياسيون دواعش« وراء التنفيذ

االنتصار حليف االبطال

ص3رئيس وستة وزراء لعالقة »جديدة« بقطر.. والدوحة: سنزور بغداد يف الوقت املناسب

البنتاغون يربط
حترير املوصل بـ »جاهزية« 

القوات العراقية

حــوار الــفــرصــة
االخــــيـــرة

الرشكات الكربى
لـيـسـت ضـحـايـا الـنـفــط 
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»داعـش« يصعـد عملياتـه يف الرمــادي.. واملحــافظـة ترد باهتــام القــوات االمنيــة!

طهــران يف ذكـــرى الثــورة: دور ايــران ضــروري يف استقــرار الشــرق االوســط
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اخلليج يتحرك: احتالل كردي مؤقت للموصل بدال من حترير شيعي
ضمن اجندات زيارة بارزاني االخيرة لالمارات

    المستقبل العراقي / خاص

ام�س  مطلع�ة,  مص�ادر  كش�فت 
االربع�اء, ان زي�ارة رئي����س حكومة 
اقليم كردس�تان نجيرف�ان بارزاني الى 
اإلمارات االخي������رة, جاءت لكس�ب 
التأيي�د لماكن�ة القض�م الكردي�ة بع�د 
تم�دد الق�وات الكردي�ة »البيش�مركة« 
ف�ي الموصل م�ن ثاث جهات مس�تغلة 
الظروف الراهنة عقب سيطرة تنظ���يم 

»داعش« االرهابي عليها.
ووص�ل بارزاني الى االمارات العربية 
المتح�دة,  االثنين الماض�ي, وبحث مع 
ول�ي عه�د أبوظب�ي، العاق�ات الثنائية 
وس�بل تعزيزه�ا، فض�ا ع�ن ع�دد من 

القضايا والمستجدات الراهنة.
ل�«المس�تقبل  المص�ادر  وقال�ت 
العراقي«, ان »نجيرفان يس�عى لطمأنة 
ممولي مش�ايخ العش�ائر ورجال الدين 
الس�نة للقب�ول باحت�ال ك�ردي مؤقت 

للموصل بدال عن اجتياح شيعي قد يكون 
مس�تحيل التعام�ل معه مس�تقبا«. في 
اش�ارة الى العملية العس�كرية المرتقبة 
الت�ي تعت�زم الق�وات االمني�ة والجيش 
تنفيذه�ا  الش�عبي  والحش�د  العراق�ي 

لتحرير المدينة من الدواعش.
وبينت المصادر ان »مخططات الكرد 
تس�ير بفع�ل االس�ناد الس�ني له�ا عبر 
هذه التحركات«, مش�يرة ال�ى ان« أبناء 
السنة الذين اتكلوا على قادتهم القابعين 

الهاربي�ن في أربيل والخليج س�يندمون 
كونه�م خس�رو اراضيهم ف�ي المناطق 

المتنازع عليها«.
يذك�ر أن تنظي�م )داع�ش( قد فرض 
س�يطرته على مدين�ة الموص�ل، مركز 
محافظة نينوى،)405 كم شمال العاصمة 
بغداد(، في )العاشر من حزيران 2014(، 
كما امتد نش�اطه بعدها، إلى محافظات 
صاح الدي�ن وكركوك وديال�ى، ما أدى 

إلى موجة نزوح جديدة في العراق.

ص4واشنطـن تـدعـم االرهــاب وال حتاربــه.. واوبامـا يطلب تفـويـض »3« اعـوام لقتـال »داعـش«
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وزير النقل يفتتح مرشوع لوجستي اسرتاتيجي 
يف ام قرص لرشكة غلفتينر االمارتية 

البــرملـان »يرفـض« األحـزاب العـائـليـة
ص16ص2و »يسعى« للقضاء عىل املال السيايس

هـل وقـعــت نــور فـي حــب 
بـــطــل الــقــبــضــاي؟

مــــاسـكـــيـــرانـــــــو يـــدافــع
عن كريستيانو رونالدو
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حوار الفرصة االخرية
    التحليل السياسي /غانم عريبي

الوطني�ة  القائم�ة  او  الس�نة 
يتحرك�ون ه�ذه االي�ام للضغ�ط 
على العبادي من اجل تمرير اوراق 
وتش�ريعات ل�ن ترق�ى بمجملها 
ال�ى حجم الق�وة الت�ي يتمتع بها 

وجودهم في حكومة العبادي!.
يراهن�ون عل�ى الضغ�ط لكي 
يتح�رك العبادي عل�ى المالكي او 
التي�ار الص�دري او المواط�ن من 
اجل تمرير التش�ريعات والتفاهم 
هنال�ك  ان  يب�دو  قواني�ن  عل�ى 
وكبي�را  عريض�ا  طوي�ا  خاف�ا 
عليه�ا منه�ا المس�ائلة والعدال�ة 
والحرس الوطني م�ع ان الغالبية 
ف�ي التحالف الوطني ليس�وا ضد 
القواني�ن الوطني�ة ه�ذه قدرم�ا 
هنال�ك تفاصيل البد م�ن التدقيق 
الح�رس  اليتح�ول  لك�ي  فيه�ا 
الوطني صيغة س�يئة عن الحرس 

القومي!.
اقول للسياس�يين ف�ي القائمة 
الوطنية ان العبادي فرصتكم قبل 
ان يك�ون ورق�ة ضاغط�ة بيد اي 
من الكت�ل الحزبية او السياس�ية 
الش�يعية وعلى فك�رة ان العبادي 
ليس من الصنف الذي يلبي خيارات 
ضغ�ط ه�ذا االتج�اه الحزبي في 
التحالف الوطني او ذاك الن الرجل 
يش�عر انه خيار المرجعية الدينية 
التحال�ف  ف�ي  الغالب�ة  والق�وى 
الوطن�ي وه�ي مجموعة الس�تة 
وخيار المجتمع الدولي والواليات 

المتحدة الت�ي ارادت من المعادلة 
العراقي�ة ف�ي البرلم�ان ترش�يح 
رجل يتمتع بمواصف�ات مختلفة 
قادر عل�ى ايق�اف داعش وفرض 
المصالحة الوطنية فكان العبادي 
له�ذا من الخطأ الدخول بمش�كلة 

معه الن الرجل خيار وطني.
ان العبادي رجل دولة وصاحب 
رؤية سياسية خاقة وقادرة على 
الح�ل او فرض الحل بق�وة الدليل 
واذا بق�ي الس�نة يتحرك�ون كما 

كان الش�يعة يتحرك�ون م�ن اجل 
تلبية بعض المطالب او كما تحرك 

اه�ل المنصات للضغط على بعض 
المالك�ي  حكوم�ة  اب�ان  االوراق 

فان�ا ابش�ركم انك�م ل�ن تحصلوا 
على ش�يء مم�ا تبغون اب�دا واذا 

جربتم خيار الذهاب من الحكومة 
والخ�روج م�ن مجل�س ال�وزراء 
والجلوس ف�ي البي�وت والظهور 
في االع�ام العراق�ي التلفزيوني 
واالذاعي فانكم ل�ن تحصدوا غير 

الكام!.
فكروا جيدا باالم�ر وتبينوا ان 
تصيب�وا قوما بجهال�ة فتصبحوا 
على مافعلت�م نادمين ومن يوحي 
لك�م ان الخ�روج م�ن الحكوم�ة 
ومقاطعة جلسات مجلس الوزراء  

ش�يء مفيد وورقة ضغط ناجحة 
هو رجل ينتم�ي لثقافة الحكومة 
يري�د  حي�ث  الس�ابقة  العراقي�ة 
منكم ان تجلسوا في بيوتكم لكي 
تدخل�وا بازم�ة م�ع االخ العبادي 
وه�ذا ال�ذي يري�ده لك�ي يصبح 
الطريق سالكا امام تغيير حكومي 
للعبادي!.لم يس�بق  الوجود في�ه 
للحكوم�ة العراقي�ة بع�د التغيير 
ان ش�عر فيه�ا الس�نة بحجمه�م 
الطبيعي وان صوتهم االعتراضي 
اخف كهذه المرحلة ولم يش�عروا 
برجل شريك وشريك حقيقي قادر 
على الموائمة بين متطلبات قومه 
الش�يعة واخوته السنة وشركائه 
كه�ذه  السياس�ية  العملي�ة  ف�ي 
الفترة التي يش�عر فيها الش�ركاء 
الس�نة بالموائمة وعمق الشراكة 
له�ذا ليس م�ن المفي�د وليس من 
الصائ�ب ولي�س م�ن االيجابي ان 
يبتع�د س�نة الس�لطة ع�ن الرجل 

الشيعي االول فيها.
الت�ي  الحقيقي�ة  الش�راكة  ان 
يبحث عنها س�نة الع�راق توفرت 
بذلت�ه  ال�ذي  الكبي�ر  بالجه�د 
الدينية غ�داة اصرارها  المرجعية 
عل�ى التغيي�ر الوطن�ي وفرضه�ا 
والعبادي  الموضوع�ي  لش�رطها 
ليس وليد التحالف الوطني بل هو 
وليد المرجعية وخيار السيستاني 
ومن يريد الذهاب خارج الحكومة 
انم�ا يقاطع السيس�تاني ورؤيته 
الوطني�ة قبل ان يقاط�ع العبادي 

وحكومة الوحدة الوطنية.

اذا جـربــتــم الــخــروج مـن مـجــلـس الــوزراء والــظـهــور
 في االعالم فانكم لن تحصدوا غير الكالم !

حتقيق املوصل
 تستضيف كنرب وغيدان 

لتثبيت اقواهلام
      بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر في مجلس النواب، 
أمس األربعاء، بأن اللجنة البرلمانية 
بأس�باب  بالتحقي�ق  الخاص�ة 
س�قوطالموصل اس�تضافت قائد 
القوات البرية السابق الفريق األول 
الركن عل�ي غيدان ومعاون رئيس 
أركان الجيش السابق الفريق األول 
الركن عب�ود كنبر لتثبيت أقوالهما 

بشأن سقوط المدينة.
»اللجن�ة  إن  المص�در،  وق�ال 
بالتحقي�ق  الخاص�ة  البرلماني�ة 
الموص�ل  س�قوط  بأس�باب 
اس�تضافت قائ�د الق�وات البري�ة 
الس�ابق الفري�ق األول الركن علي 
أركان  رئي�س  ومع�اون  غي�دان 
الجيش السابق الفريق األول الركن 

عبود كنبر«.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم 
الكشف عن اس�مه، أن »استضافة 
كنبر وغيدان جاءت من أجل تثبيت 
أقوالهما بشأن سقوط الموصل«.

األم�ن  لجن�ة  رئي�س  وكان 
والدف�اع النيابي�ة رئي�س اللجن�ة 
الموص�ل  بس�قوط  التحقيقي�ة 
حاك�م الزاملي أكد ف�ي 24 كانون 
الثاني، أن لجنة س�قوط الموصل 
ستكمل تحقيقاتها خال الشهرين 
المقبلين، وأوضح أن اللجنة أرسلت 
كتبا رسمية إلى الجهات التنفيذية 
لمن�ع بعض القي�ادات األمنية من 

السفر إلجراء التحقيقات معهم.
يش�ار إل�ى أن عناص�ر تنظيم 
ف�ي حزي�ران  تمكن�وا  »داع�ش« 
العام الماضي، م�ن اجتياح مدينة 
الموصل وفرضوا سيطرتهم على 

أجزاء واسعة من المدينة.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وزارة الدف�اع األميركية إن 
الهج�وم الب�ري الس�تعادة الموص�ل 
سيكون رهيناً بقدرات الجيش العراق، 
ومدى استعداده عسكرياً الستعادتها.
وق�ال المتح�دث باس�م وزارة الدفاع 
األميركي�ة ج�ون كيرب�ي »نحن نعمل 
الق�درات  لبن�اء  ج�داً  كبي�ر  بجه�د 
واإلمكان�ات القتالية )العراقية(، لدينا 
4 مواق�ع للتدريب جاهزة، وباش�رت 
العمل، ونعتق�د أن التدريب يجري في 
ش�كل جيد جداً، هدفنا هو مساعدتهم 
عل�ى الوص�ول إلى مرحل�ة يصبحون 

به�ا مس�تعدين لمواصل�ة، وم�ن ث�م 
كس�ب، هذه المعركة ضد داعش على 
األرض«.ورفض كيربي أن يتم التركيز 
على تحرير الموصل )ش�مال العراق( 
فقط، مشيراً إلى أن ستراتيجية باده 
ترمي إلى ما هو أبعد، بقوله »نعم إنها 
)الموصل( منطقة مهمة، نعم سيكون 
من الواجب اس�تعادتها، الجميع يعلم 
ذلك، لكن الغرض من برنامج التدريب 
والنصح والمساعدة هو ليس إعدادهم 
لحمل�ة ما في الموص�ل... ولكن ليس 
الموصل فقط، بل األفضل من ذلك هو 
إعداده�م للدفاع ع�ن مواطنيهم وعن 
أراضيهم«.كيرب�ي ألم�ح إلى أن باده 

تح�اول إص�اح م�ا خلّفت�ه حكوم�ة 
رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، 
بقول�ه »قلنا منذ زم�ن طويل إن هذه 
المهمة تستحق التنفيذ، بسبب تجاهل 
حكومة المالكي لجيشه لفترة طويلة 
جداً، مدة 3 س�نوات، ول�ذا فإن هنالك 
بن�اء للكفاءة يجب تنفي�ذه، وهذا هو 
الس�بب األس�اس لهذا البرنامج، لكي 

يصبحوا أفضل وأقدر«.
الدف�اع  وزارة  ناطق�ة  وقال�ت 
األميركية إليس�ا س�ميث، في تصريح 
خّص�ت ب�ه »األناض�ول«، إن »عملي�ة 
إع�داد العمليات جاري�ة اآلن. الهجوم 
)الس�تعادة الموص�ل( لن يب�دأ إلى أن 

يصب�ح العراقي�ون مس�تعدين، نح�ن 
نرّك�ز عل�ى أن تحص�ل الق�وات عل�ى 
التدري�ب والتس�ليح الكافيين، وخطة 
تزامني�ة«، ف�ي إش�ارة إل�ى تنس�يق 
التحرك العراقي الستعادة الموصل مع 

القيادة العسكرية للجيش األميركي.
وكان مبع�وث الرئاس�ة األميركية 
إل�ى دول التحال�ف الدول�ي لمحارب�ة 
داعش، الجنرال جون آلن، أخبر وكالة 
األنب�اء األردني�ة الرس�مية أن القوات 
العراقي�ة تخّط�ط لش�ن هج�وم بري 
قريب الس�تعادة الموصل سيتم خال 
»األس�ابيع القادمة« بدع�م من قوات 

التحالف.

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئيس مجل�س النواب، س�ليم الجبوري، إن 
قانون األحزاب المزمع تشريعه يسعى للقضاء على 
المال السياسي الذي شّوه سمعة األحزاب السياسية، 
وفيما رفض ما أس�ماه ب�«األح�زاب العائلية »، أكد 
وجود آراء مختلفة بين الكتل السياسية بشأن بعض 
فق�رات القانون.وق�ال الجبوري ف�ي كلمة له خال 
الجلس�ة التي عقدتها اللجن�ة القانوني�ة البرلمانية 
ش�خصيات  بحض�ور  األح�زاب  قان�ون  لمناقش�ة 
سياس�ية ون�واب وعدد م�ن األكاديميي�ن،  إن »من 
الضروري السعي للقضاء على المال السياسي الذي 
ش�ّوه األحزاب السياس�ية«، متابعاً »اننا لس�نا مع 
األحزاب السياس�ية العائلية التي تمثل عوائل تباشر 
أعمالها بوس�ط سياس�ي«.وأكد الجب�وري »رفضه 
لإلف�راط بكثرة األحزاب التي يمكن أن تس�تفيد من 
حال�ة انتخابي�ة معينة وتج�د المجال المناس�ب لها 
لتسمي نفسها بعناوين، لكنها ترمز لفرد أو اثنين أو 
ثاثة«، مبيناً، أن تش�ريع قانون األحزاب هو فرصة 
مؤاتي�ة للقضاء على األحزاب الكثيرة التي تؤس�س 
خال مراحل معينة«.وتابع رئيس مجلس النواب أن 

»هناك آراء مختلفة بش�أن قان�ون األحزاب، فمنهم 
من يقول لي�س من الضروري أن نقيد عمل األحزاب 
وإنم�ا نتركه للس�ياقات واألعراف، وم�ن يقول، إن 
التنظيم ضروري«، مشيراً الى »وجود رأي يقول، إن 
الجهة المعنية بعملي�ة التنظيم هي الجهة التنفيذية 
ومنهم من يقول، كيف ترتهن سياس�ات وتوجهات 
األح�زاب بجه�ات تنفيذية«.وبالرغم م�ن مرور 12 

عام�اً عل�ى س�قوط نظام صدام حس�ين وتش�كيل 
النظ�ام الديمقراطي ف�ي الع�راق، إال أن أغلب الكتل 
الرئيس�ة في مجلس النواب العراق�ي لم توافق على 
مسودات مختلفة لقانون األحزاب، بسبب مخاوفها 
من س�يطرة الحكوم�ة العراقية عل�ى منح الرخص 
إلجازة األحزاب السياسية، فضاً عن اعتراضها على 

بعض بنود المسودات.

البنتاغون يربط حترير املوصل بـ »جاهزية« القوات العراقية

الربملان »يرفض« األحزاب العائلية و »يسعى« للقضاء عىل املال السيايس

الكونغرس يقر بوجود حتركات لـ »حرب برية«.. ويتحدث عن تزويد اإلقليم بالسالح
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن السناتور األمريكي ليندسي 
غراهام، عن دعمه لعملية عس�كرية 
برية تخوضها قوات باده ضد تنظيم 
داع�ش ف�ي الع�راق وس�وريا، فيما 
راى انه ال يمك�ن هزيمة التنظيم من 
دون وج�ود ق�وات امريكية تخوض 
المعارك على االرض، جدد دعم باده 
العادى بناء القوات العراقية وتسليح 

البيشمركة.
وقال السناتور األمريكي ليندسي 
غراهام، إنه »سيكون هناك تفويض 
الستخدام القوة العسكرية، وسأدعم 
ما يس�مح بتدمي�ر وتقويض داعش، 
فأن�ت ال يمكنك تدمي�ر )داعش( من 
الجو، يجب أن يذهب أحد ليكون على 
األرض في س�وريا، وأنا مقتنع بأننا 
يج�ب أن نكون جزءا من هذه القوة، 

وإال فإننا نخاطر بالخسارة«.
وأض�اف الس�ناتور ال�ذي يمث�ل 

»لي�س  أن�ه  الجنوبي�ة،  كاروالين�ا 
هناك خيار ب�دون وجود عنصر على 
األرض، ال يمكنك أن تكسب من الجو، 
ف�إذا كنت تتفق مع هذا االقتراح بأنه 
ال يمك�ن الربح من الجو وحده، فإنه 

يج�ب أن يذهب أحد إلى األرض، أذكر 
لي جيشا عربيا واحدا موجودا اليوم 
وهو يرغ�ب بالذهاب إلى القتال على 
األرض ف�ي س�وريا بدون مس�اعدة 
األمريكيين«.وأوض�ح غراه�ام وهو 

عضو في لجنة القوات المس�لحة في 
الكونغرس، بأن م�ا نحاول فعله هو 
عزل »داعش« وتدميره، وأن الرئيس 
األمريك�ي ب�اراك أوبام�ا، ق�د أدرك 
الهدف، وهو تدمير قوى الش�ر، التي 

ستهاجم بادنا في القريب العاجل إذا 
لم نتصرف، وعليه يجب أن نبقي على 
بن�اء القدرات في الع�راق، إعادة بناء 
قوات األمن، تزويد الكورد بالس�اح 
الحديث فعليا، وجعل القبائل السنية 
تط�رد داعش م�ن األنبار واس�تعادة 

الموصل، وتحرير األنبار«.
ال  »ه�ذا  ان  الق�ول  واس�تدرك 
يمكنك فعله بدون مزيد من  العناصر 
لمس�اعدة  األرض  عل�ى  األمريكي�ة 
العراقيين، ولكن المش�كلة الحقيقية 
هي تدمي�ر قوات داعش التي تتمركز 

في سوريا«.
وأكد الس�ناتور غراه�ام انه يريد 
النص�ر ألجل تل�ك الش�ابة التي قتلت 
عل�ي أيدي تنظي�م »داع�ش« وألجل 
أولئ�ك الذي�ن يعان�ون ف�ي ظ�ل ذلك 
التنظي�م الوحش�ي الي أح�رق رجا 
وه�و على قي�د الحي�اة، في إش�ارة 
للطي�ار األردن�ي مع�اذ الكساس�بة، 

وأيضا »ألجل الرب«.

      بغداد / المستقبل العراقي

وّجهت السلطة القضائية االتحادية تنبيهاً ألحد القضاة بسبب 
اعتداء أحد أفراد حمايته على رجل ش�رطة أثن�اء تأديته الواجب.

وقال القاضي عبد الس�تار بيرقدار، المتحدث الرس�مي للس�لطة 
القضائي�ة االتحادي�ة إنه »من خ�ال التحقيق ال�ذي أجرته هيئة 
اإلش�راف القضائي ثبت حص�ول اعتداء على أحد أفراد الش�رطة 
من قب�ل حماية قاٍض«.ونق�ل بيرقدار عن كت�اب التنبيه الموجه 
إلى القاضي الق�ول »كان المفروض عليكم ضبط أفراد حمايتكم 
وأن ال تس�محوا لهم باالعتداء على رجل الش�رطة ألنه يمثل رمزا 
م�ن رموز الدولة«، مش�يرا إل�ى أن التنبيه جاء »اس�تنادا ألحكام 
الم�ادة )57/ أوال( من قانون التنظيم القضائي رقم )60( لس�نة 
1979 المعّدل«.وتابع بيرقدار أن »هيئة اإلشراف القضائي رأت أن 
مثل هذه التصرفات تخدش س�معة القضاء وأوصت القضاة بأن 

يكونوا مثاال في تصرفاتهم خارج المؤسسة القضائية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مص�در أمني في محافظ�ة كركوك، أم�س األربعاء، بأن 
القوات األمنية المس�نودة بالحش�د الش�عبي تمكن�ت من تحرير 
ثاث قرى بناحية الرياض جنوب غرب كركوك من سيطرة تنظيم 
»داعش«.وقال المصدر، إن »قوة عس�كرية من الجيش والحش�د 
تقدمت باتج�اه ناحية الرياض )55كم جنوب غرب كركوك(، من 
جه�ة قضاء بيجي عبر جس�ر الفتحة، وتمكنت م�ن تحرير ثاث 
قرى ف�ي الناحية من س�يطرة تنظيم داع�ش اإلرهابي«.وأضاف 
المص�در ال�ذي طلب عدم الكش�ف ع�ن اس�مه، أن »تل�ك القوات 
مس�تمرة بتحرير الناحية«، مش�يرا ال�ى أنها »متوجه�ة لتحرير 

مركز ناحية الرياض«.

القضاء يعاقب أحد القضاة بسبب اعتداء 
محايته عىل رشطي

كركوك: حترير ثالث قرى بناحية الرياض 
من سيطرة »داعش«

      بغداد / المستقبل العراقي

اك�دت اللجنة القانوني�ة النيابية، أم�س االربعاء، أن وجود 
قانون االحزاب هو من شروط وجود النظام الديمقراطي ألنه 
يحافظ على الحقوق المدنية للش�عب والجماعة والفرد، فيما 

اشارت الى انه ال يمكن الي جهة ان تعطل اقرار القانون.
وق�ال رئي�س اللجن�ة النائ�ب محمود الحس�ن في ورش�ة 
اقامتها اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب إن »وجود 
قانون االحزاب من الش�رائط لوجود النظ�ام الديمقراطي في 
أي بل�د النه يحافظ عل�ى الحقوق المدنية للش�عب والجماعة 
والف�رد«، مش�يراً الى انه »من المفترض تش�ريع القانون منذ 

تأسيس مؤسسات الدولة«.
واكد الحسن على ضرورة »مراعاة مبدأ التوازن في تشكيل 
الكيانات السياس�ية التي تت�م في أطر المحافظ�ة على وحدة 
الع�راق«، داعياً الى ان تكون »تجربة قان�ون االحزاب الجديدة 

لمراجعة االخطاء التي تحصل من اجل تصحيحها«.
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة النائب محسن السعدون 
إن »مجلس النواب س�يمضي ف�ي كل القوانين المهمة في ظل 
الفصل التش�ريعي الحال�ي منها قانون االحزاب السياس�ية«، 

مؤكداً انه »ال يمكن ألي جهة ان تعطل هذا القانون المهم«.
واضاف الس�عدون أن »ه�ذا القانون م�ن القوانين المهمة 
خاصة وان العراق كان له تاريخ طويل في مجال العمل الحزبي 

الذي يمتد من ثاثينات القرن الماضي«.
وأك�د رئيس مجلس النواب س�ليم الجبوري وجود وجهات 
نظ�ر مختلفة تتعلق بتش�ريع قانون األح�زاب، فيما لفت الى 
وج�ود دع�وات ألن يكون تس�جيل األح�زاب مرتب�ط بالجهة 

التنفيذية وآخرون يعارضون هذا الطرح.

القانونية الربملانية: قانون االحزاب 
من رشوط النظام الديمقراطي
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            بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، أمس االربعاء، انها اطلقت القروض الصناعية 
للعاطلين المس�لجين لديها، مبينة ان القروض س�تخضع للرقابة المشددة ومتابعة المشاريع 
التي س�تنفذ عبرها.وق�ال مدير عام دائرة التش�غيل والقروض في الوزارة رياض حس�ن، ان 
»ال�وزارة وضع�ت من�ذ العام الماض�ي خطة تتضم�ن تخصيص ق�روض صناعي�ة للعاطلين 
المس�جلين لديه�ا في الدائ�رة والذي لديهم مه�ارات صناعية مختلفة«، مش�يرا ال�ى ان »تلك 
التخيص�ات تم توفيرها ل�دى الدائرة وهي االن جاهزة إلطالقها«.وبين ان »قيمة تلك القروض 
تبلغ 10 ماليين دينار لكل مقترض على ان تس�دد خالل خمس�ة سنوات دون فائدة«، الفتا الى 
ان »القروض س�تكون مخصصة للمشاريع الصناعية المتوس�طة والخفيفة والتي سيقدمها 

المقترض ليتم دراستها والبت بها من قبل لجان الدائرة«.
واضاف حسن ان »تلك المشاريع المقدمة من قبل المقترضين ستخضع للرقابة والمتابعة، 

فضال عن انها ستكون ميسرة وخالية من الروتين الذي يتعب المقترض«.

10 مـاليـيـن ديـنـار قــرض لــكـل عـاطــل عــن الـعـمــل

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

اجتم�ع الرئي�س ف�ؤاد معصوم 
في الدوحة، أمس األربعاء، مع أمير 
قطر الش�يخ تميم ب�ن حمد آل ثاني 
ال�ذي دان االره�اب ب�كل أش�كاله، 
وتح�دث عن أهمي�ة وح�دة العراق 
والعالق�ات بين مكون�ات المجتمع 
العراق�ي، وأب�دى تفهم�ه للوض�ع 

الحالي في العراق.
ع�ن  ص�ورة  معص�وم  وق�دم 
الوض�ع األمن�ي واالقتص�ادي ف�ي 
الب�الد، مؤكدا أن الجه�ود تتجه إلى 
التركي�ز عل�ى اع�ادة بن�اء الجيش 
واالجهزة األمنية، مش�يرا الى »أننا 
ف�ي الظ�روف الحالية بحاج�ة إلى 
الحش�د الش�عبي، ال�ذي يض�م في 
صفوفه أهالي المناطق التي يحتلها 
تنظيم داعش، فضال عن الحاجة إلى 
قوات البيش�مركة التي تس�اهم في 
دح�ر االرهاب والس�عي إلى تحرير 
المناطق التي يسيطر عليها التنظيم 

االرهابي«.
أزم�ة  إل�ى  معص�وم  ولف�ت 
والتطل�ع  الع�راق،  ف�ي  النازحي�ن 
إلى مش�اركة قطر في حل مش�كلة 
النازحي�ن والمس�اهمة ف�ي اعادة 
اعمار المناط�ق المتضررة، بما في 
ذل�ك توفير مدارس للطلبة من بنات 

وأبناء العوائل النازحة. 
وف�ي ختام اللقاء ش�دد الرئيس 
العراقي على األهمية الفائقة لتطوير 
العالقات بين البلدين الشقيقين في 
س�ائر الميادين كما نق�ل عنه بيان 

رئاسي، تلقت »المستقبل العراقي« 
نسخة منه.

وأمي�ر  الع�راي  الرئي�س  وأك�د 
قطر على ض�رورة دح�ر االرهاب، 
ليس في العراق فحس�ب، وانما في 
سوريا وس�ائر المناطق التي تعاني 
من وجوده، كما اك�دا أهمية ايجاد 
حل سياس�ي لألزمة السورية. وتم 
أيضا االتفاق على ضرورة االس�راع 
ف�ي اع�ادة فتح س�فارة قط�ر في 
بغ�داد وتفعي�ل اللجان المش�تركة 
بي�ن البلدي�ن. كما اج�رى معصوم 
مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء 
وزي�ر الداخلي�ة ف�ي قط�ر الش�يخ 
عب�د الله ب�ن ناص�ر ب�ن خليفة آل 
ثاني. وفي مس�تهل االجتماع الذي 
حض�ره وزي�ر الداخلي�ة العراق�ي 
محمد الغب�ان، اكد الرئيس معصوم 
تصميم الع�راق على بن�اء وتطوير 
عالقات صداقة متينة مع قطر، بما 
ينس�جم ومكانة البلدين الشقيقين 
ويخدم مصلحة شعبيهما. وعّبر عن 
ارتياحه للنتائ�ج التي تمخضت عن 
اللقاء الودي باألمير الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني.
من جانبه، أش�ار رئيس الوزراء 
بتنفي�ذ  مل�زم  أن�ه  إل�ى  القط�ري 
توصي�ات أمي�ر دولة قط�ر بترميم 
العالقات مع الع�راق وتعزيزها في 
جمي�ع الميادين، مبين�ا أن وزارتي 
الداخلي�ة في كال البلدي�ن ماضيتان 
ف�ي التواصل والتعاون المتبادل من 
أج�ل تجفي�ف منابع االره�اب بكل 
أش�كاله. واش�ار ال�ى انه س�يقوم 

بزيارة العراق في الوقت المناس�ب 
للتباح�ث ح�ول س�بل توطي�د أطر 

التعاون المشترك بين البلدين.
ودشن معصوم في الدوحة التي 
وصلها في زيارة رسمية على رأس 
وف�د وزاري رفيع مرحل�ة عالقات 
جدي�دة بين البلدي�ن تطوي صفحة 
دعائ�م  وارس�اء  الس�ابقة  التوت�ر 
تعاون سياس�ي وأمني وخاصة في 
مواجه�ة االره�اب والتع�اون ف�ي 

مجال االستثمار النفطي. 
وبدأ معصوم زيارة رس�مية الى 
الدوحة يرافق�ه وزراء الدفاع خالد 
العبي�دي والداخلي�ة محم�د س�الم 

الغب�ان والنفط عادل عب�د المهدي 
والمالية هوش�يار زيب�اري ووزير 
التربي�ة محم�د اقب�ال اضاف�ة الى 
الوطن�ي صال�ح  االم�ن  مستش�ار 

الفياض ومسؤولين كبار آخرين.
للرئي�س  زي�ارة  اول  وه�ذه 
العراقي معص�وم الى قطر في عهد 
اميره�ا الجديد الش�يخ تمي�م لبدء 
مرحل�ة عالق�ات جدي�دة تتخط�ى 
االتهامات العراقية الس�ابقة لقطر 
بدع�م االرهاب في الع�راق وهجوم 
الدوحة لبغداد لما تسميه التهميش 
واالضطه�اد الذي تعاني�ه مكونات 
عراقية من قبل الس�لطات العراقية. 

وتأتي زي�ارة معصوم ال�ى الدوحة 
بع�د مباحث�ات اجراه�ا هن�اك في 
اواخ�ر العام الماضي رئيس مجلس 
الن�واب العراق�ي س�ليم الجب�وري 
انطالقا من رغبة العراق في العودة 
ال�ى حاضنت�ه العربي�ة واإلقليمية 
م�ن خالل توطيد العالق�ات. ويؤكد 
مسؤولون عراقيون ان بلدهم ماض 
ف�ي تفكيك المش�روع اإلقليمي في 
العراق وإذابة الجليد وإعادة صياغة 
االقليمي�ة  ال�دول  م�ع  العالق�ات 
والمجاورة .من جهتها أعلنت وزارة 
النفط أن عادل عبد المهدي سيبحث 
في الدوحة فتح آفاق جديدة للتعاون 

النفطي ودعوة الش�ركات القطرية 
إلى االستثمار في العراق.

وقال مستشار وزير النفط احمد 
الساعدي في بيان تلقت »المستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »وزي�ر 
النف�ط ع�ادل عبد المهدي س�يفتح 
آف�اق جدي�دة للتعاون بي�ن البلدين 
ف�ي  القطري�ة  الش�ركات  ودع�وة 
المج�ال النفطي الى االس�تثمار في 

حقول النفط العراقية«. 
وأوضح أن »زي�ارة الوزير تأتي 
في ظ�ل حراك واس�ع أج�راه على 
ال�دول المنتجة للنفط ومش�اركات 
متواصل�ة ف�ي مؤتم�رات للطاق�ة 

وتطوي�ر البن�ى التحتي�ة الخاص�ة 
به�ا«، مؤك�داً أن�ه »س�يتم إعط�اء 
امتي�ازات أكثر للش�ركات األجنبية 
الرق�ع  تطوي�ر  عل�ى  لتش�جيعها 
الغازية االستكش�افية«. واشار الى 
ان الع�راق يطم�ح إلى س�د حاجته 

وزيادة احتياطاته من الغاز.
وكانت قطر وعدت العراق أخيًرا 
بفت�ح صفح�ة جديدة م�ن التعاون 
البناء في مختلف المجاالت وخاصة 
االمنية منها، واكدت انها تفتح قلبها 
العراقيين  للمس�ؤولين  ابوابها  قبل 
واتف�ق البل�دان على تش�كيل لجنة 
للتع�اون االمن�ي المش�ترك والبدء 
بمرحل�ة تع�اون مبنية عل�ى العمل 
المش�ترك والمش�اركة الفعالة في 
مكافحة االره�اب والتصدي للفكر 
المتط�رف. جاء ذلك خ�الل اجتماع 
عق�ده ف�ي الدوحة وزي�ر الداخلية 
العراق�ي محم�د س�الم الغب�ان مع 
الش�يخ عب�د الله بن ناص�ر ال ثاني 
رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري 
حيث جرى بحث العالق�ات الثنائية 
والتعاون بي�ن البلدين. وتم االتفاق 
خ�الل االجتماع على تش�كيل لجنة 
للتعاون االمني ستباشر أعمالها في 
القريب العاجل. من جهته دعا وزير 
العراقي المس�ؤولين في  الداخلي�ة 
قطر ال�ى زيارة بغداد وفتح صفحة 
جدي�دة م�ن العالق�ات مبني�ة على 
أس�اس االحترام والتع�اون والعمل 
المش�ترك والمش�اركة الفعالة في 
مكافحة االره�اب والتصدي للفكر 

المتطرف. 

رئيس وستة وزراء لعالقة »جديدة« بقطر.. والدوحة: سنزور بغداد يف الوقت املناسب
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بع�د ان كش�فت ع�ن امتالكه�ا ادل�ة 
ووثائق بشان الدعم الذي تقدمه طائرات 
التحالف الدولي ل�«داع�ش«, قالت لجنة 
االمن والدف�اع النيابية, ام�س األربعاء, 
بأنها ستفاتح الحكومة إليضاح موقفها 

من هذه الخروقات.
وقال عضو اللجنة ش�اخوان عبد الله 
ان »لجنته ش�كلت لجنة تحقيقية للنظر 
بتداعيات دع�م التحالف الدولي والقوات 

االمريكية الى ارهابيي داعش«.
 واش�ار عب�د الل�ه ال�ى ان�ه »س�يتم 
اس�تدعاء الجه�ات الحكومي�ة المعني�ة 
ومفاتحته�ا إليض�اح موقفه�ا من دعم 
التحالف الدولي لت«داعش«، كما س�يتم 
بح�ث ذلك م�ع س�فراء ال�دول المتهمة 

بمساعدة داعش«.
واتهمت لجنة األم�ن والدفاع النيابية 
التحالف الدولي ب�«خرق س�يادة العراق 

واألع�راف الدولي�ة وإطال�ة أم�د الحرب 
م�ع االره�اب »، مؤك�دة وج�ود وثائق 
وص�ور تثبت »إلقاء طائراته مس�اعدات 

ل�«داعش«.
وق�ال حاك�م الزامل�ي خ�الل مؤتمر 
صحافي عقده بمبنى البرلمان، أنه »في 
الوقت الذي تحقق فيه قواتنا المس�لحة 
والحش�د الش�عبي وق�وات البيش�مركة 
والعشائر األصيلة انتصارات على تنظيم 
)داع�ش( ف�ي جمي�ع القواط�ع نجد أن 
هناك معلومات ووثائق وصوراً تؤكد أن 
طائرات التحالف تخرق السيادة العراقية 
واألع�راف الدولية إلطالة أمد الحرب مع 

التنظيم«.
وأك�د الزاملي، أن »طائ�رات التحالف 
تلق�ي مس�اعدات للتنظي�م وتهب�ط في 
مناطق ومطارات يس�يطر عليها بش�كل 
مس�تمر مث�ل مط�ار الموص�ل وتلعف�ر 
والكي�ارة ومناط�ق ع�راف اللهيب�ي في 
قرة تبة وناحي�ة يثرب وقرية الضلوعية 

األنب�ار«،  وصح�راء  الفلوج�ة  وملع�ب 
الفت�ًا إل�ى أن »هذه المعلوم�ات توفرت 
من أمري القواطع والحش�د الشعبي من 
خالل رصده�م إللقاء الطائرات أس�لحة 
م�ن  المظ�الت  بواس�طة  ومس�اعدات 

طائرات نوع هليكوبتر وثابتة الجناح«.
وش�دد الزامل�ي عل�ى »خط�ورة هذا 
األم�ر على قواطع الق�وات األمنية وأمن 
العراق«، مبيناً أن »هذا يؤكد وقوف دول 
أو دولة كبيرة وراء ذلك، خصوصاً وأن من 
يسيطر على األجواء هو التحالف الدولي 

بقيادة الواليات المتحدة األميركية«.
وطال�ب الزاملي، الحكومة ب� »تقديم 
موقفها من ه�ذه الخروقات إلى مجلس 
الن�واب«، داعي�اً وزارة الدف�اع وقي�ادة 
الدف�اع الجوي إلى »رصد حركة الطيران 
ونصب كمائن إليقاف هذه الطائرات إذا 

ما هبطت في مناطق نفوذ )داعش(«.
وكان الس�فير األميرك�ي ف�ي العراق 
س�تيوارت جونز نف�ى، االثنين الماضي، 

األنب�اء الت�ي تحدث�ت عن قي�ام طائرات 
التحالف الدولي برمي المساعدات لتنظيم 
)داعش(، مبيناً أن هذه األخبار يراد منها 
»زعزعة العالق�ات« بين التحالف الدولي 

والحكومة العراقية.
وكش�فت كتائب حزب الله عن هبوط 
مروحية أميركي�ة في أحد مالعب قضاء 
الفلوج�ة التي يس�يطر عليه�ا )داعش(، 
مش�يرة إل�ى أن »صواري�خ المقاوم�ة« 
االنط�الق  عل�ى  المروحي�ة  أجب�رت 
والتحليق بسرعة. وهنالك معلومات من 
القوات األمنية والمتطوعين المتواجدين 
في قضاء الدور، ش�رق تكريت، عن إلقاء 
طائرة أميركية أسلحة متطورة ومعدات 
عس�كرية وأغذي�ة ومالب�س لمجامي�ع 
)داعش( في القضاء، مبيناً أن هذه ليست 
الم�رة األولى الت�ي تقوم به�ا الطائرات 

األميركية بتزويد )داعش( باألسلحة.
كما بثت أنب�اء ومقاطع فيديو، خالل 
األي�ام الماضي�ة، تظه�ر قي�ام طائرات 

مجهول�ة وصفوها بأنها أميركية،  ألقت 
صندوقين خش�بيين عل�ى المنطقة التي 
تحاصره�ا الق�وات األمني�ة والخاص�ة 
ب�)داعش( في قضاء بلد،)80 كم جنوب 
تكري�ت(. وبحس�ب المتحدث الرس�مي 
باس�م قوات الحشد الش�عبي النائب عن 
التحال�ف الوطن�ي احمد االس�دي, فان« 
هن�اك العش�رات م�ن الدالئل عل�ى القاء 
طائرات التحالف الدولي أسلحة ومعدات 
لعصاب�ات داعش االرهابي�ة« على الرغم 
م�ن انن�ا النع�رف طبيع�ة ون�وع هذه 
المس�اعدات لكننا نراها تهبط بالمناطيد 
ف�ي المواق�ع التي تس�يطر عليها داعش 
ومن ثم ينطلق منها النار باتجاه الحشد 

الشعبي والقوات االمنية«.
وتابع ان »ما يس�ميه التحالف الدولي 
بالخطأ في أمداد داعش بالسالح والعتاد 
ممك�ن ان نفهم�ه اذا ل�م يك�رر »متهما 
طائ�رات التحالف الدول�ي« بقصف مقر 
لواء للجيش فيه آليات ومدرعات واعالم 

عراقي�ة وق�د ُض�رب ف�ي وض�ح الن�ار 
واعطينا اكثر من 20 شهيدا و30 جريحا 
م�ا يؤكد ان ه�ذا االمر ليس خط�أ وانما 
مقص�ود وطالبن�ا كل الجه�ات المعنية 
في الدول�ة التعاطي مع هذا االمر بجدية 

وعدم السماح باالستهتار به«.
في الغضون, كش�ف البي�ت االبيض، 
أن الرئيس ب�اراك أوباما، وبعد 6 أش�هر 
على بدء الضرب�ات األميركية ضد تنظيم 
»داعش« ، يس�تعد رس�ميا كي يطلب من 
الكونغرس تفويض�ا لمواصلة العمليات 
العس�كرية ض�د ه�ذا التنظي�م لم�دة 3 

سنوات.
وقدم األمين الع�ام والمدير القانوني 
في البيت األبيض ألعضاء مجلس الشيوخ 
الديمقراطيين في جلس�ة مغلقة مبادئ 
النص الرسمي »للسماح باستعمال القوة 
العسكرية« ضد »داعش« والذي ستعرضه 
الحكوم�ة قريب�ا ج�دا عل�ى الكونغرس 

وربما اعتبارا من هذا األسبوع.

واشنطن تدعم االرهاب وال حتاربه.. واوباما يطلب تفويض »3« اعوام لقتال »داعش«
الدفاع البرلمانية تعتزم مفاتحة الحكومة إليضاح موقفها

»داعش« يصعد عملياته يف الرمادي.. واملحافظة ترد باهتام القوات االمنية!
       المستقبل العراقي / نهاد فالح

تواج�ه الق�وات االمني�ة بمحافظ�ة االنب�ار 
س�يل من االتهام�ات بوج�ود »انته�اكات« ضد 
المواطني�ن, لك�ن المطالبات  »بس�حب الحش�د 
الشعبي« من المحافظة كان لها الصدى االوسع, 
دون االخذ بنظ�ر االعتبار خط�ورة تمدد تنظيم 

»داعش« الذي يسيطر على مدن واسعة.
واتهم مجلس محافظة االنبار، امس األربعاء, 
الس�يطرات  ف�ي  المتواجدي�ن  الجن�ود  بع�ض 
ب�«ابتزاز« المواطنين، فيما طالب قيادة عمليات 

المحافظة بفتح تحقيق فوري بهذا الشأن.
وزع�م المجلس في بي�ان تلقت »المس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »ع�دداً م�ن الجنود 
المتواجدي�ن ف�ي الس�يطرات األمني�ة يقومون 
بإبتزاز المواطنين وأصحاب الشاحنات المحملة 
عل�ى  وإجباره�م  الغذائي�ة  والم�واد  بالوق�ود 

دف�ع مبال�غ مالية مقابل الس�ماح له�م بدخول 
مدين�ة الرمادي«.وش�دد المجل�س على ضرورة 
»عدم احت�كاك الجنود بالمواطني�ن ألن هذا من 
مسؤولية الشرطة المحلية حصراً«، الفتا الى ان 
»على الجيش دعم القطعات األمنية في مواجهة 

تنظيم داعش اإلرهابي«.   
وسبق لمجلس شيوخ عشائر االنبار ان طالب 
بمحاسبة المقصرين وس�حب كافة التشكيالت 
الت�ي هي خ�ارج الجيش والش�رطة على خلفية 
اتهامه�م بالوق�وف وراء جريمة قت�ل اثنين من 
ابناء المحافظة.وشهدت محافظة األنبار، في 6 
شباط 2015، قيام مجموعة مسلحة بقتل اثنين 
من ابناء العش�ائر في منطقة الس�جارية شرقي 
الرم�ادي، فيم�ا اعل�ن محافظة االنب�ار صهيب 
الراوي، عن اعتقال منفذ الجريمة، مطالباً اهالي 
المغدورين بتقديم ش�كوى للقضاء ضد المنفذ, 
ف�ي حين ام�ر القائ�د الع�ام للقوات المس�لحة 

حي�در العب�ادي، بالتحقيق في الحادث�ة، واصفاً 
إياها ب�«الجريمة البش�عة«.وتتزامن االتهامات 
للق�وات االمنية التي تقاتل »داع�ش« في االنبار 
مع دعوات لالس�راع بتسليح عشائر المحافظة, 
فضال عن االفصاح عن عدم الرغبة بدخول قوات 
يقول�ون عنها غي�ر »حكومية«- في إش�ارة الى 

الحشد الشعبي.
وقال رئي�س مجلس محافظ�ة االنبار صباح 
تتحم�ل  اإلتحادي�ة  »الحكوم�ة  ان  كرح�وت, 
المس�ؤولية الكاملة في حال ح�دوث اي تدهور 
أمن�ي ف�ي المحافظة، مش�يراً ال�ى ان الحكومة 
المحلية ف�ي المحافظة طالبت في وقت س�ابق 
رئي�س ال�وزراء بتقدي�م الدعم ال�الزم لالجهزة 
االمنية ومقاتلي العش�ائر لمواصل�ة القتال ضد 

تنظيم »داعش« وتحرير مدن المحافظة.
وضاف ان »اي قوات ستأتي الى االنبار ينبغي 
ان تك�ون تحت اش�راف وزارة الدف�اع وتتحمل 

كافة المس�ؤولية القانونية، مؤكداً ان محافظة 
االنبار تعد اآلن حائ�ط الصد االول ضد »داعش« 
على مس�توى العراق.في الغضون, كش�ف نائب 
رئيس مجلس محافظة االنبار فالح العيس�اوي 
ان تنظي�م »داع�ش« صع�د عملياتة العس�كرية 
من خالل ش�ن ع�دة هجمات مس�لحة ف�ي عدد 
م�ن م�دن المحافظة.وصعد »داع�ش« عملياته 
العس�كرية في أغلب مناطق المحافظة بما فيها 
مدينة الرمادي التي أعلن فيها حظر ش�به يومي 
لحركة المواطنيين والمركبات بس�بب الهجمات 
المتك�ررة من قب�ل االرهابيين الذي�ن يحاولون 
فرض س�يطرتهم على المجمع الحكومي وسط 

المدينة.
ف�ي الس�ياق ذاته, كش�فت ناحي�ة البغدادي 
غربي الرم�ادي، عن تهيئة ال�ف مقاتل من ابناء 
العش�ائر للمناطق الغربية لقت�ال عناصر تنظيم 
»داعش« بفتح عدة جبهات للقتال، مبينة ان بدء 

عمليات استعادة الس�يطرة على المناطق تنتظر 
وصول التسليح من وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال مدير الناحية مال الله برزان إن »العشائر 
هيأت الف مقاتل لبدء عمليات عس�كرية واسعة 
لتحرير جميع المناطق الغربية التي تخضع تحت 
سيطرة عناصر تنظيم داعش«، مؤكدا ان »تحرك 
ابن�اء العش�ائر متوق�ف عل�ى وصول االس�لحة 

واالعتدة من وزارتي الدفاع والداخلية«.
واض�اف ب�رزان ان »جمي�ع ابن�اء العش�ائر 
مدربين على القتال والينقصهم س�وى االسلحة 
واالعتدة القتح�ام المناطق التي يس�يطر عليها 

االرهابيون«.
وطالب�ت ناحي�ة البغ�دادي غرب�ي الرمادي، 
االح�د الماضي، الماض�ي رئيس ال�وزراء حيدر 
العبادي بالتدخل العاجل لتقديم الدعم واالس�ناد 
للناحية بعد ان انقطاع تام للتواصل بين الناحية 

والمحافظة ومجلس المحافظة.

رفضت دخول الحشد الشعبي.. وطالبت بتسليح العشائر
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وتحت قيادة ما يدعى )أبو بكر البغدادي( 
يمض�ي 1200 فرنس�ي حياته�م في صفوف 
هذه الجماعة االرهابية، مجندين ومشاركين 
ف�ي تنفي�ذ ما يس�ند إليهم من مه�ام قتالية، 
متبعي�ن في ذلك نهج من وف�دوا إلى التنظيم 

في سوريا والعراق من من نحو 80 دولة.
ف�ي  آخ�ذة  وأرق�ام  خطي�رة،  حقائ�ق 
االرتفاع، تبعث على القلق من تنامي خطورة 
هذا التنظيم، نش�رتها الصحيف�ة األميركية، 
ف�ي تقرير ضمنته خريطة تش�ير إل�ى النمو 
الملح�وظ في أعداد المنتس�بين لهذا التنظيم 

الذي يثير قلقاً عالمياً.
وتوض�ح الخريطة أن نحو 5000 مس�لح 
انضم�وا إلى “داع�ش” في الفترة من ش�هر 
أكتوب�ر 2014 إلى يناي�ر 2015، ليصبح عدد 
المنضمي�ن إل�ى التنظيم من ال�دول الثمانين 
15000 كان�ت  20000، مقارن�ة ب��  قراب�ة 
احصائي�ة تقديرية قد س�جلتهم ف�ي أكتوبر 
2014، وفقا للمركز الدولي لدراس�ة التطرف 

.)ICSR( والعنف السياسي
باألرق�ام  الموث�ق  التقري�ر  ويكش�ف 
المدرج�ة عل�ى الخريطة المرفق�ة بالتقرير، 
أن للغرب نصيب األسد من المهاجرين للقتال 
في صفوف “داعش” خالل الفترة من أكتوبر 
2014 حتى يناير 2015، فيما لم يدفع الشرق 
األوس�ط إال أع�داداً قليل�ة، ف�ي الوق�ت الذي 
تنعدم في�ه أي زيادة قادمة م�ن دول الخليج 
الفارس�ي، أيض�اً كش�ف التقري�ر أن الزيادة 
انعدمت من دول شمال أفريقيا باستثناء ليبيا 

التي تدفق منها إلى التنظيم 44 مسلحا.

وحس�ب التقري�ر، زاد م�ن فرنس�ا ع�دد 
الوافدي�ن إل�ى داع�ش ثالثة أضعاف فس�جل 
التقرير توافد 1200 فرنس�يا مقارنة ب�412 
في أكتوبر 2014، فيما احتلت ألمانيا المرتبة 
الثاني�ة ف�ي تصدي�ر المقاتلي�ن وارتفع عدد 
الخارجي�ن م�ن أراضيه�ا باتج�اه “داع�ش” 
إل�ى 600 مس�لح مقارنة ب�240 ف�ي أكتوبر 

.2014
ع�دد  ملحوظ�ة  بنس�بة  ارتف�ع  كذل�ك 
المهاجرين إلى “داعش” من كل من بريطانيا 
وفنلن�دا  والس�ويد،  ونيوزيلن�دا،  وبلجي�كا 

والدنمارك، والنرويج.
بالمقاب�ل انخف�ض ع�دد النازحي�ن إل�ى 
“داعش” من الشرق األوسط، فيما لم تسجل 
أي زيادة ملموس�ة، في عدده من دول الخليج 
الفارس�ي، وذلك مقارنة بالتقرير الصادر عن 

المنظمة يناير الماضي.
الملتحقي�ن  المس�لحين  ع�دد  وارتف�ع 
بالتنظي�م من باكس�تان م�ن 330 ال�ى 500 
مهاجر، أما أفغانس�تان فقد زاد العدد من 36 
إلى 50 مس�لحا مهاجراً، وفي شمال أفريقيا 
لم يرص�د التقري�ر أي زي�ادة بالجزائر 250، 
وتون�س 3000، والمغرب 1500، وهي نفس 

األعداد المطابقة لالحصائية السابقة.
كما أك�دت االحصائي�ة التقديرية أن أحدا 
م�ن دول الخلي�ج ل�م يلتح�ق بداع�ش خالل 
الش�هرين الماضيين، باستثناء اإلمارات التي 
ازداد عدد المس�لحين منها مسلح واحد فقط 

من )14( إلى )15(.
ول�م يرص�د التقري�ر أي زيادة ف�ي أعداد 

المسلحين، خالل هذين الشهرين من الكويت 
والسعودية والبحرين واليمن والعراق وقطر.

ووف�ق التقرير، فإن ع�دد المنضمين لداعش 
من الكويت 71، ومن الس�عودية 2500 ومن 
اإلمارات 15، فيما يلتح�ق بالتنظيم من قطر 
والع�راق   ،110 واليم�ن   ،12 والبحري�ن   15
المخاب�رات  أجه�زة  أك�دت  ذل�ك،  247.ال�ى 
المصري�ة – أح�د أكب�ر أجه�زة المخاب�رات 
ف�ي الش�رق األوس�ط – أن جي�ش التنظي�م 
اإلرهابي “داعش” يعد 180 ألف مقاتل، أي 6 
أضعاف توقعات “السي آي إيه”. وقال تقرير 
استخباراتي، إن تنظيم “داعش” يمتلك جيشاً 
يقدر عدده بنحو 180 ألف مقاتل، مؤكداً أنهم 

يعملون بقوة على تأسيس “تحالف مستدام” 
من المسلحين الجهاديين.

وبحس�ب وثيق�ة المخاب�رات المصري�ة، 
الذي نشرها موقع “دبليو إن دي” األميركي، 
ف�إن تعداد جيش “داعش”، يقدر ب�6 أضعاف 
المركزي�ة  االس�تخبارات  وكال�ة  توقع�ات 
األميركية ال�”س�ي آي إيه” والتي توقعت أن 

جيش “داعش” يتكون من 20 ألف مقاتل.
وبحسب تقرير ل�” WND” ترجمته وكالة 
“خبر” فقد كشف التقرير الصادر عن أجهزة 
المخاب�رات المصري�ة، أن التنظي�م اإلرهابي 
أسس جيش�اً بالمش�اركة مع حركة طالبان 
األفغاني�ة، وف�رع تنظي�م القاعدة في ش�به 

الجزيرة العربية، وحركة الشباب الصومالية، 
باإلضافة إلى ع�دد من الجماع�ات الجهادية 
المحلية باليمن ومالي وفلس�طين وس�وريا 
والعراق وباكستان وشبه جزيرة سيناء. كما 
حذر من استعداد هذا الجيش – الجرار – لشن 
هجمات موس�عة على العديد من البلدان قبل 

حلول الصيف أو الربيع المقبل.
إن  االس�تخباراتية،  الوثيق�ة  وقال�ت 
المجتم�ع الدولي البد أن يفهم بدقة ما يحدث 
ح�ول المنطق�ة العربية لوق�ف زحف الخطر 

الداهم على المنطقة والعالم.
وكش�فت الوثيق�ة أن التنظي�م اإلرهابي 
يؤس�س “داعش”، ليس في س�وريا والعراق 

فحسب.. ولكن، أيضاً، في اليمن وأفغانستان 
أن  التقري�ر،  ويكش�ف  وغيره�ا.  والجزائ�ر 
خط�ورة التنظي�م اإلرهاب�ي عل�ى المنطقة 
والعال�م، هي أكثر وأش�د مم�ا توقعته حتى 

أكثر المخابرات الدولية تشاؤماً.
وتتواف�ق تقديرات الوثيق�ة الصادرة عن 
المخاب�رات المصري�ة، مع األرق�ام 180 الف 
الت�ي زع�م بها ف�ؤاد حس�ين، رئي�س أركان 
الرئيس الكردي مس�عود بارزاني. وقال فؤاد 
حس�ين، لصحيفة “اإلندبندن�ت” البريطانية 
في تش�رين الثاني الماضي، إن االستخبارات 
الكردية تعتقد بأن عدد المقاتلين المتشددين 

200 الف على األقل.

     بغداد/ المستقبل العراقي

»                                   « ترصد انتامء عنارص جدد لـ »داعش«.. فرنسا تتصدر بـ1200 ارهايب والعراق بـ 250
تصدرت القارة العجوز قائمة رافدي عناصر 

»داعش« بالمسلحين من مواطنيها حسب 
تقرير لصحيفة »واشنطن بوست«، وسجلت 

فرنسا الرقم األكبر بـ1200 مسلح خالل
الفترة من تشرين االول 2014 حتى كانون 

الثاني 2015.

ظاهرة التسلح العشائري

تغافلت عنها احلكومة فأصبحت ختشاها
كاظم فنجان احلاممي

دعونا نس�تعرض ثمار هذه الحالة المزرية م�ن دون التعرف على 
بذوره�ا وجذورها ومغذياته�ا، فنبدأ باس�تعراض نتائجها المفزعة، 
وتداعياته�ا المقلقة للمجتم�ع. فقد تصاعدت وتي�رة الخوف والهلع 
خش�ية تنام�ي قوة القبلي�ة إلى الحد ال�ذي قد تخرج في�ه األمور عن 
الس�يطرة في جن�وب العراق. آخذين بنظر االعتب�ار أنها ربما خرجت 
بالفع�ل ع�ن الس�يطرة، فالمعارك المتصاع�دة هذه األي�ام بين قبائل 
الجنوب، وما رافقها من مواجهات قتالية باألسلحة الثقيلة والخفيفة، 

توحي بتردي األوضاع وتدهورها.
من الواضح جداً أن الحكومات العراقية المتعاقبة هي التي أسهمت 
ف�ي تغذية القوى العش�ائرية المارق�ة، وهي التي نفخ�ت فيها حتى 

تمددت بالطول والعرض، فأصبحت قوة ضاربة ال يستهان بها. 
لقد تباينت األس�اليب والحاالت التي اشتركت فيها تلك الحكومات 
في تعبئة العشائر وتسليحها على مراحل متوالية تعددت فيها العوامل 
الظرفية، وتوحدت فيها النتائج المزرية، التي عززت من قيم التسليح، 

فتوسعت رقعته وتعمقت أهدافه.
لم تعد الصراعات العش�ائرية مقتصرة على عمليات القتل والنهب 
والترحيل القسري بالقوة، ولم تعد مقتصرة على الثأر واالنتقام، فقد 
قفزت ف�وق تلك الخط�وط التقليدية وتجاوزتها إل�ى خطف الرهائن 
ومساومة ذويهم على دفع الفدية بالعملة الصعب، وتخصصت بعض 
القبائ�ل بقط�ع طرق المواصالت، واالس�تيالء عل�ى المركبات ونهب 
محتوياته�ا، ولس�نا مغالين إذا قلنا أن بعض القبائ�ل أقدمت أكثر من 
مرة على منع التجوال في المناطق الخاضعة لس�يطرتها، ووصل بها 
التمادي إلى إقامة نقاط التفتيش ومسائلة المارة، ومن ثم قتلهم على 

الهوية العشائرية.
صار من المألوف سماع دوي المدافع الرشاشة وهي تقطع سكون 
الليل في ضواح�ي المناطق الجنوبية، وصار من المألوف أن تتغاضى 
مؤسس�ات الدولة عن الخروق�ات واالنتهاكات العش�ائرية المتكررة 
خوف�اً من الت�ورط بالدخول في مواجهات مباش�رة م�ع أبناء بعض 

العشائر المعروفين بكثرتهم وقسوتهم وبطشهم واستهتارهم.
الطام�ة الكب�رى أن المواط�ن المس�الم ال�ذي ال ينتم�ي إل�ى تلك 
التنظيمات العشائرية وجد نفسه يعيش بمعزل عن الغطاء الحكومي 
ال�ذي ينبغ�ي أن يوفر له الحماية، ويضمن حقوق�ه المدنية، ثم تعمق 
ش�عوره بالغرب�ة عندما اكتش�ف أن حكومته صارت ه�ي التي تتودد 
للعش�ائر المس�تفحلة، وهي التي تس�عى لنيل رضاه�ا، وبخاصة في 
مواس�م االنتخابات من أجل تحقيق بعض المكاسب السياسية. وبدت 
التكت�الت القبلية واضحة ف�ي تلك الفعاليات والس�يما بعدما ظهرت 
طموح�ات بع�ض القبائل ف�ي أن يكون له�ا تمثيل كبير في الس�لطة 
لتقوي�ة نفوذها. األمر الذي أدى إلى رس�م أكثر من عالمة اس�تفهام 
ح�ول م�دى س�يطرة الحكومة عل�ى القبائ�ل المرعبة. كم�ا طرحت 
تس�اؤالت أخرى عما إذا خرجت تلك القبائل عن س�يطرتها من عدمه، 
وبالتالي أصبحت الدولة تخشى تلك القبائل وتحسب لها ألف حساب.

ل�ذا كان من الطبيعي أن يقف الناس وقفة رجل واحد مع الحمالت 
التي تبناها محافظ البصرة لنزع أسلحة القبائل الكبيرة المنتشرة في 
المناط�ق النائية. فالمواطن الجنوبي يتطل�ع اآلن بفارغ الصبر لقيام 
الحكومة بتولي مس�ؤوليتها، والتمس�ك بالحزم في التصدي لظاهرة 

التسليح العشائري التي باتت تهدد األمن واالستقرار. 
نح�ن اآلن في أمس الحاجة إلى حكومة قوية حاس�مة قادرة على 
فرض هيبة الدولة. س�يما أن تفاقم دور العش�ائر وتصاعد مخاطرها 
يأتي على حساب انحسار دور الدولة، ويؤشر لخلل خطير، ويدلل على 
ضعفه�ا وانهيار مؤسس�اتها. ونعلن وقوفنا من�ذ اآلن مع أي خطوة 
ج�ادة وعادلة تتبناه�ا الحكومة لفرض األمن واالس�تقرار. ومن الله 

العون والتوفيق.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س محافظ�ة األنب�ار، 
أن�ه طلب نش�ر ق�وات بري�ة أميركية 
للمس�اعدة ف�ي التص�دي ل�«داعش«. 
وأك�د أن مش�روع قان�ون »الح�رس 
الوطن�ي« ال�ذي أقره مجل�س الوزراء 
عض�و  محتواه«.وق�ال  م�ن  »ف�رغ 
المجلس مزهر حس�ن الم�ال إن »وفد 
األنب�ار ال�ذي زار واش�نطن نجح في 
الحصول على دعم عسكري وإنساني، 
األميركيي�ن  للمس�ؤولين  وش�رح 

حقيق�ة م�ا يج�ري عل�ى األرض في 
المحافظة«.وأض�اف الم�ال، وهو أحد 
أعضاء الوفد الذي أجرى محادثات مع 
كبار المسؤولين األميركيين األسبوع 
الماض�ي، أن »أب�رز نتائ�ج الزي�ارة، 
موافقة الواليات المتحدة على تسليح 
قوات األمن في األنبار بش�كل مباشر، 
وق�د تمت بعد موافق�ة رئيس الوزراء 
حي�در العبادي عل�ى ذل�ك«. وأضاف، 
»طلبنا نشر قوات أميركية برية تتعاون 
مع مسلحي العشائر والقوات الرسمية 
في محاربة »داع�ش«، وتكرار تجربة 

القاع�دة«. وزاد،  2006 ف�ي هزيم�ة 
»هناك أطراف في الحكومة االتحادية 
ال تريد مس�اعدة أميركي�ة لألنبار، وال 
دعم العش�ائر، وتعتبر الحشد الشعبي 
قادراً على هزيم�ة التنظيم«. وأوضح 
أن »األنبار تختلف ع�ن ديالى وصالح 
الدين، والفصائل الش�يعية التي دخلت 
في عمق األنبار قبل أس�ابيع، وتحديداً 
ف�ي منطقة الس�جارية، اكتش�فت أن 
المعارك ف�ي المحافظة صعبة، وثبت 
للجمي�ع أن القوات العراقية وحدها ال 
تس�تطيع مواجهة التنظي�م«.وزاد أن 

»الواليات المتحدة وافقت على إنش�اء 
صندوق إلعمار األنبار تشارك فيه دول 
عربية، ف�ي مرحلة ما بع�د »داعش«، 
فق�د ُدم�رت مناط�ق وأحي�اء وبن�ى 
تحتية خالل العمليات العسكرية، كما 
أن هن�اك ض�رورة لعودة مئ�ات آالف 
النازحين ف�ي أس�رع وقت«.الى ذلك، 
قال المال إن مش�روع قانون »الحرس 
الوطن�ي« ال�ذي أقّره مجل�س الوزراء 
»أفرغ من محتواه«، وأوضح أن »ربط 
الح�رس برئي�س ال�وزراء االتح�ادي 
سيجعله مجرد فرقة عسكرية إضافية 

تابع�ة للجي�ش، بينما فك�رة الحرس 
تتركز على امت�الك مجلس المحافظة 
س�لطة كاملة على ه�ذه القوة لحفظ 
األمن«.ورّج�ح عدم إقرار القانون في 
البرلمان، بصيغته الحالية، مشيراً الى 
المضطربة  المحافظ�ات  أن »ممثل�ي 
لن يس�محوا بتمريره م�ن دون إجراء 
تعديالت جوهري�ة عليه«. ولفت المال 
ال�ى أن األنب�ار »لديها حالي�اً لواء من 
المتطوعي�ن الجدد في قاعدة الحبانية 
ف�ي الرمادي، وأربعة أفواج في قاعدة 

عين األسد، في ناحية البغدادي«.

جملس األنبار يطالب بنرش قوات برية أمريكية يف املحافظة!

ً

    بغداد/ المستقبل العراقي

قال الضابط في شرطة مدينة الرمادي، 
الرائ�د عم�ر الدليمي إن »مقاتلي العش�ائر 
اس�تطاعوا، ام�س، ص�د هج�وم لتنظي�م 
»داعش« على منطقة اس�تراتيجية ش�رق 
الرمادي، م�ا أدى إلى مقت�ل 6 عناصر من 
التنظي�م وإصابة 3 م�ن مقاتلي العش�ائر 
»عناص�ر  أن  الدليم�ي  بجروح«.وأض�اف 
تنظي�م »داع�ش« ج�ددوا هجومه�م على 
منطق�ة البوغان�م ش�رق الرم�ادي، الت�ي 

عش�يرة  أبن�اء  مقاتل�و  عليه�ا  يس�يطر 
البوغانم، في محاولة للدخول والس�يطرة 
عليه�ا«، مش�يراً إلى أن »مقاتلي العش�ائر 
كانوا في موضع الكمائن لعناصر التنظيم، 
ولحظ�ة الهجوم تمكن�وا من ال�رد عليهم 
بقوة وحدثت مواجهات واشتباكات عنيفة 
بي�ن أبن�اء العش�يرة وعناص�ر »داع�ش«، 
أس�فرت عن مقت�ل 6 عناصر م�ن التنظيم 
وتدمي�ر مركبة تحمل س�الحاً ثقيالً، فيما 
أصي�ب 3 م�ن مقاتل�ي العش�ائر بج�روح 
بليغة«.كذل�ك، أش�ار الدليم�ي إل�ى أهمية 

منطق�ة البوغان�م لتنظيم »داع�ش« الذي 
يحاول السيطرة عليها، كونها من المناطق 
االس�تراتيجية المهم�ة التي ترب�ط قضاء 
الخالدية وناحي�ة الحبانية التي توجد فيها 
قاعدة الحبانية العسكرية بمدينة الرمادي 
)30 كيلومتراً ش�رقاً(. وق�ال إن »التنظيم 
إذا س�يطر على هذه المنطقة، سوف يقوم 
بقطع الطريق الرابطة بي�ن الرمادي وتلك 
المناط�ق إلضعافها وش�ن هجوم واس�ع 
على مدينة الرمادي للس�يطرة عليها وعلى 

المجمع الحكومي فيها«.

مقاتلو العشائر يصدون هجومًا لـ»داعش« رشق الرمادي
    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الداخلية الس�عودية، امس، إعدام سوري في شمال 
البالد بعدما أُدانته بتهريب الحبوب المخدرة.

وبحس�ب وزارة الداخلية، فإن الس�وري عبدالل�ه محمد العنزي 
أدي�ن بتهريب كمية م�ن الحبوب المخ�درة، وقد أع�دم في منطقة 

الجوف الشمالية. 
ومع تنفيذ حكم اإلعدام هذا، بلغ عدد األشخاص الذين أعدموا في 
الس�عودية منذ مطلع العام الحالي، 27 شخصاً. وتعاقب السعودية 
باإلعدام جرائم االغتصاب والقتل والردة والس�طو المسلح وتجارة 

المخدرات وممارسة السحر.

السعودية: 27 إعدامًا منذ بداية العام

    بغداد/ المستقبل العراقي

“س�ايت”  موق�ع  نق�ل 
األميرك�ي ال�ذي يتاب�ع مواقع 
عل�ى  “الجهادي�ة”  الجماع�ات 
اإلنترن�ت، رس�الة نش�رت على 
االجتماع�ي  التواص�ل  موق�ع 
“تويت�ر”، تفي�د ب�أن مجموعة 
اإلس�الميين  المقاتلي�ن  م�ن 
اليم�ن نقضت  المتش�ددين في 
بيعتها لزعيم تنظيم “القاعدة” 
وبايع�ت  الظواه�ري،  أيم�ن 
زعي�م تنظيم “داع�ش” أبو بكر 

البغدادي.
لتنظي�م  أنص�ار  وكت�ب 
“القاع�دة” ف�ي جزي�رة العرب 
كتائ�ب  تش�كيل  ع�ن  “نعل�ن 
ب�دك  تتخص�ص  مس�لحة 
ف�ي  )الحوثي�ون(  الرواف�ض 

صنعاء وذمار”.

نق�ض  “نعل�ن  وأضاف�وا 
المجاه�د  الش�يخ  البيع�ة م�ن 
العالم الشيخ أيمن الظواهري.. 
نباي�ع خليفة المؤمنين إبراهيم 
البغدادي”.وتده�ور  ب�ن ع�واد 
الوض�ع األمن�ي ف�ي اليمن منذ 
س�يطر الحوثيون رس�مياً على 
الماض�ي،  األس�بوع  الس�لطة 
“القاع�دة”  تنظي�م  وتعه�د 
بالقض�اء عل�ى الحوثيين األمر 
ال�ذي أجج مخاوف من نش�وب 

حرب أهلية.
كم�ا انض�م متش�ددون في 
ش�به جزي�رة س�يناء المصرية 
وف�ي ليبيا إل�ى “داع�ش”، في 
عل�ى  التناف�س  عل�ى  مؤش�ر 
كس�ب ال�والء بين اإلس�الميين 
المس�لحين الذين يقاتلون دوالً 
الش�رق األوس�ط وش�مال  في 

أفريقيا.

أنصار لـ »القاعدة« يف اليمن 
يبايعون »داعش«

    بغداد/ المستقبل العراقي

أف�ادت اإلدارة األميركي�ة 
ع�ن تدف�ق “غير مس�بوق” 
إل�ى  األجان�ب  للمقاتلي�ن 
عدده�م  مق�درة  س�وريا، 
م�ن  قدم�وا  ألف�اً  بعش�رين 

تسعين بلداً.
وج�اءت ه�ذه التقديرات 
في إفادة خطّية سّربت، أمس 
االول، أعّده�ا مدي�ر “المركز 
اإلرهاب”،  الوطني لمكافحة 
الذي  راسموس�ن،  نيكوالس 
يجم�ع كل معلومات وكاالت 
األميركي�ة  االس�تخبارات 
بش�أن المخاط�ر اإلرهابّي�ة 
الكونغ�رس  إل�ى  وقدمه�ا 
األربع�اء،  ام�س  بش�هادته، 
أم�ام لجنة األمن الداخلي في 

مجلس النواب.

ولف�ت “المرك�ز الوطني 
إل�ى  اإلره�اب”  لمكافح�ة 
أّن ع�دد المقاتلي�ن األجان�ب 
البال�غ عدده�م 20  ألف�ا من 
تس�عين دولة، يفوق بش�كل 
المعتم�دة  األرق�ام  طفي�ف 
حت�ى اآلن، مب�رراً ذل�ك بأّن 
وتيرة توافد هؤالء المقاتلين 
“غير مس�بوقة”، وال س�يما 
بالمقارن�ة مع م�ا جرى في 
دول أخرى تشهد نزاعات مثل 
وأفغانس�تان  واليمن  العراق 

وباكستان والصومال.
أّن  راسموس�ن  وأوض�ح 
مواصفات ه�ؤالء المقاتلين 
متباين�ة للغاي�ة لك�ن “ما ال 
يق�ل ع�ن 3400 م�ن هؤالء 
المقاتلي�ن األجان�ب قدم�وا، 
م�ن  تقديراتن�ا،  بحس�ب 
بل�دان غربي�ة وبينه�م 150 

أّن  إل�ى  مش�يراً  أميركي�اً”، 
يغ�ادرون  الذي�ن  “غالبي�ة” 
صف�وف  إل�ى  ينضم�ون 
تنظي�م “الدولة اإلس�المية” 
في س�وريا والع�راق، مؤكداً 
واضح�ة  “التوجه�ات  أن 

ومقلقة”.
المرك�ز  أش�ار  وفيم�ا 
إل�ى أّن ع�دد طالبي الس�فر 
أيضا، قال راسموس�ن  تزايد 
االجتماعي�ة  الش�بكات  إّن 
لداعش”،  تس�مح، “وخاصة 
باجت�ذاب مقاتلين وإمدادهم 
للقي�ام  عملي�ة  بمعلوم�ات 
بالرحل�ة، الفت�اً االنتب�اه إلى 
أّن ق�درات “التنظيم الدعائّية 
تزاي�د  ف�ي  اإلنترن�ت  عل�ى 
  250 متواص�ل م�ع حوال�ى 
إنتاج رس�مي لداعش نشرت 
على االنترنت” منذ األول من 

الماضي.وتابع  الثاني  كانون 
التنظيم ينشر  أّن  راسموسن 
مش�اهد مروعة مثل مشاهد 
قتل الرهائن، غير أّنه يعرض 
أيضاً “مش�اهد ف�ي الطبيعة 
ومش�اهد عائلية” للحياة في 
مناطقه. وغالبا ما يس�تخدم 
عناص�ر من الثقاف�ة الغربية 
مثل ألع�اب الفيديو الجتذاب 
ع�ن  يبحث�ون  أش�خاص 
التش�ويق أو شباب “يسعون 

لتحقيق أنفسهم”.
كما يتقن “داعش” ابتكار 
الت�ي  البس�يطة  الش�عارات 
تنتشر بسهولة على الشبكات 
“نم�وت  مث�ل  االجتماعي�ة 
مرة، لم ال نختار الش�هادة؟” 
التي تلخ�ص باللغة األجنبية 
داي  )ي�و  “ي�ودو”  بش�عار 

أونلي وانس(.

واشنطن: تدفق »غري مسبوق« للمقاتلني األجانب
إىل سوريا
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طهران يف ذكرى الثورة: دور ايران رضوري يف استقرار الرشق االوسط
        المستقبل العراقي / وكاالت

اعلن الرئيس االيراني حس�ن روحاني يف خطاب 
القاه يف حش�د كب�ر يف طه�ران، ان دور ايران 
رضوري ملكافح�ة االره�اب وم�ن اج�ل تأمني 

»االستقرار والسالم« يف الرشق االوسط.
وخطاب�ه ال�ذي الق�اه يف الذك�رى السادس�ة 
م�ع  يتزام�ن  االس�المية،  للث�ورة  والثالث�ني 
مفاوضات صعب�ة تجرى بني طه�ران والقوى 
العظمى من اجل التوصل اىل اتفاق نهائي حول 

الربنامج النووي االيراني املثر للجدل.
وقال روحاني ان »بس�ط الس�الم واالس�تقرار 
واس�تئصال االره�اب يف ال�رشق االوس�ط، يمر 
ع�رب الجمهورية االس�المية«. واض�اف »رأيتم 
ان الدولة التي س�اعدت شعوب العراق وسوريا 
ولبنان واليمن... ملواجهة املجموعات االرهابية 

هي جمهورية ايران االسالمية«.
وقد قدمت ايران يف الس�نوات االخرة مس�اعدة 
سياس�ية وعس�كرية للعراق وس�وريا من اجل 
التص�دي للمجموع�ات الجهادي�ة وخصوص�ا 

تنظيم »داعش«.

ويف ش�أن املفاوض�ات النووي�ة، ك�رر الرئيس 
روحان�ي الق�ول ان اي�ران ليس�ت خائفة »من 
الضغوط والعقوبات«، مشرا اىل انها تسعى اىل 

»اتفاق يحافظ عىل عظمة االمة وتقدمها«.
ويف هذا الخطاب الذي بثه التلفزيون الرس�مي، 
اك�د الرئي�س روحاني اس�تعداد اي�ران العتماد 
»الش�فافية حول برنامجها النووي الس�لمي« 
والتص�دي »للعقوبات الجائرة وغر االنس�انية 

وغر املرشوعة« املفروضة عىل ايران.
وقال روحاني امام حش�د كبر اجتمع لحضور 
الع�رض التقليدي يف ذكرى الثورة الذي انتهى يف 
ساحة ازادي )الحرية(، »ليس للعالم طريق آخر 

غر االتفاق« مع ايران.
من جهت�ه، قال وزي�ر الخارجي�ة محمد جواد 
ظريف ال�ذي حرض العرض ان الح�ل بات رهنا 

بالقوى العظمى الغربية.
وق�ال ظريف الذي ي�رأس املفاوض�ات النووية 
ان »التوص�ل اىل اتف�اق رهن باالرادة الحس�نة 
للطرف االخر. ف�اذا توافرت لديهم هذه االرادة، 
يمكن ان ن�ربم اتفاقا ابتداء من اليوم، وإال فلن 
تس�فر املفاوضات ع�ن نتيجة حتى خالل عرش 

سنوات«.
وق�د تح�دث كل م�ن الرئي�س االمرك�ي باراك 
اوبام�ا وروحاني االثن�ني والثالثاء لحض االخر 
ع�ىل ان يحزم امره، فيما ح�دد املفاوضون 31 

اذار موعدا للتوصل اىل اتفاق سيايس.
قام�ت  »اي�ران  ان  الثالث�اء  روحان�ي  وق�ال 
بالخط�وات الرضوري�ة واالن دور الطرف االخر 

الغتنام الفرصة«.
واكد اوباما االثنني »لست ارى الفائدة من تمديد 

جديد اذا لم يتفقوا عىل صيغة اساسية«.
وتمي�زت الع�رض يف ذك�رى الثورة االس�المية 

بالشعارات التقيلدية املعادية المركا.
وكتب�ت عىل الفتات رفعتها الجموع »س�نقاوم 
حت�ى الرمق االخر« و«املوت المركا«. واجريت 
تظاهرات ايض�ا يف حواىل الف مدين�ة ايرانية يف 
ذكرى الث�ورة، كما ذكرت الس�لطات، فيما بث 
التلفزيون مشاهد لتجمعات كبرة يف عدد كبر 

من املدن.
وادت الث�ورة يف 11 ش�باط 1979 اىل س�قوط 
نظ�ام الش�اه محمد رض�ا بهلوي ال�ذي كانت 

تدعمه الواليات املتحدة.

السجن 12 عامًا لزعيم مجاعة »الرشيعة لبلجيكا«
       المستقبل العراقي / وكاالت

قضت محكم�ة بلجيكية بالس�جن 12 
عام�ا عىل زعي�م جماع�ة الرشيعة من 
أجل بلجيكا اإلس�المية املتشددة بعد أن 
خلص�ت إىل أنه يق�ود جماع�ة إرهابية 
تجن�د الش�بان للقتال مع مس�لحني يف 
الرشق األوس�ط.وصدر الحك�م يف أكرب 
محاكم�ة ملتهمني باإلره�اب يف بلجيكا 
ش�ملت 46 متهما.وتعي�ش بلجي�كا يف 

حال�ة تأه�ب قص�وى بعد أن كش�فت 
الس�لطات الش�هر املايض ع�ن مخطط 
لقت�ل أفراد من الرشطة يف ش�تى أنحاء 
البالد.ورغ�م أن ف�ؤاد بلقاس�م - الذي 
يبلغ م�ن العمر 32 عاما ل�م يحارب يف 
س�وريا مث�ل غالبي�ة املتهم�ني - ف�إن 
الق�ايض ق�ال إنه الق�وة املحرك�ة وراء 
التنظيم.وس�عى ممثلو اإلدع�اء إلنزال 
عقوب�ة س�جن تص�ل إىل 15 عاما عىل 
بلقاس�م الذي يعتربونه زعيم الجماعة.

ويق�ول اإلدع�اء إن تنظي�م »الرشيع�ة 
كان   )Sharia4Belgium( لبلجي�كا« 
يجند املقاتلني لتنظيمات متش�ددة مثل 
تنظي�م »داعش.«ول�م يح�رض جلس�ة 
النطق بالحكم األربعاء إال 8 من املتهمني 
ال�46، أما الباقون فيقال إنهم يف سوريا 
أو قتلوا.ويق�ول مس�ؤولون بلجيكيون 
إن نح�و 350 بلجيكيا توجه�وا للقتال 
يف س�وريا والعراق، وهو رقم يمثل أعىل 
نس�بة يف أوروبا اذا أخذ عدد س�كان كل 

بلد يف الحسبان.وتخىش األجهزة األمنية 
األوروبية م�ن احتمال قيام املس�لحني 
العائدين إىل بلدانهم من سوريا والعراق 
بتنفي�ذ هجم�ات يف تل�ك البلدان.وم�ن 
املتهم�ني املعروفني اآلخري�ن جيجوين 
بونتين�ك ال�ذي اكتس�ب ش�هرة بعد أن 
توجه والده دميرتي إىل س�وريا إلعادته 
إىل بلجيكا.ويواج�ه بونتين�ك الذي يبلغ 
اآلن من العمر 20 عاما حكما بالس�جن 
ألربع س�نوات، ولكنه ظهر يف املرافعات 

بوصفه ش�اهدا لإلدعاء. وتقول أرسته 
إن�ه كان ضحي�ة »عملي�ة إقن�اع« من 
لبلجي�كا«،  جان�ب تنظي�م »الرشيع�ة 
وإنه ال يمثل تهديدا ألمن البالد.ويواجه 
16 م�ن املتهم�ني ال�� 46 تهم�ة قيادة 
التنظي�م، بينما وجهت للمتهمني ال�30 
اآلخرين تهمة اإلنتم�اء للتنظيم.ويقدر 
مس�ؤولون أن 10 يف املئة من املواطنني 
البلجيكي�ني الذي�ن توجه�وا للقت�ال يف 
سوريا لهم ارتباطات بتنظيم »الرشيعة 

لبلجيكا.«وكان التنظيم قد أس�س عام 
2010 بهدف فرض الرشيعة اإلسالمية 
يف بلجيكا. وقد حل التنظيم بعد سنتني، 
ولكن الس�لطات البلجيكي�ة تعتقد أنه 
واص�ل العم�ل ع�ىل تجني�د املحارب�ني 
وإرسالهم إىل س�وريا.ويقول مراسلون 
إن السلطات البلجيكية تأمل يف أن تكون 
هذه املحاكمة رادعا للشباب املسلم عن 
التوجه للقت�ال يف صف�وف التنظيمات 

الجهادية يف سوريا والعراق.

الجماهير ترفع الفتات »سنقاوم حتى الرمق االخير« و »الموت الميركا«

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد  
)امج�د جحي�ف الزم( ال�ذي تطلب 
فيه تبديل اللقب من )الس�ويعدي( 
اىل )الغ�زي( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
وبعكس�ه  اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احكام امل�ادة 21 من القانون 
االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 

املعدل. 
اللواء 

تحسني عبد الرزاق فليح 
مدير الجنسية العامة /وكالة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يدة 
)عي�ده كاظم صيهود( الذي يطلب 
م�ن  اللق�ب  اضاف�ة  تبدي�ل  في�ه 
)الف�راغ( اىل )التميم�ي( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديري�ة 
خ�الل م�دة اقصاه�ا ع�رشة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وفق احكام املادة 21 من 
القان�ون االح�وال املدني�ة رقم 65 

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

رقم االخطار
2014/32

اعالن
من / محكم�ة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املتهم الهارب  )الرشطي حسني عفراوي ريحان(  
املنس�وب اىل قي�ادة حرس  حدود املنطق�ة الرابعة    ملا 
كن�ت متهم�ا وف�ق امل�ادة   /5  ق.ع.د لس�نة 2008   
لغيابك عن مقر عملك م�ن تاريخ 2014/5/10 ولحد 
االن وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا 
االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل 
للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون يوما 
م�ن تاريخ تعليق هذا االعالن يف مح�ل اقامتك وتجيب 
ع�ن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغر 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض 
عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام االهليني الذين يعلم�ون بمحل اختفائك باخبار 
الجهات املختصة استنادا للمادة 69 /اوال وثانيا وثالثا 
ورابع�ا من قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
2014/26

اعالن
من / محكم�ة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشط�ي عيل محمد جاس�م(  
املنس�وب اىل قي�ادة حرس  حدود املنطق�ة الرابعة    ملا 
كن�ت متهم�ا وف�ق امل�ادة   /5  ق.ع.د لس�نة 2008   
لغيابك عن مقر عملك م�ن تاريخ 2014/7/29 ولحد 
االن وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا 
االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل 
للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون يوما 
م�ن تاريخ تعليق هذا االعالن يف مح�ل اقامتك وتجيب 
ع�ن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغر 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض 
عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام االهليني الذين يعلم�ون بمحل اختفائك باخبار 
الجهات املختصة استنادا للمادة 69 /اوال وثانيا وثالثا 
ورابع�ا من قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

رقم االخطار
2014/30

اعالن
من / محكم�ة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامس�ة 

بالبرصة
اىل / املته�م اله�ارب  )الرشط�ي ع�دي كاص�د ع�يل(  
املنس�وب اىل قي�ادة حرس  حدود املنطق�ة الرابعة    ملا 
كن�ت متهم�ا وف�ق امل�ادة   /5  ق.ع.د لس�نة 2008   
لغيابك عن مقر عملك م�ن تاريخ 2012/5/12 ولحد 
االن وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا 
االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل 
للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل م�دة ثالثون يوما 
م�ن تاريخ تعليق هذا االعالن يف مح�ل اقامتك وتجيب 
ع�ن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغر 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض 
عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام االهليني الذين يعلم�ون بمحل اختفائك باخبار 
الجهات املختصة استنادا للمادة 69 /اوال وثانيا وثالثا 
ورابع�ا من قانون اص�ول املحاكم�ات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

فقدان
فقدت  مني هوية 
غرف�ة تج����ارة 
البرصة باسم )عيل 
سلمان ثامر ( عىل 
م�ن يعث�ر عليه�ا 
تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.
اعالن 

قدم املدع�ي حيدر خم�اط رحيم  
طلب�ا يروم في�ه تبدي�ل لقبه من 
البيضان�ي اىل الب�دري فم�ن لديه 
اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف ينظر 
بالدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن 
ق�دم املدع�ي حس�ن رحي�م عبيد  
طلب�ا يروم في�ه تبدي�ل لقبه من 
البيضان�ي اىل الب�دري فم�ن لديه 
اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف ينظر 
بالدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 21 
من قانون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن 
اي�اد  بك�ر  اب�و  املدع�ي  ق�دم 
تحس�ني    طلبا يروم فيه تبديل 
اسمه من ابو بكر اىل حيدر اياد 
تحسني  فمن لديه اعرتاض عىل 
الدعوى مراجع�ة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 
وفق احكام املادة 21 من قانون 
االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن 
ق�دم املدعي نعي�م رحيم عبيد  
طلبا يروم فيه تبديل لقبه من 
البيضاني اىل البدري فمن لديه 
اعرتاض عىل الدعوى مراجعة 
م�دة  خ�الل  املديري�ة  ه�ذه 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف ينظ�ر بالدع�وى وفق 
اح�كام امل�ادة 21 م�ن قانون 
االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن 
ق�دم املدعي عمر صب�اح عبد 
مطل�ب    طلبا يروم فيه تبديل 
اسمه عمر اىل عمار فمن لديه 
اعرتاض عىل الدعوى مراجعة 
م�دة  خ�الل  املديري�ة  ه�ذه 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف ينظ�ر بالدع�وى وفق 
اح�كام امل�ادة 21 م�ن قانون 
االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن 
ق�دم املدعي س�يف عيل رحيم  
طلبا يروم فيه تبديل لقبه من 
البيضاني اىل البدري  فمن لديه 
اعرتاض عىل الدعوى مراجعة 
م�دة  خ�الل  املديري�ة  ه�ذه 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف ينظ�ر بالدع�وى وفق 
اح�كام امل�ادة 21 م�ن قانون 
االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن 
تحس�ني  اي�اد  املدع�ي  ق�دم 
اسماعيل   طلبا يروم فيه تبديل 
لقبه من الجبوري اىل الحس�ني  
فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل 
اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا  م�دة 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 
وفق احكام املادة 21 من قانون 
االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن 

قدم املدعي رش�ك كاظم رش�ك    

طلبا يروم فيه تبديل اسمه رشك 

اىل ارشد  فمن لديه اعرتاض عىل 

الدعوى مراجع�ة هذه املديرية 

خالل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 

وبعكسه سوف ينظر بالدعوى 

وفق احكام املادة 21 من قانون 

االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل

اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العام وكالة

فقدان

فق�دت  مني هوية 

تج����ارة  غرف�ة 

البرصة باسم )ميثم 

ريسان رحيم( عىل 

عليه�ا  يعث�ر  م�ن 

تسليمه��ا اىل جهة 

االصدار.

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة  
 قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة

العدد:765
التاريخ: 2015/2/10

اعالن
تبديل اسم 

قدم املواطن  )عمر كريم صبيح( دعوته القضائية 
لتبدي�ل )اس�م(  وجعل�ه )عمار( بدال م�ن )عمر( 
فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
ع�رشة  اي�ام م�ن تاريخ النرش  وبعكس�ه س�وف 
تنظر هذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل احكام املادة  
)21(  من قانون االحوال املدنية رقم ) 65 ( لس�نة 
1972 املعدل عىل ان يكون النارش باسم مدير عام 

الجنسية املحرتم .. 
اللواء 

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تبديل لقب

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املدعي 
)حمود يارس نعيمة( الذي يطلب تبديل  لقبه 
من )الش�حماني( اىل  )الش�مري( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها س�بعة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة 
21 من قانون االحوال املدنية رقم  65  لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق 
مدير الجنسية العامة / وكالة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تبديل اسم

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املدعي 
)صدام نارص حالن( الذي يطلب تبديل اسمه 
من )صدام( اىل )حي�در(  فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
س�بعة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة 21 من 
قانون االحوال املدنية رقم  65  لس�نة 1972 

املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق
 مدير الجنسية العامة وكاله

وزارة الداخلية

مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط

القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن

تبديل اسم

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي )عمر 

امج�د عبد الل�ه( ال�ذي يطلب تبديل اس�مه 

م�ن  )عمر( اىل )عمار(  فم�ن لديه اعرتاض 

مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 

س�بعة اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 

املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة 21 من 

قانون االحوال املدنية رقم  65  لس�نة 1972 

املعدل.

اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة وكاله

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية

اعالن
تبديل اسم

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقام�ة من قب�ل املدعي 
)عدي س�اجد صالح( الذي يطلب تبديل اسم 
ابنه القارص )محمد رضا( اىل )حسن(    فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاها س�بعة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام 
املادة 21 من قان�ون االحوال املدنية رقم  65  

لسنة 1972 املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق
مدي الجنسية العامة وكاله

فقدان
من�������ي  فق�دت  
غرف����ة  هوي���ة 
الب�رصة  تج����ارة 
)مؤي�د  باس�����م 
عبود يوسف( عىل من 
تس�ليمها  عليها  يعثر 

اىل جهة االصدار.

محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد 405 / ش / 2014 

اعالن
اىل املدعى عليه / طارق محمود س�الم . 

مجهول محل االقامة .
اقامت املدعية نهله خضر سالم الدعوى 
املرقمة 405 / ب / 2014 تطلب التفريق 
بينه�ا وبين�ك وقد ص�در الق�رار غيابيا 
بذل�ك وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليتني وعليك الحض�ور باملوعد اعاله 
ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك وفق 

االصول .
القايض

يعرب عيل جاسم

قرار الحكم غيابيا
 محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية/ 2014/1027
تاريخ القرار/ 2014/10/29

تش�كلت محكم�ة قوى االمن الداخيل الخامس�ة يوم االربعاء املص�ادف 2014/10/29 برئاس�ة عميد الرشطة 
الحقوقي نزار دمرتي هاشم وعضوية كل من العميد الحقوقي خضر عويف هالل والعميد الحقوقي جرب عتيوي 

معله واصدرت باسم الشعب حكمها االتي:
حكمت محكمة قوى االمن  الداخيل الخامس�ة باس�م الش�عب عىل املجرم الغائب )الرشطي عيل عبد املعبود عبد 

الصمد( غيابيا بما ييل: 
1 � بالس�جن ملدة )7( س�بع س�نوات وفق املادة 35/االو من ق.ع.د رقم 14     لس�نة 2008  الختالسه املسدس 
الحكوم�ي املرق�م )1154628z( نوع برتا مع كاف�ة ملحقاته وتضمين�ه مبلغ مق�داره )1,350,000( مليون 
وثالثمائة وخمس�ون الف دينار عن قيمة املواد املوصوفة اعاله اس�تنادا للفقرة ثانيا منها حسب تسعرة كتاب 

وزارة الداخلية املرقم 9939 يف 2007/4/22 عىل ان يستحصل من بالطرق التنفيذية.
 2� اعتبار جريمته اعاله مخله بالرشف استنادا للمادة 21/أ � 6 ق.ع

3 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة 14 / اوال من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2208 وعدم 
جواز اعادة تعيينه يف دوائر الدولة والقطاع العام استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة املنحل 18 لسنة 1992. 

4  � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا ألحكام 
املادة 69 / ثانيا من ق . أ .د رقم 17 لسنة 2008

5 � الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاءه استنادا ألحكام املادة 69/ثالثا من ق.أ.د   
6 � حجز امواله املنقولة وغر املنقولة استناد ألحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د   . 

7 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب جب�ار عاتي جرب  مبلغ ق�دره  ثالثون الف دين�ار ترصف له بعد 
اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

عميد الرشطة الحقوقي 
رئيس املحكمة

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية  
محكمة بداءة عفك

العدد 321/ب/2014
اعالن

بالنظ�ر الكتس�اب الحك�م الص�ادر م�ن ه�ذه املحكم�ة بالع�دد 321/ب/2014 يف 
2014/12/31 الدرج�ة القطعي�ة واملتضم�ن ازالة ش�يوع العقار املرق�م 4153/2 
والواقع�ه يف قضاء عفك واملوصوف ادناه فقد ق�ررت هذه املحكمة االعالن عن بيعه 
باملزايدة العلنية ملدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة محكمة بداءة عفك يف تمام الس�اعه الثانية عرش ظهرا مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة 10% م�ن القيمة املق�درة 130,000,000 فق�ط مائة وثالثون 
مليون دينار ان لم يكونوا من الرشكاء مع العلم ان الدفع نقدا واذا صادف يوم االحالة 

عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك 
القايض

االوصاف 
1-املساحة 410 م2

2-عرص�ة خالي�ة من الش�واغل ركن تق�ع يف منطق�ة ام العظام يحده�ا من الجهة 
االمامية  الشارع الرئييس ملدخل مدينة عفك ومن الجهة االخرى الشارع الفرعي ومن 

جهة الخلف عرصة خالية من الشواغل ومن جهة الرشق عرصة خالية.
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العبادي : حتويل الصناعات اىل القطاع اخلاص والقضاء عىل البطالة من اولوياتنا
    بغداد/ المستقبل العراقي

حصلت جامع�ة بابل, عل�ى المركز االول محلي�ا، والمرتبة 
العاش�رة عربيا ضمن تصنيف الويب�و ماتركس من قبل المعهد 

العالم�ي  االس�باني 
ف�ي  المتخص�ص 

تصنيفات الجامعات.
ونق�ل بيان لوزارة 
التعليم العالي والبحث 
العلم�ي, ع�ن رئي�س 
الجامعة الدكتور عادل 
قوله,  البغدادي  هادي 
التصني�ف  “ه�ذا  ان 
ع�دد  عل�ى  يعتم�د 

البحوث المنش�ورة على موقع الجامع�ة االلكتروني , حيث تم 
رف�ع اكثر من )1500( بحث في مج�االت مختلفة  من مجالت 

الجامعة”.
وبي�ن البغ�دادي أن “مجل�س الجامع�ة وجه�ه الباحثي�ن 
والتدريس�يين وش�عبة تطوير المواقع بضرورة زيادة المواقع 
االلكترونية  للجامعة من اجل نشر البحوث والدراسات لالرتقاء 

بواقعها العلمي واألكاديمي.
وأك�د رئيس الجامعة, ان “هذا االنج�از الجديد لجامعة بابل 
يضاف الى االنج�ازات الكثيرة التي حققته�ا الجامعة وخاصة 
بالفت�رة األخي�رة س�واء عل�ى المس�توى المحل�ي والعرب�ي 

واإلقليمي والدولي”.

       ديالى/المستقبل العراقي

كش�فت لجنة الصحة في مجل�س ديالى، امس االربعاء، عن 
تس�جيل 15 حالة اصابة بمرض “الج�رب” في مخيم للنازحين 
ق�رب بعقوب�ة، مؤك�دة ض�رورة اعط�اء المزيد م�ن االهتمام 
لمخيمات النازحين التي اصبحت تس�تقطب االمراض واالوبئة 

بسبب ضعف الخدمات االساسية.
وقال�ت رئيس�ة اللجنة نج�اة الطائ�ي ، إن “15 حالة اصابة 
بمرض الجرب سجلت في مخيم معسكر سعد للنازحين، ) 5كم 

شمال شرق بعقوبة(، اغلبهم من االطفال الصغار”.
ودع�ت الطائي ال�ى “ضرورة اعط�اء المزيد م�ن االهتمام 
لمخيمات النازحين في ديالى بعدما اصبحت تستقطب االمراض 

واالوبئة بسبب ضعف الخدمات االساسية”.
وتعان�ي اغل�ب مخيم�ات النازحي�ن بديالى م�ن ضعف في 
مقومات الخدمات االساس�ية ما ادى الى بروز عدة امراض في 

االشهر الماضية.

جامعة بابل حتصل عىل املركز 
االول حمليا والعارش عربيا

تسجيل 15 حالة اصابة بــ » اجلرب« 
يف خميم للنازحني قرب بعقوبة

    بغداد/المستقبل العراقي
 

اكدت االمانة العام لمجلس ألوزراء 
,امس األربع�اء, ان تحويل الصناعات 
الخ�اص  القط�اع  ال�ى  الحكومي�ة 
والقضاء عل�ى البطالة من اولوياتها، 
مشيرا الى ان العراق شهد في العقود 
الماضية تراجع�ا واضحا في معدالت 
النم�و االقتص�ادي بس�بب الح�روب 

والدمار.
وقال االمين العام لمجلس الوزراء 
حامد خلف في مؤتمر فرص التوظيف 
ف�ي القطاع الخاص ف�ي العراق الذي 
عق�د في فندق الرش�يد ببغداد, ان من 
للبرنام�ج  االس�تراتيجية  “اولوي�ات 
اش�ارة   2015-2018 الحكوم�ي 
واضح�ة للتأكيد عل�ى الجانب االمني 
والخدمي والمعاشي للمواطن”، مبينا 
ان “التحول نحو نظام السوق يقتضي 
تبن�ي مجموعة من السياس�ات منها 
اع�ادة تأهي�ل الصناع�ات الحكومية 
وتحويلها للقطاع الخاص ،اضافة الى 

القضاء على البطالة”.
ضم�ن  “م�ن  ان  حام�د  وتاب�ع 
السياس�ات االخرى هو تفعيل قانون 
دور  لتعزي�ز  االجتماع�ي  الضم�ان 
القط�اع الخ�اص ف�ي توري�د فرص 
العم�ل م�ع تامي�ن بيئة مناس�بة لما 
يضم�ن الثق�ة للش�ركات االهلية في 
القطاع الخ�اص، اضافة الى االهتمام 
المتط�ورة  التعليمي�ة  بالمناه�ج 
لتخريج طلب�ة يتمتعون بدرجة عالية 
م�ن المهارة وباألخ�ص المهنية التي 

يتطلبها سوق العمل”.
“البطال�ة  ان  حام�د  وأض�اف 
بي�ن الخريجي�ن تؤثر بش�كل س�لبي 
االقتص�ادي  التط�ور  عل�ى  واض�ح 
ألي بل�د حتى المتط�ورة منها ناهيك 

عن البل�دان النامي�ة ومنه�ا العراق” 
،مبين�ا ان “العراق ش�هد ف�ي العقود 
الماضية تراجع�ا واضحا في معدالت 
النم�و االقتص�ادي بس�بب الح�روب 
والدمار والحصار وغياب السياس�ات 
االقتصادية وس�يطرة الدولة على كل 

المراف�ق االقتصادي�ة في الب�الد مما 
ادى ال�ى تفاق�م ظاه�رة البطالة في 
العراق”.وأكد حامد ان “التحوالت التي 
حصلت بع�د 2003 هو القناعة التامة 
لدى اصحاب الق�رار ورجاالت الدولة 
بض�رورة تش�جيع القط�اع الخ�اص 

وتبن�ي سياس�ات اقتصاد الس�وق”، 
الفتا ال�ى “ظه�ور بعض المب�ادرات 

الواعدة في هذا االتجاه”.
وتوقفت معظم المعامل المصانع 
العراقية من القطاع الصناعي الخاص 
بع�د ع�ام 2003 لع�دة اس�باب منها 

م�ا يتعل�ق بالجانب االمن�ي ومنها ما 
يتعل�ق ع�دم قدرته�ا عل�ى منافس�ة 
البضائع المستوردة الرخيصىة الثمن 
،اضافة الى شبه انعدام للبنى التحتية 
التي تحتاجها هذه المعامل لتشغيلها 

وخاصة الطاقة الكهربائية.

وزير النقل يسمح بدخول السيارات 
املترضرة حتى ايار املقبل

    بغداد/المستقبل العراقي

باق�ر  النق�ل،  وزي�ر  ق�رر 
الزبيدي، امس االربعاء, السماح 
بدخول السيارات المتضررة الى 
العراق واخراجه�ا من الموانئ 
العراقية والتي سبق ان تم منع 

دخولها.
للوزارة  بيان  وذكر 
الزبي�دي  ق�رار   “ ان   ،
جاء أستجابة لشكاوي 
الذي�ن  المواطني�ن 
زيارته  خ�الل  التق�وه 

الى ميناء ام قصر”.
 “ ان  واض�اف 
الوزي�ر أعط�ى مهل�ة 
ثالثة اش�هر لغاية )10 

( اي�ار م�ن ه�ذا الع�ام بدخول 
، ويت�م  المتض�ررة  الس�يارات 
بعدها منع السيارات من دخول 
الع�راق حتى وان ت�م اخراجها 
بخروجها  واليس�مح  كمركي�ا 

من الموانئ العراقية”.
وكان وزي�ر النق�ل ق�د زار 
ألثالث�اء,  االول  البصرة,ام�س 

ووض�ع حج�ر االس�اس لبناء 
اكبر مجمع للتحليالت المرضية 
وس�ط  المعق�ل  منطق�ة  ف�ي 

المحافظة. 
وقال الزبيدي ، على هامش 
زيارت�ه لميناء ام قص�ر الواقع 
في جن�وب محافظ�ة البصرة, 
ان “وزارة النق�ل تعت�زم تنفيذ 
كثي�رة  مش�اريع 
النقل  قط�اع  لتطوي�ر 
ومنها س�احة لوقوف 
الس�يارات قرب مطار 
الدولي شبيهه  البصرة 
ب�ن  عب�اس  بس�احة 
فرناس لتقدم خدماتها 
للوافدي�ن ال�ى البصرة 

وأهاليها”.

    بغداد/المستقبل العراقي

األربع�اء,  ام�س  التربي�ة،  وزارة  ح�ذرت 
المدرس�ين والمعلمي�ن كاف�ة م�ن اس�تخدام 

العقاب البدني تجاه الطالب.
وقالت المتحدث بأسم وزارة التربية سالمة 
الحسن في بيان صحفي, ان “ المديرية العامة 
للتعلي�م العام واألهلي واألجنبي ش�ددت على 
االلت�زام بالتعليمات الس�ابقة التي تفضي الى 
منع اس�تخدام العقاب البدني للتالميذ والطلبة 
منع�ا باتا وكل مامن ش�أنه االهان�ة واإلذالل 
والمس�اس بش�خصيتهم واس�تخدام اساليب 
التربي�ة االيجابية بديال للعن�ف وتبليغ ادارات 

المدارس كافة للعمل على ذلك”.
واضاف�ت الحس�ن ان “ التعليمات ش�ددت 
على ان ياخذ المرش�د الترب�وي دوره للوقاية 
من العنف المدرس�ي والتاكيد على المشرفين 

ه�ذه  لمتابع�ة  واالختصاصيي�ن  التربويي�ن 
الح�االت واتخ�اذ االج�راءات الحازم�ة بح�ق 
االس�اليب  م�ن  يتخ�ذون  الذي�ن  المخالفي�ن 

المرفوضة بديال عن االساليب التربوية”.

الرتبية حتذر من استخدام العقاب البدين 
بحق الطلبة

     ديالى/المستقبل العراقي

أكد محاف�ظ ديالى عامر المجمعي، امس 
األربع�اء، ب�أن المحافظ�ة فق�دت 70بالمئة 
من خاليا النحل بس�بب االضطرابات األمنية 
الت�ي أعقبت حزي�ران الماضي، فيما كش�ف 
عن إعداد خطة إلحياء ما اس�ماها أقدم مهن 

المحافظة.
فق�دت  “ديال�ى  إن   ، المجمع�ي  وق�ال 
70بالمئة من خاليا النحل بسبب االضطرابات 
األمنية التي ضربت أجزاء واس�عة من البالد 
عق�ب ش�هر حزي�ران الماضي، م�ا أدى إلى 
ح�دوث انخف�اض كبير ف�ي مع�دالت إنتاج 

العسل وفقدان مئات األسر مصادر رزقها”.
وأض�اف المجمعي، أنه “التقى وفداً يمثل 
جمعي�ة النحالي�ن العراقيي�ن ف�ي ديالى من 
اجل التنسيق المشترك لرعاية مؤتمر موسع 
للنحالي�ن يقام ف�ي بعقوبة خالل األس�ابيع 
المقبلة”، مبيناً أن “ذلك يأتي بهدف تس�ليط 
الض�وء عل�ى حج�م األض�رار الت�ي خلقتها 
االضطراب�ات األمني�ة عل�ى صناعة العس�ل 
وتربي�ة النح�ل ف�ي ديالى”.ولف�ت محافظ 
ديالى إلى “وجود خطة منظمة إلحياء مهنة 
تربية النحل التي تعتبر أقدم مهن المحافظة، 
س�يتم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة الزراعة 
تتضمن مح�اور عدة أبرزه�ا تأمين قروض 
مالي�ة للنحالين لتعويض خس�ائرهم وإعادة 
إحي�اء بن�اء المناح�ل إضاف�ة إل�ى تروي�ج 
عمليات بيع العس�ل بي�ن المحافظات”.يذكر 
ان جمعية النحالين في ديالى أعلنت، في )27 
كان�ون األول 2014(، عن فق�دان المحافظة 
أكثر من 60بالمئة من مناحلها بسبب األزمة 
األمنية الراهنة، مؤكدة تعرض إنتاج العس�ل 
في المحافظة ل�”انتكاسة” وانخفض بنسبة 

70بالمئة.

     بغداد/المستقبل العراقي

أك�دت أمانة بغداد، ام�س األربعاء، انها 
س�تتحمل 90 بالمئة من تكاليف تس�عيرة 
عل�ى  س�تفرضها  الت�ي  الجدي�دة  الم�اء 
المواطنين في العاصمة، فيما أش�ارت الى 
أن الكمي�ات المجه�زة م�ن الم�اء الصالح 
للشرب س�تصل خالل العام الحالي 2015، 
ال�ى ثالث�ة ماليي�ن ونص�ف الملي�ون متر 

مكعب يومياً.
وقال مدير إع�الم وعالقات أمانة بغداد 
حكي�م عب�د الزه�رة ، إن “األمان�ة تتحمل 
اآلن ما نسبته 95بالمئة من أجور تسعيرة 
الماء الصالح للش�رب والمواطن البغدادي 
يتحم�ل 5 % من دون زي�ادة في ظل الهدر 
الكبير للماء بس�بب اإلفراط المس�رف من 
قب�ل بع�ض األهالي أو بس�بب النضوحات 
والكسور فضالً عن االستخدام الخاطئ من 

قبل بعض المحال التجارية”.
وأضاف عبد الزهرة أن “هيأة الرأي في 
األمان�ة عقدت اجتماعات من أجل الوقوف 
على تحديد أجور التس�عيرة الجديدة للماء 
الصالح للشرب المس�تخدم من قبل أهالي 
بغ�داد”، مبيناً أن “التس�عيرة الجديدة التي 
س�تطبق خ�الل األش�هر القليل�ة المقبل�ة 
س�تحمل المواطن جزءاً منها يصل الى 10 
% من أجور التسعيرة فيما تتحمل األمانة 
90 %، لك�ن نس�بة المواط�ن تتصاعد في 
ح�ال أخذ أكثر من كميته التي س�تحدد في 
وقته�ا ونعتقد ان�ه إذا تم االلت�زام بها من 

قبل األهالي ستكون كافية جداً”.

دياىل تفقد 70 باملئة
من خاليا النحل ..وخطة 

إلحياء أقدم مهن املحافظة

امانة بغداد: سنتحمل 
90 باملئة من تكاليف 

تسعرية املاء
    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة البيئة عن توقيع 
اتفاقية تعاون مع االتحاد األوربي 
لدعم وتمويل مشاريع الوزارة في 
معالجة النفايات النووية وتفكيك 
المنش�آت النووي�ة بتموي�ل م�ن 
االتح�اد األورب�ي، وأش�ارت إل�ى 
أن مبل�غ البرنام�ج يق�در بمليون 
ونص�ف الملي�ون ي�ورو، وفيم�ا 
أعرب�ت ع�ن ترحبيه�ا ب�أّي دعم 
أب�دى  العال�م،  دول  م�ن  مش�ابه 
االتحاد األوربي اس�تعداده لتقديم 
القدرات  الكام�ل وتأهي�ل  الدع�م 

العراقية في هذا المجال.

قتيب�ة  البيئ�ة  وزي�ر  وق�ال 
الجب�وري خالل مؤتم�ر صحافي 
االتح�اد  س�فيرة  م�ع  مش�ترك 
األورب�ي يان�ا هيباس�كوفا عل�ى 
هام�ش توقي�ع اتفاقي�ة تع�اون 
لمعالجة النفايات النووية وتفكيك 
المنشآت النووية ، أن “توقيع هذه 
االتفاقية يأتي لدعم العراق من أجل 
تنظي�م إدارة المخلف�ات المش�عة 
الملوث�ة”،  المواق�ع  ومعالج�ة 
مبيناً أن “االتحاد األوربي سيمول 
تقديري�ة  بكلف�ة  البرنام�ج  ه�ذا 
تصل إلى 1.5 ملي�ون يورو ضمن 
وثيقة الس�الم النووية ولمدة 96  

شهراً”.

وأع�رب الجبوري، عن ترحيبه 
“بأّي دعم مش�ابه من دول العالم 
لمعالج�ة مخلف�ات الح�روب في 
العراق”، مش�يراً إل�ى أن “الوزارة 
افتتح�ت مرك�ز اإلش�عاع المبكر 
ال�ذي يمثل خط�وة علمي�ة كبيرة 

للعراق”.
قال�ت س�فيرة  م�ن جانبه�ا, 
االتحاد األوربي يانا هيباس�كوفا، 
أن “االتفاقي�ة تأتي لدع�م العراق 
النووي�ة”،  الم�واد  ف�ي معالج�ة 
مبدي�ة اس�تعداد االتح�اد األوربي 
“لتقدي�م الدع�م الكام�ل للع�راق 
وتأهيل القدرات وتفتيش المواقع 

التي تحوي مواد مشعة”.

إل�ى  هيباس�كوفا،  وأش�ارت 
الس�رطان  أم�راض  “انتش�ار  أن 
الع�راق  ف�ي محافظ�ات جن�وب 
وخصوصاً البصرة، هو نتيجة لما 
خلفته الحروب من مواد مشعة”، 
مؤكدة “العمل عل�ى معالجة هذه 
المناط�ق ومعالج�ة المتضرري�ن 
من اإلش�عاع داخل العراق وتنمية 
الجانب العراقي في هذا الجانب”.

وكانت وزارة البيئة قد أعلنت، 
أمس االثنين )9 شباط 2015(، عن 
االنتهاء من إعداد الخرائط الخاصة 
بالمواق�ع الملوثة باإلش�عاع في 
مناط�ق جنوبي الع�راق، مبينة أن 
ذلك يش�كل الخطوة قب�ل األخيرة 

لغل�ق مل�ف تل�ك المناط�ق نهائياً 
وفت�ح الباب لالس�تفادة منها في 
االس�تخدامات السلمية، واالنتهاء 
من المناط�ق الملوثة األخرى في 

باقي أنحاء العراق.
أعلن�ت  ان  لل�وزارة  وس�بق 
عن إعداد مش�روع مه�م لمراقبة 
القريبة  للمناطق  الجوفي�ة  المياه 
م�ن المواق�ع النووي�ة المدم�رة 
والملوثة إش�عاعياً في محافظات 
بغ�داد والبصرة ونينوى، مبينة أن 
المشروع يس�تند الى تنفيذ خطة 
عمل متكاملة معدة من قبل مركز 
الوقاية من اإلشعاع بالتعاون مع 

مختبرات أميركية.

البيئة توقع اتفاقية تعاون مع االحتاد األوريب ملعاجلة املخلفات النووية

العمل تقدم 10 ماليني دينار كقرض صناعي لكل عاطل عن العمل
      بغداد/ المستقبل العراقي

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  كش�فت   
أالجتماعي�ة ,امس األربع�اء, انها اطلقت 
القروض الصناعية للعاطلين المس�لجين 
س�تخضع  الق�روض  ان  مبين�ة  لديه�ا، 
للرقابة المش�ددة ومتابعة المشاريع التي 

ستنفذ عبرها.
التش�غيل  دائ�رة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
والق�روض ف�ي ال�وزارة رياض حس�ن ، 
ان “ال�وزارة وضع�ت منذ الع�ام الماضي 
خطة تتضم�ن تخصيص قروض صناعية 
للعاطلي�ن المس�جلين لديه�ا ف�ي الدائرة 
والذي لديهم مه�ارات صناعية مختلفة”، 
مشيرا الى ان “تلك التخيصات تم توفيرها 

لدى الدائرة وهي االن جاهزة إلطالقها”.
وبين ان “قيم�ة تلك القروض تبلغ 10 
ماليين دينار لكل مقترض على ان تس�دد 
خالل خمس�ة س�نوات دون فائدة”، الفتا 

ان “الق�روض س�تكون مخصص�ة  ال�ى 
للمشاريع الصناعية المتوسطة والخفيفة 
والتي س�يقدمها المقترض ليتم دراستها 

والبت بها من قبل لجان الدائرة”.
واض�اف حس�ن ان “تل�ك المش�اريع 

المقدمة م�ن قبل المقترضين س�تخضع 
للرقابة والمتابعة، فضال عن انها ستكون 
ميس�رة وخالية م�ن الروتين ال�ذي يتعب 

المقترض”.
محاف�ظ بغداد يوجه بافتتاح الش�ارع 

وبغ�داد  الزعفراني�ة  بمنطقت�ي  الراب�ط 
الجديدة بغداد/المستقبل العراقي

وج�ه محاف�ظ بغ�داد عل�ي محس�ن 
التميم�ي بارس�ال جه�د الي ال�ى مجمع 
معس�كر الرش�يد الفتتاح الش�ارع الرابط 
به�ذه المنطقة ومناط�ق بغ�داد الجديدة 

والزعفرانية”.
وق�ال المتح�دث الرس�مي لمحافظ�ة 
بغداد صب�اح زنكنة في بيان صحفي,  انه 
“تم وبحسب توجيهات التميمي تم ارسال 
جهد الى مجمع معس�كر الرش�يد الفتتاح 
الش�ارع الراب�ط بهذه المنطق�ة ومناطق 
بغ�داد الجدي�دة والزعفراني�ة ، مبين�ا ان 
الجهد تضمن ارس�ال اليات مختصة لرفع 
االنقاض والنفايات والكت�ل الكونكريتية 
“.و اك�د زنكنة “ انه تم ارس�ال جهد اخر 
ال�ى منطق�ة ح�ي الرحم�ة اذ تضمن مد 
شبكة انابيب اليصال الماء الصالح للشرب 

الهالي الحي “.

ً ً
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كان ع�ام 2014 ه�و األس�وأ يف سياس�ة أوباما 
الخارجي�ة، فق�د س�يطر تنظي�م »داعش« عىل 
أج�زاء كب�رة من الع�راق وس�ورية، واس�توىل 
فالديم�ر بوتني ع�ىل ش�به جزيرة الق�رم وهّز 
النظ�ام ال�دويل يف أوروب�ا. وق�د واج�ه أوبام�ا 
انتقادات داخ�ل الواليات املتح�دة ودولياً تصفه 
بأنه ضعي�ف ويفتق�ر إىل الرؤية االس�راتيجية 

والحسم يف السياسة الخارجية.
ومع ذلك، تمكن أوبام�ا يف أواخر عام 2014 من 
تحقيق بعض اإلنجازات، مثل عقد صفقة مهمة 
بشأن التغّر املناخي مع الصني وتحقيق اخراق 
دبلوم�ايس تاريخي مع كوبا بعد خمس�ني عاماً 
م�ن العزل�ة. وعندما تردد الكونغ�رس األمركي 
يف اتخاذ قرار بش�أن الهجرة الوافدة، أخذ أوباما 
املب�ادرة واصدر قراراً رئاس�ياً يف القضية. ويبدو 
كأن أوباما تحرر بعض اليشء من قيود السياسة 
وحس�اباتها وأصبح أكثر حرية يف الترصف بعد 
هزيم�ة حزب�ه يف االنتخابات النصفي�ة ألعضاء 

الكونغرس يف ترشين الثاني )نوفمرب( املايض.
يف خطاب�ه ع�ن حال االتح�اد الذي ألق�اه يف 20 
كان�ون الثان�ي )يناير(، تح�دى أوبام�ا الحزب 
الجمهوري الفائ�ز باالنتخابات النصفية وأطلق 
أجن�دة محلي�ة قوي�ة موجهة ملصلح�ة الطبقة 
املتوس�طة. وس�اهم هذا يف ارتفاع ش�عبيته اىل 
نحو 50٪ بعد أش�هر طويلة من نس�ب الشعبية 

املنخفضة جداً. ولو استطاعت هيالري كلينتون 
أن تتبن�ى هذا الربنامج الذي أوجزه أوباما يف 20 
كانون الثان�ي يف حملتها االنتخابية، فس�يكون 
لديه�ا فرص�ة جي�دة للف�وز بالرئاس�ة يف ع�ام 

.2016
ولك�ن يبق�ى للسياس�ة الخارجي�ة دور مهم يف 
الحمالت الرئاس�ية القادمة، وق�د تحدد مواقف 
املرش�حني يف الش�أن ال�دويل من س�يدخل البيت 

األبيض يف كانون الثاني 2017.
هناك إجماع متزايد يف أوس�اط معظم املرشحني 
نه�ج  أن  ع�ىل  والجمهوري�ني  الديموقراطي�ني 
اوبام�ا امل�ردد يف مناطق ال�رصاع الخطرة مثل 
تلك املوجودة يف س�ورية والع�راق، وتفاؤله غر 
الواقعي حول نوايا خصوم مثل بوتني يف روس�يا 
وخامنئ�ي يف إيران، خلق�ت عاملاً أقل اس�تقراراً 

وأكثر خطورة.
يف الرشق األوس�ط، فق�د أوباما األم�ل يف امللفني 
الفلس�طيني- اإلرسائييل والربيع العربي، ويركز 
يف ما تبق�ى من عهده عىل إب�رام صفقة نووية 
مع إيران وإضعاف »داعش« يف العراق واحتوائه 
يف س�ورية، ويف م�ا ع�دا ذلك،ف�إن املعرك�ة ضد 
تنظي�م »القاعدة« ستس�تمر، من خالل التعاون 
االس�تخباراتي وهجم�ات الطائ�رات م�ن دون 

طيار.
يج�ادل منتق�دو أوبام�ا يف الوالي�ات املتحدة أنه 

حتى إذا ت�م التوصل إىل اتفاق ن�ووي مع إيران، 
فس�تبقى لديه�ا القدرة عىل امليض قدم�ًا يف بناء 
أس�لحة نووي�ة عندما تش�اء. واألهم م�ن ذلك، 
أن ه�ذا الركيز الضيق ع�ىل الربنامج النووي قد 
يس�مح إليران بزي�ادة تدخلها يف العال�م العربي 
م�ن الع�راق إىل س�ورية ولبن�ان واليم�ن، إذا لم 
نق�ل البحري�ن ومناطق أخ�رى يف الخليج أيضاً. 
ويج�ادل منتقدو أوباما أيض�اً أن تردده يف دعم 
املعارضني يف سورية أو الضغط بجدية عىل نظام 
األسد، أدى إىل تمكني كل من إيران وحلفائها من 
جه�ة و »داعش« م�ن جهة أخرى، كما س�اهم 
اس�تعجاله يف س�حب جميع الق�وات األمركية 
م�ن العراق عام 2011 يف تف�كك هذا البلد وتركه 
ضعيفاً عندما جاء تنظيم »داعش« يطرق أبوابه 

يف عام 2014.
س�تتم مناقش�ة وصياغ�ة الخط�وط العريضة 
لسياس�ة أم�ركا الخارجي�ة املس�تقبلية خالل 
الحم�الت الرئاس�ية التي انطلق�ت بالفعل. عىل 
الجانب الديموقراطي، يبدو أن هيالري كلينتون 
س�تقود الس�باق بالتزكية وبال من�ازع تقريباً. 
ويمكنه�ا البن�اء ع�ىل س�جل إنج�ازات أوبام�ا 

الداخلي�ة يف تحقيق اقتصاد متن�ام، وانخفاض 
الصحي�ة  الرعاي�ة  وبرنام�ج  البطال�ة،  نس�ب 
الشاملة، واملزايا التي توافرت للطبقة الوسطى، 
وسياس�ته املنفتح�ة يف قضية الهج�رة. أما عىل 
صعيد السياسة الخارجية، فقد أوضحت هيالري 
كلينت�ون أنها تختلف عن أوباما، وأنها س�تكون 
أكث�ر تش�دداً. كتب�ت يف مذكراتها أنه�ا نصحت 
أوبام�ا بتقديم الدع�م املايل والعس�كري الجدي 
للمعارض�ني الس�وريني املعتدل�ني يف أواخر عام 
2012، وأنه�ا حذرته من خطورة صعود الرئيس 
بوتني قبل أزمة شبه جزيرة القرم. وقد تضطر يف 
األش�هر القادمة إىل اتخاذ مواقف إضافية لتميز 
نفسها عن أوباما ولتربز اس�تعدادها للتشدد يف 

السياسة الخارجية.
أم�ا عىل جانب الجمهوريني، فإنه عىل الرغم من 
أن لديهم إجماعاً ضد سياسات أوباما الداخلية، 
إال أن ثمة خالفاً بينهم حول السياسة الخارجية، 
فبعض الجمهوريني، مثل جيب بوش وتيد كروز، 
يميل�ون نح�و الع�ودة اىل موق�ف الجمهوري�ني 
التقلي�دي: بمعن�ى أن الواليات املتح�دة يجب أن 
تك�ون أكثر حزم�اً يف العالم وأقل تردداً يف ش�أن 

اس�تخدام الق�وة العس�كرية. ولكن م�ن جانب 
جناح »حزب الشاي«، فإن املرشح راند بول، الذي 
ي�روق لكثر م�ن الناخبني –وباألخص الش�باب 
منه�م-، فإنه من ب�ني الذين يري�دون أن تكون 
الوالي�ات املتح�دة أق�ل ال أكثر تورط�اً يف العالم. 
ويدعم راند بول نهج أوباما الناعم يف السياس�ة 
الخارجي�ة، وال يريد للجيش األمركي أن يتورط 
يف رصاع�ات متع�ددة يف جمي�ع أنح�اء العال�م، 
ويتف�ق م�ع أوباما ع�ىل أن الدبلوماس�ية يجب 
أن تكون األداة الرئيس�ية للسياس�ة الخارجية، 
مع بق�اء خيار الحرب كمجرد ح�ل أخر. وبهذا 
املعن�ى، فإن جناح اليمني من الحزب الجمهوري 
قريب ج�داً يف قضاي�ا السياس�ة الخارجية، من 

جناح اليسار يف الحزب الديموقراطي.
قد يكون لجيب بوش، الش�قيق األصغر للرئيس 
الس�ابق ج�ورج دبلي�و ب�وش، الفرص�ة األكرب 
ب�ني الجمهوري�ني للف�وز يف االنتخاب�ات. ولكن 
يواجهه التح�دي املتمثل يف التأكي�د عىل صالبته 
يف السياس�ة الخارجية، مع تجنب االنطباع بأنه 
س�يكون مته�وراً يف ه�ذه السياس�ة كم�ا كان 
شقيقه. وال يزال رأي األغلبية يف الواليات املتحدة 
أن قرار الذه�اب إىل الحرب يف الع�راق كان قراراً 
كارثي�اً، وأن�ه جعل مش�كلة اإلرهاب أس�وأ من 
قبل، وأن اس�تخدام التعذي�ب يف عهد إدارة بوش 
كان خاطئ�اً، ولذلك عىل جيب ب�وش محاولة أن 

يبدو أكثر تش�ابهاً مع وال�ده جورج أتش دبليو 
بوش، الذي ما زال يحظى بتقدير إيجابي بسبب 
إرشافه الناجح عىل االنتقال الس�لس من انهيار 
االتحاد الس�وفياتي إىل إعادة توحيد أملانيا وعقد 

من االستقرار النسبي يف العالقات الدولية.
يفاجأ البعض أن تصل الواليات املتحدة إىل تكرار 
تجربة سباق رئايس بني عائلتي كلينتون وبوش. 
كان انتخ�اب أوبام�ا يف عام 2008 حدث�اً عاملياً 
أظه�ر أن الديموقراطية األمركية ال تزال تنبض 
بالحياة، وأنه يمكن سياس�ياً أس�ود يحمل اسم 
حسني الفوز بالرئاس�ة األمركية. أما ان تنعدم 
أمام 320 مليون أمركي خيارات سياسية خارج 
أرستي كلينتون وبوش، فإن ذلك قد ينذر بانحدار 
إىل رصاعات نظام العائالت الحاكمة املعتاد ربما 
للناخبني يف لبنان، أو يف الهند أو باكستان، ولكنه 
ن�ادراً م�ا يحص�ل يف الديموقراطي�ات املس�ماة 

عريقة!
ع�ىل أي حال، ويف حني يس�تمر أوباما يف متابعة 
نهج�ه الدبلومايس الخ�اص يف ما تبقى من فرة 
واليت�ه، فاملرج�ح أن الرئي�س الق�ادم للواليات 
املتحدة س�يقودها نحو الع�ودة اىل مواقف أكثر 
تشدداً يف السياسة الخارجية، ولكن ليس باتجاه 
الع�ودة الكاملة إىل س�نوات ج�ورج دبليو بوش 
الخطرة، ولكن يف م�كان ما يف منتصف الطريق 

بني بوش وأوباما.

بول �سامل

السياسة اخلارجية األمريكية بعد أوباما

ع�ىل رغم النفي املتكرر لكبار املس�ؤولني يف »أوبك«، وجود 
أهداف سياس�ية خلف قرار املنظمة ع�دم خفض إنتاجها 
لدعم س�عر النفط، ت�رّص تحليالت كث�رة ملراجع مختلفة 
عىل وجودها وتس�تهدف كالً من إيران وروس�يا فضالً عن 
منتجي النفط غر التقليدي. لكن معظمها يتنكر لألسباب 
والعوام�ل املوضوعية وراء الراجع الرسيع لألس�عار. كما 
أن بعضه�ا يفص�ح ع�ن أجن�دات تخ�دم أغراض�اً خاصة 
باعتماده�ا نظري�ة املؤام�رة الت�ي تعفيه�ا من االس�تناد 
املوضوعي إىل ال�رأي والتحليل. حيث أن بعضهم اس�تخدم 
الق�رار للتش�هر باملنظم�ة واتهامه�ا باس�تخدام النفط 
سالحاً يف معركة سياسية، وبعض آخر أراد أن يصب الزيت 
عىل نار العالقات الخليجية، أو التش�كيك يف س�يادة القرار 

االقتصادي ل� »أوبك«.
والواقع أن الراجع الكبر يف أس�عار النفط يعود اىل عوامل 
موضوعية تس�تبعد نظري�ة املؤامرة اىل ح�د كبر. وتكمن 
هذه العوامل يف األس�باب التي جعلت أسعار النفط ترتفع 
خالل الس�نوات الخمس األخرة اىل مس�تويات تفوق كثراً 
املستوى الذي تربره املعطيات االقتصادية املتمثلة بمعادلة 
العرض والطلب عىل النفط. هذا املس�توى للس�عر تحدده 
الكلفة الحدية، أي كلفة النفط غر التقليدي املتمثل بنفط 
الرمل الزيتي والنفط الصخري ونفط املياه العميقة. وبناء 
ع�ىل مصادر متع�ددة من بينها صندوق النق�د الدويل، فإن 
متوسط سعر التعادل لهذه النفوط، أي السعر الذي يجعل 
إنتاجه�ا مربح�اً، ه�و 74 و 62 و 57 دوالراً للربمي�ل ع�ىل 

التوايل.

لكن س�عر النفط فاق هذه املستويات بهامش كبر خالل 
السنوات املاضية حيث وصل اىل 115 دوالراً يف النصف األول 
م�ن العام امل�ايض. وهذه املس�تويات ال تربره�ا معطيات 
الع�رض والطل�ب ب�ل ج�اءت نتيج�ة عوام�ل أخ�رى غر 
اقتصادية أبرزها ارتفاع منسوب القلق حول أمن اإلمدادات 
نتيجة أحداث ما سمي الربيع العربي وهو ناتج من الخوف 
م�ن امتدادها اىل بع�ض الدول الرئيس�ة املص�درة للنفط. 
فضالً ع�ن ان انخفاض امدادات بعض ال�دول املنتجة مثل 
ايران والعراق وليبيا والس�ودان وغرها أو عدم استقرارها 
ألس�باب أمني�ة أو سياس�ية، أدى اىل انخف�اض مس�توى 
ق�درات انتاج النف�ط االحتياطية. وهذا ع�زز بدوره القلق 
حول كفاية اإلمدادات املستقبلية من النفط يف ظل توقعات 
النم�و املرتف�ع يف االس�تهالك يف الدول النامي�ة مثل الصني 

والهند والدول النفطية يف الرشق األوسط وغرها.
مّثل�ت ه�ذه العوامل غ�ر االقتصادية ركائز تس�تند إليها 
مستويات األسعار املرتفعة وتستمد صالبتها من استمرار 
ه�ذه العوام�ل وقوته�ا. ويف حال زال�ت ه�ذه العوامل أو 
انح�رست قوته�ا، خلف�ت وراءه�ا فقاعة أس�عار تنتظر 
الحدث الذي يفجرها. وهذا ما حدث مع ما شهدته املنطقة 
من تطورات سياس�ية وأمنية خالل العام املايض، كان من 

أبرزه�ا تراجع أخطار تمدد االضطرابات األمنية يف املنطقة 
وانط�الق املفاوض�ات بني اي�ران ومجموعة الخمس�ة + 1 
حول ملفها النووي، ما عزز التفاؤل بحل سلمي لهذا امللف 
واحتم�ال رفع العقوب�ات. ثم التغير الحكوم�ي يف العراق 
الذي أدى اىل انفراج نس�بي يف العالقات اإلقليمية وتحس�ن 
يف العالق�ات ب�ني الحكوم�ة املركزي�ة ومكون�ات املجتمع 
العراق�ي. اذ تزامنت هذه التطورات م�ع زيادة الثقة بعدم 
قدرة »داعش« عىل تهديد اإلمدادات النفطية وبدء انكفائها 
عس�كرياً. ولعل هذا العامل األخر الذي فجر فقاعة السعر 
األمني�ة وأدى اىل ب�دء تراج�ع األس�عار يف منتص�ف ع�ام 

.2014
وواكب هذه التطورات األمنية مستجدات اقتصادية خالل 
النص�ف الثاني من عام 2014، كان ابرزها صدور توقعات 
صن�دوق النقد الدويل يف ترشي�ن األول )أكتوبر(، الذي حذر 
من تراجع النمو االقتص�ادي يف معظم دول العالم بخاصة 
الص�ني، وبالت�ايل انخفاض الزي�ادة يف الطل�ب املتوقع عىل 
النف�ط يف ع�ام 2015 اىل نح�و مليون برمي�ل يومياً فقط. 
يف ح�ني أن اإلنتاج العاملي للنفط كان يش�هد نمواً ملحوظاً 
بفضل ارتفاع إنتاج النفط الصخري يف شمال أمركا، حيث 
فاق اإلنتاج العاملي الطلب بنحو 3.2 مليون برميل يف أيلول 

)س�بتمرب(. وكان�ت هذه العوام�ل كافية لتس�بب تراجعاً 
كب�راً مبك�راً يف األس�عار لو لم تك�ن اآلمال معق�ودة عىل 
قيام »أوبك« بخفض إنتاجه�ا المتصاص الفائض وإعادة 
التوازن اىل السوق. غر أن املنّظمة قّررت يف اجتماعها الذي 
عقدت�ه يف ترشين الثان�ي )نوفمرب( عدم خف�ض إنتاجها 
وبالتايل أطلقت املرحلة الثانية من عملية تصحيح األسعار 

إلعادة التوازن بني العرض والطلب.
تباين�ت اآلراء واألح�كام ح�ول ق�رار املنظم�ة ع�دم دعم 
الس�عر ال�ذي كان انخفض أكثر م�ن 30 يف املئة عن ذروته 
يف منتصف الس�نة ووصل اىل نح�و 80 دوالراً للربميل قبيل 
اجتم�اع »أوب�ك«. لكن م�ن امله�م اإلش�ارة اىل أن الحفاظ 
عىل هذا املس�توى لألس�عار، والذي يق�ع يف النصف األعىل 
للسعر املعادل للنفط الصخري، يتطلّب من »أوبك« خفض 
إنتاجها فوراً نحو مليون ونصف مليون برميل يومياً، وهو 
أم�ر صعب التحقيق. وحيث أن الحفاظ عىل هذا املس�توى 
لألسعار سيتيح استمرار النمو يف إنتاج النفط غر التقليدي 
األعىل كلفة، يرّجح أن تعود »أوبك« بعد فرة وجيزة لتواجه 
الخيار الصعب ذاته: إما الدفاع عن حصتها يف السوق، وإما 

الدفاع عن األسعار.
وبالتايل يمكن للمراقب املوضوعي تفّهم القرار الذي اّتخذته 
املنظمة بالدفاع عن حصتها يف السوق وترك تحقيق التوازن 
بني العرض والطلب آللياته، بخاصة أن حصتها الس�وقية 
البالغ�ة نحو 40 يف املئة من اإلنت�اج العاملي للنفط، ال تزال 
أقل كثراً م�ن حصتها يف االحتياط العامل�ي التي تفوق 70 

يف املئة.

خليل زهر

يف ترصف الفت، تراجع�ت إرسائيل فجأة عن 
التصعي�د م�ع »حزب الل�ه« اللبنان�ي بعد أن 
قام رئيس وزرائها بتهديده بأنه سيحدث له 
الس�يناريو نفس�ه الذي حدث يف قطاع غزة، 
وراح ضحيته عدد كبر من القتىل والجرحى. 
هذا الت�رصف له دالالت حول ق�درة إرسائيل 
تجاه القوى غر النظامي�ة يف الدول العربية 
ك�»حزب الله« و»حماس« وغرها، فرغم أن 
إرسائيل فقدت اثنني من جنودها قتىل، وجرح 
منهم س�بعة يف هجوم شنه »حزب الله« عىل 
دورية إرسائيلية يف منطقة مزارع ش�بعا، إال 
أن الرد اإلرسائييل العني�ف الذي تعودت عليه 
يف فلسطني وجنوب لبنان والجوالن السورية 
عندم�ا يتع�رض جنوده�ا للقت�ل ل�م يحدث 
هذه امل�رة. واكتفى رئيس الوزراء اإلرسائييل 
بالتهدي�د والوعيد، ثم تراج�ع والتزم التهدئة 
عرب رس�ائل رمزية متبادلة مع »حزب الله«، 

فماذا يعني ذلك؟
بقراءة الوضع اإلرسائييل فيما يتعلق بمسألة 
الردع، يالحظ أنه منذ عام 2006 لم يعد فعاالً 
تج�اه املجموع�ات املقاتل�ة غ�ر النظامية، 
خاص�ة تل�ك الت�ي تعت�رب مبعث�رة وليس�ت 
ش�ديدة املركزي�ة. وجدي�ر بالذك�ر، أن مث�ل 
هذه التنظيمات القتالي�ة غر النظامية غر 
الخاضعة لس�لطة الدولة، تنتعش يف البيئات 
الت�ي تك�ون فيه�ا س�لطة الدول�ة املركزية 
ضعيف�ة، كم�ا هو األم�ر بالنس�بة ل�»حزب 
الل�ه« يف لبنان و»حماس« يف أرايض الس�لطة 
أفغانس�تان  يف  و»طالب�ان«  الفلس�طينية 
و»داعش« يف سوريا والعراق. وهذا األمر أكثر 
ما ينضج يف حالتي لبنان وفلسطني، فضعف 
أو إضعاف السلطة املركزية واألجهزة األمنية 
الخاصة بهما جعل املجال متاحاً أمام »حزب 
الله« و»حماس«، كي ينتعش�ا ويستقوا عىل 
الس�لطة املركزي�ة ويحرج�ا إرسائيل يف كثر 
من املواقف من خالل العمليات القتالية، التي 
ينفذانه�ا وال تس�تطيع إرسائيل ال�رد عليها 
بوس�ائل وطرق وأس�اليب واضحة أو فعالة 

تحقق من خاللها أهدافها.
وبش�كل خ�اص، عندما رك�زت إرسائيل عىل 
االنتقاص من مؤسسات السلطة الفلسطينية 
يف عهد كل من محمود عباس ومن قبله يارس 
عرفات يف أعقاب انهيار كل جولة من جوالت 
املفاوض�ات الت�ي تج�ري معها، فه�ذا عادة 
ما ُيعترب س�بباً مهماً لنمو القوة العس�كرية 
والقتالية ل�»حماس« واملنظمات املقاتلة غر 
النظامية األخرى. وعىل املنوال نفس�ه، يعترب 
عدم استقرار السلطة املركزية يف لبنان وعدم 
وج�ود قوات أمن لبناني�ة مركزية قادرة عىل 
حماية مصالح الدولة اللبنانية، سبباً مبارشاً 
الس�تقواء »حزب الله« ع�ىل الدولة، وتكوينه 
قدرات عس�كرية تقاتل يف س�وريا، وتنتقص 
م�ن ق�درات ال�ردع اإلرسائيلي�ة الت�ي كانت 
تستخدمها إرسائيل عىص غليظة ضد كل من 
يح�اول أن يتعرض لجيش�ها أو مواطنيها أو 

حدودها أو مصالحها بشكل عام.
إن تراج�ع إرسائيل هذه امل�رة يأتي عىل غر 
العادة، فقد درج املشهد العسكري والسيايس 
يف املنطق�ة ع�ىل رؤية إرسائيل وه�ي مؤمنة 
بأن�ه يف نهاية املطاف عندم�ا تدخل إرسائيل 
يف أي�ة مواجهة قتالية س�اخنة مع أي طرف 
من الدول املحيطة بها أو دول اإلقليم بش�كل 
عام، ف�إن ذلك يقوي من قدرات تل أبيب عىل 
الردع ض�د جمي�ع التهديدات الناش�ئة ليس 
لبنان فقط، ولكن جمي�ع دول املنطقة. لكن 
الراج�ع اإلرسائي�يل األخر س�يخلق نقاش�ًا 
مس�تفيضاً ومطوالً حول حالة قدرات الردع 
اإلرسائيلي�ة الحالي�ة. من الواض�ح أن الردع 
الفّعال يعتمد ع�ىل عاملني مهمني: األول هو 
بنية الكي�ان املراد ردعه، والثاني هو التصور 
بأن مكونات ذلك الكيان س�تظل متماس�كة 
أمام اآللة العسكرية اإلرسائيلية. وباختصار، 
ف�إن عدم االس�تقرار يف دولة مس�تهدفة هو 
إىل  وبالنظ�ر  فّع�ال،  ردع  ألي  األول  الع�دو 
املسألة من هذه الزاوية، فإن األدلة املتالحقة 
ح�ول تزايد االنش�قاقات يف الداخ�ل اللبناني 
أو الفلس�طيني، ليس�ت بالرضورة أن تشكل 
أخباراً سارة لفعالية وكفاءة الردع اإلرسائييل، 

فقد تكون عكس ذلك تماماً.

عبد�هلل جمعة �حلاج

الردع اإلرسائييل.. بوادر 
الرتاجع

أسباب موضوعية الرتفاع أسعار النفط

فوؤ�د ح�سون
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عندم�ا كانت تقضي أجم�ل األوقات مع زوجها 
في شهر العسل، أش�اعوا خبر طالقها، ووقتها 
ش�عرت ب�األذى. لكن بعدم�ا ح�دث االنفصال 
بالفع�ل اعترف�ت ب�أن أيامه�ا م�ع طليقها لن 
تع�ّوض، وأنها تركت أبناءهم�ا معه في أميركا 

من أجل مصلحتهم.
النجم�ة الس�ورية س�وزان نج�م الدي�ن تروي 
حكايتها مع »كش ملك«، وموقفها من »عالقات 
خاص�ة«، وت�رد عل�ى اتهامه�ا بالديكتاتورية، 
وش�روطها للعمل ف�ي الس�ينما، وحياتها التي 
تقض�ي معظم أوقاتها في الطائرة، كما تتحدث 
عن األدوار التي تحلم به�ا، ونجوم الغناء الذين 
تح�ب االس�تماع إليهم، والج�رح الكبي�ر الذي 

يوجعها.
- بداي�ًة، لم�اذا قبل�ت المش�اركة في مسلس�ل 

»كش ملك«؟
بمجرد قراءتي سيناريو المؤلف رضا الوكيل، لم 
أتردد لحظة في قبوله، ألنه يطرح قضية شائكة 
وهام�ة جداً، هي الص�راع األزلي بين الس�لطة 
واإلعالمي، أجّس�د فيه دور نيهال الصاوي التي 
تش�كل محور اإلعالم الصادق والهادف والجاد، 
للكشف عن الحقيقة المخّبأة بين رموز السلطة 
وأتباعه�م... ش�خصية جريئة ال تخش�ى أحداً، 
تساند الحق وتتعّرض بسبب أفكارها للكثير من 
الضغوط والتهديدات لحياتها الزوجية، تحارب 
الفس�اد وتالحق رموزه، وتصل بهم إلى ساحة 
القض�اء، من خ�الل برنامجها »ملف�ات نيهال« 

الذي يتناول بدايات ثورة يناير في مصر. 
فالمسلس�ل يرص�د كي�ف كان اإلعالم الس�بب 
الحقيق�ي ف�ي إش�عال فتي�ل الث�ورة، أو البطل 

الخفي لها والمحرك لكل األحداث.
- أين تكمن صعوبة هذه الشخصية اإلعالمية؟

صعوبتها تكمن في أنني أنفرد بها، بحيث أقدمها 
بص�ورة وتاري�خ غي�ر مرتبطي�ن باإلعالميات 

كل الموج�ودات عل�ى  م�ع  الس�احة، 

احترام�ي وتقدي�ري له�ن. أردت تقديمه�ا من 
منظ�وري الخ�اص، المنطل�ق م�ن تفاصيله�ا 
المكتوب�ة في الس�يناريو، وم�ن مخزوني 
العام لدور اإلعالميات على الشاشة، حتى 
أس�تطيع أن أوصل القضايا الت�ي يتبناها 

المسلسل والرسالة التي ُيعنى بها.
- وهل م�ن قضايا يتبناها تحدي�داً أم أن 

أحداث الثورة هي األساس؟
ال طبع�ًا، العم�ل يتن�اول الكثي�ر 
م�ن القضاي�ا العام�ة الت�ي 
يعانيها الش�عب المصري 
والعربي بشكل عام، من 
فس�اد ف�ي الحكومات، 
والعق�ارات والنفاي�ات 
وغالء األسعار، ويرصد 
مختل�ف األزم�ات التي 
يعانيها المواطن، سواء 
بش�كل مباش�ر أو غي�ر 
يؤكد  والعم�ل  مباش�ر، 
كون�ه  اإلع�الم  أهمي�ة 
صوت�اً مس�موعاً ومؤثراً، 
وكي�ف أن�ه س�الح ذو حدين 
قد يس�اهم ف�ي بناء ال�دول أو 

هدمها.
- ه�ل حصل�ت عل�ى أج�رك في 

المسلسل؟
ل�م ينته العمل حت�ى أحصل على 
كامل أجري، لكن الشركة ملتزمة 
بما وعدت به وأتمنى أن يتم تنفيذ 

ما تم االتفاق عليه.
- قرأنا أنك ستشاركين في مسلسل 
»عالقات خاصة« مع المخرجة رشا 

شربتجي، ما حقيقة ذلك؟

ل�م أحس�م مصي�ر مش�اركتي ف�ي العم�ل من 
عدم�ه حت�ى اآلن، عل�ى الرغم م�ن رغبتي في 
العم�ل م�ع المخرج�ة رش�ا ش�ربتجي، وحتى 
اآلن ل�م ينت�ه كل م�ن ن�ور الشيش�كلي ومؤيد 
النابلس�ي من السيناريو، وس�أقرر بعد قراءتي 
ل�دوري كامالً، وإن كنت عل�ى دراية بالمعالجة 
الرئيس�ة التي تتناول العالقات الزوجية، وأكثر 
م�ن قصة بين زوج وزوج�ة يعانيان الكثير من 
المش�اكل المختلفة في إط�ار اجتماعي، مكون 
من 60 حلقة. من المفترض أن أجسد دور امرأة 
مصرية، محامية وصحافية، ش�خصية سلبية، 
تثور باالنتقام، وأتوقع أن يكون العمل من أكثر 
األعمال مش�اهدة، ألنه يتناول قضايا إنس�انية 

شديدة الحساسية.
- يت�ردد أن�ك ديكتات�ورة وتتدخلي�ن ف�ي كل 

تفاصيل أي عمل، فما ردك؟
)تبتس�م( معلومة صحيحة، لكن ديكتاتوريتي 
إيجابية ال تأتي إال بالصالح، ومع هذا فأنا لست 
سليطة الرأي وأقتنع بالرأي اآلخر إذا قبله عقلي 

وتفكيري. 
وأود أن أوض�ح ل�ك أنه إذا كان�ت لي مالحظات 
على الدور أو السيناريو، تكون قبل بدء التصوير 
حتى ال يحدث الخالف، فعندها أصبح »سوزان« 
الممثل�ة فقط، التي ال تتدخل في أي ش�يء على 
اإلطالق، إال إذا كان غير منطقي أو سيؤثر سلباً 

في نتائج العمل ككل.
الدرام�ا  العم�ل ف�ي  ل�ك  ال�ذي أضاف�ه  - م�ا 

المصرية؟
الدرام�ا المصرية تحتض�ن كل الفنانين العرب، 
وتؤم�ن بأن الفن بال جنس�ية وال دين، وأش�كر 
صّناعها على اس�تضافتي واإليم�ان بموهبتي، 
فهم س�بب نجاحي وشهرتي، والفنان المصري 
معطاء دائماً وكل ف�رد في العمل منحني خبرة 

وإفادة على المس�توى الفني من دون أن يشعر، 
والحم�د لل�ه لمس�ت ردود فع�ل جميل�ة حول 

أدواري وأدائي من الدول العربية كافة.

- ماذا تعني لك »البطولة المطلقة«؟
ال ش�يء، فالبطول�ة الحقيقية تك�ون في تأثير 
الدور وفعاليته ضمن أحداث المسلس�ل، وليس 
مس�احته، وأحيان�اً أقب�ل دوراً م�ن 30 أو 40 
مشهداً من أجل مشهد واحد فقط أعجبني وفيه 

رسالة وهدف أؤمن وأقتنع بهما. 
»خ�ارج  مصطل�ح  المطلق�ة  فالبطول�ة  ل�ذا 
حس�اباتي« وال أس�عى إليها أب�داً ومقتنعة بأن 
التوفي�ق من عند الله فممك�ن أن تأتيني بطولة 
عمل وتهبط بأس�همي ويبتعد عن�ي الجمهور، 
فلماذا التس�رع؟ لهذا أحاول أن تكون خطواتي 

محسوبة ودقيقة جداً.
- يقولون إن لك ش�روطاً للعمل في السينما، ما 

حقيقة ذلك؟
بالفعل لي شروط ألنني أعشق السينما وأتابعها، 
وال يمك�ن أن أق�دم فيها أي عمل والس�الم كما 
يقول�ون. ل�ذا عندما تع�رض عليَّ س�يناريوات 
سينمائية أش�ترط جودة النص ووجود مخرج 
كبي�ر وش�ركة قوي�ة ال تبحث فقط ع�ن الربح 
مق�دار بحثها ع�ن الفن وع�ن عمل س�ينمائي 

تتناقله األجيال. هذه شروطي وأنا ال أخفيها.

- م�اذا عن المس�رح في حيات�ك؟ وهل تنتظرك 
أعمال فيه خالل الفترة المقبلة؟

حياتي العملية بدأتها في المس�رح وقد درسته 
فعالً، وهو حلم جميل أتمنى أن نعيشه ونحافظ 
عليه، ألن التكنولوجيا الحديثة أضاعت المسرح. 
هناك عرض مس�رحي خليجي ممي�ز أتمنى أن 

أكون واحدة من أبطاله خالل الفترة المقبلة.

- ما هي »الروش�تة« التي ترينها لعودة الدراما 
العربية الى ريادتها؟

الري�ادة تعود إل�ى الدراما العربي�ة أو المصرية 
باعتباره�ا من أكبر الصناعات ف�ي تقديم عمل 
فن�ي متكام�ل، ألن العم�ل الفن�ي المتكامل قد 
ينهض ببلد ويضعه ف�ي الصف األول، ويتحدث 
الناس من المحيط إلى الخليج عن جودة العمل، 
وه�ذا لن يتحق�ق إال بكتابة عم�ل صادق يمس 

حياة الناس وواقعهم.
- ما هو نصيب الشائعات في حياتك؟

كثي�رة جداً وبعضها آذاني نفس�ياً لمدة طويلة. 
فحيات�ي الخاصة كانت مس�تقرة ج�داً ولفترة 
طويل�ة، ورغم ذلك الحقتني ش�ائعة االنفصال 
عن زوجي الس�ابق بعد ش�هر العس�ل، وهو ما 
ضايقني ألننا كنا نعيش حالة من الغرام والحب 
الكبير، إل�ى أن حدث االنفصال أخي�راً وتم بكل 
وّد، ألن�ه وال�د أطفال�ي األربعة، وأن�ا أحترمه 
وأق�ّدره رغم االنفصال، وأعل�ن بكل صراحة أن 

أيامي معه لن تعّوض.
- وكيف تسير حياتكما بعد االنفصال؟

بكل ود، فأنا أحترمه وأقّدره، وأوالدي يعيشون 
معه في الواليات المتحدة األميركية، وأنا أذهب 
لرؤيتهم مرتين أو ثالثاً كل عام، ألن مدارس�هم 

هناك، فمن مصلحتهم البقاء مع والدهم.
- وكي�ف تس�ير العالقة م�ع أبنائ�ك اآلن وأنت 

بعيدة عنهم؟
أنا أح�ب أوالدي إل�ى درجة غي�ر متخيلة، فهم 
سندي وسبب اس�تمراري في الحياة، وعالقتي 
به�م طيبة جداً، عالق�ة أمٍّ بأبنائها، وأنا فخورة 
به�م وبأخالقهم العالية التي يش�يد بها الجميع 

هناك.
- أين تعيشين اآلن؟

أعيش في الطائرة ما بين مصر وس�ورية ودبي 
وبي�روت وأميركا وف�ق متطلب�ات العمل، وإن 
كان االس�تقرار الظاهري بحكم ارتباطاتي في 

القاهرة ودبي.

مرييام فارس
 تطلق نفيس أقوهلالك 

 
بي�روت: أطلقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الحملة الترويجية لفيديو كليب "نفس�ي أقولهالل�ك" قبل أيام علی جميع مواقع التواصل 
اإلجتماعي الخاصة بها وهي األغنية الثانية من ألبوم "آمان" التي تم تصويرها علی طريقة الفيديو كليب  الذي س�يعرض أوالً وحصرياً 
على قناتها الخاصة على "يوتيوب" انطالقاً من اليوم. ُيذكر أن أغنية "نفسي أقولهاللك" هي من كلمات محمد رفاعي ألحان محمد يحيى 
من جهٍة أخرى سُتطل "فارس" علی قناة ال�MTV لتفتتح مع عائلة "حديث البلد" أولى حلقات هذا الموسم بحلته الجديدة، وذلك في 19 

من الشهر الجاري لتتحدث ألول مرة عن جميع  تفاصيل ألبومها الجديد "آمان"، ثم ستسافر إلی دبي إلحياء حفل زفاف.
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تخوض المطربة التونسية لطيفة اولى تجاربها 

فى مجال الدراما من خالل مسلسل "ماذا لو" 
للكاتبة الكويتية فجر السعيد، والتي كتبت عبر 
حسابها الخاص على موقع التواصل االجتماعي 

"فيس بوك": "بعد غياب سبع سنوات عن 
الدراما التلفزيونية سأعود بإذن الله فى "ماذا.. 

لو"، دراما اجتماعية بطولة النجمة الكبيرة 
لطيفة التونسية، ونخبة من النجوم العرب 

والخليجيين." واضافت "يعتبر هذا المسلسل أول 
دراما تلفزيونية تمثل فيها لطيفة.. ادعوا لنا 

بالتوفيق".

بقالب حلوى وكارت مكتوب عليه 
رسالة، فاجأ جمهور النجمة سيرين 

عبد النور محبوبتهم تعبيرًا عن 
تقديرهم لها، بعدما طرحت أغنيتها 

الجديدة "محدش بقي راضي" الخاصة 
بفيلم "سوء تفاهم"

وعّبرت سيرين عبد النور عن شكرها 
لهم على موقع التواصل اإلجتماعي 
تويتر قائلة "الله يخليلي ياكن شكرًا 

كتير ".

طرحت شركة "مزيكا" فى األسواق ألبوم المطربة دومينيك حوراني، 
ويضم 14 أغنية هى "إمبارح وبطل في والسلك ضاربني وآه منك 

وصباح الخير ويا حبيبي خلى بالك والواد حدقة وطلقنى وامشي 
وزعالن ليه والفلكة وقطة وماض معدوم وخلو وديالرا".

وقد قامت دومينيك مؤخرا بتصوير أغنية "السلك ضاربنى" كلمات 
وألحان أحمد الحفناوى وتوزيع وائل عياد، وتم التصوير فى مدينة 

جايبور بالهند، تحت إدارة المخرجة سوزى سلمان التى سبق 
وتعاملت مع دومينيك فى كليبين هما "مالك" و"بطل فيي"، وسوف 
يعرض الكليب الجديد عقب االنتهاء من عملية المونتاج على قنوات 

مزيكا.

هالة صدقي: بدأت تصوير حارة اليهود.. 
 بدأت الفنانة هالة صدقي تصوير دورها في مسلس�ل "حارة اليهود" بمدينة االنتاج اإلعالمي، 
المق�رر عرضه خالل ش�هر رمض�ان المقبل.وأوضحت هالة صدقي أن المسلس�ل يتناول حياة 
اليه�ود في مصر خ�الل الفترة ما بين عامي 1948 و1956، ويكش�ف التفاصيل الداخلية لحياة 
اليهود في تلك الفترة، بش�كل لم تتناوله أعمال أخرى من قبل.المسلسل بطولة إياد نصار ومنة 
ش�لبي وتألي�ف الدكتور مدحت العدل وإخراج محمد جم�ال العدل.وأكدت أنها ال تعلم حتى اآلن 
مصير فيلم "أعود لرش�دي"، الذي كانت قد تعاقدت على بطولته منذ أشهر قليلة، بمشاركة كل 
من الفنانين س�امح حس�ين ومها أحمد، ولفتت إلى أن منتج الفيلم لم يتواصل معها حتى اآلن 

بشأن بدء تصويره، بعد أن تم تأجيل التصوير أكثر من مرة.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

الـفـنــــان الـســـارق !!
 م�ن المعروف ان الكثي�ر من )الفن�ون الجميلة( ترتكز 
اوال.. وبالذات على ضرب من المهارة اليدوية.. والش�ك 
ان )الي�د( البارع�ة ه�ي الت�ي تس�تطيع ان تفرض على 
)الموض�وع( انفعالها الخاص وان تس�جل في )المادة( 

اعمق عواطفها الذاتية..
وحي�ن ينج�ح اي )عمل فني( في  انت�زاع اعجابنا .. فال 
ب�د لمثل ه�ذا العمل م�ن ان يك�ون قد صدر ع�ن )جهد 

ش�اق( تكلل في النهاية بالنص�ر .. وكأن معيار )القيمة 
الجمالية( هو مدى نجاح )الفنان الصانع( في االنتصار 
على )المادة المتمردة( وليس من ش�ان )المادة( نفسها 
ان تتس�بب في ارتفاع صفة )الجمال( عن اي )موضوع 

صناعي( 
بل البد من ان يكون الس�بب ف�ي ذلك هو انعدام )العمل( 
االنساني.. واية ذلك اننا ال نقول عن المنتجات الصناعية 

انه�ا )اعمال فنية( نظرا النه�ا تخلوا من كل اثر من اثار 
اليد البشرية.. او القلب البشري .. او االرادة البشرية.

ويبقى القول:
ان )الفن الحقيقي اليبدا اال حيث تنتهي )الحرفة( فحين 
يق�ول احد الرس�امين عن لوحة ما م�ن اللوحات انها ال 

تنطوي اال على )صنعة( فانه قد يعني بذلك انها:
)ليست من الفن في شيء(  

وبه�ذا المعن�ى يمكنن�ا ان نق�ول ان )الفن�ان( اكثر من 
مجرد )صانع(

كما ان )الفنان( اكثر من مجرد )صانع( .. كما ان )الفن( 
افض�ل من )الحرف�ة( .. واية ذلك ان�ه اذا كان )الصانع( 
يحاك�ي )نموذجا ما( من النماذج .. فان )الفنان( يبتكر 
)ص�ورة( م�ن الصور.ولك�ن لي�س من ش�أن )الصورة 
الفني�ة( ان تنبثق من دماغ )الفن�ان( منذ الوهلة االولى 

.. ب�ل ه�ي ال تظهر الى عالم النور اال م�ن خالل عمليات 
االحت�كاك بالمادة اثن�اء قي�ام الفنون بمهم�ة )االداء( 
او )التنفي�ذ( ولك�ن الذي يحدث الي�وم ان )الفنان(  بات 
)مقلدا اعم�ى( لكل اعمال االخرين الناجحة .. بل وصل 
ب�ه االمر ان ينقلها ويس�رقها حرفيا ويدعيها لنفس�ه 
حتى ينكش�ف ام�ره.. وعندها يقال علي�ه انه )فنان 

كنمر من ورق( !!.

سوزان نجم الدين: هذه رسالتي لكل فّنانة خلعت احلجاب من أجل الفن
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ليا خمول :ستار أكاديمي هم من طلبوين للمشاركة 
 

كما أكدنا منذ إطالالتها األولى هي فنانة لبنانية بمواصفات عالمية.
جمال، كاريزما ملفتة، حضور قوي، وأداء متمكن على المسرح تمكنت من خاللهم أن 

تلمع على مسرح ستار اكاديمي 10 وأن تصل للنهائيات.
إنها نجمة ستار اكاديمي اللبنانية ليا مخول التي كان معها هذا الحوار 

  •أخبرينا عن ليا قبل ستار أكاديمي
أنا ولدت في فرنس�ا وكل حياتي كانت هناك ودرس�ت هناك ومنذ س�نة جئ�ت للبنان وعملت في 
وكالة تقوم ب� events  و weddings، ثم عدت لفرنس�ا ألركز على الموس�يقى فغنيت بمهرجانات 
كبيرة وسجلت اعماالً خاصة، وفي الصيف جئت الى لبنان وتلقيت اتصاال من ستار أكاديمي طلبوا 
من�ي إذا كان يهمن�ي أن أق�دم casting وقلت لهم اني س�أعود لفرنس�ا بعد اس�بوعين "لكن لم ال 

أجّرب" فقدمت وتم قبولي.
•على عكس كل المشتركين الذين يقدمون، ليا مخول هم من طلبوا منها أن تقدم للبرنامج

نعم أنا لم أكن اعرف أبدا ان هناك casting وانا جربت كثيرا ان أنجح بالموس�يقى لكن في النهاية 
يقول الشخص ال اريد ان أجرب أكثر ألنهم لن يقبلوني السيما في لبنان ألنني أغني الغربي.

•كن�ا نجد أن ليا محترفة على المس�رح وليس�ت مج�رد هاوية دخلت األكاديمية، م�ا الذي جعلك 
تصلين لهذه المرحلة ؟

أن�ا كم�ا أنا ال يمكن أن أكون خل�ف الميكروفون وعلى المس�رح وأال اقوم ب�� show . تمرنت 10 
سنوات على كل انواع الرقص وغنيت ورقصت وهذا ما ميزني وهذه ليا مخول وال يمكن ان اكون 

اال كذلك.
•لديِك جمهور كبير يحبك ودائما على استعداد ليدافع عنك في أي موقف تتعرضين له، كيف تتعاملين 

مع هذه الحياة الجديدة مع وجود أولئك المحبين الكثر؟
عندم�ا خرج�ت من البرنامج ُصدمت فكانوا يقولون لي ان لديك خ�ارج األكاديمية جمهور كبير لكن لم 
أكن اعرف واصدق، ومنذ أن خرجت لليوم كل ثانية اتلقى اتصاالت من المعجبين ومن كل بلدان العالم لم 

اتخيل لهذه الدرجة. وانا أجعل الناس تحبني اكثر الني قريبة جدا منهم واتواصل معهم.

هل وقعت نور يف حب بطل القبضاي؟
 

نفت النجمة سينيم كوبال، الشهيرة ب� "نور" في مسلسل "أسرار البنات"، ما تردد عن وجود قصة حب تجمعها بالنجم 
كينان أميرازلي أوغلو، بطل مسلس�ل "القبضاي"، وقالت: "كل ما ُنش�ر مجرد شائعات، فال يوجد أي رجل في حياتي 

في الوقت الحالي، وكل ما في األمر أنني قابلت كينان من طريق الصدفة في أحد المستش�فيات وقمت بتوصيله إلى 
منزله".

وأضافت: "أرجو من الس�ادة الصحافيين تحري الدقة قبل الترويج لهذه النوعية من الش�ائعات، فأنا ال أعيش قصة 
حب في الوقت الحالي".

من ناحية أخرى، أكدت سينيم تلقيها العديد من العروض الدرامية، لكنها لم تتخذ أي قرار بشأنها.
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نفى الفنان حمادة هالل ما تردد عن وجود أزمة تواجه مسلسله الجديد 
»ولي العهد« أدت إلى إيقاف تصويره، وأضاف أن العمل ال يواجه أي مشكلة 

وأن التوقف لعدة أيام كان بسبب  تجهيز الديكورات الجديدة.
كما نفى أيضًا أن يكون قد انشغل عن التصوير إلحيائه أكثر من حفل غنائي 
أخيرًا، حيث أكد أن مشاركته في الحفالت لم توقف أبدًا تصويره مسلسله.
 وكان مخرج العمل محمد النقلي، قد انتهى خالل األيام الماضية من تصوير 

عدد كبير من المشاهد الخارجية، اضطر بعدها إلى إيقاف التصوير 
لعدة أيام من أجل ديكورات سيتم استخدامها لتصوير بعض المشاهد 
الداخلية. يشارك في بطولة المسلسل لوسي وياسر جالل وحجاج عبد 

العظيم وريم البارودي وإدوارد ومي سليم وكريم أبوزيد وعبد الرحمن أبو 
زهرة، وانتصار.

القاهرة: ترددت أنباء عن وجود عالقة حب بين المغنية األميركية "تايلور 
سويفت" ومغني الروك اإليرلندي "هوزير" حيث شوهدا معًا بعد حفل 

توزيع جوائز "غرامي Grammy" مساء األحد. وذكر أحد الحاضرين من 
الحفل لمجلة People أن "سويفت" و"هوزير" بدا عليهما أنهما مجرد 

أصدقاء وقاما بشرب الفودكا والتيكيال وكان بصحبتهما فرقة "هايم"، علمًا 
أن كالهما غير مرتبط بعالقة عاطفية في الوقت الحالي والجميع يرى أنهما 

يليقان ببعضهما كثيرًا.
ُيذكر أن "سويفت" نشرت في أكتوبر)تشرين األول( الماضي فيديو لها من 
حفلة لـ"هوزير" عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام"، وحصلت على 350 
ألف عالمة إعجاب من متابعيها. إال أنها لم تمِض الوقت معه فقد ذهبت" 

لصديقها "كاني ويست" والتقطت معه العديد من الصور.

طرحت شركة "مزيكا" فى األسواق ألبوم المطربة دومينيك حوراني، 
ويضم 14 أغنية هى "إمبارح وبطل في والسلك ضاربني وآه منك 

وصباح الخير ويا حبيبي خلى بالك والواد حدقة وطلقنى وامشي 
وزعالن ليه والفلكة وقطة وماض معدوم وخلو وديالرا".

وقد قامت دومينيك مؤخرا بتصوير أغنية "السلك ضاربنى" كلمات 
وألحان أحمد الحفناوى وتوزيع وائل عياد، وتم التصوير فى مدينة 

جايبور بالهند، تحت إدارة المخرجة سوزى سلمان التى سبق 
وتعاملت مع دومينيك فى كليبين هما "مالك" و"بطل فيي"، وسوف 
يعرض الكليب الجديد عقب االنتهاء من عملية المونتاج على قنوات 

مزيكا.

نرمني ماهر توقع رسميًا لفيلم املخلوع واملعزول
 تعاق�دت الفنانة نرمين ماهر رس�ميا علي فيلم "المخلوع والمع�زول "المقرر بدء تصويره في 
النصف الثاني من الش�هر الحالي باس�توديوهات مدينة اإلنتاج اإلعالمي.وقال المؤلف خالد أبو 
الده�ب إن قصة الفيل�م تدورحول حدوث جريمة قت�ل بتواجد ثالثة أش�خاص يحاول كل منهم 

اتهام اآلخر الطماع شخصية ، حيث يتم التحقيق معهم لمعرفة الفاعل الحقيقي للجريمة.
"المخل�وع والمعزول"يش�ارك فيه أحمد عزمي،لطف�ي لبيب،هالة فاخر،رج�اء الجداوي،رامي 

غيط،وتأليف خالد أبو الدهب،إخراج أحمد شاهين.

الـفـنــــان الـســـارق !!
 م�ن المعروف ان الكثي�ر من )الفن�ون الجميلة( ترتكز 
اوال.. وبالذات على ضرب من المهارة اليدوية.. والش�ك 
ان )الي�د( البارع�ة ه�ي الت�ي تس�تطيع ان تفرض على 
)الموض�وع( انفعالها الخاص وان تس�جل في )المادة( 

اعمق عواطفها الذاتية..
وحي�ن ينج�ح اي )عمل فني( في  انت�زاع اعجابنا .. فال 
ب�د لمثل ه�ذا العمل م�ن ان يك�ون قد صدر ع�ن )جهد 

ش�اق( تكلل في النهاية بالنص�ر .. وكأن معيار )القيمة 
الجمالية( هو مدى نجاح )الفنان الصانع( في االنتصار 
على )المادة المتمردة( وليس من ش�ان )المادة( نفسها 
ان تتس�بب في ارتفاع صفة )الجمال( عن اي )موضوع 

صناعي( 
بل البد من ان يكون الس�بب ف�ي ذلك هو انعدام )العمل( 
االنساني.. واية ذلك اننا ال نقول عن المنتجات الصناعية 

انه�ا )اعمال فنية( نظرا النه�ا تخلوا من كل اثر من اثار 
اليد البشرية.. او القلب البشري .. او االرادة البشرية.

ويبقى القول:
ان )الفن الحقيقي اليبدا اال حيث تنتهي )الحرفة( فحين 
يق�ول احد الرس�امين عن لوحة ما م�ن اللوحات انها ال 

تنطوي اال على )صنعة( فانه قد يعني بذلك انها:
)ليست من الفن في شيء(  

وبه�ذا المعن�ى يمكنن�ا ان نق�ول ان )الفن�ان( اكثر من 
مجرد )صانع(

كما ان )الفنان( اكثر من مجرد )صانع( .. كما ان )الفن( 
افض�ل من )الحرف�ة( .. واية ذلك ان�ه اذا كان )الصانع( 
يحاك�ي )نموذجا ما( من النماذج .. فان )الفنان( يبتكر 
)ص�ورة( م�ن الصور.ولك�ن لي�س من ش�أن )الصورة 
الفني�ة( ان تنبثق من دماغ )الفن�ان( منذ الوهلة االولى 

.. ب�ل ه�ي ال تظهر الى عالم النور اال م�ن خالل عمليات 
االحت�كاك بالمادة اثن�اء قي�ام الفنون بمهم�ة )االداء( 
او )التنفي�ذ( ولك�ن الذي يحدث الي�وم ان )الفنان(  بات 
)مقلدا اعم�ى( لكل اعمال االخرين الناجحة .. بل وصل 
ب�ه االمر ان ينقلها ويس�رقها حرفيا ويدعيها لنفس�ه 
حتى ينكش�ف ام�ره.. وعندها يقال علي�ه انه )فنان 

كنمر من ورق( !!.

تخبئ في داخلها طموحاً ال حدود له، هواجس 
كثيرة تجوب مخيلتها وتؤرق تفكيرها. تكتنز 
م�ن الموهب�ة األصيلة م�ا يؤهله�ا ألن تكون 
واح�دة من أهم النجم�ات، فهي تعرف ما تريد 
بدقة وتس�عى إليه ب�كل دأب واجتهاد وإيمان 

بفنها وعملها. 
امت�ازت بعفوية األداء وق�وة الحضور وبروح 
إنس�انية مفعم�ة بالش�فافية والثق�ة... إنها 
الفنانة الس�ورية عهد الديب التي كان لنا معها 

هذا اللقاء.
- إلى أي مدى تدّخلت في شخصية »غزل« التي 

قدمتها عبر مسلسل »فتت لعبت»؟
كان ال�دور في البداية لش�خصية محجبة آتية 
من دول�ة خليجية وترتدي المالبس الخليجية، 
ولكن�ي تدخلت وطلب�ت أن تكون مج�رد فتاة 
توف�ي زوجها وع�ادت إلى حياته�ا الجامعية 
وترتدي مالبس مبالغ�ًا فيها أحياناً من ناحية 
االس�تعراض ألنها كانت من بيئة فقيرة وهي 

اليوم باتت غنية. 
وقد س�مح لنا المخ�رج مصطفى برقاوي بأن 
نبدي رأينا في الشخصيات وحاولت أن أشتغل 

على شخصيتي قدر المستطاع.
- م�ا ميزة المش�اركة في عمل ين�درج ضمن 

إطار الدراما الشبابية؟
هو أمر حس�اس جداً، فعندما نريد تقديم عمل 
ع�ن جيل الش�باب، ينبغ�ي أن نع�رف أنه جيل 
يعيش مرحل�ة مغامرة ومراهق�ة وقد يلتقط 
أي فك�رة نقدمها، وبالتالي يحت�اج النص إلى 
لجنة من اختصاصيين في علم النفس ليعرفوا 

ما الذي يتم تقديمه عبره. 
فعندما يأتي شاب عمره 18 ويسأل عن كلمات 
م�رت في أعمال بطريقة مبتذلة أعتب على من 

سمح بتمرير نص كهذا.
- كثي�رة ه�ي االنتقادات التي طالت مسلس�ل 
»فتت لعبت« فكيف ترينها؟ وهل ش�اركت فيه 

ألنه متميز أم ألن دورك هو المهم؟
لم يكن دوري كبيراً ولكني أحببته وحاولت أن 
أقدمه بطريقة مناس�بة، إال أنني لم أقرأ النص 
كامالً ألنهم لم يعطوني إياه ألقرأه، وما قرأته 
من�ه ه�و دوري فق�ط، فهم ال يعط�ون النص 

كامالً إال لألبطال.
وهن�ا لن أتحدث ع�ن »فتت لعب�ت« فقط ألنه 
ُق�ِدم مثل�ه الكثيرأخي�راً، ولألس�ف هو مرض 
ينبغ�ي إيج�اد عالج له، ف�إن ُقِدم�ت مثل هذه 
األعم�ال س�نصل ف�ي الدراما إل�ى الحضيض، 

خاصة أن لدينا في س�ورية هم�اً أكبر وينبغي 
مالمسة المشكالت الجوهرية ألنها أهم بكثير 
حتى من أعمال البيئة الش�امية ومن مشكالت 
الش�باب الت�ي يتم تناولها بس�طحية وتعرض 

صورة مشوهة عن شبابنا.
مشكالت المرأة

- ما مدى الجرأة المطروحة في مسلسل »نساء 
من هذا الزمن« الذي شاركت في تصويره؟

إل�ى الدرجة التي نحن بحاجة إليها من الجرأة، 
فالعم�ل يرص�د مش�كالت الم�رأة الس�ورية 
ويعالجها بطريقة س�ورية، بعيداً عن االبتذال 
والتج�ارة. وأرى أنه م�ن الضروري أن تالمس 

المواضيع المطروحة المجتمع ككل. 
وخالل الس�نوات األخيرة ُقدمت أعمال عالجت 
مش�كالت خاصة قد تخجل الفت�اة أن تحكيها 
م�ع أمها، فلي�س المه�م أن نكش�ف العورات 
وإنم�ا أن نعالج مش�كالت المجتم�ع بطريقة 
راقية، ويتحق�ق ذلك عندما يك�ون هناك نص 

قوي ومخرج قوي.
- الج�رأة نوع�ان، حقيقية تغ�وص إلى عمق 
الواق�ع وأخ�رى س�طحية تجارية أق�رب إلى 
البزن�س وتس�عى للتس�ويق... فكي�ف نف�رق 

بينهما؟
في الموسم الدرامي األخير كانت هناك أعمال 

مبتذلة وأخجل من كونها أعماالً سورية، 
وأش�عر بالحزن جراء ذلك ألن الدراما 

الس�ورية قوية وقد تعب�ت األجيال 
التي س�بقتنا كثيراً حت�ى وصلنا 

إلى هذه المرحلة المتقدمة.
- لَم أصبحِت ممثلة؟

الف�ن رس�الة أخالقي�ة كما 
درس�ت في المعه�د العالي 
للمس�رح حيث بقي�ت أربع 
سنوات وتعلمت من أساتذة 
االحس�اس  معن�ى  كب�ار 
واإلبداع. وهنا أوجه رسالة 

إل�ى بعض الممثالت وأقول له�ن: من فضلكن 
أنقذنن�ا كجي�ل جديد، فأنا لس�ت مضطرة ألن 
أرى الفن من خ�الل عمليات التجميل وتبييض 
األس�نان أو من خالل طريقة المالبس! فعندما 
كان هدف�ي أن أصب�ح ممثلة من�ذ أن كنت في 
الصف الخامس كان ذلك بس�بب رؤيتي للنقاء 

والصفاء في عيون نجومنا وقتها.
- بعد مشاركتك في أكثر من عمل يندرج ضمن 
إط�ار البيئة الش�امية، ه�ل ترين أنه�ا ال تزال 

تحتفظ بالرونق نفسه حتى اليوم؟
هي نوع موج�ود وله جمه�وره، ولكن برأيي 
أن�ه حتى إن قدمنا أعمال بيئة ش�امية فينبغي 
أن تقدم بطريقة ُتق�ارب مجتمعنا الحالي إلى 
ح�د م�ا، أي أن نق�دم الش�خصيات الحقيقية، 
فالمرأة الشامية لم تكن يوماً امرأة خانعة كما 
يقّدمونها ف�ي األعمال وإنما ه�ي امرأة قوية 
وتصنع هؤالء الرجال، وبالتالي إن أردنا تقديم 

بيئة شامية يجب أن نضع روحنا فيها.
- عدي�دة ه�ي األعم�ال الت�ي تناول�ت األزمة 
الس�ورية، فه�ل م�ا ش�هدته كان مقنع�اً لمن 

عايشها؟
األزم�ة هي وجعن�ا، ومن الض�روري أن نقدم 
أعم�االً تحاك�ي ه�ذا الوجع في إط�ار يالمس 
الناس ومعاناتهم، ولكن يبقى التعامل مع هذا 
الموضوع خطيراً وحساس�اً، فينبغي أن نكون 
دقيقين في طرح المش�كلة ومقنعين. وأال تتم 

المتاجرة باألزمة.
- كيف تنظرين إلى مش�اركة فنان سوري في 
عم�ل عرب�ي، خاص�ة إن كانت ش�خصيته في 

العمل غير سورية؟
قد تأتي للفنان فرص ذهبية وعروض ويكون 
حلم�ه أن يأخذ فرصت�ه في مصر أو في أي بلد 
آخر، ولكن لن يظهر بشكل حقيقي 

إال بلهجته. 

عهد ديب: لست مضطرة ألن أرى الفن عرب عمليات التجميل 

نرسين طافش تبدأ بتصوير الضاهر 
تبدأ الفنانة الس�ورية نسرين طافش يوم 14 فبراير الجاري تصوير مسلسلها الجديد "الضاهر"، وتلعب 

فيه دور يهودية مصرية لكنها تحب مصر وترفض الصهيونية، وقد تصادف أن اول ايام التصوير سيوافق 
عي�د ميالدها وهو ما تعتبره فأل حس�ن.على صعيد آخر انضمت نس�رين طافش رس�ميا إلى 

أبطال مسلس�ل "ألف ليلة وليلة" ش�ريف منير وآس�ر ياس�ين ونيكول س�ابا وأمير كرارة 
وعائش�ة بن أحمد، س�يناريو وحوار محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة 

"س�ينيرجي"، المسلس�ل به تقنيات خ�دع بصرية عالمية س�تتم معالجتها ف�ي أميركا، 
وعبارة عن حكايتين من حكايات "الف ليلة و ليلة" التي ترويها ش�هرزاد لش�هريار وكل 

حكاية عبارة عن 15 حلقة وتلعب نس�رين قصة حب "س�عيد" و"أفنان" مع أس�ر ياسين 
وتلعب فيها دور أختين توأم هما "أفنان" و"كليلة" وهما مختلفتان في الطباع تماما.
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كثيرون جابهوا التمييز العنصري منطلقين من 
قاعدة واحدة أال وهي الحرية والمساواة، غير 
أنه�م اختلفوا في الوس�ائل، فهن�اك من اختار 
الق�وة والص�دام، ومنه�م من خّير السياس�ة، 
وآخ�رون ذهبوا أعمق في حل قضايا إنس�انية 
من هذا النوع باإليغال في عمق اإلنسان نفسه، 
هذا اإلنسان نفسه الظالم والمظلوم، وذلك من 
خ�ال الفن والكتابة، ولعل هذا هو أرقى أنواع 

التعبير وأكثرها نجاعة.
هكذا اختار الكات�ب والمثقف الجنوب أفريقي 
“أندريه برينك” أن يوقظ في اإلنسان إنسانيته، 
فس�ار في طري�ق التحرر ومناهض�ة التمييز، 
داعيا إلى القيم اإلنسانية المثلى بروح شفافة، 
وإحساس إنس�اني عال، طريق اس�تغرق منه 
عمرا كاما، لم يوقفه فيه إلى آخر خطوة غير 

الموت.
لق�د كان األدي�ب الجامع�ي والمفك�ر أندري�ه 
برين�ك صديقا ل�نيلس�ون ماندي�ا، مناضا ال 
يكل، مدافعا ومناصرا لحقوق اإلنسان، صوته 
األدبي المختلف جعل�ه أكبر الروائيين الجنوب 
أفريقيي�ن، فارق الحياة ي�وم الجمعة 6 فبراير 
عن س�ن يناهز 79 س�نة. إلى جانب الحائزين 
oJ.M. C )عل�ى جائزة نوب�ل ج.م. كويت�زي 
Nadine Gordimo( ونادين غورديمير )etzee

er(، الت�ي أفلَ�ت في 14 يولي�و 2014، وجهان 
آخران كانا بالغي األهمية في المش�هد األدبي 
الجنوب أفريقي، هذا اإلنساني المرهف الحس 
إل�ى أبعد الحدود، ترك بصمة أدبية وسياس�ية 

طبعت أجياال بأكملها.
ول�د برينك في 29 ماي�و 1935 بمدينة “فريد” 
لفت�رة  كان�ت  صغي�رة  -مدين�ة   )Vrede(
وجي�زة عاصم�ة دولة “أوران�ج” الحرة خال 
ح�رب “بوي�رز” )Boers( الثاني�ة والتي تعني 
بالهولندي�ة وكذل�ك بلغ�ة المعمري�ن الجنوب 
أفريقيين القدامى بأسلوب تبشيري »سام«- 
من أّم كانت تعمل معلمة، وأب قاض، ينحدران 

من معمرين “بويرز” قدامى استقروا بأفريقيا 
من�ذ ثاثة قرون، من ثّم يمكن القول -إذا صّح 
التعبي�ر- إنه لم يرث بالض�رورة صبغة التمّرد 

والثورة.
والدة ثانية

بجري�دة “لومون�د” س�نة 2010، كان يص�ف 
بأفريقي�ا  نائي�ة  بقري�ة  المترف�ة  مراهقت�ه 
المعم�ورة. مراهقة طفل لم يكن يأبه بالنظام 
المطبق وال بسياس�ة “بريتوري�ا” العنصرية. 
بل أكثر من ذلك، كان شابا يعترف أنه ال يعرف 
حتى اس�م المربية الس�وداء التي كانت تحمله 
عل�ى ظهرها، والت�ي علمته لغة “الس�وطو”. 
وف�ي ي�وم م�ن األي�ام، حدث�ت الصح�وة أو 
باألح�رى »المفت�رق«، لكي نورد عن�وان أحد 
كتب�ه حي�ث اعتاد الق�ول واصفا ذل�ك التحّول 

ب�»والدة ثانية«.
األدب الفرنس�ي، م�ن هيغ�و إلى كام�و، مثل 
والدة ثاني�ة للكاتب أندريه برين�ك الذي يكتب 

باألفريقانية واألنكليزية
ف�ي  مزدوج�ة  إج�ازة  بع�د   ،1959 س�نة 
األفريقانية )لغ�ة المعمرين الجنوب أفريقيين 
القدامى( واألنكليزية، حصل عليها من جامعة 
توجه   ،)Potchefstroom( “بوتشيفس�تروم” 
إل�ى باري�س. كان في ال��25 من عم�ره حين 
صادف بجامعة “الس�وربون” طابا س�ودا ال 
يبدون أبدا -ألول مرة كان يرى ذلك- منبوذين 
أو مقصيين من النظام االجتماعي. اس�تيعابه 
لفظاعات التمييزالعنصري سيتازم مع »قصة 
حب« لفرنس�ا حي�ث س�يلعب األدب -هوغو، 
زوال، أنويله، كوليت، س�يمونون، وكامو على 
الخص�وص ال�ذي ترجم ل�ه إل�ى األفريقانية- 

دورا حاسما.
شيئا فشيئا، سيش�تد موقفه المناهض للميز 
العنص�ري كما يش�هد على ذل�ك عمله المحرر 
باللغتين األصليتين -األفريقانية واألنكليزية- 
ال�ذي سيباش�ره س�نة 1964 م�ع “الس�فير” 
)منش�ورات س�طوك 1968(، والذي سيصدر 
عل�ى غرار عدد من مؤلفات�ه باألفريقانية أوال 

 Die Ambassadeur, 1964,( األنكليزي�ة  ث�م 
.)File on a Diplomat, 1967

مناهضة التمييز العنصري
في 1968، بعد اختياره مغادرة فرنسا، سيعود 
إل�ى بل�ده ويص�رح بالمناس�بة ف�ي مختل�ف 

الوس�ائل الممكنة بمناهضته للميز العنصري: 
“يمكنن�ا أن نختار وس�يلة عملي�ة و»فعالة«؛ 
إم�ا برمي القنابل أو بممارس�ة السياس�ة، أو 
أن نلج�أ إل�ى الكتابة الت�ي، في س�ياق العالم 
الثالث، ستأخذ شكل حركة ذات داللة” )جريدة 

“لوموند” العدد الصادر في 26 أكتوبر 1984(. 
لقد اختار برينك سبيل الكلمات.

بعد “السفير” س�يليه أكثر من عشرين مؤلفا 
-رواي�ات، أبح�اث، مقاالت،..- نج�د من بينها 
“إل�ى أْس�ود م�ن الليل” )منش�ورات س�طوك 
أفريقي�ا(،  بجن�وب  الرقاب�ة  منعت�ه   ،1976
 ،1980 )س�طوك،  وج�اف”  أبي�ض  “فص�ل 
جائزة “ميديس�يس” لألجانب بفرنس�ا( الذي 
تّم اقتباس�ه في الس�ينما من طرف المخرجة 
 ،)Euzhan Palcy( ”الفرنسية “أوزهان باسي
“ج�دار الطاع�ون” )س�طوك، 1984(، “عمل 
رهي�ب” )س�طوك، 1991(، أو أيض�ا مؤخرا، 

“فيليدا” )Philida ( )آكت سود، 2014(.
الجودة والفعالية

أن تعي�د ق�راءة “برين�ك” على ض�وء هجمات 
الجهاديي�ن هي تجربة جّد فريدة، لنأخذ “عمل 
رهيب”على س�بيل المثال، إن الكاتب يتفحص 
ب�ه هذا النوع من األعم�ال »العملية والفعالة« 

الت�ي كان يس�تبعدها دائم�ا، بطل�ه “توماس 
الندم�ان”، حالم يغوص وس�ط كتبه، صوره، 
وأفكاره، عصامي س�يصيح في بداية الرواية: 
»ما من أحد يمكنه أبدا أن يقنعني، أبدا أبدا، بأن 

العنف يمكنه أن يجد له تبريرا«.
على الرغم من ذلك، سنتبع المسار الذي يخالج 
أعماقه، والذي سيدفعه إلى تفجير قنبلة خال 
موك�ب رس�مي للرئي�س، س�تخطئ القنبل�ة 
هدفها ولن تصيب إال ضحايا أبرياء؛ تش�ويق، 
إثارة. »إن التفكير والتأمل في اإلرهاب يخلص 
م�ن بين ما يخلص إلى تس�اؤل ح�ول وضعية 

اإلنسانية« على رأي تولستوي.
نحو هذه الوجهة الميتافيزيقية، كان “برينك” 
يق�ول إن�ه كان يرغ�ب ف�ي مرادف�ة هدفي�ن 
ثانويين حيث كان يش�ير أنه »حت�ى بالكتابة، 
هن�اك العديد من االختي�ارات الممكنة، يمكننا 
أن نصي�ر أكثر مه�ارة وأكث�ر إبداع�ا، لدرجة 
أن ل�ن يس�توعب المؤلَّف إال حفن�ة من القراء 
المطلعي�ن. أو أن نن�زل إل�ى مس�توى الدعاية 

السوقية«.
معتب�را هذين الخيارين غير »مش�رفين«، كان 
يؤكد أنه ب�األدب، وحده »الواقع المبهم« الذي 
تحّدث عنه “بارث” )Barthes(، هو الذي يجب 
توضيح�ه. لقد كان دائما ي�ردد »يجب أن أفعل 
كل ما بوسعي ألكون أها لمتطلبات وتعقيدات 
العالم السوسيوسياسي الذي أنتمي إليه« قبل 
أن يضي�ف »وفي نفس الوقت، يج�ب أن أفعل 
كلما بوس�عي ألكون أه�ا لمتطلب�ات اإلبداع 
األدب�ي. وحده�ا الج�ودة تضم�ن الفعالي�ة«. 

تصّور جّد راق لحرية التعبير.
م�ن أه�م أعم�ال برين�ك “صم�ت مضطرب” 
و”إداماس�تور” و”حق�وق الرغب�ة” و”الحب 
والنس�يان” و”البواب�ة الزرق�اء”، وق�د تاب�ع 
الكتابة بعد س�قوط نظام الفص�ل العنصري، 
“الحش�رة  منه�ا  عدي�دة  رواي�ات  وأص�در 
المبشرة” وهي قصة تسرد تفاصيل مغامرات 
طفل خارق، أصبح المبش�ر األس�ود األول في 

أفريقيا الجنوبية.

لل�شاعر و�لناقد هاين عقيل
حممد �شني�شل �لربيعي 

على / قارعة الطريق / حيث ال أمل / ثمة صرير لباب 
/ يتع�رش حدقات الش�وارع / لعربة متصدعة / تلهو 
بها الريح /س�امق ه�و ذاك العثار / حي�ث ال مقيل / 
يتش�ظى / تحت أزيز العابرين / مذ امٍد / يقتات عريه 
بنصف س�روال ٍ/رتقته ش�زرات االمس / ال مفر / اذ 
هم يتجول�ون لياً / يعلو ضجيجهم / كطنين ذباب / 
يتلوى على وس�ادة خالي�ة / آٍه ايها الرأس الذكوري / 
حت�ى التخمة / ما زلت تركض الهث�ا / مخلفا ورائك 
/ س�رب من ت�اء التأنيث / ينش�ج بالنحيب / حيث ال 

رجل سواك /
***

أخط�ر المف�ردات تلك التي بي�د الش�اعر المتمكن من 
لغت�ه , وال�ذي لديه مخ�زون م�ن اللغة م�ا يؤهله ان 
ُيخ�رج النص بحرفية المعنى وجرس اللفظ , فهو اذن 
محت�اط في االختيار , متحف�ظ في المعنى , والعربية 
لغة االشتقاق والترادف والتشارك والموسيقى , وهذا 
يفضي بنا ان اختيار اللفظ مس�ؤولية , بل هي نشاط 

النص وليست باالمر الهين كما يبدو للبعض.

اللغة التي يتناولها هاني عقيل يثبتها معجميا , تؤرقه 
, يتج�ول فيه�ا اصطاحيا ثم يش�ير بداللته�ا اما من 
داٍل موج�ود او مق�در او مخاطب ل�ه حضور او غائب 
حاضر, أنه يتأمل ثم ينقش مستشهدا بعامات مكتنزة 
االح�داث ترب�ط االنس�ان بالك�ون , مكتظ�ة الحركة 
والن�زوع , يجد الك�ون عامات كله ودالئ�ل يلتقطها 
كمن ينقي الذهب من ش�وائبه / على قارعة الطريق / 
ستظهر العامة بداللة االذى والياس وااللم على الرغم 
من التقديم ال يستطيع ان يجد لها غير هذه الداللة فهو 
ال يخبر بالتصريح لكنه ال يستطيع ان يخفي العامة / 
حي�ث ال أمل / يضيف عامة ثانية اقوى يؤكد بها انها 
ليس�ت بعيدة عن ذهن المتلقي لك�ن داللتها الصوتية 
وضعت لها عامة التعرش ) االقامة ( فاحدثت العاقة 
بين الصري�ر والتعرش بي�ن الص�وت الموحش وقوة 
االقامة عامة تزاور وهموم مشتركة ومدخل واحد / 
ثمة صرير لباب / يتعرش حدقات الش�وارع / بعد هذا 
التثبيت عليه ان يرسم صورة خيالية في ذهن المتلقي 
/ لعربة متصدعة / تلهو بها الريح / يستأنف الشاعر 
لغته القوية وبذات العام�ات الداللية والتي اعتقد انه 
قد اخفى الدال فيها فوضعها بين يدي المتلقي للتأويل 
, لكنه س�رعان ما غير م�ن نمطية النص فجاء بمغاير 

وكأنه يريد ان يحدث بعض التوازن , وليعيد النص الى 
س�يطرته , لكن بفنية لم تتغير في تركيبتها البنائية /

س�امق هو ذاك العثار/هذا العلو في المواقف الحياتية 
ال يرغب المغادرة وال يترك ذلك المكان واش�ار الشاعر 
إلس�مي الفاع�ل ) س�امق ��� مقي�ل ( وتأثيرهما في 
الجملة الش�عرية من حيث داللتهما والقوة في اللفظ 
/ حي�ث ال مقي�ل / ثم يربط بين العل�و والتحتية بلغة 
التش�ظي حيث الش�ي ء مطلق وهذه عامة كونية .لم 
يغفل الش�اعر قضية الزمن ويجده�ا المحرك البديهي 
الذي تتحرك بوجوده مطلق العامات فاختار لفظة )) 
م�ذ ((وهي للزمن القريب ويب�دو ان زمن الُعري ليس 
ببعيد فتوقى الش�اعر اختيار المفردة المناس�بة / مذ 
أم�ٍد / تقي�أُت عريه بنصف س�رواٍل / ث�م يؤكد نفيه 
ب�ا النافية للجن�س ليربط الش�اعر بي�ن زمنين بلغة 
المقارن�ة وتكثيف الداللة / ال مف�ر / اذ هم يتجولون 
لي�ا / يعلو ضجيجهم / لن يقف الش�اعر بداللة اللغة 
عند حٍد فهو مس�تمر ان يعلو على ذلك الواقع ويرفض 
تل�ك الفوض�ى وه�ذا الضجي�ج ) الص�وت (/ كطنين 
ذب�اب / يتلوى على وس�ادة خالية / الحظ اس�تعمال 
الفاظ الص�وت )ضجيج �� طني�ن ( وتفحص خطاب 
الشاعر لهما تجد داللة لفعل غير مرغوب فيه / آٍه أيها 

الرأس الذكوري / الش�كوى انشغال كوني متازم مع 
االنفعال الداخلي , وخطاب الشاعر المتوِجع والمتتابع 
قد اكد حقيقة الش�عور باالنتماء لتلك الش�كوى وهذه 
االنثي�االت تحتاج الى لغة واضحة تبين ذلك االش�كال 
وتخصص مأس�اة الموقف وحالة االلم فارتأ الش�اعر 
ان يضع التوجع الى جنب النداء ليخلق عامة سيمائية 
كونية ويس�تثمر الصورة بتل�ك الفاعلية اللفظية التي 
اش�ار اليها / حت�ى التخمة / لم ينت�ه بعد من وصفه 
حينم�ا وجد م�ن البقاء الش�ي غير الله�اث / ما زلت 
ترك�ض الهثا / مخلفا ورائك / ان الش�اعر بتلك اللغة 
المسترس�لة , يس�أل ويجيب , ويعطي�ك اجابة مقنعة 
بدالل�ٍة ق�د هيمنت عل�ى مجريات الن�ص فيحملك الى 
اولي�ات النص وقارع�ة الطريق االولى والش�كوى.... 
/ س�رب من تاء التأني�ث / تتعالى اللغة بقوة اللفظ / 
ينش�ج بالنحيب / ثم تهبط مستس�لمة بيد الش�اعر / 
حيث ال رجل س�واك /هاني عقيل ناقد وشاعر عراقي 
من محافظة واسط له مقاالت نقدية كثيرة ونصوص 
ش�عرية متألقة ورؤيته الشعرية فيها من المستحدث 
ما يشدك الى ان تتابع نتاجاته وتتأمل ثرى لغته وبعده 
المعرفي في اس�تجاء اللفظ وتوظيفه وفلسفته في 

الكيفية الوجودية

 م�شطفى �لويل 
رحل الكاتب الروائي الفلسطيني غسان كنفاني، وترك 
للقراء إرثا كبيرا، قياس�ا برحيله المبكر )توفي س�نة 
1972، عن س�ن تناه�ز 36 عاما(. موزع�ا على ثاثة 
مجل�دات، األول منها كان للرواي�ات، وهي “رجال في 
الش�مس” و”ما تبقى لك�م” و”أم س�عد” و”عائد إلى 
حيفا” و”الش�يء اآلخر: من الذي قت�ل ليلى الحايك”، 
كم�ا تضم�ن المجلد ث�اث رواي�ات وصفه�ا الكتاب 
والنق�اد بأنها ل�م تكتمل، وهي “العاش�ق” و”األعمى 

واألطرش” و”برقوق نيسان”.
في كلمة الناش�ر، وربما لجنة تخليد غس�ان كنفاني، 
ج�اء تقديم “الرواي�ات الثاث” غي�ر المكتملة، مربكا 
وال يخلو من غموض. ف�”العاشق” هو عنوان اختاره 
غس�ان بنفس�ه، و”األعم�ى واألطرش”، أطل�ق عليه 
كاتب التوضيح “عن�وان موضوعي”، ولم نعرف زمن 
كتابة مقاطع الرواية المنش�ورة، عكس العاشق التي 

توضح لنا أنها كتبت في 1966.
أم�ا “برقوق نيس�ان” فل�م نعرف هل ال�ذي اختار لها 
العن�وان هو غس�ان بنفس�ه، أم رفاق�ه وزماؤه من 

الكتاب المعنيين بإعداد المختارات للطباعة.

مابسات وغموض
ما أريد قوله إن ما جاء في التوضيح لم يفك مابسات 
الرواي�ات الث�اث، س�واء م�ن ناحي�ة األس�باب التي 
عطلت غس�ان ع�ن إكمالها، أو عن الزم�ن الذي كتبت 
في�ه روايتا “األعم�ى واألطرش” و”برقوق نيس�ان”.

أم�ا الناقد المصري الراحل إحس�ان عباس، وهو الذي 
تكفل بالتقديم لإلص�دار المذكور، فهو لم يتوقف عند 
تل�ك الروايات، ولم يحاول أن يطرح تقديراته لها، فنيا 
وأدبيا. ولم يقدم ف�ي صفحات المقدمة أية احتماالت 
تساعد على إلقاء الضوء، واالقتراب من فك المابسات، 
وتوضيح ما هو مبهم وغامض؛ تواريخ نش�ر روايات 

غسان، يكشف عن فجوة زمنية طويلة.
قصص تصف الفلسطيني المهّجر الذي طرد من أرضه 

على أمل الرجوع بعد فترة قصيرة
اثنت�ان منه�ا ف�ي س�نة 1963 هم�ا “ما تبق�ى لكم” 
و”رجال في الشمس”، وبعد مضي ست سنوات، ينشر 
غس�ان روايتي”أم س�عد” و”عائد إلى حيفا”. في هذه 
الفجوة الزمنية، وحسب التوضيح الذي جاء استهاال 
للروايات غير المكتملة، نتعرف إلى أن “رواية العاشق” 

كتبها غسان عام 1966، ولم يكملها.

يحتاج هذا العزوف من غسان عن االستمرار 
به�ا، واالنتقال إلى روايات أخ�رى ليكملها 
وينش�رها ويت�رك رواي�ة “العاش�ق” في 
األدراج، إلى تفس�ير. وليس مس�تبعدا أن 
يكون الش�أن ذاته ينطب�ق على الروايتين 
“األعمى واألطرش” و”برقوق نيسان”. 
حيث ليس هن�اك ما يبين لنا زمن كتابة 

الروايتين.
أغام�ر بالق�ول: إن غس�ان ف�ي ه�ذه 
الفترة كان مضطربا ومش�تتا. وأبني 
نظرتي هذه على واقعة أدبية حصلت 
في ذات الفترة 1966o1969، تتعلق 
بغس�ان كنفاني. نش�ر غس�ان في 
الموس�ومة  روايت�ه   1966 س�نة 
ب�”الش�يء اآلخ�ر: من ال�ذي قتل 
ليل�ى الحايك”، وتعرض بس�ببها 
لحمل�ة انتقادات عنيفة جدا، ألن 
عالمها يختل�ف جذريا عن عالم 
الروايتين الس�ابقتين “ما تبقى 

لكم” و”رجال في الشمس”.

 هروب من اجلحيم 
أصدرت مؤسس�ة السجناء السياس�يين التابعة لرئاسة 
ال�وزراء كتاب )ه�روب م�ن الجحيم(ضمن السلس�لة 
حس�ين  ابراهي�م  للمؤل�ف  الس�جون  الذهبي�ةالدب 
الحس�ناوي والكت�اب يقع ف�ي )223(صفح�ة توثق 
تاريخ ش�خصي للمؤلف وهي عبارة عن مذكرات من 

سجون النظام البائد .
يذك�ر للمؤلف خمس�ة كتب اخرى ه�ي فتاة تحاور 
اباه�ا ف�ي اروق�ة المحنة،اح�كام دارالح�رب ف�ي 
االس�ام ،االس�رى وس�بايا الحرب في االس�ام ، 
غنائم الحربفي المنظر االس�امي ،ش�هداء هكذا 

عرفتهم .

زجاج معشق
 

»زجاج معش�ق«، عنوان رواية جديدة للكاتب المصري رؤوف مسعد، صدرت عن دار »ميريت« 
ف�ي القاهرة في 207 صفحات من القطع الصغير. يهدي رؤوف مس�عد الرواية إلى رفيق أيام 
النضال الصحافي كمال القلش الذي غّيبه الموت قبل حوالي عش�ر س�نوات، ويخاطبه قائاً: 
»كتب�ُت هذا العمل بعد رحيلك بس�نوات، لكن�ك كنت معي أثناء الكتابة، فقد اس�تحضرُتك في 
ش�خصية )الكات�ب( لكي أمزح مع�ك كما تعودنا ونس�خر من بعض أصدقائنا المش�تركين 
س�را«.ويحيل عن�وان الرواي�ة إلى لوح�ات الزج�اج المعش�ق الموجودة ف�ي نوافذ بعض 
الكنائس والكاتدرائيات الشرقية والغربية، وهي تحكي في األغلب قصصاً وأساطير دينية، 
وبتجميعها بالتعش�يق، كما يقول رؤوف مسعد، فإننا نستطيع أن نرى لوحة كبيرة بألوان 

يها للرائين وتقدم لهم بدالً من األشعة الحارقة  مختلفة، وحين تس�قط عليها أشعة الش�مس فإنها ُتصفِّ
ضوءاً ملوناً لعله يتحلل إلى عناصره األولية من ألوان الطيف.

ننتظر �لليل 
رجب �ل�شيخ

خففي طيرانك فوق الجبال

ربما هناك زالزل

وبراكين

فمازلت مسرعة فوق

سطح البحر

جناحيك طرية

أيتها النورس الجميلة

البحر أحيانا يكون هادئا

وربما اليرحم أحدا

القرش الزال جائعا

تعترية موجة عطش

على تلك السواحل 

المعتمه

الوقت الزال قصيرا

فكل شيء سيكون على مايرام

خفِف شعلتك المتوهجة

دعينا ننتظر الليل

بعدها نمتطي ذلك الحلم

األزلي.....

فلون األرض بزرقة الكدمات

دعينا ....نرتوي من تلك 

الموسيقى ..

أنغامها تطربنا ...وتشعل رغباتنا

الباردة
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بدأ معارضًا قويًا لالنكليز .. وانتهى سياسيا ضعيفًا !!

محدي الباجه جي : رئيس الوزراء 1944 ـ 1945
 ، ولعل اهتمامه بإموره الخاصة في سنوات الوسط هو الذي حوله من القوة إلى الضعف.. إال انه لم 

يلوث سمعته، وكان في الوقت نفسه مقبواًل ومقدرًا لدى المسؤولين العرب في سورية ومصر واألردن 
والسعودية ، وبرهن في جميع مناصبه على قدرة ممتازة وكفاءة تامة .. 

سياسي وإداري ، فارق كبير بين بدايته ونهايته ، فقد بدأ معارضًا قويًا لالنكليز ، وشارك في أحداث الثورة 
العراقية العام 1920 ، وواصل نشاطه من خالل الحزب الوطني العراقي ، ونفًي مع أقطاب المعارضة إلى 
جزيرة هنجام ، لكنه انتهى سياسيا ضعيفًا رغم تسلمه رئاسة الوزارة 

نبذة عن حياته : 
ول�د الباج�ه جي ف�ي بغ�داد الع�ام 1886 وأكمل 
دراس�ته االبتدائية والثانوية فيه�ا  ، ثم درس في 
مدرس الحقوق في األستانة ، انظم للنادي الوطني 
العام 1912 ، عين أس�تاذاً في مدرسة الحقوق في 
بغ�داد مابين عامي 1913 � 1916 .. نفاه المندوب 
الس�امي بعد البريطاني برسي كوكس إلى جزيرة 
هنج�ام في آب 1922، كأحد ق�ادة الحزب الوطني 
العراق�ي ال�ذي ش�ارك ف�ي التندي�د ف�ي االنتداب 
البريطاني خالل احتفالية تتويج فيصال ملكا على 

العراق .. 
بعد إعالن العفو وعودته إلى العراق اس�تؤزر ألول 
وزيراً لألوقاف في وزارة عبد المحس�ن السعدون 
في 26 حزيران العام 1925، ثم ابتعد عن الس�احة 
السياسية ستة عشر عاماً ، انصرف خاللها للعمل 
التجاري وإدارة أمالكه ومزارعه ، ليش�ترك وزيراً 
للش�ؤون االجتماعي�ة في حكومة طه الهاش�مي 
العام 1941، وانتخب رئيساً لمجلس النواب لثالث 
م�رات بين عام�ي 1941 � 1943 ، وتولى رئاس�ة 
ال�وزارة مرتين )1944� 1945( ، ومثل العراق في 

جامعة الدول العربية أكثر من مرة ..
وزارته األولى : 

تألف�ت وزارة حم�دي الباج�ه جي ف�ي ٣ حزيران 
١٩٤٤ وضم�ت عش�رة وزارات تقلده�ا ع�دد من 
الش�خصيات السياس�ية العراقي�ة المعروف�ة في 
العه�د الملكي ، وس�عى الباجه ج�ي لتكوين هذه 
الوزارة االنتقالية على الرغم من انه كان في العقد 
السادس من عمره،وهو بعيد عن مسؤولية الحكم 

سنوات طويلة .. 
لم تضع هذه الوزارة منهاجاً لها،كما فعلته معظم 
ال�وزارات الس�ابقة ، لكن رئيس ال�وزراء برر ذلك 
أمام مجل�س النواب إلى مرض الم ب�ه ، وبين بان 
وزارت�ه أخذت عل�ى عاتقها تحقيق ث�الث قضايا 

مهمة ، هي :
س�ينظم  التموي�ن  إن   : التموي�ن  األول�ى   �
أمره،وس�يكون مطمئ�ن لرغائب الشعب،وس�اداً 

الحتياجاته سداً كامال ..
� الثاني�ة األمن: إن األمن س�يأخذ مجراه الطبيعي 

في البالد، وستتخذ جميع التدابير الستتبابه ..
� الثالث�ة :  تنمي�ة كف�اءة الموظفي�ن وتحس�ين 

سمعتهم تجاه ما يترتب عليهم من الواجبات ..
انجازات الوزارة :

أوال: على الصعيد الداخلي :
ب�دأت  عملها بنش�اط ملح�وظ لمعالجة مش�كلة 
التموي�ن، فمنذ األيام األول�ى لتأليف الوزارة أولت 
الوزارة اهتمامها بهذا الموضوع الحساس لتعلقه 
بغذاء الش�عب وقوته، فكلفت ارشد العمري وزير 
الخارجي�ة ب�إدارة ش�ؤون وزارة التموين وكالة ، 
وبين الوزير سياس�ة وزارته من خ�الل التصريح 
ال�ذي أدلى به إلى الصحفيين ف�ي 12 تموز ١٩٤٤ 
ب�أن وزارته تعمل على : )إيق�اف كل بائع عند حد 
معين لتأمين الربح المعقول له من جهة ، وإيصال 
البضاع�ة إل�ى أيدي المس�تهلكين بأس�عار عادلة 
وبص�ورة معقول�ة من جه�ة أخ�رى ، واالهتمام 
بالس�يطرة على الس�وق م�ن خالل معرف�ة كمية 
وقيم�ة الحاجي�ات الموجودة في الع�راق،أو التي 
س�ترده،وتعيين نس�بة ربح التجار،وقيم�ة البيع 
للجمه�ور ، إذ ب�دون ذل�ك ال يمك�ن أن تؤم�ن أي 
خط�ة للتوزي�ع..وان الحاجي�ات والبضائ�ع التي 
ستورد إلى العراق قابلة للتسعير بأسعار أوطأ من 
األسعار المعمول بها في الوقت الحاضر( ، ونجح 
في تحقيق هذه األهداف وتقديم الخدمات المكلفة 
بها للمواطنين بالش�كل األفضل  وتلبي احتياجات 

الشعب ..
الموقف من القضية الكردية  :

تمي�زت وزارة الباج�ه ج�ي بموق�ف واض�ح من 
ح�ركات الكردي�ة ف�ي ش�مالي الع�راق )حركات 
ب�ارزان( ، ويظهر ذلك في تصري�ح رئيس الوزراء 
الباج�ه جي في مجل�س األعيان ف�ي ٢٤ حزيران 
الع�ام ١٩٤٤ حي�ث ق�ال : )إن الحكومة الس�ابقة 
اتخ�ذت قراراً بحق مال مصطف�ى البارازاني ، وان 
هذه الوزارة قائمة بتنفيذ هذا القرار بحذافيره( .. 
 وحول القضية نفس�ها أكد الباجه جي إن سياسة 
حكومته قائمة على أس�اس المس�اواة بين جميع 
العراقيي�ن ، وان الحكوم�ة عازم�ة عل�ى التعمير 
واإلصالح في المنطقة الش�مالية ،ب�ل وفي كافة 
أنحاء البالد ،)ويزعم البعض أن الحكومة الحاضرة 
ال تنوي التعمير واإلصالح في الشمال .. وأنا أقول 
عك�س ذل�ك : أن الحكومة الحاضرة تن�وي اجراء 
التعمير واإلصالح ف�ي كافة أنحاء البالد ،وخاصة 
في المناطق الش�مالية التي تأخر فيها ذلك( ،وفي 
رده عل�ى بعض أقوال األعيان المش�ككة في مدى 
صحة نوايا الحكومة في اجراء اإلصالح في البالد 
ومنه�ا المنطقة الش�مالية ، قال الباج�ه جي : ).. 
إن األعمال التي س�تقوم بها الحكومة بسرعة في 

سبيل اإلعمار واإلصالح في المناطق المتأخرة في 
الشمال وغيرها من البالد ستدحض مزاعم البعض 
وستدخل االرتياح واالستقرار إلى نفوس الجميع 

وإخواننا األكراد بصورة خاصة( .. 
ويب�دو هنا الموقف الواض�ح لحكومة الباجه جي 
تجاه الحركة الكردية ، واهم أسسه إتباع القانون 
وفرض س�لطته في شمالي البالد كسائر المناطق 
األخ�رى، ه�ذا م�ن جهة وس�عي ال�وزارة ألعمار 
المناط�ق الكردي�ة إس�وة بالمناط�ق األخرى من 
الب�الد من جهة ثانية، ويضي�ف الباجه جي ، قائالً 
: )بالمقاب�ل ف�ان العتب كان يوج�ه أيضا لألكراد 
المثيرين للحركات االنفصالية على أسس قومية( 

..
صعوبات وعراقيل :

� إصالح الجيش : 

�واجهت الحكومة مشكلة مهمة هي وضع الخطط 
إلص�الح الجيش ، فق�د كلفت الحكوم�ة المفتش 
البريطان�ي ف�ي الجي�ش العراق�ي الجن�رال رنتن 
لتنفي�ذ الخطة ، فقدم تقري�راً طالب فيه بتقليص 
وحدات الجيش العراق�ي بإلغاء فرقتين من الفرق 
األربع�ة ، واالكتفاء بالفرقتي�ن ،األولى متكاملة ، 
والثانية للتدريب ، معلال ذلك بنقص مالك الوحدات 
العس�كرية ، وعدم تطبيق نظام التجنيد اإلجباري 
من قبل الس�لطات اإلدارية ، وتهرب العش�ائر من 

الخدمة العسكرية .. 
لك�ن وزير الدفاع تحس�ين علي اعت�رض على تلك 
الخطة ، وبعد مناقش�ة مس�تفيضة اس�تقر الرأي 
عل�ى االحتف�اظ بفرقتي�ن كاملتين وفرق�ة ثالثة 
للتدري�ب ، ورغم ذلك لم يقتنع وزي�ر الدفاع ، ألن 
ذلك س�يؤدي إلى إحالة 400 ضاب�ط على التقاعد 
، وه�و ما أحدث تصادماً  مع أرش�د العمري وزير 
األش�غال والمواصالت ، وقد تم حل المشكلة بنقل 
أحدهم�ا م�كان اآلخ�ر ،إال إن هذا الترتي�ب لم ينه 

المشكلة ..
� بات�ت الح�رب العالمي�ة الثاني�ة بنهايته�ا تلوح 
بانتصار دول الحلفاء لكنها ما زالت تلقي بضاللها 
على األوضاع الداخلية في العراق ، السيما الجوانب 
االقتصادي�ة واالجتماعية بع�د أن دفعت بريطانيا 

العراق باتجاه الوقوف بجانب دول الحلفاء .. 
والواق�ع أن الع�راق لم يك�ن إال بمثاب�ة مقاطعة 
بريطاني�ة، وان موارده س�خرت لخدمة المجهود  
الحربي للحلفاء ،حتى أن أكثر من نصف المنتجات 

الزراعي�ة وضعت تح�ت تصرف بريطاني�ا .. وفي 
الوقت الذي ارتفعت فيه نس�بة الغ�الء في العراق 
بح�دود ٧٠٠ %  نجد أن تلك النس�بة ل�م تصل في 
بريطاني�ا إلى أكثر م�ن ١٣٠ % وكان�ت بريطانيا 
تس�تورد مختل�ف البضائ�ع والمنتج�ات العراقية 

بأسعار مخفضة .. 
وبل�غ مجموع التبرعات الت�ي جمعتها الحكومات 
العراقي�ة من الش�عب العراقي للمجه�ود الحربي 
البريطان�ي ٨٠٠ أل�ف دين�ار عراق�ي لغاي�ة تموز 
١٩٤٤ فضالً عن إعفاء الم�واد الحربية التي كانت 

تستوردها بريطانيا من الضرائب الكمركية .. 
ويصف توفيق الس�ويدي )أحد رؤس�اء الوزارات(  
وضع العراق خالل الح�رب العالمية الثانية بقوله 
)أصبح�ت البالد .. تحت احتالل عس�كري صرف ، 
كل ذل�ك كان مبرراً بضرورات الحرب.. لكن الدولة 
أضاعت جميع س�لطاتها وتغلغل النفوذ األجنبي 
في الدوائر.. وكان�ت التعليمات تصدر عن لندن ( 

..
� يبدو أن الظروف السياسية التي كان العراق يمر 
بها لم تس�مح له بتنفيذ برنامجه اإلصالحي كما 
خطط له ، فقد كان الوضع السياس�ي في العراق 
ال يجيز األحزاب السياس�ية التي كان من الممكن 
أن تعب�ر ع�ن رأي الش�عب ، وتراق�ب تصرف�ات 

الحكومة ..  
� شخصية الباجه جي :

تشكل الشخصية التي كان يغلب عليها االبتعاد عن 
الحياة السياس�ية ، عنصر قوة ، ويتولى صاحبها 
رئاس�ة ال�وزارة العراقي�ة ، فالح�رب العالمي�ة 
تش�رف عل�ى االنته�اء ، فالنتيجة بات�ت معلومة 
بالنس�بة ألطرافها ، وأوضاع الع�راق بحاجة إلى 
فت�رة انتقالي�ة تهدئ األوض�اع الصاخب�ة ، التي 
مرت عليه ، كما إن رجال السياسة المحترفين لهم 
طموحاتهم ومش�اريعهم ، مما يجع�ل من ترأس 

أحدهم تنشيطا للمظاهر القلقة .. 
م�ن هذه االعتبارات وقع االختيار على السياس�ي 
القديم ش�به المعت�زل ، ول�م يتم اختي�ار الوزراء 
بإرادت�ه وحتى من دون علم�ه ، حتى انه وجد في 
وزارته وزيرين لم يس�بق له أن التقى بهما ، فضالً 
عن عامل مهم ورئيس�ي ، وهو تدخل الوصي عبد 
اإلل�ه في ش�ؤون الوزارة بش�كل كبي�ر، بحيث أن 
مفردات عمل الوزارة وتفاصيل أعمالها وأهدافها 
كانت توض�ع وتق�ر بتدخل من الوص�ي وتوجيه 
من�ه ..وأخيراً وبينما كان ف�ي زيارة لبعض الدول 
العربي�ة ، قرر نائبه صالح جبر نقل تحس�ين علي 
من منصب وزير الدفاع إلى منصب وزير األش�غال 
والمواصالت ،لحل إش�كالية خطة إصالح الجيش 
التي استمر تحسين بمعارضتها .. فأضطر الباجه 
جي إلى تقديم اس�تقالة وزارته  في  28 آب 1944 

..
وزارته الثانية :

في يوم اس�تقالته ًقب�ل الوصي اس�تقالته وكلفه 
بتش�كيل ال�وزارة م�ن جدي�د .. فش�كل وزارت�ه 
الثاني�ة واألخي�رة من نفس الوزراء الس�ابقين ما 
عدا تحس�ين علي ، مما يجعل االعتقاد قاطعاً بأن 
االس�تقالة كنت موجًه إلبعاد هذا الوزير ، وليست 
محاولة إليجاد حالة انسجام جديدة بين الوزراء ، 
وإضفاء قوة عليها من خالل إشراك عناصر أخرى 

 ..

انجازات الوزارة : 
أوال : على الصعيد الداخلي : 

� عاش�ت هذه الوزارة الس�نة األخي�رة من الحرب 
والس�تة ش�هور األول�ى من عه�د الس�لم ،  وكان 
أول اج�راء اتخذت�ه ، ه�ذه الحكوم�ة ، هو وضع 
الئح�ة )قانون اإلثراء غير المش�روع( لمحاس�بة 
الموظفي�ن الذين حصل�وا على مبالغ ال تتناس�ب 
م�ع مدخوالته�م ، والذي�ن اتخ�ذوا م�ن الوظيفة 
وسيلة البتزاز األموال .. ولما عرضت الالئحة على 
مجل�س النواب جوبهت بالرفض من بعض النواب 
الذين كانوا منتفعين بش�كل غير مشروع ، وبرغم 
مس�اندة بعض النواب له�ذه الالئح�ة ، إال إنها لم 

تحض بموافقة المجلس .. 
� كم�ا أجازت الحكومة النقابات العمالية ، فلقيت 
خطوته�ا تأيي�د العناصر الديمقراطي�ة والصحف 
الوطنية التقدمية ، لكنها واجهت مطالب ش�عبية 
تدعو إلى منح الحريات السياسية وممارسة حرية 
الصحافة ، فكانت اإلذاعات والتصريحات الرسمية 
تدعو إلى إرس�اء مب�ادئ الديمقراطية وتحس�ين 
األوض�اع العامة في الب�الد ، لكن الحكومة ربطت 
ذلك كله بانتصار القوى الديمقراطية العالمية في 
الح�رب ،وكان النظام العراقي يعد جزءاً من العالم 

الغربي الذي يرسي الديمقراطية 
� وخ�الل ه�ذه المرحلة ظه�رت كت�ل وجماعات 
تدعو للديمقراطية وحق ممارس�ة العمل الحزبي 
، م�ن بينها جماعة كام�ل الجادرجي وعبد الفتاح 
إبراهي�م وعزيز ش�ريف وغيره�م ، إن ظهور تلك 
اآلراء المدعوم�ة من قبل ه�ذه الجماعات عززها 
وصول حزب العمال البريطاني إلى الس�لطة العام 
1944 ، وال�ذي حفزه�م إل�ى المزيد م�ن التفاؤل 
بإمكاني�ة التفاهم مع حكوم�ة بريطانيا الجديدة 
تحت قيادة هذا الحزب ، الذي س�يمكنه مد جسور 
التفاهم مع القوى اليس�ارية في العالم ، وخاصة 

الشعوب المضطهدة .. 
� لقد بلورت هذه المرحلة السياسية المهمة ، التي 
واكب�ت الحرب العالمي�ة الثانية األوضاع لنش�وء 
تي�ارات وأح�زاب سياس�ية مهم�ة ذات توجهات 
قومي�ة وماركس�ية وديمقراطي�ة ، لعب�ت أدواراً 
مهمة في مواجه�ة النفوذ البريطاني في العراق ، 
مستهدفة جالؤه عن البالد ، والتخلص من معاهدة 

    .. 1930
ثانياً : على الصعيد الخارجي : 

� نش�طت وزارة الباج�ه ج�ي الثاني�ة ف�ي مجال 
السياسة الخارجية ، وذلك ألن فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية شهدت العديد من المشاريع ، فقد 
أس�همت الحكومة في اعداد بروتوك�ول المؤتمر 
التأسيس�ي  لجامعة ال�دول العربية في 25 كانون 
الثان�ي 1944 .. وحض�ر المؤتم�ر ع�ن الجان�ب 
العراقي وزير الخارجية أرشد العمري ، الذي وقع 

على ميثاق الجامعة العربية في آذار 1945 ..
� اتخ�ذت ال�وزارة موقف�اً ايجابيا ً تج�اه القضية 
الفلس�طينية ، لم ترحب به السلطات البريطانية ، 
وف�ي عهد وزارة الباجه جي الثانية ش�ارك العراق 
في مؤتمر سان فرانسيسكو المنعقد العام 1946 
، ال�ذي مهد لعق�د ميثاق األمم المتحدة ، وش�ارك 
ف�ي هذا المؤتم�ر الدكتور محمد فاض�ل الجمالي 
، وال�ذي نتج عن�ه المنظمة الجديدة التي س�ميت 
) هيئ�ة األمم المتحدة( ، الت�ي جاءت على أنقاض 

مجل�س عصبة األمم ، وكانت المنظمة الجديدة قد 
حفزت الق�وى الوطنية على تعديل معاهدة 1930 
بي�ن العراق وبريطانيا ، ألنه�ا تتعارض مع ميثاق 

األمم المتحدة .. 
� أقامت وزارة الباجه جي عالقات دبلوماسية مع 
االتحاد الس�وفيتي، وذلك نظ�راً لتزايد مكانته في 
الش�ؤون الدولية ،كما أقامت عالق�ات مع الصين 
وتشيكوس�لوفاكيا بعد مباحثات مس�تفيضة من 
جانب الحكومة العراقي�ة ، وقوبل تبادل العالقات 
الدبلوماس�ية مع تلك الدول بترحيب بالغ من قبل 
العناصر التقدمية والش�يوعية ف�ي العراق،وكذلك 
م�ن جان�ب الصحاف�ة المحلي�ة .. وه�ذا توج�ه 
ايجاب�ي م�ن الحكوم�ة العراقي�ة لالنفت�اح على 
الدول الشرقية)االش�تراكية( ، فضالً عن عالقاتها 
الخارجية المتميزة مع ال�دول الغربية، كالواليات 

المتحدة األمريكية وبريطانيا ..
نهايتها : 

إن النشاط الذي أظهرته وزارة الباجه جي الثانية ، 
كان سبباً إلنهاء خدماتها، ال الن خطواتها لم تكن 
منسجمة مع البالط ، بل ألن هذا الدور ال يستطيع 
أن ينه�ض به الباجه جي .. إنه�ا مهمة تحتاج إلى 
رجل سياس�ة قدير حذق ، كما يعتق�د البالط ، ثم 
إن الباج�ه جي اس�تنفذت أغراضه ، بع�د أن حكم 
أكثر من س�نة ونص�ف ،وهي فترة طويلة قياس�اً 

بالوزارات التي سبقته..
وق�د حدث أن تعرضت هذه الحكومة إلى معارضة 
برلماني�ة قوية ، مم�ا جعل القناعة ت�زداد بإنهاء 
حكمه�ا ، فواجه الباجه جي اتهامات قاس�ية عند 
افتتاح البرلمان في دورته العادية في بداية كانون 
االول 1945 ، ألنه�ا ل�م تكن قادرة ، حس�ب أقوال 
الن�واب المعارضين ، في تطهير الجهاز الحكومي 
من الفاسدين والمرتشين ، وإصالح هذا الجهاز ..

فق�د أش�ار نائب بغداد س�لمان الش�يخ داود : بأن 
الرش�وة بلغ�ت ح�داً بعي�داً بحي�ث )أصب�ح دفع 
الرشوة لتمشية األشغال مقدما على دفع الضريبة 
القانونية( .. وقال النائب سعد صالح جريو النائب 
عن الديوانية : )بأن الوضع الس�يئ في البالد سار 
من سيء إلى أسوء ، وأصيب كيان الدولة بأمراض 
اجتماعية وسياس�ية من الصعب الش�فاء منها .. 
وذهب نائب الس�ليمانية ماج�د مصطفى للقول : 
بأن الماكنه نفسها فاسدة ، وال يمكن التغلب على 
الصع�اب ما ل�م نغي�ر الماكنه .. فيم�ا ذهب نائب 
الحل�ة جعفر حمندي إل�ى المقارنة بي�ن خطابي 
الع�رش بالق�ول : ) لنأخ�ذ بأيدينا ص�ورة خطاب 
الع�رش للس�نة الماضية وصورة خط�اب العرش 
لهذه الس�نة ، ولنقارن بينهم�ا ، ولننظر أي وعود 
برت بها الحكومة مما جاء في الخطاب الس�ابق ؟ 
وأي إصالح ش�امل أو غير شامل قامت خالل مدة 
حكمه�ا ؟ ، قالت إنها س�تقوم بالتعلي�م اإللزامي 
،وتنظي�م البلدي�ات ، وأم�ور الزراعة إل�ى آخر ما 
وعدتن�ا بع�د تل�ك المواعي�د التي أحصته�ا إحدى 
الصحف ، فكان�ت 26 وعداً ، فأين تلك اإلصالحات 
ف�ي اإلدارة ، وفي تنظيم البلديات ، وتنظيم تجارة 
الحب�وب والزراع�ة ؟ لتهدين�ا إل�ى ذل�ك ال�وزارة 

المحترمة ( ..
وج�اء خطاب الوصي على العرش األمير عبد اإلله 
القش�ة الت�ي قصم�ت ظه�ر حكوم�ة الباجه جي 
الثاني�ة ، عندم�ا ألقى خطاباً ف�ي 28 كانون االول 
1945 ألم�ح في�ه إل�ى ض�رورة اس�تقالة الوزارة 
، حي�ث ق�ال ) .. لق�د نجح�ت البالد في سياس�ة 
تكثي�ر المثقفين ثقاف�ة عالية من ش�بابها ، لكن 
هذه السياس�ة ظلت بعيدة ع�ن التوجيه الصحيح 
، ال�ذي قوام�ه فس�ح المج�ال ألكبر ع�دد ممكن 
م�ن ذل�ك الش�باب ،لالضط�الع بمختل�ف المهام 
وتمكين�ه من تب�وء المناصب الكبرى وممارس�ة 
المس�ؤوليات   المتع�ددة ، ومواالت�ه بالتش�جيع 
واإلس�ناد بإخالص ، ليتأه�ب للنهوض بمهام تلك 
المناصب والمسؤوليات ، منفرداً عندما تحتم ذلك 
س�نن الطبيع�ة ( .. هذه اإلش�ارة ال تقبل التأويل ، 
وال تتحمل غض الطرف ، أن دور الباجه جي انتهى 
، وال بد أن يفس�ح المجال لغيره ، فهو جيل قديم ، 

والدور لجيل الشباب ، كما يريده الوصي ..
لقد أدرك حمدي الباجه جي اإلشارة ، وتيقن منها 
أكثر عندما تأزم الوضع ثانية في وزارته ، فعلًم إن 
كتاب اس�تقالته الذي لم يكتبه يوم خرج من قاعة 
البرلم�ان ، الب�د أن يحرره بس�رعة .. فبعد يومين 
عل�ى خطاب الوص�ي قدم رئي�س ال�وزراء كتابة 
استقالته ، وبعد عش�رة أيام وافق على االستقالة 

          ..
وفاته : 

توف�ي حم�دي الباج�ه جي ي�وم الس�بت 27 آذار 
1948 عل�ى أثر نوبة قلبية انتابت�ه بعد عودته من 
اجتماع�ات مجلس الجامعة العربي�ة في بيروت ، 
وكان حينه�ا وزيرا للخارجية ف�ي حكومة محمد 

الصدر ..

اعداد / د. هادي ح�صن عليوي
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تقع أرمينيا في منطقة أوراسيا وتحديدا في الجزء الشرقي 
من هضبة أرمينيا، وتحدها من الشمال جمهورية جورجيا، 
ومن الش�رق جمهورية أذربيجان ومن الجنوب جمهورية 

إيران ومن الغرب تركيا. وعاصمتها مدينة يريفان.
إن الموق�ع الجغراف�ي ألرميني�ا وتضاريس�ها الفريدة من 
نوعها جعل الطقس فيها متناقضا والمناخ متنوعا وقاريا. 
وتحمي جبال القوقاز أرمينيا من قس�وة الشتاء، وبالتالي 

فإن الطقس في السهول الوسطى يكون معتدال.
وتمتاز أرمينيا بأشياء فريدة من نوعها حيث تحوي أطول 

تلفري�ك في العال�م، وفيها أيضا تم اكتش�اف أقدم معصرة 
عنب لصن�ع النبيذ في العالم، باإلضافة إلى اكتش�اف أقدم 

حذاء مصنوع من الجلد في العالم.
أرميني�ا بالد الطيور، والزهور البرية والّصخور والبحيرات 
الجميل�ة والجداول الجبلي�ة، والمعادن واآلثار والهندس�ة 
المعماري�ة والتاري�خ. وفيها آث�ار آالف الس�نين الماضية 
والمناظ�ر الطبيعية. والمقّدس�ات التي ال ت�زال قائمة من 
المعاب�د المس�يحية القديم�ة وإبداع�ات المعماريي�ن في 
العصور الوس�طى. إن المشي وركوب الحافالت أو التجول 

ف�ي المدن والقرى والريف، يش�عرك بأنك دائما في متحف 
طبيع�ي. كما توجد فيها أن�واع كثيرة من الس�جاد القديم 
والجديد المصنوع يدوي�ا، إضافة إلى المجوهرات والهدايا 
التذكاري�ة بأش�كال مختلف�ة والف�ن الش�عبي والح�رف 
التقليدية.في أرمينيا يس�تمتع السائح بالبحيرات وخاصة 
بحيرة سيفان أكبر بحيرة في منطقة القوقاز، وهي واحدة 
من أكبر بحي�رات المياه العذبة التي تتواجد على ارتفاعات 
عالي�ة في العالم. وجنبا إلى جنب م�ع بحيرة فان وبحيرة 
أورميا، كانت س�يفان واحدة م�ن البحيرات الثالث الكبرى 

ف�ي المملك�ة األرمني�ة التاريخية، الت�ي كان يش�ار إليها 
مجتمعة باس�م “بحار أرمينيا”، وحاليا فإن بحيرة سيفان 

هي الوحيدة الباقية داخل حدود جمهورية أرمينيا.
ال ش�يء يفرض نفس�ه عليك وأنت تتجّول في مدن أرمينيا 
سوى المطبخ األرمني الذي تستخدم في التوابل واألعشاب 
في الكثير من أطب�اق الطعام حيث يتم جمعها من المروج 
األلبية. وتشتهر أرمينيا بجودة الخبز الرقيق الذي يستخدم 
كس�اندويش، حيث يلف بالش�يش كباب أو بالجبن المحلي 
والخض�ر الطازجة غير المطبوخة، وتنتش�ر طريقة صنع 

هذا الخبز الذي يستخدم كشطائر في مدن أرمينيا وقراها.
في العاصمة األرمنيةيريفان تجد جواهر حقيقية للهندسة 
المعمارية الس�وفيتية المبّكرة. وه�ي أيضا موطن لبعض 
التحف المعمارية والتي تعكس في معظمها جنون العظمة 
المعماري�ة الس�وفيتية األرمنية. وكان�ت يريفان معروفة 
في األيام الس�وفيتية باس�م المدينة الوردي�ة ويرجع ذلك 
إلى لون الحجر الذي اس�تخدم في البناء. وتتركز الس�ياحة 
وس�ط يريفان م�ع وجود الخي�ارات المتنوع�ة من أماكن 

تناول الطعام والترفيه التي ال نهاية لها.

أرمينيا بالد املشمش والعنب

الخالب�ة،  الطبيعّي�ة  بمناظره�ا  "بولن�دا"  ُتع�رف 
ومواقعها التاريخية االس�تثنائية، التي تجذب أعداداً 
المتعطش�ين الستكش�اف  الس�ائحين  م�ن  كبي�رة 

ثقافتها العريقة.
تق�ع "بولندا" ف�ي أوروبا الوس�طى، وتتمّتع بمناخ 
معتدل متبّدل بشكل ملحوظ بين يوم وآخر.ومن بين 

أشهر المعالم السياحيّة، في هذه البالد:
-1 قلع�ة "فاف�ل": بنيت "فاف�ل" في الق�رن الرابع 
عش�ر، بطل�ب من المل�ك البولن�دي كازيمي�ر الثالث 

العظيم.
التاريخ�ي  الموق�ع  القلع�ة  ه�ذه  ش�ّكلت  وكان�ت 
والثقاف�ي األهّم في "بولندا" لقرون عدة، إذ اعُتبرت 
رم�زاً للدولة، ومقراً إلقامة أش�هر الملوك. أّما اليوم 
فه�ي واح�دة من أش�هر المتاحف الفنّية ف�ي البالد، 
حيث تض�ّم 10 أقس�ام تعرض مجموع�ات عدة من 

اللوح�ات، التي تعود إل�ى عصر النهض�ة اإليطالية، 
فض�اًل ع�ن مطبوع�ات ومنحوت�ات ومنس�وجات 

وأسلحة ودروع.
وتش�مل مقتني�ات القلعة، في مجال الفن الش�رقي، 

أكبر مجموعة من الخيام العثمانية في أوروبا.
*تس�تقبل القلع�ة زائريه�ا، يومي�اً، م�ن التاس�عة 

والنصف صباحاً، حتى الرابعة من بعد الظهر.
-2 ساحة السوق الرئيسة: يعود تاريخ هذه الساحة 
إل�ى الق�رن الثال�ث عش�ر، وه�ي األكبر ف�ي مدينة 
"كراك�وف"، وواحدة من أبرز عناوين الس�ياحة في 

"بولندا".
تمت�ّد هذه الس�احة على م�ا يقرب م�ن 40000 متر 
مربع، وتحوطها المن�ازل التاريخية والقصور. كما 
تشهد على الفعاليات واالحتفاالت العاّمة، وال سّيما 

مهرجان كراكوف".

-3 حديقة "تاترا" الوطنية: تأّسس�ت "الحديقة" في 
سنة 1954.

تقع ف�ي مقاطع�ة "تات�را" جنوبي "بولن�دا"، على 
مساحة وقدرها 21197 هكتاراً، وتعّد الخيار المثالي 
لالستمتاع بالمشي لمسافات طويلة، علماً أن "تاترا" 

توفر 275 كيلومتراً من المسارات السياحّية.
*تس�تقبل الحديق�ة زائريها، يومياً، بع�د دفع مبلغ 
رم�زي ) 1.4 دوالراً أمريكي�اً(. والجدي�ر بالذك�ر أن 
التخييم غير مس�موح به، في داخلها، علماً أنه يمكن 
اإلقام�ة في واحد من المالجئ الثمانية المتوفرة في 

المنطقة.
-4 غاب�ة "بياوفيجا": تقع "بياوفيج�ا" على حدود 
روس�يا البيض�اء، ويت�م مش�اركتها م�ن قب�ل كال 

البلدين.
يع�ود تاريخه�ا إلى 8000 س�نة قبل المي�الد، وهي 

واح�دة من آخر وأكبر األج�زاء المتبقية من الغابات 
البدائي�ة، التي كانت تغطي معظ�م أوروبا، في نهاية 

العصر الجليدي األخير.
هناك، يمكن رؤية حيوان البيس�ون البري األوروبي، 
فض�اًل عن الذئب والغزال والوش�ق، كما يحلو التنزه 
وس�ط أش�جار الصنوبر والبلوط والتن�وب والزان، 
التي تشّكل الجزء األكبر من الغابة المزدانة بأكثر من 
900 نوع من النبات، إلى جانب مجموعة من الطيور 
النادرة، مثل صنوف صقر الش�اهين واللقلق األبيض 

والنسر.
ويش�مل جانب من الغابة قرية صغيرة، حيث يختار 

عديد من الزائرين البقاء هناك.
وثم�ة ع�دد قلي�ل م�ن المعال�م األثري�ة والمبان�ي 
التاريخي�ة والقص�ور المحيط�ة به�ا، باإلضافة إلى 

"متحف التاريخ الطبيعي".

بالّرغ�م م�ن منحدراته�ا المعلق�ة بها ق�رى مطلية 
بالكامل بالكلس األبيض، وش�واطئها الس�وداء التي 
تجلّلها لحظات ساحرة من الرومانسية واالستجمام 
وقت غروب الشمس على بحر إيجة، ال تعتبر جزيرة 
س�انتوريني مقص�دا للنوع الش�ائع من الس�ائحين 
التقليديي�ن بل ذل�ك النوع م�ن الس�ائحين الباحثين 
عن ملّذات الطعام والش�راب التي تتميز بها اليونان، 
والذي�ن يقّدرون أّنها مقصد س�ياحّي يس�تحق عناء 
الرحلة.نش�أت ه�ذه الجزي�رة نتيجة تراك�م طبقات 
الالف�ا الّتي نجم�ت عن الحم�م البركاني�ة المتتابعة 
الت�ي تعّرضت لها المنطقة قب�ل 3600 عام مما أدى 
إلى تش�كيل الهضبة الرئيس�ية للجزيرة ومنحدراتها 
الس�احرة. كم�ا تحوطه�ا م�روج خض�راء بديع�ة 
وأراض خصب�ة تعّد من أج�ود مناطق زراعة الكروم 
والكب�ر البري )نوع من أن�واع الكرنب صغير الحجم 
يستخدم كمشهيات بجانب أنواع الشراب المختلفة( 

والباذنجان األبيض والفول األخضر الحلو.
في الوقت الحالي تعتبر الجزيرة األس�طورية بمثابة 
معم�ل تفريخ للعديد من األجيال الجديدة من الّطهاة 
الموهوبين الذين يعّدون واجهة مش�رفة لما تقدمه 

الجزيرة من تراث المطبخ اليوناني العريق وفنونه.
وس�ط هذه األجواء، يتعهد مطعم فينس�انتو المقام 
في قلب م�زارع فيديما للك�روم، بالقرب من مخزن 
لتعتي�ق النبيذ عم�ره أربعة عقود، ببل�دة ميجالوري 
الت�ي الزالت تحتفظ ببيئة العصور الوس�طى، يتعّهد 
ب�أال يح�رم رواده من رحل�ة غنية بين رب�وع فنون 

الطهي التي تميز عراقة جزيرة سانتوريني.
للوهل�ة األول�ى، قد يخل�ط الزائر بين وع�اء الفخار 
المس�تخدم لطهي الف�ول األخضر المنّك�ه بالكركم 
وزي�ت الزيتون في مطبخ فينس�انتو، وبين العش�اء 
التقليدي الذي تحّض�ره أّي ربة منزل بالجزيرة ألهل 

بيتها، ولكن المقارنة تنتهي عند هذا الحد .
تصهر ميلينا ش�وماتا، كبيرة الطهاة في فينس�انتو 
ومطع�م كاريزم�ا دي أويا، نبض الجزي�رة في طبق 
ش�هي م�ن الف�ول المدم�س ال�ذي يطلق�ون علي�ه 

“الفاف�ا” مه�روس كالزبد يذوب في الف�م، ومجّمل 
بشرائح البصل المقلي وأوراق المريمية، ويقدم معه 
أضالع الضأن المش�وية. “إنه أمر منطقي أن يتمّسك 
الطهاة بتقاليد الطهي اليوناني. إنهم ال يس�تطيعون 
تجاهلها” هكذا تعلّق ش�اموتا عل�ى األمر، والتي تّم 
تكريمه�ا بوصفه�ا س�ّيدة الع�ام في فن�ون الطهي 
بجزي�رة س�انتوريني، وال�ذي ينتهي صيف�ه بنهاية 
ش�هر أكتوبر، إالّ أّن رواد الجزيرة ال يزال بمقدورهم 
تذّوق أطباقها الش�هية الممي�زة، حيث يمكنهم أيضا 
حض�ور ندوات عن تنّوع فن�ون الّطهي وكذلك تذّوق 
العدي�د من أصن�اف النبي�ذ المحلي التي تش�تهر بها 
الجزيرة.كبيرة الطهاة اليونانيين: ربما يكون الطهاة 
اليونانيون قد اضطروا في الس�نوات الماضية لتقليد 
م�ا يق�وم ب�ه نظراؤه�م الفرنس�يون، ولكنهم اآلن 
يعملون على أش�ياء خاصة بهم باستخدام المنتجات 

المحلية الرائعة التي تتميز بها الجزيرة
وتتابع ش�اموتا: “رّبما يك�ون الطهاة اليونانيون قد 
اضط�روا في الس�نوات الماضية لتقلي�د ما يقوم به 
نظراؤه�م الفرنس�يون، ولكنه�م اآلن يعملون على 
أش�ياء خاّص�ة به�م باس�تخدام المنتج�ات المحلية 
الرائعة التي تتميز بها الجزيرة”، موضحة أن: “الفول 
األخضر تم اس�تزراعه ف�ي تربة الجزي�رة البركانية 
منذ أكثر من 36 قرنا من الزمان، ولهذا يتميز بطعمه 
اللذي�ذ والمختل�ف ع�ن باقي أن�واع الف�ول األخضر 
المزروع في باقي أنح�اء الجزر اليونانية األخرى”. 

تصّم�م ش�اموتا أطباقه�ا مس�تلهمة وصفات 
عتيقة منس�ية، ومس�توحية أس�اليب إعداد 

أصن�اف الطعام ف�ي محمي�ة أكروتيري 
التي ترجع لعهد الحضارة المينوس�ية 
ف�ي العص�ر البرونزي، مضيف�ة إليها 
لمسات مبتكرة من إبداعها مثل وجبة 
“األرزي�ة” المع�ّدة من حب�وب القمح 
البري والسبيط المشوي والثوم وأوراق 
الس�بانخ، والتين األبيض المجفف، أو 
موس الش�يكوالتة المخلوط بالفستق 

المجروش.أم�ا حانة راكي بميدان ميجالوري العتيق 
بأرضيته المكسوة بالحصباء، فتقدم أصنافا تقليدية 
لذيذة وراقية وفي متناول أيدي الجميع مثل مناقيش 
الطماط�م والمحار المطهوة عل�ى البخار والمنكهة 

بالسعتر والنبيذ األبيض المحلي الشهير.
تحظى س�انتوريني بتقليد عالم�ي عريق وممتد مع 
زراع�ة الك�روم، يرجع إل�ى نحو 5000 س�نة، وفقا 
لم�ا تؤك�ده الحفريات واآلث�ار التي عث�ر عليها على 

الجزيرة، الواقعة جنوب شرق اليونان.
ف�ي هذا الس�ياق، تخصص مخزن جاف�الس لتعتيق 
النبي�ذ الذي يرج�ع تاريخه إلى 300 ع�ام، في إنتاج 
النبي�ذ األبي�ض واألحم�ر وال�ذي يعد األفض�ل على 
مس�توى الجزيرة م�ن حيث الج�ودة، وم�ن أنواعه 

“أسيرتيكو” و”أيداني”.
يوض�ح خبي�ر زراعة العن�ب جورجي�و جافالس أن 
“مزارع الكروم في س�انتوريني تتميز بتفردها على 
مس�توى العالم، فقد صّممت بشكل يحمي شجيرات 
الكروم من هبوب الرياح القوية أو من حرارة الشمس 
الحارق�ة التي تصل�ي الجزيرة خالل فص�ل الصيف، 
كما أنها مهيأة المتصاص رطوبة البحر المرتفعة”. 

ويعتبر نبيذ فينس�انتو 
الحل�و والذي 

يت�م 

إنتاج�ه م�ن خلي�ط من ع�دة أنب�ذة مثل أس�يرتيكو 
وآيداني وأثي�ري، بمثابة “درة الت�اج” ومصدر فخر 
الجزي�رة اليونانية العريقة، وتمتد ش�هرة هذا النبيذ 

لنحو قرن من الزمان.
يحف�ظ ه�ذا النبيذ لكي يت�م تعتيقه ف�ي براميل من 
خش�ب البلوط لمدة تصل أحيانا في مراحلها األولية 
إل�ى ثالث س�نوات، وتكفي اإلش�ارة إلى أن�ه إلنتاج 
زجاجة صغيرة من هذا النبيذ الحلو، تستخدم عشرة 

كيلوغرامات من العنب.
أما مطع�م كوكومافلوس الواقع عل�ى ربى منطقة 
في�را الرومانس�ية، وال�ذي يتميز بوصفات الش�يف 
الشهير نيكوس بولياسيس، فيعتبر من األماكن التي 

ال يمكن أن تتم زيارة سانتوريني دون 
التعرف عليه، خاصة بالنسبة إلى 

عش�اق الطعام الجيد والنبيذ 
المعتق الفاخر.

قسنطينة 
تستكمل استعدادها لتكون عاصمة ثقافية

 

وهي تس�تعد لتكون عاصمة للثقافة العربية للعام الحالي، َبَدْت قس�نطينة 
الجزائرية ورشة ضخمة مفتوحة على الترميمات واإلصالحات والتعديالت 
واإلنجازات. بناءات جديدة هنا وترميم�ات أليقوناتها التاريخية والتراثية 
هناك، وتحسينات وتزويقات وكثير من الحركة والعمل الدؤوب والمتواصل 
من أجل أن تكون عروس الشرق الجزائري جاهزة كأفضل ما يكون لعرسها 

العربي.
إّن جولة في أرجاء المدينة القديمة تجعلك تقف عند حجم ما تّم رصده من 
اعتمادات مادية وبش�رية إلنجاح هذا الحدث الثقافي، ولكي تتزّين المدينة 
وتخرج على زّوارها كأبهى ما يمكن لمدينة لها في رصيدها آالف السنوات 
م�ن التاري�خ المتنّوع والث�رّي، ولها ما يكف�ي من تراث ثقاف�ي ومعرفي 
وحضاري ولها ما يكفي من النساء والرجال العظماء لتكون عاصمة دائمة 

للثقافة وليس فقط لعام واحد فقط.
إن قس�نطينة الض�ارب تاريخه�ا ف�ي عم�ق الزم�ن والتي ش�هدت تعاقب 
حض�ارات متنوع�ة أضافت إل�ى مخزونه�ا التراثي لهي خير ش�اهد اليوم 
على عراقة البلد وأهله. وأنت تتجول في ش�وارعها وأزقتها، وأنت تصافح 
بناياتها ووجوه العابرين لن يكون مرورك عابرا أو مجرد جولة س�ياحية، 
حتما س�تكون مثل عاش�ق مفتون بجم�ال المدينة وفتن�ة تفاصيلها، إنها 

قسنطينة مدينة الجسور المعلقة والطبيعة المذهلة.
أنشطة متنوعة

رق�م ضخم، لكن�ه حقيقة أكدها المنظم�ون، حيث من المنتظر أن تش�هد 
فعالي�ات هذه التظاه�رة الكبرى عديد البرام�ج الثقافي�ة والفنّية من ذلك 
الحرص على حضور الكتاب وبقوة.ومن المتوقع أن يتّم طبع ما يقرب من 
1500 كتاب في ش�ّتى صنوف المعارف وأشكال الكتابات األدبية والنقدية 
ألبناء الجزائر ولغيرهم من المبدعين العرب الذين يرغبون في نشر إنتاجات 
جدي�دة خ�الل هذه المناس�بة. فضال ع�ن تنظيم أي�ام دراس�ية وملتقيات 
وصالونات ذات الصلة بالكتاب و النش�ر. وتنشط اآلن دور نشر كثيرة على 
إع�داد الكتب المزمع طبعها ونش�رها وتوزيعها مع بداي�ة الفعاليات، وقد 
أدرجنا هذا الرقم فقط كي نبّين بعضا من قيمة ما س�يكون خالل أس�ابيع 
قليلة.وتظه�ر اليوم نش�اطات حثيث�ة إلنجاز أعمال فني�ة جديدة ليس في 
قس�نطينة فق�ط بل في كامل أرج�اء البالد لتكون بذل�ك كل الجزائر فاعلة 
في عاصمة الثقافة، مش�اريع مس�رحية وس�ينمائية وموسيقية بالجملة 
سترى النور قريبا في إطار عروض أولى بمناسبة الحدث األهم الذي يعيش 
على وقعه بلد المليون ش�هيد طيلة عام كامل، هي فرصة للمبدعين لتقديم 
جديده�م والتعري�ف بأعماله�م والتحليق به�ا عاليا فوق جس�ور المدينة 
المعلّقة حذو السحاب.قرر القائمون على التظاهرة أن تكون فلسطين أول 
المكرمين في عرس قسنطينة، حيث ستؤثث الثقافة الفلسطينية األسبوع 
األول من عاصمة الثقافة العربية، وس�يكون للجمهور فرص عّدة للوقوف 
من جديد عند اإلرث الحضاري والتاريخي والثقافي والفني ألولى القبلتين 
ومسرى الرسول األعظم عليه الصالة والسالم ومسقط رأس النبي عيسى 
عليه الس�الم.في قس�نطينة س�وف تعلو األهازيج الفلس�طينية وس�وف 
تس�مع الدبكة من به صمم وسوف تحلو األمس�يات والسهرات مع الشعر 
والمس�رح والس�ينما والرقص والموسيقى واألزياء الفلس�طينية العتيقة 

التي تروي آالف السنين من النضال والجهاد والتوق نحو التحرر.
يذك�ر أّن افتت�اح التظاهرة س�وف يكون يوم 16 أبري�ل المقبل بعرض يتّم 
إع�داده خصيص�ا له�ذا الع�رس الثقافي الضخم، وس�وف يت�ّم عرضه في 
القاعة الكبرى التي ش�ارفت على انتهاء أشغالها في انتظار أن يطلق عليها 
اس�م في حجم تاريخ المدينة وأبنائها، العرض الذي يحمل عنوان “ملحمة 
قس�نطينة” يش�رف على إنجازه المخرج الجزائري الكبير علي عيس�اوي، 
ويس�رد منجزات المدينة منذ الفترة النوميدية وحتى الوقت الحاضر، وهو 
عمل ش�عبي تراثي يقّدم تاري�خ المدينة وما مّر بها من حضارات وثقافات 

في تعابير فنية مختلفة.

ال تفّوتوا هذه العناوين عند زيارة  بولندا 

جزيرة �سانتوريني اليونانية 
 قبلة عشاق احلمم الربكانية وغروب الشمس
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     جون جابر 

ل�و أن البل�دان المنتجة للنف�ط التي وقعت 
في م�أزق بإمكانها االندم�اج، واإلتيان بإدارة 
جديدة، واالس�تغناء عن المواطنين، وتخفيض 
التكالي�ف وإعادة هيكل�ة عملياته�ا، فعند تلك 
النقطة في دورة الطاقة، ربما يكون اس�تثمارا 
جي�دا أن يراهن المرء عل�ى موجة من عمليات 
االندماج المماثلة لتلك الموجة من االندماجات 
في قطاع الشركات، التي ولدت كيانات عمالقة 
مثل “إكس�ون موبيل” و”بريتي�ش بتروليوم” 
في أواخر التسعينيات.يمكن أن تندمج البرازيل 
مع فنزويال، للمساعدة على حل كل من فضيحة 
“بتروب�راس” وتوج�ه األخيرة نح�و الهبوط. 
ويمكن أن تس�تحوذ اإلمارات والسعودية على 
نيجيري�ا وروس�يا. وتس�تحوذ النروي�ج على 
اس�كتلندا م�ن المملك�ة المتحدة.لك�ن البلدان 
ليس�ت ش�ركات، س�واء كان ذل�ك جي�دا أم ال. 
وعملي�ات االندماج الس�لمية ن�ادرة الحدوث. 
وتمي�ل عملي�ات االنفص�ال ألن تك�ون أكث�ر 
ش�يوعا، جنبا إلى جنب مع االستحواذ العدائي 
وعناق الدب الروس�ي. وخالفا لحملة األس�هم 
الذي�ن يميلون ألن يكونوا فئ�ة محايدة، يتمتع 
المواطنون برواب�ط عاطفية.لذا إليكم فرضية 
اس�تثمار أخرى: بيع البلدان وشراء الشركات. 
وبشكل دقيق، بيع البلدان المصدرة الهشة على 
المكش�وف، خاصة التي تعاني الفس�اد ولعنة 
الموارد، وش�راء الش�ركات الكبيرة. فكلتاهما 
تب�دوان عرضة لتأثيرات مؤلمة بس�بب هبوط 
أس�عار النفط والغ�از )وفي حاجة ماس�ة إلى 
ارتفاع األسعار الذي حدث األسبوع الماضي(، 
لك�ن الش�ركات تعتبر أفضل م�ن حيث التكيف 
م�ع تغي�ر الظروف.لق�د قامت كل من ش�ركة 
بريتي�ش بيترولي�وم وبريتي�ش غاز، ش�ركتي 
النفط والغاز في المملك�ة المتحدة، بفعل ذلك 
األس�بوع الماض�ي. فقد طبقتا قي�ودا صارمة 
على خطط االس�تثمار الرأس�مالي، وأعلنتا أن 
التحول في دورة الس�لع األساس�ية يشبه ذلك 
ال�ذي حدث ع�ام 1986، عندما انخفض س�عر 
النفط الخام إلى عشرة دوالرات للبرميل الواحد، 
بع�د أن ظ�ل مس�تقرا عل�ى 30 دوالرا للبرميل 
خالل الس�نوات الثالث السابقة. وأعلنتا أن هذا 
ليس وق�ت االنتظار والرجاء أن يحدث انتعاش 
ف�ي أس�عار الطاقة.قام ب�وب دادل�ي، الرئيس 
التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم، بعمل جيد 
بصناع�ة حكاية متفائلة م�ن خالل حالة أليمة 
مر بها. قال للصحافيين “علينا أن نجعل رصيد 
دفتر الش�يكات في ت�وازن، وإذا كنت في حالة 
إنكار، كلم�ا تأخرت في االس�تجابة، زاد األمر 
صعوب�ة”. مبيعات ش�ركة بريتي�ش بتروليوم 
الت�ي بلغت 40 مليار دوالر من األصول لتغطية 
التكلف�ة البالغ�ة 43 ملي�ار دوالر )حتى اآلن( 

جراء التسرب النفطي في خليج المكسيك عام 
2010 تبدو بعد المراجع�ة المتأخرة أنها كانت 
تنبؤية.حتى اآلن، تعتبر كل من شركة بريتيش 
بتروليوم وبريتيش غاز على حافة االس�تجابة 
العدواني�ة لالنخف�اض في أس�عار نف�ط خام 
برن�ت من أكثر م�ن 100 دوالر للبرميل الواحد 
في شهر حزيران )يونيو( الماضي إلى نحو 56 
دوالرا يوم األربعاء الماضي. وتتقدم “إكسون” 
مث�ل ناقلة نف�ط عمالقة، بينما أعلنت ش�ركة 
ش�ل الهولندية عن تخفيضات متواضعة فقط 
في النفقات الرأس�مالية هذا العام، قائلة “إنها 
ال تبالغ”.تستطيع الشركات الرئيسية األخرى 
تغيي�ر المس�ار في أي وق�ت تريده وس�يكون 
لديها حافز واضح للقيام بذلك إذا بقيت أس�عار 
الطاقة ضعيفة وبدأت الناقالت المليئة بالنفط 
ترس�و في المرافئ كمخزون. وكما أكد دادلي، 
الحفاظ على أرباح األسهم لصناديق االستثمار 
تطوي�ر  أن  أي   – األول�ى”  “األولوي�ة  يعتب�ر 
الحقول في خليج المكس�يك أو قبالة س�واحل 
البرازيل يمكنه االنتظار.ف�ي الواقع، من حيث 
التدفق النقدي، بإمكان شركات النفط أن تكون 
ذات أداء أفض�ل خ�الل فت�رات الكس�اد وليس 
فت�رات االزده�ار، عندم�ا يأخ�ذ الجمي�ع بدءا 
من الحكوم�ات إلى العمال وش�ركات خدمات 
النف�ط ج�زءا من العم�ل. فحين تهبط أس�عار 
النف�ط، تكون ف�ي موق�ع أفضل للمس�اومة. 
يق�ول مارتيجن رات�ز، محلل الطاق�ة لدى بنك 
مورجان ستانلي “خالل الدورة الصاعدة يعتقد 
الجمي�ع أن العوائد س�تكون رائعة، لكن ذلك ال 
يحدث أب�دا”. الصناعة النفطية لو حصلت على 
نصف فرصة، فإنه�ا تعتبر غير فعالة ومبذرة، 
ألنه�ا تحب وضع النقود في مش�اريع جديدة، 
وتدف�ع كل ما يلزم من أج�ل ضخ النفط، فقط 
ليتم إخضاع العائدات للضريبة بشكل كبير من 
قبل الحكومات االنتهازية.ويقدر بنك مورجان 
س�تانلي أن الش�ركات الكبي�رة دفع�ت تكلفة 
بلغ�ت 72 دوالرا لقاء تحدي�د موقع كل برميل، 
وتطوي�ره، وإنتاج�ه، ودفع الضريب�ة عنه في 
عام�ي 2012 و2013 – وه�ذا يزي�د على مبلغ 
69 دوالرا حققته�ا في ش�كل إي�رادات. وعلى 
مدى العقد الماضي، ارتفعت الضرائب، وفاقت 
األجور متوسط القطاع الخاص بنسبة 35 في 
المائ�ة، وانخفضت إلى النص�ف إنتاجية العمل 
في مجال االستكشاف � تطلب األمر ضعف عدد 
العمال إلنت�اج كل برميل من النفط.وكلما كان 
اله�در أكبر، كان خفض اإلنفاق أكثر س�هولة. 
فالشركات الكبرى تستطيع تخفيض النفقات 
الرأس�مالية ليس عن طريق إيقاف المش�اريع 
فحس�ب، وإنما عبر المطالبة بش�روط أفضل. 
وتتعرض شركات الخدمات النفطية للتقليص، 
ويتم إخبار الحكومات بأن الحقول الجديدة لن 

يتم فتحها من دون إعفاءات ضريبية.

الرشكات الكربى ليست ضحايا النفط الرخيص

    ومنذ ذلك الحين، أظهرت دراسة 
بعد دارسة أنه إذا كان مفعول الشركات 
ذات الرسملة الصغيرة موجودا أصالً، 
فإنه لم يكن ق�ط كبيرا إلى هذا الحد، 
وأن�ه توقف عن العمل عل�ى أي حال. 
لك�ن ال يبدو أن المس�اهمين الحظوا 
ذلك، إذ إن 100 صندوق من الصناديق 
الت�ي يتم تداولها في البورصة خاصة 
بالشركات ذات الرسملة الصغيرة في 
الواليات المتحدة، والتحّيز بين مديري 
الصنادي�ق الفّعالين لألس�هم األصغر 
يرّك�زون  المس�تثمرين  ألن  ربم�ا   -
عل�ى العوائد. وفي الس�وق الصاعدة 
ال ينبغ�ي توق�ع أن تنت�ج الش�ركات 
األصغ�ر عوائ�د أعل�ى م�ن األس�هم 
الكبيرة، ببساطة ألنها أكثر خطورة. 
والوعد الكاذب بش�أن تأثير الشركات 
ذات الرس�ملة الصغيرة هو أنه عندما 
يتم تعديلها الحتساب األخطار، فإنها 

توفر عوائد أفضل.
لك�ن قب�ل كل ش�يء، ربم�ا هناك 
س�حر ف�ي الش�ركات ذات الرس�ملة 
الصغي�رة. دراس�ة* جدي�دة أجراها 
التح�ّوط  صن�دوق  ف�ي  باحث�ون 
األمريكي AQR قامت بإحياء الفكرة، 
ولديه�ا الق�درة عل�ى تنش�يط عال�م 
االستثمار في الشركات األصغر. فريق 
AQR، منهم توبياس موس�كوفيتش، 
أس�تاذ المالية ف�ي كلية ب�وث إلدارة 
األعم�ال ف�ي جامعة ش�يكاغو، وجد 
أن الش�ركات الصغي�رة تغلّب�ت على 
الشركات األكبر عندما يتم أخذ جودة 
الش�ركات في الحس�بان. الش�ركات 
ذات األرب�اح الثابتة، س�واء من خالل 
الربحية أو توزيعات األرباح، من بين 
تدابي�ر أخ�رى، لطالم�ا كان معروفاً 
أنه�ا تق�دم أداء أفض�ل م�ن األس�هم 
لعوام�ل  تخض�ع  الت�ي  “الخط�رة” 
المضاربة إلى حد كبير. وعند مقارنة 
الشركات  المش�ابهة، تفّوقت  األمور 

الصغي�رة ذات الج�ودة العالي�ة على 
الشركات الكبيرة ذات الجودة العالية، 
في حين أن األسهم الصغيرة الخطرة 
تغلّب�ت على األس�هم الكبيرة الخطرة 
)م�رة أخرى، ت�م تعديلها الحتس�اب 
التقلّب(. المشكلة بالنسبة لمؤشرات 
الرس�ملة الصغي�رة،  الش�ركات ذات 
مثل رس�ل 2000 أو فاينانشيال تايمز 

للشركات ذات الرسملة الصغيرة، هي 
أن هن�اك الكثير من األس�هم الخطرة 
ف�ي النهاي�ة الس�فلى للس�وق، األمر 
الذي يعّوض ع�ن الفوائد التي يجلبها 
الحج�م الصغي�ر. لك�ن عن�د مراقبة 
الجودة، قدمت الشركات ذات الرسملة 

الصغيرة عوائد الئقة.
م�ن الناحية الحدس�ية ه�ذا األمر 

يعتبر منطقي�اً. لقد تبين بوضوح أنه 
مع م�رور الوقت يكون أداء األس�هم 
ذات الجودة العالية أفضل )مرة أخرى 
تم تعديلها الحتس�اب األخطار(. هذا 
ربما بسبب مفعول “ورقة اليانصيب” 
المنخفض�ة؛  الج�ودة  ذات  لألس�هم 
في حين أن معظم األس�هم س�يكون 
أداؤه�ا س�يئاً، إال أن تل�ك الت�ي تبّين 

أنه�ا جيدة يمك�ن أن تق�دم أداء جيدا 
بالفع�ل، وتحقيق عوائد اس�تثنائية. 
المغام�رة  ف�ي  الطبيعي�ة  الرغب�ة 
في األس�هم ل�دى كثي�ر م�ن مديري 
الصناديق والمس�تثمرين، التي ترفع 
أس�عار األس�هم التي ال يمك�ن التنبؤ 
به�ا إلى أعلى مما هو مناس�ب، تعني 
أن العوائد في المس�تقبل ستكون أقل 

نتيجة لذلك. األمر نفس�ه ينطبق على 
الشركات ذات الرسملة الصغيرة. من 
الناحي�ة القصوى، التنظي�م الخفيف 
ف�ي س�وق االس�تثمارات البديلة في 
لن�دن يج�ذب األس�هم ذات الج�ودة 
األدن�ى، كم�ا يحق�ق عوائ�د ضعيفة 
للغاية: خس�ر الع�ام الماضي 18 في 
المائ�ة وعل�ى م�دى األع�وام ال� 19 

الماضية خسر أكثر من 30 في المائة، 
في حين أن مؤش�ر فاينانشيال تايمز 
100 ارتف�ع بنس�بة 80 ف�ي المائ�ة. 
والش�ركات ذات الرس�ملة الصغي�رة 
في األس�واق الرئيس�ة ل�م تُكن بمثل 
ه�ذا الس�وء، لكن على م�دى األعوام 
ال�� 20 الماضية تفّوق مؤش�ر رس�ل 
2000 على مؤشر س�تاندرد أند بورز 
500، في حين أن مؤش�ر فاينانشيال 
تايمز للش�ركات الصغيرة تفّوق على 
مؤشر فاينانش�يال تايمز 100 )على 
 Numis الرغم من أن مؤش�ر نوميس
للش�ركات الصغيرة ظل متفوقا حتى 
الع�ام الماضي(. ومع ع�ودة مفعول 
الش�ركات الصغيرة إلى العمل، ينبغي 
للمس�اهمين البح�ث ع�ن الش�ركات 
الصغي�رة ذات الج�ودة األفض�ل على 
الم�دى الطويل. على الم�دى القصير، 
بالطبع، “البيتا”، أو مدى الحساس�ية 
التجاه األسواق الواسع، ستكون ذات 
أهمي�ة أكثر بكثير من العوائد التي تم 
تعديلها الحتساب األخطار، واألسهم 
أداؤه�ا  الصغي�رة ينبغ�ي أن يك�ون 
جيدا نس�بياً في حال ارتفعت السوق. 
ويقول بح�ث موس�كوفيتش إن هذا 
ينطب�ق بش�كل خ�اص عل�ى كانون 
الثان�ي )يناير(، وهو ش�هر ذهب فيه 
مفعول الجودة في االتجاه المعاكس 
وتفّوقت األسهم ذات الجودة األدنى. 
انتبه المس�تثمرون إلى ق�وة الجودة 
في الس�وق األوس�ع. عل�ى افتراض 
أن البحث يمكن إثب�ات صحته وقابل 
للتك�رار، فم�ن المرج�ح أن يؤثر في 
المحاف�ظ بب�طء على م�دى األعوام 

القليلة المقبلة. 
وأولئ�ك الذي�ن يرغب�ون في جعل 
المحافظ أكثر إث�ارة لالهتمام ينبغي 
أن يش�تروا األس�هم الصغي�رة، لكن 
عليهم تجّنب الرغبة في المغامرة في 

األسهم األخطر.

األسـهـم الـصـغـيـرة أفـضـل فـي املـغـامـرة
       جيمس ماكينتوش
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فرت�ض �أن تكون عليها �الأمييور. لقد مت �لدفع باأ�ضهم �ل�ضركات ذ�ت �لر�ضملة �ل�ضغرة �إىل  �لتييو�يل. وقييد ��ضتمرت متخلفة كثرً� هذ� �لعام. ولي�ض هذ� هو �لو�ضع �لذي يجُ
�مل�ضتثمرييين على �أنها طريقة لزيييادة �لعو�ئد بدون �أي �أخطار �إ�ضافية. “مفعول �ل�ضركات ذ�ت �لر�ضملة �ل�ضغرة” �أثبت يف �لثمانينيات �أن �ل�ضركات �الأ�ضغر تفّوقت حتى 

عندما مت تعديلها الحت�ضاب �لتقّلب، ودخلت �الأ�ضاطر �ل�ضعبية لتقول �إن �الأ�ضهم �ل�ضغرة توفر و�ضيلة للتغّلب على �ل�ضوق.
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بيع حقوق بث مباريات الدوري اإلنجليزي بمبلغ قيايس
 أعلن�ت رابطة الدوري اإلنجلي�زي املمتاز لكرة 
القدم أن حقوق البث املبارش للمواس�م الثالثة 
املقبل�ة م�ن 2016 إىل 2019 تم بيعه�ا مقابل 
رقم قيايس بل�غ 5 مليارات و136 مليون جنيه 
اسرتليني )سبعة مليارات و837 مليون دوالر(. 
وتخطت قيمة بيع حقوق البث املبارش للدوري 
اإلنجليزي خالل املواسم الثالثة املقبلة، القيمة 
املتوقع�ة والت�ي كان�ت تبلغ 4ر4 ملي�ار جنيه 
اس�رتليني، حي�ث تبل�غ قيمة بي�ع حقوق بث 
املباراة الواحدة أكثر من 10 ماليني اسرتليني. 

وسيتم اقتس�ام حقوق البث بني شبكة سكاي 
س�بورتس ومحطة "بي ت�ي" الرياضية حيث 
حصل�ت س�كاي عىل خم�س باق�ات مقابل 4 
مليارات و176 مليون اس�رتليني بإجمايل 126 
مباراة مقابل باقتني لبي.تي بقيمة نحو مليار 
اس�رتليني بمجم�وع 42 مباراة وس�يتم إذاعة 
بع�ض املباري�ات أي�ام الجمع�ة باإلضاف�ة إىل 
الس�بت واألحد واالثنني. ولم يكش�ف ريتشارد 
س�كودامور الرئيس التنفي�ذي لرابطة الدوري 
اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم عما إذا كان هناك 
عروض أخرى لبث مباريات الدوري اإلنجليزي. 
وق�ال س�كودامور "س�كاي تقدم�ت وقام�ت 
بجهد جي�د يف إج�راءات مفتوحة وش�فافة". 
وأض�اف "بي تي فاجأتنا يف املرة األخرية، فقط 
س�كاي يمكنها تقييم ما تس�تحقه حقوق بث 
الدوري اإلنجليزي املمتاز بالنس�بة لهم، وندرك 
م�ن خالل هذه االج�راءات أن هناك العديد من 
األطراف املهتمة بال�دوري اإلنجليزي". وأعرب 
س�كودامور ع�ن ثقت�ه يف أن بع�ض األم�وال 
س�توزع عىل الدرج�ات الدنيا. وي�رى الرئيس 
التنفيذي لرابطة الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة 
الق�دم أن األندي�ة العرشين املنافس�ة بالدوري 
اإلنجلي�زي املمت�از ربم�ا تضط�ر إىل تخفيض 
وق�ال  للمش�جعني.  املباري�ات  تذاك�ر  قيم�ة 
س�كودامور "األندية تدرك أن جزء من منتجنا 
يعتمد عىل امتالء املالعب عن اخرها، وستحاول 
ه�ذه األندية امليض قدما يف س�بيل هذا األمر". 
وأش�ار "األولوية االسرتاتيجية بالنسبة لنا هو 
أن نبق�ي منتجن�ا يف أفض�ل حال�ة ممكنة من 
أج�ل امت�الء املالعب عن أخره�ا". وقدر موقع 
"س�بورتينج انتيليجانس" املتخصص يف الشق 
امل�ايل لك�رة الق�دم، أن العقد الجدي�د يعني أن 
الفريق صاحب املركز األخري بالدوري اإلنجليزي 
املمتاز سيحصل عىل 100 مليون اسرتليني من 

حقوق البث التليفزيوني وحدها.

المستقبل العراقي / وكاالت

اكد املحرتف السوري ضمن فريق امانة بغداد قيص 
الحبي�ب عىل عدم وصول ال�دوري العراقي املمتاز 
اىل درجة االحرتافية يف ما يخص تنظيم منافسات 
الدوري واملس�توى الفني لالعبني املحرتفني بشكل 

عام اضافة اىل العديد من االمور االخرى.
وق�ال الع�ب ن�ادي امان�ة بغ�داد ق�يص الحبيب: 

ان"الدوري العراقي يعج باملواهب الكروية الشابة 
والت�ي من املمك�ن ان تق�دم االضافة للمس�ابقة 
ولك�ن العدي�د م�ن االم�ور الس�لبية الت�ي تعاني 
منه�ا املس�ابقة تجعل منه�ا ال ترتق�ي اىل درجة 

االحرتافية".
واشار ان"مس�ابقة الدوري تعاني من العديد من 
االمور السلبية التي تقف يف مقدمتها سوء ارضية 
اغلب املالعب باالضافة اىل االرباك املستمر يف عملية 

تنظي�م املباريات بعد ان ش�هدت املس�ابقة العديد 
م�ن التأجيالت الت�ي كانت له�ا العديد من 

االثار الس�لبية عىل تحض�ريات الفرق 
املشاركة يف البطولة".

وخت�م قول�ه ان"امانة بغ�داد هذا 
املوس�م س�يكون ل�ه ش�أن يف 
املنافس�ة ع�ىل لق�ب ال�دوري 
خصوص�اً وان الفري�ق يمتل�ك 

اكد عضو اتحاد الكرة س�عد مالح بأن تس�مية املدرب 
يحي�ى علوان مدي�راً فنياً للمنتخ�ب االوملبي خطاء 
فادح س�تكون له العديد من االنعكاسات السلبية 
عىل رحلة املنتخب يف التصفيات املؤهلة الوملبيات 
ريو دي جانريو.مش�رياً يف الوقت ذاته اىل ان هناك 
تهميش واض�ح للطاقات التدريبية الش�ابة التي 

كان عىل لجنة املنتخبات الوطنية منحها الفرصة للتعبري 
ع�ن امكانياتها التدريبية.وذكر عضو اتحاد الكرة س�عد 
مالح: ان" تس�مية املدرب يحيى علوان كمدرب للمنتخب 
االوملبي تقف امامها العديد من عالمات االس�تفهام حول 
عم�ل لجنة املنتخب�ات الوطني كون امل�درب املذكور احد 
اعض�اء الجهاز الفني للمنتخب الوطني وكان من املمكن 
اناطة هذه املهمة باحد االس�ماء التدريبية الش�ابة التي 
تعج بها الس�احة الكروية العراقية االمر الذي يجعل من 

تسمية علوان خطاء فادح يف الوقت الراهن".واوضح ان" 
التسميات االخرية ملدربي املنتخبني االوملبي والشباب تمت 
من خ�الل تكتل داخل اروقة مجلس ادارة االتحاد يف حني 
تمت مصادرة اراء االعضاء الذين لم يتم سفرهم اىل اربيل 
وهو امر منايف للجانب التنظيمي التحاد الكرة االمر الذي 
يحتم علينا ان تكون لنا وقفة جادة يف هذا الخصوص مع 
رئيس االتحاد عبد الخالق مسعود الستبيان االسباب التي 

دعته ملصادرة اراء بعض االعضاء يف عملية التسمية".

سعد مالح : تسمية حييى علوان مدربًا للمنتخب االوملبي خطأ فادححمرتف سوري: الدوري العراقي املمتاز لـم يصل لالحرتافية

كش�ف فريدي ناف�اس والد الح�ارس الكوس�تاريكي كيلور 
نافس أن نجله يش�عر بالسعادة لتواجده يف ريال مدريد رغم 
أنه ال يلعب بشكل أسايس يف بطولتي الدوري األسباني ودوري 

أبطال أوروبا نظرا لوجود املخرضم ايكر كاسياس. 
وكانت بعض وس�ائل اإلعالم اإللكرتونية قد تكهنت قبل أيام 
أن الع�ب منتخب كوس�تاريكا الدويل غ�ري راض عن تواجده 

بالنادي امللكي ويرغب يف الرحيل عنه. 
وقال والد نافاس يف ترصيحات لصحيفة "الناس�يون": "كل 
م�ا يتحدثون عنه هو مح�ض كذب .. كيل�ور أخربني أنه لن 
يرح�ل عن ري�ال مدري�د .. إنه س�عيد للغاية .. إنه ش�خص 

مقات�ل ويحب العم�ل". وانضم الحارس الكوس�تاريكي 
إىل صفوف ريال مدريد يف العام املايض بعد مش�اركته 

املتمي�زة مع منتخب ب�الده يف بطولة كأس العالم 
بالربازيل. وش�ارك ناف�اس يف بطولة كأس ملك 

أس�بانيا بصفة أساسية، قبل أن يخرج ريال 
مدري�د من دور الس�تة عرش عىل يد جاره 

أتلتيكو مدريد. 
واختتم وال�د الالعب قائال: "إنه يعرف أن 
علي�ه أن يقاتل من أجل الف�وز بمكان يف 

التش�كيلة األساسية وهو األمر الذي يتقبله 
بص�در رح�ب .. بعض وس�ائل اإلع�الم ترغب يف 

التشكيك يف قدراته ولكنه يتمتع بالقوة".

 
أشاد جوردان هندرسون العب ليفربول 
بأداء الفريق أمام توتنهام يوم الثالثاء، 
ال�دوري  بطول�ة  منافس�ات  ضم�ن 
اإلنجليزي املمتاز. جوردان هندرس�ون 
رصح لقناة BT س�بورت قائالً: "دائماً 
نش�عر بأننا يمكننا الفوز عىل أي أحد، 
لو واصلنا اللعب بنفس تلك الطريقة." 

وأض�اف: "لدين�ا العدي�د م�ن الالعبني 
الرائعني هنا، لذا علين�ا مواصلة العمل 
الش�اق بالتدريب�ات، والحص�ول ع�ىل 
بعض النتائج اإليجابية كما هو الحال." 
وتابع: "لقد حصلن�ا عىل بعض الزخم 
، ولق�د انجزنا بع�ض األم�ور الرائعة، 
وأنه�ى  جي�دة."  ش�خصية  وأظهرن�ا 
حديثه قائالً: "ماري�و بالوتييل؟ متأكد 
بأنه س�يكون مبتسماً يف غرف املالبس، 

عندما ش�ارك ق�ام بعم�ل جيد، 
وأح�رز ه�دف اقتن�ص للفريق 

ثالث نقاط هامة." 
يذك�ر أن ن�ادي ليفرب�ول يحتل 
املركز السابع برصيد 42 نقطة، 
عقب الفوز عىل توتنهام بنتيجة 
3-2 الثالث�اء، ضمن منافس�ات 

بطول�ة الدوري اإلنجلي�زي املمتاز 
املوسم الحايل.

 
أكد املدير الفني لنادي نفط الجنوب العراقي عماد عودة عن 

ان الفوز يف الوقت الراهن اهم بكثري من املستوى الفني. 
واك�د عودة  ل  ان الفوز الذي تحق�ق عىل نادي املصايف عىل 
ملعب�ه وامام جمهوره يف العاصم�ة العراقية بغداد لم يكن 
س�هال بس�بب قوة فريق املصايف ومحاولته للهروب من قاع 

املجموعة االوىل من الدوري املمتاز العراقي".
 وق�ال " نادي نفط الجنوب وبفض�ل تعاون الهيئة االدارية 
والجهازي�ن االداري والفن�ي والالعب�ني تمك�ن م�ن اعتالء 
ص�دارة ال�دوري بالرغم م�ن تواجد فرق تتف�وق علينا من 
ناحي�ة التاري�خ والعراقة وحج�م االنج�ازات الكروية ومن 
قبيل ال�زوراء والقوة الجوية واربيل".وش�دد العب املنتخب 
الوطني العراقي س�ابقا ع�ىل ان "الدوري العراقي املوس�م 
الح�ايل مر بالكثري م�ن املش�اكل االدارية واملطب�ات الفنية 

السيما فيما يتعلق بمواعيد املباريات واماكن اقامتها , االمر 
الذي كان�ت تداعياته خط�رية عىل ال�دوري العراقي املمتاز 

برمته". واس�تغرب العب املنتخ�ب الوطني يف 
نهائيات كاس العالم للشباب يف االرجنتني 

صيف الع�ام2001 من " ظاهرة 
ملباري�ات  املتك�رر  التاجي�ل 
ال�دوري العراقي , املوضوع 
ال�ذي اس�هم اىل حدم�ا يف 
املنافسة وبالتايل  قتل روح 
غي�اب االث�ارة والتش�ويق 

عن مباريات الدوري".
ان عم�اد ع�ودة  يذك�ر   
مثل اندية امليناء والزوراء 

ودهوك نف�ط الجنوب عىل 
الصعيد املحيل.

 
هاجم اإلعالم الريايض اإلسباني بشكل، خاص 
والعامل�ي بصورة أكرب، النجم ال�دويل الربتغايل 
كريس�تيانو رونال�دو بع�د احتفاله عش�ية 
الس�بت املنقيض بعيد ميالده دون أي اعتبار 
للهزيمة التي تلقاه�ا الفريق آنذاك برباعية 
نظيف�ة. ولم يكن يتوقع النج�م الربتغايل أن 
يتلق�ى الدعم ض�د هذه االنتق�ادات الكبرية 
من العبني خص�وم، فعىل النهج الذي س�ار 

عليه أبيدال النجم الربش�لوني األسبق، قدم خافيري 
ماسكريانو مدافع نادي برشلونة دعمه لكريستيانو 
رونالدو. وتحدث ماس�كريانو حول قضية رونالدو 
إلذاعة راك 1 الكاتلونية وقال: "كل شخص له الحق 
بأن يعيش كما يحب وبالطبع لست يف صدد أن أقول 

لكل العب ما يفعله، بالنهاية كريستيانو رونالدو 
أو اي الع�ب يعد أحد أفراد مجتم�ع وله الحق يف 

أن يعيش حياته الطبيعية كما يش�اء، وال أظن 
أن ما قام به يس�تحق كل هذه الضجة." وأكد 
خافيري يف حديثه لإلذاعة الكاتلونية بعيداً عن 

رونالدو ان برش�لونة يعيش حالي�اً فرتة طيبة بعد 
تريض ال الجماه�ري وال العاملني فرتة ل�م تكن 

إىل  مش�رياً  الفري�ق  يف 
أن ه�ذه هي كرة 
تش�هد  الق�دم 
فرتات متقبلة 

يف املستوى.

 
اعرب  العب دويل سابق ومدرب كروي عن عدم رضاه عىل العملية التي 
اتبعته�ا لجنة املنتخبات الوطنية يف تس�مية االجه�زة الفنية ملنتخبي 
الشباب واالوملبي,عاداً هذه التسمية اهانة الغلب املدربني العاملني 

يف اروقة الدوري العراقي املمتاز والكفاءات التدريبية.
وقال الدويل السابق يونس عبد عيل: ان"العملية التي تم اختيار 
االسماء التدريبية للمنتخبات الوطنية من خاللها تثري العديد 
من عالمات االس�تفهام يف ظل تسمية عدد من املدربني من 

غ�ري العامل�ني ضمن اندية ال�دوري املمت�از االمر الذي 
يجعلنا امام حقيقة مفادها ادخال عملية املجامالت 

يف تلك التسميات.
واوضح ان" الس�ؤال االهم الذي يجب ان يطرح 

حالي�اً ع�ىل لجنة املنتخب�ات الوطني�ة واتحاد 
الك�رة ه�و كيفي�ة تس�مية املدرب�ني ضم�ن 
االجهزة الفنية للمنتخب�ات الوطنية والبعض 
منهم ال يمتلكون اص�اًل عمل يف الدوري املحيل 
املح�ك الحقيقي الختيار الالعب�ني تمهيداً للزج 

بهم بصفوف املنتخبات الوطنية.
واش�ار ان"التس�مية األخرية  للطواق�م التدريبي 

ملنتخب�ي الش�باب واالوملب�ي تمث�ل اهان�ة لجميع 
املدرب�ني العامل�ني ضمن الطواق�م التدريبية 
الندية الدوري املمتاز السباب تتعلق بمصادرة 
مجهوداتهم م�ع فرقهم يف املس�ابقة وتاليش 
أدواره�م ام�ام اللج�ان املختصة يف 

اتحاد الكرة.

نافاس لن يرحل عن ريال مدريد

هندرسون: ليفربول ال خيشى أحد

عامد عودة مدرب نفط اجلنوب : الفوز اهم من األداء

ماسكريانو يدافع عن كريستيانو رونالدو

يونس عبد عيل: التسميات التدريبية االخرية 
إهانة ملدريب الكرة العراقية
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امليزان

البصل.. ال بكاء بعد اليوم

حمكمة متنع كلبًا من النباح
أص�درت محكم�ة يف كرواتيا حكم�ا مثريا 
للجدل، يقيض بمنع كلب صغري من النباح 
لي�ا، وبتغري�م صاحب�ه إذا خال�ف الكلب 
ذلك.وص�در الحكم عقب ش�كوى تقدمت 
به�ا س�يدة كرواتية ضد كل�ب يدعى ميدو 
وصاحبه أنطون سيمنوفيتش الذي يقطن 
باملن�زل املجاور له�ا ، اتهمت فيه�ا الكلب 

باإلرضار بصحتها بسبب نباحه املستمر.
ورغم أن س�يمنوفيتش دافع عن كلبه ذي 
األع�وام الثاث�ة، مؤك�دا أنه ينبح بش�كل 
طبيع�ي مث�ل كل ال�كاب، إال ان املحكم�ة 

أصدرت حكمها لصالح الجارة.
ويل�زم الحكم ميدو بالبق�اء داخل حظرية 

م�ن الثامن�ة لي�ا حت�ى الثامن�ة صباحا، 
وبتغري�م س�يمنوفيتش مبلغ�ا يتجاوز 3 
آالف دوالر، يف ح�ال اس�تمر الكلب بالنباح 

خال الليل.
وأث�ارت قضي�ة مي�دو ج�دال واس�عا عرب 
وس�ائل التواصل االجتماع�ي، إذ انضم 30 
ألف ش�خص لصفحة عىل موقع فيس�بوك 

تدافع عن ميدو، و«حقه يف النباح«.
كما أعرب كثريون ممن يمتلكون كابا عن 

تضامنهم مع سيمنوفيتش.
وينتظر الطرفان الحكم النهائي يف القضية، 
ال�ذي م�ن املتوق�ع أن تص�دره محكمة يف 

مدينة بوال الكرواتية.

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن اللواح�م الصغرية مث�ل الثعالب 

والهررة الوحشية 
هي حيوانات صحراوية بلدية )موجودة أصاً 

يف الصحراء( أما 
ابن آوى والفه�ود الصيادة فهم يعتربون زوار 

عرضيون ال 
يغام�رون يف دخ�ول الصح�راء إال بحث�اً ع�ن 

فريسة. وتعيش هذه 
الحيوان�ات عموماً يف الس�فناء األق�ل قحولة 

حيث تتوفر 
فريستها الطبيعية كالغزال مثاً. 

ه�ل تعلم أن األفعى املجلج�ة )ذات األجراس( 
تعيش يف صحاري 

أمريكا وسهولها. وهي تصطاد القوارض بعد 
أن تحدد موقعها 

بواسطة أعضاء حساس�ة للحرارة واقعة بني 
العينني واملنخرين 

تكشف التغريات يف حرارة جسم الفريسة.

ال ب�كاء وال رائحة كريهة بعد اليوم. 
فقد تمكن مزارعون بريطانيون من 
إنتاج بص�ل »حلو« املذاق ال يس�بب 
دموع�ا وال رائحة كريه�ة بالفم بعد 

عقدين من التحسينات. 
وهذا النوع الجديد من البصل األحمر 
الل�ون ال ل�ذع في�ه، حي�ث أصبحت 
نكهت�ه أضعف والرائح�ة التي تصل 
إىل األنف عند تقطيع�ه أقل؛ ونتيجة 

لذل�ك ف�إن الكربيت املهي�ج املوجود 
يف البص�ل من غري املرج�ح أن يدمع 
العين�ني. يش�ار إىل أن البص�ل الحلو 
يعترب من املقادير األساسية للسلطة 
الخرضاء ولتزيني األطباق الجانبية، 
وقد أنت�ج البصل األحمر للمرة األوىل 
يف بريطاني�ا يف بداي�ة التس�عينيات 
لكن�ه يش�كل اآلن نس�بة 20% م�ن 

مبيعات البصل فيها.

ال ت�ورط نفس�ك يف عاق�ة م�ع أش�خاص ال 
تعرفه�م جي�دا كي ال تج�د نفس�ك يف النهاية 
متورط�ا يف العديد م�ن املش�اكل. ربما يكون 
لدي�ك لقاء مهم مع صديقك الليلة وس�يعرفك 
من خاله عىل ش�خص جديد وقد يتس�بب يف 

حدوث تحول يف حياتك. 

هن�اك فرق كبري بني أن تكون ش�خصا لطيفا 
وأن تكون شخصا عطوفا فالشخص اللطيف 
دائما يحاول أن يكس�ب ود الناس ويحوز عىل 
حبهم أما الش�خص العطوف فهو من يحاول 
أن يت�رف بالطريق�ة األفضل ل�ه ولآلخرين 

مهما كانت الظروف أو املواقف.

إذا أردت أن تق�دم ع�ىل خط�وة جدي�دة ف�ا بد أن 
تج�اوب عىل الكثري من األس�ئلة وأهمه�ا أن تعرف 
م�دى رغبتك يف اإلقدام عىل ه�ذه الخطوة وهل أنت 
مس�تعد بالفعل أم أنك تراوغ لتربر رغبتك يف االقدام 
عليها تواجهك أكثر من مشكلة بسبب األعطال التي 

تحدث يف بعض األجهزة التكنولوجية الحديثة.

اسأل نفسك أوال هل هذا الشخص فعا يحتاج 
إىل املساعدة أم أنه يمكنه مساعدة نفسه وفقط 
يرغ�ب يف اس�تغالك؟ تع�رف عىل ش�خصيات 
جديدة ووثق عاقتك بأصدقائك القدامى. تمتلك 
ميزة بعد النظر واالعتدال يف األمور.تتأجل اليوم 

رحلة ما خططت لها منذ أيام 

إذا ح�دث ووقع�ت يف الف�خ ملرة مع ش�خص 
مع�ني فعلي�ك أن تس�تفيد من ه�ذه التجربة 
وتكون أكث�ر حرصا عندما تتعامل معه. ليس 
لدي�ك من الجاذبية ما يلفت إليك انتباه الناس 
ولكنهم قد ينجذبون إىل عقلك بغض النظر عن 

مظهرك. 

ربم�ا يك�ون هناك م�ن يحت�اج إليك ولكن�ه خجول 
لدرجة أنه ال يستطيع أن يطلب منك املساعدة بطريق 
مب�ارش، فا بد أن تكون حساس�ا عندما تتعامل مع 
مثل هذه الش�خصيات وتقدم لهم املساعدة دون أن 
تش�عرهم بوجودك. ربما تكتشف ان هناك أعطاال يف 

بعض اآلالت واملعدات املوجودة يف منزلك. 

تش�عر أن الجانب العاطفي من حياتك قد عاد 
إليه االنتعاش وأنك عىل وشك الدخول يف عاقة 
عاطفية مثمرة مع الش�خص الذي كنت تفكر 
يف االرتب�اط به وهذا ألنك تش�عر يف هذه فرتة 

بحاجتك إىل الدفء األرسي والجو العائيل. 
 

ال تس�مح للفرصة تمر دون أن تس�تفيد منها 
كي ال تش�عر فيم�ا بعد بالندم. فك�ر الليلة يف 
مش�اهدة فيلم م�ن األفام الكاس�يكية التي 
تفضلها. أنت شخصية غامضة وهذا ما يجعل 
اآلخرين يش�عرون بالغيظ منك.إذا عاكس�تك 

األمور يف بعض املهام.

ال تعرب عن مش�اعرك بطريقة تتسبب يف جرح 
مشاعر اآلخرين واخرت طريقة مهذبة للتعامل 

معهم. 
االنطباع�ات األوىل تدوم ولكن ينبغي أال تحكم 
عىل الناس من أول احتكاك لك معهم. ال ترتدد 

كثريا كي ال تضيع الفرص من بني يديك.

إذا أردت أن تحسن وضعك املايل فا بد أن تطور 
من نفس�ك. كن حريصا وال تلعب بالنار حتى 
ال تحرق�ك. تمتلك الفطنة وال�ذكاء وال تكتفي 
بم�ا تحقق�ه ب�ل تس�عى لألفضل دوم�ا. كن 
رقيقا عندما تتعامل مع الناس كي ال تجعلهم 

ينفرون منك ويتجنبون التعامل معك.

التعامل مع الزماء بصدق وش�فافية يمنحك 
مزي�دا من املصداقية، فتكس�ب ثق�ة الجميع 
من دون استثناء. ما كنت تتوقعه من الرشيك 
لن يتحقق، لذا س�تكون مضطرا إىل مضاعفة 
جهودك. ما قمت به ال يكفي الس�تعادة وزنك 

الطبيعي.

امنح نفسك مساحة كافية للتعبري عن نفسك دون 
أن تج�رح مش�اعر اآلخرين أو تتع�دى عىل آرائهم 
بطريق�ة س�خيفة. إذا كنت تش�عر الليل�ة بطاقة 
غريب�ة تتملكك فلماذا ال تفكر يف أن تس�تعد للقاء 
نصفك اآلخ�ر بمفاجأة سارة؟تش�عر بالطمأنينة 

وهذا يساعدك عىل تنظيم عملك عىل نحو أفضل.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

روسيا يف حرب مع التكنلوجيا
دعا وزير االتص�االت الرويس، نيكوالي 
نيكيف�روف، إلنه�اء االحت�كار يف دنيا 
تكنولوجي�ا املعلوم�ات ح�ول العال�م، 
معربا يف نفس الوق�ت عن دعمه لنرش 
ألنظمة تش�غيل محمولة مثل »تايزن« 
و »س�يلفش« ليكون�ا بديل�ني لنظامي 
نيكيفروف  و«iOS«.وق�ام  »أندروي�د« 
بكتابة العديد من التغريدات بخصوص 
هذا الشأن أثناء حضوره أحد املؤتمرات 
نهاي�ة األس�بوع، أك�د يف إحداه�ا أن�ه 

النظام�ني  إىل  لاتج�اه  املطوري�ن  س�يدعو 
الجديدي�ن )تايزن وس�يلفش( إلنهاء الهيمنة 
األمريكي�ة عىل منص�ات التش�غيل املحمولة.

وكش�فت أرقام مؤسس�ة غارتن�ر مؤخرا عن 
 »iOS»س�يطرة شبه كاملة لنظامي أندرويد و
)املتواج�د ع�ىل أجهزة أب�ل املحمول�ة آيفون 
وآيب�اد(، حيث يمتل�ك النظام�ان حصة %96 

م�ن إجم�ايل س�وق منصات تش�غيل 
األجهزة املحمول�ة )يف الربع الثالث من 
2014(.وكان�ت رشكة سامس�ونغ قد 
بدأت الرتويج لنظامها الخاص مفتوح 
املصدر »تايزن« يف اآلونة األخرية، حيث 
قامت الشهر املايض بإطاق أول جهاز 
يعمل بهذا النظام.أما نظام »سيلفش«، 
ال�ذي لم يصب�ح مفتوح املص�در بعد، 
فهو من إنتاج رشكة »Jolla« الفنلندية 
ويمثل امتدادا مل�رشوع »مي غو«، وقد 
ج�رى بالفع�ل إط�اق أول هاتف يعم�ل بهذا 
النظ�ام بنهاية العام امل�ايض، والرشكة بصدد 

إنتاج حاسب لوحي يعمل به أيضا.

نـصـيـحـة عـامـة
املستقبل العراقي/رشا اخلفاجي  

نصيح�ة مجاني�ة ل�كل ام�رأة مقبلة عىل 
مرشوع حي�اة .. تزوجيه يقرأ..س�يحملك 
مع�ه اينما يذهب س�يقرأ صفحات انوثتك 
بتمع�ن وصدقيني الن�ه يقرا ل�ن يمل من 
اعادة ترتيلك ألكثر م�ن عمر ..تجنبي ذلك 
ال�ذي اعتزل عوالم الكتب فأنه لن يحس�ن 
معاملتك .. ستعيش�ني مع�ه ضمن نطاقه 
ه�و.. محيط�ه املأط�ر بعالم واح�د البيت 
العمل واالطفال ..ستمر عليكما ليايل يجف 
فيه�ا الحدي�ث س�تصابني بحم�ى الكأبة 
..ويف الش�تاء ال ترتجي من�ه ان يروي عىل 
مسامعك حكاية دافئة .ال تتأميل منه يشء 

فانه ال يقرأ..تزوجيه يقرأ س�يهرب بك كل 
يوم لكون جديد سيحملك عىل بساط عاء 
الدي�ن يحل�ق بأحامك عاليا ..س�يطري بك 
فوق) الرشق املتوسط( مرورا بأزقة )خان 
الخلي�يل ( س�تتجوالن يف ازقتها س�يحكي 
لك اش�هى القص�ص عن اهله�ا وبطريقه 
س�يعرفك ع�ىل )اوالد حارتنا(.. س�يتلوك 
يف ان�اء اليل وطرف النهار س�يحدثك عن) 
قواع�د العش�ق االربعني ( ليص�ل معك اىل 
نتيجة ان اوىل قواعد العش�ق انه ال يخضع 
لقاعدة ..وكتعبري عن حبه عند اوىل مناسبة 
س�يحجز لك مقعد يف الص�ف االول لكربى 
مرسحي�ات شكسبري..س�يمدجك ويحبك 

كعش�ق عطيل لحبيبته ديدمونة ..سريفع 
يديه عىل صدره قس�ما ان حبك سيعيش 
يف ف�ؤاده )ملئ�ه عام م�ن ...( سيجلس�ك 
ع�ىل ع�رش ك�رسى ويبوئ�ك ملك�ة عىل 
سبأ ..س�ياعب اناملك س�يتذوق كلماتك 
وعط�ورك والن�ه يقرأ س�يبتاع ل�ك اجمل 
الثياب هامسا )االسود يليق بك ( فتتيهان 
يف )ف�وىض الحواس( وتيمنن�ا بنزار وعىل 
س�بيل الجمال سيس�مي ابنتك )لوليتا (.. 
ويف الصباحات املمطرة س�يطالع فنجانك 
فيق�را حظ�ك )ببقاي�ا القه�وة ( فيع�دك 
برحلة لبلدان )س�اق البامبو ( هناك حيث 

سرتقصني معه رقصة )زوربا (.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – مدينة يف الواليات املتحدة األمريكية 
–

 2 – فيلم لفريد األطرش –
 3 – لفظة هجاء – أسم علم مؤنث –

 4 – من الحبوب – مرض –
 5 – دولة عربية –

 6 – ينهم�ر من العي�ون – دولة عربية 

–
 7 – أول من دعى نفسه فيلسوفاً –

 8 – عكسها ملكي – من أسماء األسد 
– عامة موسيقية –

 9 – مدين�ة أمريكي�ة ش�هرية بمياها 
املعدنية .

1 – أسم سابق لكينشاسا –
 2 – مماثان – عكسها أحد اإلتجاهات 

السياسية –
 3 – إحدى الحواس – أرسل –

 4 – رتبة دينية مسيحية – ندم –
 5 – أحصل »مجزومة« – األحمق –

 6 – يقال }صات و ..... { – أس�م بطل 
لعبة رياضية سابق –

 7 – متفجرة – أضاء –
ث�م  للحم�ل – مماث�ان  8 – صف�ة   

مماثلني –
 9 – عائلة رسام لبناني راحل .

سـودوكـو

مقادير الوصفة
1كوب جبن ايمانتل او بارميزان مربوش ناعم

الحشو
1كوب جبن فيتا

ملعقة كبرية فلفل اخرض، مفروم ناعم
ملعقة كبرية طماطم، مفروم ناعم

1ملعقة كبرية شبت مفروم
1ملعقة كبرية زيت زيتون

طريقة التحضري
1. احرضي فنجان قهوة او كوب صغري.

مانع�ة  بطبق�ة  مبطن�ة  مق�اة  اح�رضي   .2
لإللتصاق.

3. خ�ذي حوايل 2 ملعقة كبرية م�ن الجبن، انثريه 
عىل وس�ط املق�اة بحي�ث يصب�ح مث�ل القرص 

الرقيق.
4. س�خني ع�ىل نار متوس�طة اىل ان تب�دأ الجبنة 
بالذوب�ان ويصبح لدي�ك قرص من الجب�ن، وتبدأ 

األطراف تصبح ذهبية اللون.
5. باس�تعمال س�كني عريضة انقيل قرص الجبن 
ومب�ارشة ضعيه عىل الفنج�ان او الكوب املقلوب، 
باستعمال فوطة املطبخ اضغطي قليا عىل قرص 

الجبن ليأخذ شكل الكوب.
6. اتركي القرص لثواني بس�يطة اىل ان يتماس�ك 

وهو عىل الكوب.
7. انق�يل القرص اىل طب�ق، اتركيه ليربد تماما. ثم 

املئية بالحشو وقدميه مع الخبز املحمص.
8. الحش�و: يف طبق صغري ضع�ي الجبن، الفلفل، 
الطماط�م، الش�بت والزي�ت، قلب�ي بالش�وكة اىل 
ان تتفت�ت الجب�ن وتختلط. وزعيه�ا عىل كؤوس 

الجبن.
نصائح

•يمكن�ك التحك�م بحج�م وقي�اس ق�رص الجبن 
حسب كمية الجبن التي تضعيها يف املقاة.

•األق�راص تتماس�ك برسعة ويج�ب وضعها عىل 
الكوب املقلوب وهي ساخنة.

•يجب ان يكون الجبن املستعمل مربوش ناعم.
•يفض�ل اس�تعمال الجب�ن مب�ارشة م�ن الثاجة 
ليس�هل توزيع�ه ع�ىل ش�كل طبقة رقيق�ة فوق 
املق�اة، الجبن الل�ني يلتصق ببعض�ه وقد يصبح 

القرص غري منتظم الشكل.

كؤوس اجلبن

معلومات  عامة
فوائد الفول »الباقالء«

الفول نوع نبات�ي من الفصيلة البقولية.تعترب 
منطقة آس�يا الوس�طى مركز النشوء األصيل 

للفول .
عرف الفول منذ أي�ام الفراعنة ويعترب مصدراً 
بدي�ًا للربوت�ني. يس�تعمل كث�رًيا يف املطب�خ 
العربي، ويعترب األكلة الش�عبية األوىل يف مر، 

حيث يؤكل يومياً وخاصة كوجبة إفطار 
أهم فوائد الفول:

1 –  الفول يساعد عىل انقاص الوزن.
2 – يق�اوم التوت�ر واإلجه�اد ال�ذي يمك�ن أن 

يصيب اإلنسان من التمرينات او العمل الشاق 
نظرا ألنه غني بالسعرات الحرارية .

3 – مفي�د جدا للقلب واألوعي�ة الدموية حيث 
أنه يحافظ عىل مستوى الكولسرتول يف الدم .

4 – يق�اوم أم�راض الرسط�ان وخاص�ة التي 
تصي�ب الف�م نظ�را إلحتوائ�ه ع�ىل مركب�ات 

كيماوية .
5 – يحافظ عىل مستوى السكر يف الدم .

6 – يعمل عىل خفض ضغط الدم لدى السيدات 
وخاصة يف مرحلة سن اليأس .
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ليش املعاتب كلف..؟
مس���احة لل���رأي

غيالن

ملاذا نكتب؟!
مس���احة لل���رأي 

 عندما فقدنا كل األش�ياء، ولم يبقى لنا س�وى باقي 
من كرامة اإلنسان العربي املهزوم ، املتقهقر أمام طغاة 
الع�ر ،املتقوق�ع يف ه�دف واح�د جمعته علي�ه موائد 
الب�ؤس والبح�ث عن لقم�ة العيش ،عندما ل�م يبقى لنا 
س�وى بقايا أقالم  صعب ع�ى الطغاة اعتقاله�ا،  بدأنا 
نكتب حتى نمنح لألشياء هويتها،لتعرية ما أصابنا من 
خ�راب وما لحقنا من فواجع وماينتظرنا يف الغد . نكتب 
كتابه منش�غلة بالهم اإلنساني ألننا النريد ولن نقبل أن 

تلوث أقالمنا بالزيف حتى تزين القباحة اوتسوقها .
ولهذا نق�ول ان الذين يس�تخدمون الكلمة كوس�يلة 
للتخاط�ب وأس�لوب للتفاه�م وأداة توصي�ل عليهم ان 
اليزينوا القباحة ويصمتون عن جوع الجياع ،ويغتالون 
الحقائق، فهي سالح ذو حدين ان لم يحسنوا استخدامه 

ارتد عليهم ونال منهم ان لم يكن اليوم فغدا .
فالكلم�ات أش�به بوجب�ات الطع�ام متنوع�ة ،فيها 
ماترغبه وتحبه وفيه�ا ماالتطيقة فبعضها كثري املرارة 
او امللوح�ة أو فاقد الطعم حتى، وبعضه�ا طيب املذاق، 
يجعل�ك تقبل عليه وتطلب املزيد ..بعضها تذاق ، تش�م ، 
والاحد يقرؤها ، وبعضها أذا قيلت تأكل قائلها ، وبعضها 

أشبه بالحجارة الثقيلة تهبط فتدمر وتخرب.
وعلي�ه أقول الي�وم ،كتبن�ا وكتبنا ألنفس�نا ،ألمانينا 
،لحلمن�ا املهاجر، ألوجاع أمة لهموم ومش�اغل وألحالم 
غ�دت، وأحالم مقبل�ة، كتبنا لرسب الحم�ام املهجر من 
الب�الد وملواكب الش�هداء، ولكل موؤد وم�وؤدة ال تعرف 
مل�اذا قتلت، كتبنا لربكان ال�دم  ولنهر الدموع الذي يأبى 
الرحي�ل، كتبنا للياس�مني والفرات ، كتبن�ا لدولة  باتت 
دولت�ان، كتبنا لوطن ل�م يعد ككل  األوط�ان، كتبنا عن 
الج�وع والحرمان ،ورد الجميل والخذالن، كتبنا للعروبة 
الغافية عى قنوات الص�دور العارية ،كتبنا لزعماء دول 
تس�قط زعامته�م عى ش�فة من ص�در غاني�ة ،غربية 
الجنس�ية يهودية االنتماء ،تجي�د العبث واللهو و الغناء 
،هديته�ا جنة غناء من دم الش�عب وثروات�ه املرسوقة، 
كتبنا عن وحدة الديانات ورسالتها السمحاء ، كتبنا عن 
اإلره�اب الذي يرتدي اكثرمن ث�وب وقناع ، وما يحاك يف 
رسادي�ب الخيانة وقلة الوجدان وع�ن املؤامرات الكونية 
،وعندما لم يسمعنا أحد استمعنا ألنفسنا بصمت،حفظنا 
ال�درس لن ينت�ر يوماً  من يحارب ش�عب، هكذا كتب 
التاريخ ، كتبنا بأن ثمن الحرية صعب، لكنها ،أتية مهما 
طال الدرب، كتبنا يحيا اإلنس�ان ، يحيا اإلنسان فهو من 

يشكل يومه وغده.

كتبت تح�ت هذا العنوان يف جريدة العالم قبل س�نتني كما تتيح يل 
الذاك�رة وأكت�ب تحته اآلن يف جريدة املس�تقبل العراقي ، ليس لتوحيد 
هاجس الجريدتني يف هذا التش�ظي العراقي املبني، بل ألن العتب يمثل 
أحد مسالك املحبة ومحاولة لرتميم ما قوض منها، هناك مساحة بني 
موضوع األمس واليوم أس�تطيع وصفها باملساحة الشكلية فعقارب 
الس�اعة تدور وس�اعتنا العراقية رغم انها تدور لكن املراوحة صفتها 
الدامغة،لذا أجد يف مطلع ه�ذه األغنية مفتاحاً للولوج إىل عالم العتب 

العراقي الباهظ التكاليف .
نع�رف » ال�وزراء والن�واب واملتابع وأن�ا« بأن املعارض�ة العراقية 
للنظام املقبور استندت يف ايصال رسالتها إىل العالم عى ضفتني أولهما 
الش�هداء الذي�ن لو وزعن�ا صورهم ع�ى الخارطة العراقي�ة ألحتجنا 
إىل اس�تعارة اراض م�ن دول الج�وار، وثانيهما الس�جناء الذين ذاقوا 
مرارة الزنازين ورغم ذلك تس�مر األمل بالخالص من الدكتاتورية عى 
مالمحهم، الشهداء لم يتلق ذووهم مستحقاتهم بشكل يسري بل مروا 
برسداب البريوقراطية والفس�اد وهم يحملون يف اعماقهم صور الذين 
أوصل�وا العمائم واألفندية إىل س�دة الحكم،أما حال الس�جناء فحدث 
وال ح�رج فمن لجنة خاصة إىل لجن�ة خاصة »وجيب ليل وخذ عتابه« 
واملعامل�ة الورقية تارة يهددها الضياع ومرة أخرى ايقاف اللجان من 
العمل، فهل كان أمل س�كان الضفتني من الشهداء والسجناء ضعيفاً 
عند سالطني الراهن العراقي،أال يحق لنا أن نعاتب السلطتني التنفيذية 
والترشيعية ملنح الشهداء حقوقهم الثقافية وبالتساوي ومنح ذويهم 
حقوقه�م املعنوي�ة كاملة وم�ن غري م�رور برسادي�ب البريوقراطية 
والفس�اد، وهذا ينطبق عى السجناء ايضاً مع اختالفات يف األجراءات 
القانونية التي يأمل الس�جناء دقتها وع�دم مرورها يف دهاليز يصبح 
فيه�ا املزور أرف�ع درجة م�ن الس�جني أو املعتق�ل الحقيقي..وليش 

املعاتب كلف؟.
ش�هداء س�بايكر وش�هداء الحش�د الش�عبي وبعيداً عن اجراءات 
التحقيق يف الكيفية التي حدثت فيها مجزرة سبايكر ومن قام بتجسيد 
املجزرة فعالً، تقع عى عاتق السلطات املعنية انجاز معامالت التقاعد 
م�ن خالل مم�رات خالية من األذالل ال�ذي يتعمد بع�ض املتنفذين يف 
الدوائر املعنية ممارس�ته عى ذوي الشهداء يف سبايكر وكذلك شهداء 
الحش�د الش�عبي، وال ب�د م�ن إبع�اد الش�هداء من محطات الش�حن 
الطائف�ي فه�م أبناء العراق وتوس�دوا الرتاب الوطن�ي  دفاعاً عنه وال 

يمكن سحبهم إىل مواقع الرذيلة الطائفية.
إذا كثر الكذب يف الوعود ففي ذلك داللة عى انهيار القيم خصوصاً 
إذا تمت ممارس�ة الكذب جماعياً وأقصد مايمارسه النواب يف كافرتيا 
املجل�س ويف دواوينه�م ومكاتبهم وما يمارس�ه ال�وزراء يف نرشاتهم 
األخبارية ونرشة وزي�ر الكهرب����اء انموذجاً فاضحاً عى ذلك، ففي 
واح�دة من أخط�ر تهدي�دات الكذب هو منع األوكس�جني ع�ن دائرة 
التفاعل ب�ني املواطن والنائب وبني املواطن والس�لطة التنفيذية وبني 
النائب والوزير أيضاً رغم اشرتاكهما يف صناعة البؤس العراقي الراهن 

»وليش املعاتب كلف« ..؟  فؤاد حسونكـاريكـاتـير

رشا الحسين 

الميناء الجاف – المحطة اللوجيستية.. اول مشروع من نوعه في العراق

وزير النقل يفتتح مروع لوجستي اسرتاتيجي يف ام قرص لركة غلفتينر االمارتية 
افتتح وزير النقل باقر الزبيدي 
التشغيل الفعيل ملرشوع امليناء 
الج�اف »املحطة اللوجس�تية 
يف ام ق�ر« وال�ذي يتضم�ن 
والتربي�د  البضائ�ع  مخ�ازن 
الس�ياج  ش�مال  العمالق�ة 
االمن�ي مليناء ام ق�ر والتي 
غلفتين�ر  رشك�ة  انش�ئتها 
تش�غيل  بعق�د  االماراتي�ة 
مش�رتك مع املوان�ئ العراقية 
البحري�ة يف  املوان�ئ  لتس�اند 
خزن الحاويات واملواد املربدة 
وانجاز كاف�ة االجراءات التي 
تم�ر به�ا البضاع�ة القادمة 
للعراق من خالل توفري مكاتب 

للموان�ئ  الس�اندة  للجه�ات 
لالخراج الكمركي للبضائع. 

وشارك باالفتتاح املدير االقليمي لرشكة 
غلفتين�ر ابراهي�م رسح�ان وع�دد من 
امل�دراء العاميني ضمن تش�كيالت وزير 

النقل. 
واثن�ى الوزي�ر ع�ى فخام�ة البناي�ات 
واملخازن واملنشآت وحجم العمل الكبري 
واعتربه مرشوعا اقتصاديا س�رتاتيجيا 

ومهما.
ام�ا املدي�ر االقليم�ي لرشك�ة غلفتينر 
ابراهيم رسحان فقال بأن اهمية مرشوع 
املحط�ة اللوجس�تية يف ام ق�ر يكمن 
بانه الن�واة االساس�ية مل�رشوع القناة 

الجافة وسيسهم بالدعم اللوجستي 
للمشاريع االسرتاتيجية يف العراق 
مثل املشاريع النفطية واالسكان 

واعادة االعمار.  
ةاملردود االقتص�ادي املبارش لهذا 
املرشوع عى عموم العراق يكمن 
بأنه أح�د العنارص األساس�ية يف 
امل�رشوع الرائ�د للقن�اة الجاف�ة 
والذي يتألف من مجموعة عنارص 
اللوجس�تية  املحط�ات  أبرزه�ا 
الجافة  وذلك لربط اسيا والخليج 
بأوروبا عرب العراق مما سيجعله 
املوقع االسرتاتيجي لنقل البضائع 

والحاويات يف العالم.
إن امل�ردود االقتص�ادي املب�ارش ال�ذي 
يحققه املرشوع ملحافظة البرة يكمن 
يف عدة أمور أبرزها جعل البرة البوابة 
اإلساس�ية ملرشوع القن�اة الجافة ملرور 
البضائ�ع عربه�ا اىل أوروب�ا، وتطوي�ر 
دوره�ا لتصبح أبرز مركز لوجس�تي يف 
منطقة الخليج مما س�ينتج عنه ارتفاع 
ضخ�م يف حج�م البضائ�ع ال�واردة عرب 
املوانىء البحرية العراقية. والجانب االخر 
يك�ون عرب تطوي�ر وتعزي�ز الصناعات 
اللوجس�تية التكميلية والتجميعية مما 
ي�ؤدي اىل ازده�ار القط�اع اللوجس�تي 

الصناعي . 

وستسهم املحطة اللوجستية يف ام قر 
بش�كل كبري بح�ل مش�كلة التكدس يف 
مين�اء أم قر والتي س�تنتج عن ورود 
أع�داد هائلة م�ن البضائ�ع والحاويات 
بع�د تفعيل القن�اة الجافة، ف�إن وجود 
مس�احات خزن يف املحطة اللوجس�تية 
سيؤدي اىل انس�يابية العمل وامتصاص 

التضخم يف حجم البضائع الواردة.
اما الجانب االجتماعي للمرشوع فيتمثل 
بايجاد فرص عمل يف القطاعات املرتبطة 
بامل�رشوع  لعدد كبري م�ن أبناء البرة 
مما سيساهم يف خفض مستوى البطالة 
مل�ا لذلك من م�ردود ايجاب�ي عى األمن 
اإلجتماع�ي. ان هذا املرشوع سيس�هم 

النس�بة  اس�تقطاب  إع�ادة 
األكربم�ن البضائ�ع ال�واردة 
اىل الع�راق والت�ي تصل حالياً 
ع�رب دول الج�وار. إن تفعيل 
سيشجع  اللوجستية  املحطة 
الخطوط املالحي�ة عى إعادة 
توجي�ه البضائ�ع مبارشة اىل 
العراق مما س�يجعل البرة 
البدي�ل اللوجس�تي ع�ن دول 

الجوار .
العراقي�ة  املوان�ىء  وكان�ت 
قي�ام   بع�د  نهض�ة  ش�هدت 
االمارتي�ة  غلفتين�ر  رشك�ة 
وتش�غيل  بتطوي�ر  العاملي�ة 
ق�ر  ام  مين�اء  يف  ارصف�ة 
اضاف�ة اىل تطويره�ا املحط�ة 
املتكامل�ة، وتعت�رب رشكة  اللوجس�تية 
يف  للموان�ىء  مش�غل  اك�رب  غلفتين�ر 
منطقة الرشق األوس�ط م�ن حيث عدد 
املوان�ىء الت�ي تديرها ، وتدي�ر الرشكة 
اح�د املوانىء األع�ى انتاجي�ة يف العالم 
حيث تم تسليط الضوء عى هذا اإلنجاز 
يف تقري�ر عاملي ح�ول إنتاجي�ة املوانئ 
نرشت�ه مؤخراً صحيف�ة »جورنال أوف 
كومريس« الص�ادرة يف الواليات املتحدة 
األمريكية، والتي صنفت ميناء حاويات 
خورفكان التابع لرشكة “غلفتينر” عى 
أن�ه املين�اء ذو أعى إنتاجي�ة يف منطقة 

أوروبا والرشق األوسط وأفريقيا. 
التقري�ر يف تصني�ف  وق�د اس�تند 
املوان�ئ الرائ�دة إىل مجموعة من 
الصارمة كما  املب�ادئ واملعاي�ري 
طلب�اً   63500 مراجع�ة  تم�ت 
من الس�فن يف املوانئ الرئيس�ية 
ح�ول العال�م. و;كان�ت رشك�ة 
غلفتين�ر ف�ازت بتش�غيل ميناء 
كايب كنافرل فلوريدا يف الواليات 
املتح�دة االمريكي�ة لتك�ون اول 
رشكة عربية تمن�ح امتياز ادارة 
مين�اء امريك�ي وذلك مل�ا تتمتع 
ب�ه الرشك�ة م�ن س�معة عاملية 

واحرتافية .


