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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

صفحة 16

حـرب »التكـفــيــر« 
تشتــد بيـن »داعـش« و »النصــرة«

واجليش السوري يستغل اخلالف
ص4 

الكونغرس االمريكي يراوغ

      المستقبل العراقي/ خاص
 

كش�فت تقارير ميدانية عن تواجد اكثر م�ن 30 قناص من القوات الخاصة 
االمريكي�ة ضمن صفوف »داعش« في المنطقة الغربية بالعراق, وفيما يش�ير 
مس�ؤولين في االدارة االمريكية ان هؤالء سيش�كلون منفعة كبيرة لواشنطن 
في حربها ضد االرهاب, نش�رت كتائب حزب الله، امس االثنين، تسجيل فيديو 
يوثق قيام مروحية أمريكي�ة بتحليق منخفض فوق منطقة اآلبار التي يتجمع 

ويسيطر عليها عناصر تنظيم »داعش« شرقي الفلوجة.
وكش�فت تقارير ميدانية معززة باعترافات مسؤولين اميركان, ان »هنالك 
اكث�ر م�ن 30 قن�اص اميرك�ي محترف كان�وا ضمن ك�وادر الق�وات الخاصة 

االميركية قد انضموا مؤخرا الى صفوف تنظيم داعش االرهابي في العراق«.
وبينت التقارير, ان »هؤالء القناصة المحترفين ينتشرون في مناطق غرب 
الع�راق برفقة العناصر االرهابية الداعش�ية ولديهم اه�داف يحققونها«, دون 
ان نس�تبعد ان يكونون تواجدهم  ضمن صفقات المخابرات االميركية الس�ناد 
داع�ش باقنعة وحجج ومب�ررات كثيرة اهمها انهم انضم�وا لداعش دون علم 

الحكومة االميركية.
وبحس�ب تس�ريبات صحفي�ة, ف�ان »الوالي�ات المتح�دة االميركية قدمت 
ع�روض خاصة الى كل المقاتلين االميركان الذي�ن انضموا الى صفوف داعش 

بمناصب استشارية فيما لو عادوا وتركوا جبهات القتال لصفوف داعش«.
وتش�ير المعلومات الى ان »هؤالء هم من فري�ق القناصة االميركان التابع 
للكوماندوز, كما اظهرت الوشوم التي اقتنصتها الصدف عبر صور و)سيلفيات( 
من جبه�ات االرهاب برفقة )الدواعش(«, مضيف�ة ان »دورهم ال يقتصر على 

المشاركة في القتال وانما يشمل تدريب الدواعش على القنص«.
من جانبها, قالت عضوة الكونغرس االميركي عن والية مينس�وتا )ميشيل 
باكم�ان(, ان الحكومة لن ترفض اعادة او ع�ودة هؤالء االرهابيين الى اميركا 

رغم خطورتهم, لكنهم قد يشكلون منفعة الميركا في حربها ضد االرهاب.
واتهمت مصادر سياس�ية ونيابي�ة عراقية، الحكوم�ة االميركية بالتعامل 
بازدواجي�ة م�ع تنظي�م »داعش«، عل�ى خلفية تس�ريب معلومات ع�ن تقديم 

واشنطن رعاية اجتماعية لعائالت قياديين في التنظيم االرهابي.

                                                                         التفاصيل ص3

30 قناص من »الكوماندوز« إىل جانب »داعش« يف االنبار
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حمافظ كركوك يطالب بغداد بـ » 900«  مليار دينار كمستحقات!

بارزاين: بغداد مفلسة وستسلم رواتب املوظفني كل 40 يوم

النرويج »قلقة«من »النازية اجلديدة« وحتذر من اليمني املتطّرف
العبادي: مناطق املوصل ستكون ألهايل املحافظة وليس للمركز أو اإلقليم

       بغداد / المستقبل العراقي

عقدت وكالة المخاب�رات المركزية 
العامل�ة مع ق�وات الجي�ش األميركي 
خالل احت�الل العراق، صفقات متكررة 
لش�راء صواريخ محملة بغاز األعصاب 
من بائع عراقي س�ري، في إطار خطة 
لم ُيكش�ف عنها م�ن قب�ل، للتوثق من 
ع�دم وقوع ما تبقى من أس�لحة صدام 
الكيميائية بأيدي إرهابيين أو جماعات 
مسلحة، كما أكد مسؤولون أميركيون 
حالي�ون وس�ابقون.     وب�دأت الخطة 
الغريبة لشراء أسلحة العراق الكيميائية 
في ع�ام 2005 واس�تمرت خ�الل عام 

االميرك�ي  الجي�ش  واعتبره�ا   2006
نجاح�اً لمن�ع انتش�ار هذه األس�لحة. 
وأدت الصفق�ات إل�ى ش�راء الوالي�ات 
المتح�دة ثم تدمي�ر 400 ص�اروخ من 
طراز ب�وراك، أنتجها النظام البعثي في 
الثمانينات، لكّن مفتشي األمم المتحدة 
ل�م يعث�روا عليه�ا بع�د ح�رب تحرير 
الكوي�ت ع�ام 1991.وكان�ت العملي�ة 
ُت�دار م�ن محط�ة وكال�ة المخاب�رات 
المركزي�ة ف�ي بغ�داد، بالتع�اون م�ع 
اس�تخبارات وحدة عس�كرية أميركية 
وفرق متخصصة بالدفاع ضد األسلحة 
الكيميائي�ة وإبط�ال المتفج�رات، كما 
ق�ال مس�ؤولون وعس�كريون خدموا 

في هذه القطع�ات لصحيفة نيويورك 
تايمز. وكان العدي�د من الصواريخ في 
حالة س�يئة وبعضه�ا ف�ارغ أو يحمل 
س�ائالً غير فتاك، ولك�ن البعض اآلخر 
كان يحمل غاز األعصاب س�ارين الذي 
أظهرت التحليالت أن درجة نقائه أعلى 
مم�ا كانت االس�تخبارات تتوقع، نظًرا 
لقدم المخ�زون الذي ُعث�ر عليه.وكان 
شراء صواريخ غاز األعصاب من البائع 
العراق�ي المجهول في ع�ام 2006 أهم 
عملية للوصول إلى األسلحة الكيميائية 

حتى ذلك الوقت من حرب العراق. 

          التفاصيل ص3

الـ »CIA« اشـتـرت »كـيـمـيـاوي« صـدام 
واهـدتــه إلــى »داعــش« 

اشترته من مسؤول عراقي.. وخزنته منذ عام 2005

»داعش« يحرق عددًا من اهالي الناحية

أنجلينا جولي النساء ال تجد الرجل 
ص9الحقيقي قبل سن الـ40

نادال يشارك في كرنفال
ص14 ساو باولو

البغدادي تستنجد باملرجعية.. وقائد رشطتها: 
ص3انقذونا.. سالحنا وطعامنا نفد
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رفقًا بالسنة يا نواب »الوطنية«
    التحليل السياسي /غانم عريبي

الق�رار  ه�ذا  م�ن  لمصلح�ة 
المتعج�ل بعدم حضور جلس�ات 
مجل�س  وه�و  الن�واب  مجل�س 
االمة والتش�ريعات والرقابة على 
وال�وزارات  الدول�ة  مؤسس�ات 
ف�ي  والجل�وس  العراقي�ة 
الصالون�ات السياس�ية والحديث 
ال�ذي القيم�ة سياس�ية ل�ه ع�ن 
الحكومة والش�راكة مع العبادي 
م�ع ان الضرورة والبلد والتصدي 
كما التحدي تفرض واجب العمل 
تحت قب�ة البرلمان ب�روح القمة 

الحكومية الواحدة؟.
حض�ور  تجمي�د  ق�رار  ان 
جلس�ات مجل�س الن�واب الربعة 
اي�ام ق�رار خاط�ىء واليعبر عن 
شغل سياسي او حكمة في تدبير 
االمر السياسي للبيت الوطني في 
الجماع�ة الس�نية العراقي�ة فمن 
يري�د العمل من اجل قضية معينة 
اليترك مقعده في مجلس النواب 
واليتحرك من مكانه كون المسالة 
تلتقي والقتال على الملف الوطني 
فكيف يمكن العمل واحقاق الحق 
الوطني ودفع المطالب السياسية 
والمجتمعي�ة الى واجه�ة التنفيذ 
من قبل الحكومة واالخوة النواب 
ف�ي بيوته�م والاح�د منه�م في 

مكانه النيابي؟.
كان على الس�ادة ف�ي القائمة 
العم�ل عل�ى خي�ارات  الوطني�ة 
ارح�ب واكث�ر انفتاحا م�ن هذه 

الت�ي وضعته�م  االف�اق 
ووضع���ت الم��س�الة 
باس��تش�هاد  الجنائي�ة 
الشيخ قاسم الجنابي في 
الثالجة السياسية بعد ان 
كان م�ن الممكن التاكيد 
عل�ى المس�الة من خالل 
الوطني  ببعده�ا  اثارتها 
المس�الة  ان  والق�ول 
التفاصيل  ف�ي  وماجرى 
لها عالق�ة باعاقة منجز 
وج�ود حكومة ش�راكة 
والف�ة  وطني�ة ودف�ىء 
ش�عبي  ودع�م  وطني�ة 
الحكوم�ة  لتل�ك  كبي�ر 
باركته�ا مرجعيات  التي 
الشعب العراقي الروحية 
وكبري�ات  والسياس�ية 
الدول�ي  الق�رار  مراك�ز 
في العالم مث�ل الواليات 

المتحدة االمريكية.
بمحب�ة  اس�ال  هن�ا 

اال  بالس�ؤال  كبيرة والاس�تهدف 
اضافة ش�يء من المهنية الكبيرة 
على واقع اداء السادة في القائمة 

الوطنية:
تتذكرون جيدا حادثة استشهاد 
الش�يخ رفي�ق الحري�ري رئي�س 
وزراء لبن�ان بع�د خروج�ه م�ن 
مجلس النواب اللبناني وتعرفون 
ماجرى بعد مقتل الش�يخ الشهيد 
لكن كتل�ة المس�تقبل النيابية لم 
المجل�س  تفعله�ا وتخ�رج م�ن 
النيابي اللبناني وتعتصم او تنكفأ 

او تقاط�ع جلس�ات المجلس بل 
بقيت في المجلس واتخذته مكانا 
قصيا لمراميها السياسية وقالت 
م�ن خالل�ه كل م�اارادت تاكيده 
واالبع�اد  الش�يخ  مقت�ل  بش�ان 

السياس�ية التي تختفي وراء تلك 
الحادث�ة المروع�ة وربما حققت 
كتل�ة المس�تقبل النيابية بزعامة 
ش�يخها الجدي�د س�عد الحريري 
عل�ى  يش�تغل  م�اكان  اضع�اف 

تحقيق�ه الحري�ري نفس�ه ف�ي 
لبنان حيث خرج الجيش السوري 
من لبنان وبدات المياه السياسية 
تج�ري عك�س كل الفت�رات التي 
كان فيه�ا لبن�ان تح�ت هيمن�ة 

النافذة  العربي�ة  الق�وى 
وبدات مرحلة جديدة في 
الحي�اة اللبناني�ة وص�ل 
فيها تيار المس�تقبل الى 
س�دة الحكم وجاء سعد 
للوزراء  رئيسا  الحريري 
وليس رئيس�ا لكتلة ابيه 

النيابية.
السؤال:

ه�ل يمك�ن ان يكون 
الجناب�ي رحمه  الش�يخ 
الل�ه م�ن حي�ث ال�وزن 
م�ن  اكب�ر  السياس�ي 
الش�يخ رفي�ق الحريري 

في لبنان؟.
لماذا التشتغلون مثل 
النيابية  المس�تقبل  كتلة 
العراقي�ة  الس�احة  ف�ي 
وتعمل�ون عل�ى تحقيق 
تضمنتها  الت�ي  االهداف 
الوثيق�ة الوطني�ة قب�ل 
م�ن  الحكوم�ة  تش�كيل 
موقع المش�اركة م�ع علمكم ان 
القطيعة لن تنجز لكم فقرة واحدة 

من فقرات الوثيقة الوطنية؟!.
اقولها لكم م�ن موقع الخبرة 
الطويلة في المعارضة السياسية 
للنظ�ام الس�ابق واالعت�كاف في 
السياس�ية  التج�ارب  صوام�ع 
العربي�ة ان ماتفعلون�ه لن يقدم 
لنا ولك�م مانري�د ومانصبو اليه 
من اهداف ولوبقيت�م في خنادق 
المعارضة السياس�ية خارج قبة 
البرلمان 20 س�نة الن ماتفعلونه 

والواقعي�ة  والمنط�ق  اليلتق�ي 
السياس�ية في اطار تجربة تقبل 
صوته�ا  وتس�مع  المعارض�ة 
حي�ن تكون تح�ت قب�ة البرلمان 
والتسمعها او ترى اشخاصها او 
نوابها وهم ف�ي بيوتهم او غرف 
اصدقائه�م المكيفة في المنطقة 

الخضراء.
والنري�د  اخ�وة  الس�نة  ان 
يت�م  او  تختف�ي  ان  لمطالبه�م 
او تش�ويه مقاصدها  تش�ويهها 
الوطني�ة في زحمة ربط الملفات 
الوطنية الكبيرة والمهمة بحوادث 
القتل واالختط�اف وهم يعرفون 
ان مايتع�رض ل�ه الش�يعة من�ذ 
11 عاما كاف اليق�اف 20 عملية 
سياس�ية لك�ن المس�الة ليس�ت 
االعتراض�ات  لمنب�ر  يب�دو  كم�ا 
االخي�رة ان يتصور بل هي عملية 
وطني�ة نح�ن مس�ؤولون عنه�ا 
وعن مس�يرة طويلة من الجهود 
والدماء والع�رق والدموع امتدت 

الربعين عاما من االن.
التمثي�ل  يرتق�ي  ان  اتمن�ى 
الوطنية في  للقائم�ة  السياس�ي 
الع�راق لفك�رة التمثي�ل الس�ني 
لتيار المستقبل في لبنان..اقولها 
وان�ا المهم�وم بتمثي�ل الش�يعة 
ف�ي العراق حيث اخف�ق التحالف 
الطائف�ة  تمثي�ل  ف�ي  الوطن�ي 
بس�بب  الع�راق  ف�ي  الش�يعية 
الصراع�ات التفصيلي�ة وقضاي�ا 
ن�زاع الملكي�ة بالف�وز برئاس�ة 

التحالف الوطني!.

تجميد حضور جلسات مجلس النواب ألربعة أيام قرار 
خاطىء وال يعبر عن حكمة

بارزاين: بغداد مفلسة وستسلم 
رواتب املوظفني كل 40 يوم

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس حكوم�ة إقليم كردس�تان 
نيجرف�ان بارزان�ي، أمس االثني�ن، التزام 
اإلقليم باالتفاق النفطي بين بغداد واربيل، 
وفيما اعتبر أن بغداد »مفلسة«، اوضح أن 
االزمة المالية التي يعاني منهاالعراق تؤثر 
س�لباً على اقليم كردس�تان.وقال بارزاني 
خالل مؤتم�ر صحافي مش�ترك مع نائبه 
قب�اد طالبان�ي ووزير الكهرب�اء في إقليم 
كردس�تان إنه »تم التوص�ل إلى اتفاق مع 
بغ�داد بتصدير 250 أل�ف برميل من النفط 
من قبل إقليم كردستان فضال عن نقل 300 
أل�ف برميل للحكوم�ة االتحادية عبر خط 
جيهان التركي، وفي المقابل ستمنح بغداد 
ترليون و200 مليار دينارش�هرياً«، مؤكداً 
»التزام اقليم كردستان باالتفاق«.وأضاف 
»تم االتفاق مع بغداد على احتس�اب معدل 
النفط المصدر من قبل إقليم كردستان كل 
ثالثة أش�هر وليس بش�كل يوم�ي«، الفتاً 
الى أن »المش�كلة الرئيس�ية حالياً هي أن 
بغداد ال تمتلك المال وهي مفلس�ة«.وتابع 
أنه »بحس�ب القان�ون، إذا لم نصدر النفط 
فإن بغداد تستطيع قطع األموال عن إقليم 
كردستان، وفي المقابل إذا لم ترسل بغداد 
األموال المخصصة لإلقليم فإننا نستطيع 
عدم تصدير النفط«، مشيراً الى أن »العراق 
يواج�ه حالي�اً أزم�ة مالي�ة كبي�رة، وتلك 
األزمة تنعكس سلبا على إقليم كردستان«.

وكش�ف مصدر مطلع، االحد، أن االجتماع 
الذي عق�د في بغ�داد بين المرك�ز وإقليم 
كردس�تان انته�ى م�ن دون التوص�ل الى 
نتيج�ة، مؤكداً أن الوف�د الكردي غادر الى 
اربيل.يذكر ان مجل�س النواب صوت على 
مش�روع قانون الموازن�ة االتحادية للعام 
الحال�ي بقيمة تتج�اوز ال��119 تريليون 

دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن المكتب االعالمي لرئيس الوزراء، 
أمس االثنين، عن توقيع اتفاقات ومذكرات 
تفاه�م ف�ي مج�االت ع�دة م�ع الجان�ب 
االيراني ف�ي بغداد.وقال المكتب في بيان 
إنه »بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي 

االس�المية  الجمهوري�ة  رئي�س  ونائ�ب 
االيرانية اسحاق جهانغيري، وقعت ببغداد 
عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجاالت 
النق�ل والس�ياحة والتج�ارة والصناع�ة 
والزراعة واالس�كان والمعارض والمجال 
المعدني والصحة  البايولوجي والتنقي�ب 
الحيواني�ة والط�ب البيطري، ال�ى جانب 

مذكرة تفاهم في المجال البيئي ومايتعلق 
بالغب�ار واالترب�ة ومذكرة تفاهم بش�أن 
التقيي�س والس�يطرة النوعية«.وأض�اف 
البي�ان أن »رئي�س ال�وزراء وق�ع محضر 
االجتماع الثالث للجنة العليا بين البلدين«، 
مش�يراً الى أن »مراسم توقيع االتفاقيات 
المش�تركة ج�رت م�ن قب�ل ال�وزراء من 

الجانبي�ن ف�ي خت�ام االجتماع الموس�ع 
للجن�ة العراقي�ة - االيرانية المش�تركة«.

يشار الى ان نائب الرئيس االيراني اسحاق 
جهانغی�ري وصل، صب�اح الي�وم االثنين 
)16 ش�باط 2015(، الی بغ�داد علی رأس 
وفد رفیع المس�توی فی زیارة تس�تغرق 

ثالثة ایام.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس الوزراء حي�در العبادي، 
أم�س االثني�ن، ع�ن ب�دء تس�جيل آالف 
المتطوعين لتحرير نينوى من »داعش«، 
موضح�ا أن األراض�ي المح�ررة يج�ب 
أن تك�ون ألهل الموصل ولي�س للمركز 
أو اإلقلي�م، فيم�ا لفت ال�ى أن المناطق 
المتنازع عليها تحل عن طريق الدس�تور 

وليس الحرب. 
وق�ال العب�ادي في مقابل�ة أوردتها 
إن »أكث�ر س�كان  ال�«ب�ي ب�ي س�ي«، 
الموص�ل م�ع الوض�ع العراق�ي وض�د 
تنظيم داعش، وهم أشخاص أعزاء علينا 
ويهمن�ا تحريرهم، ولق�د تلقينا طلبات 
ب�اآلالف  التحري�ر  بعملي�ة  للمش�اركة 
وبدأنا بتسجيل األسماء والمتطوعين«، 
مبينا بالق�ول »نريد أش�خاصا مقاتلين 
األرض  عل�ى  عمليي�ن  وأش�خاص 

يستطيعوا أن يساهموا معنا«.
وأض�اف، »بدأن�ا تحضي�رات كبيرة، 
ولق�د عينت قبل ش�هرين قي�ادة تحرير 
الموص�ل«، موضح�ا أن�ه »يحرص على 
أري�د  ال  ناجح�ة،  الموص�ل  تك�ون  أن 
التضحي�ة بالمدنيي�ن م�ن خ�الل قت�ال 

ش�رس، والتهيئة الصحيحة ستقلل من 
الخسائر«. 

المركزي�ة  »الحكوم�ة  أن  وتاب�ع، 
تنس�ق مع إقليم كردس�تان حتى تكون 
عملي�ة تحرير الموصل مش�تركة وعلى 
درجة عالية من التنس�يق«، الفتا الى أن 
»الحكوم�ة ال تريد أن يح�دث نزاع على 

المناطق المحررة«.
وأكد العبادي، أن »المناطق المحررة 
الموص�ل«،  أله�ل  تك�ون  أن  يج�ب 

مش�ددا بالقول »ال نري�د نحن كحكومة 
اتحادي�ة وال للبيش�مركة أن يس�يطروا 
بالح�رب، فالمناط�ق المتن�ازع عليه�ا 
تحل بالدستور«.ولفت الى أن »الشرطة 
المحلية ستمس�ك األرض بع�د التحرير 
أو  انتق�ام  عملي�ات  أي  وق�وع  لمن�ع 
تخريبي�ة من قب�ل داع�ش أو المجاميع 
المس�لحة وهذا أمر أساس�ي«، مبينا أنه 
»يخش�ى من ص�راع نف�وذ ف�ي العراق 

بسبب الصراعات بين الدول الجوار«.

مس�اهمة  »ب�أي  العب�ادي  ورح�ب 
عربي�ة ف�ي ه�ذا الش�أن«، موضح�ا أن 
»األردن ينظ�ر لداع�ش عل�ى ان�ه يمثل 
العبادي،  الوطني«.وأك�د  تهديدا لألم�ن 
الجمع�ة، أن الخطة العس�كرية الخاصة 
بتحري�ر مدين�ة الموصل م�ن »داعش« 
بدأت منذ ثالثة أشهر، واعتبر أن التنظيم 
في طريقه لالندحار، فيما أش�ار إلى أن 
العراق ال يريد دخول حرب غير محسوبة 

النتائج في الموصل.

بغداد وطهران توقعان مذكرات تفاهم يف جماالت اقتصادية

العبادي: مناطق املوصل ستكون ألهايل املحافظة وليس للمركز أو اإلقليم

حمافظ كركوك يطالب بغداد بـ » 900«  مليار دينار كمستحقات!

القضاء : حسم 7860 دعوى خالل الشهر املايض

      بغداد / المستقبل العراقي

طالب محافظ كركوك نجم الدين 
كري�م، امس االثنين، رئي�س الوزراء 
حي�در العب�ادي بصرف مس�تحقات 
المحافظة من البترودوالر البالغة 900 
مليار دينار أس�وة بم�ا تم تخصيصه 
البصرة الس�تمرار تنفيذ  لمحافظ�ة 

المشاريع في المحافظة.وقال كريم 
في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن�ه عق�د »اجتماع�اً 
للدوائر الخدمية بالمحافظة، وتناول 
االجتم�اع بح�ث األوض�اع األمني�ة 
والخدمي�ة والجه�ود الت�ي تبذل من 
اجل اس�تمرار دوائ�ر المحافظة في 
تقدي�م خدماتها للمواطنين«.وطالب 

كريم رئي�س الوزراء حي�در العبادي 
المحافظ�ة  مس�تحقات  ب�«ص�رف 
من البت�رودوالر أس�وة بما خصص 
لمحافظة البص�رة لنتمكن من تنفيذ 
المش�اريع والتي تقدر مس�تحقاتنا 
ب��900 مليار دينار«، مش�يراً إلى أنه 
تحدث خالل زيارته األخيرة إلى بغداد 
م�ع »رئيس ال�وزراء حي�در العبادي 

بشأن صرف مستحقات كركوك«.
وأض�اف محافظ كرك�وك »لدينا 
أولويات بالعمل وهي تأمين الصرف 
للمش�اريع المس�تمرة ومنه�ا أبنية 
الجنسية والمحكمة والبلدية ومبنى 
وتأمي�ن  والمجل�س  المحافظ�ة 
مستحقات ش�راء الكهرباء المجهزة 

ألهالي كركوك«.

وبي�ن كري�م أن »إدارة المحافظة 
ش�كلت لجنة فنية مختصة لدراس�ة 
المدن�ي  كرك�وك  مط�ار  مش�روع 
المقترح�ات  وض�ع  عل�ى  والعم�ل 
الالزم�ة لضمان س�رعة المش�روع، 
الت�ي  المش�اريع  وض�رورة تحدي�د 
تنفذها الوزارات االتحادية والمتلكئة 

بالتنفيذ«.

      بغداد / المستقبل العراقي

القضائي�ة  الس�لطة  أعلن�ت 
االتحادية، امس االثنين، عن حسم 
مكات�ب البح�ث االجتماع�ي في 
7860 دعوى  رئاسات االستئناف 
خ�الل كان�ون الثان�ي الماض�ي، 
مش�يرة الى أن مكاتب اس�تئناف 
بغداد الك�رخ احتلت المركز األول 

بالنسبة للقضايا المحسومة.
وقال المتحدث باس�م السلطة 
القضائي�ة القاض�ي عبد الس�تار 
بيرقدار في بيان تلقت »المستقبل 

العراقي« نسخة منه، إن »مجموع 
لمكات�ب  المحس�ومة  الدع�اوى 
البح�ث االجتماعي في رئاس�ات 
دع�وى   7860 بل�غ  االس�تئناف 
في ش�هر كانون الثان�ي الماضي 

بمعدل حسم بلغ 81%«.
وأض�اف بيرق�دار أن »مكاتب 
البح�ث االجتماعي في اس�تئناف 
بغداد الك�رخ احتلت المركز األول 
المحس�ومة  للقضاي�ا  بالنس�بة 
1682 دع�وى«، موضحا  بواق�ع 
أن »مكات�ب البح�ث االجتماع�ي 
ف�ي اس�تئناف الرصاف�ة ج�اءت 

 1625 بواق�ع  الثاني�ة  بالمرتب�ة 
دع�وى محس�ومة ثم اس�تئناف 

البصرة ب�696 دعوى«.
وتاب�ع بيرقدار أن »تس�عا من 
المحاكم جاءت نس�بة  رئاس�ات 
الحسم فيها %100 مما معروض 
أمامه�ا م�ن دع�اوى ومعامالت 
أح�وال ش�خصية«، الفت�ا إلى أن 
»ع�دد المعام�الت المنج�زة بلغ 
ذاتها«.وأك�د  الفت�رة  1586 ف�ي 
األح�وال  »محاك�م  أن  بيرق�دار 
الش�خصية أنج�زت 511 دع�وى 

صلح و1013 دعوى إبطال«.

      بغداد / المستقبل العراقي

قررت هيئة رئاسة مجلس النواب رفع جلسة اليوم االعتيادية 
الى يوم الثالثاء من االس�بوع المقبل.وكانت الجلس�ة قد انعقدت 
برئاس�ة رئي�س المجلس س�ليم الجبوري، وحض�ور 197 عضواً 
م�ن مختلف الكتل النيابي�ة.وكان مصدر نيابي ق�د افاد ان رئيس 
مجلس النواب س�ليم الجبوري ورؤساء الكتل عقدوا اجتماعاً مع 
وزي�ر الدف�اع خالد العبيدي ووزي�ر الداخلية محمد س�الم الغبان 
لبحث قضية اغتيال الشيخ قبيلة الجنابات قاسم سويدان، ونجله 
وس�تة من حمايتهما، واختط�ف ابن اخيه عض�و مجلس النواب 
عن ائت�الف الق�وى الوطنية زي�د الجنابي.ووج�ه رئيس مجلس 
النواب سليم الجبوري السبت باستدعاء وزيري الدفاع والداخلية 
في جلس�ة االثنين اليضاح اس�باب الخروقات االمنية ومن بينها 
استهداف النائب زيد الجنابي، داعيا االدعاء العام الخذ دوره بهذا 

الخصوص.

      البصرة / المستقبل العراقي

قال محاف�ظ البصرة ماجد النص�راوي ان البصرة متخلفة 
في قطاع االتص�االت وتطمح في الفترة القادمة الى ان تتميز 
ومواكبة التطور في هذا القطاع الحيوي المهم، جاء ذلك خالل 
مؤتم�ر صحفي عق�ب لقائه وزير االتصاالت حس�ن الراش�د 
بحض�ور كادر ال�وزارة ونائب�ي المحاف�ظ االول والثان�ي في 
مبنى دي�وان المحافظة .النصراوي اوضح ان لجنة مش�تركة 
ش�كلت بين الوزارة ومديرية االتص�االت في محافظة البصرة 
وهيئة التخطيط في ديوان المحافظة بهدف دراسة المشاريع 
التكاملي�ة بي�ن ال�وزارة والمديري�ة لغ�رض وض�ع االولوية 
لمش�اريع االتص�االت التي تتماش�ي م�ع مش�اريع الحكومة 
المحلية .وفيما يخص مشروع الكاميرات قال محافظ البصرة 
: تحدثنا مع معالي الوزير في هذا الش�أن وقد تعهد مش�كوراً 
بأن يتابع الموضوع بنفس�ه حتى يكتمل هذا المشروع المهم 
الذي س�ينعكس ايجابي�اً على الوضع االمني ف�ي البصرة .من 
جانب�ه قال وزير االتصاالت ان وزارة االتصاالت وضعت ضمن 
برنامجها لهذا العام حل مش�كلة مش�روع االتصاالت ، وكذلك 
انه�ا جادة في التعاون مع حكومة البصرة المحلية لمش�اريع 

مستقبلية لكي تكون المحافظة متقدمة في هذا القطاع .

الربملان يرفع جلسته إىل األسبوع املقبل

النرصاوي: البرصة تطمح ألن يكون 
قطاع االتصاالت متميزًا

      بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزي�ر النق�ل باقر الزبيدي الس�يد ف�اروق قيماقجي 
س�فير الجمهورية التركية في العراق والس�يد )تمل قوتيل( مدير 
عام ش�ركة الخطوط الجوية التركية والوف�د المرافق له.وجرى 
خالل اللقاء بحث موضوع زيادة عدد الرحالت الجوية بين البلدين  
ال�ى 12 رحل�ة تتوزع بمع�دل ثالث رح�الت بين مط�ارات بغداد 
والبصرة واربيل والس�ليمانية اضافة الى س�بع رحالت اسبوعيا 
لنقل البضائع كما تم بحث موض�وع تدريب الطياريين العراقيين 
ف�ي تركي�ا وخصوصاً م�ن العناصر الش�ابة على مت�ن الخطوط 
الجوي�ة التركي�ة واعادتهم للعراق بعد انج�از مهمة التدريب وقد 
وق�ع مدير ع�ام الخطوط الجوية العراقي�ة و مدير عام الخطوط 
الجوي�ة التركية محض�ر اجتماع لتدريب الطياري�ن العراقيينكما 
تضمن اللقاء اس�تعراض تدريب العاملين العراقيين في الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة ف�ي المج����االت )التجاري�ة والعم��لي�ات 
والم��الي�ة ( م�ن اجل تهيئ����ة ك�وادر عراقي����ة متخصصة 
في هذا المجال .كما اكد الس�يد وزير النقل على اهمية مس�اهمة 
الشركات التركية في تطوي�ر قط��اع السكك الحديد النها شريان 
حيوي لالقتصاد العراق�ي ودول الجوار من اج�ل تعزي�ز التعاون 
التج�اري واالقتص�ادي المش�ترك بي�ن البلدي�ن الصديقي�ن .هذا 
وحضر اللقاء مدير عام ش�ركة الخطوط الجوية العراقية ومدير 
عام المنشأة العامة للطيران المدني وعدد من مسؤولي الخطوط 

وسلطة الطيران المدني .

وزير النقل: زيادة رحالت اخلطوط 
الرتكية من العراق إىل 12 رحلة

حقوق االنسان تستنكر قتل الرهائن املرصين.. وتؤكد: التنظيم أوغل يف جريمته
      بغداد / المستقبل العراقي

استنكرت لجنة حقوق اإلنسان النيابية، أمس االثنين، 
العمل المش�ين الذي أقدمت علي�ه عصابات »داعش« اول 
األم�س بذبحه�ا 21 م�ن االقب�اط المصريين ف�ي ليبيا، 
مطالب�ة ب�«الوقوف بوجه ه�ذا التنظي�م االرهابي الذي 
يس�عى الى تش�ويه صورة االس�الم«.وقالت اللجنة، في 
بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« نسخة منه، أن مقتل 21 
مصرياً في ليبيا »يثب�ت للعالم مرة أخرى أن هذا التنظيم 
قد أوغ�ل في جريمت�ه وبش�اعة فكره«.وطالبت اللجنة 
»المجتم�ع الدول�ي ومنظم�ة حقوق االنس�ان بالوقوف 

بوج�ه ه�ذا التنظي�م االرهابي الذي يس�عى الى تش�ويه 
صورة االسالم والمسلمين وبث التفرقة بين االديان وجر 
العالم الى ويالت ح�روب في وقت نحتاج فيه الى تظافر 

الجهود ودعم العراق«.
وأكدت لجنة حقوق اإلنسان ان »اللجنة لطالما حذرت 
م�ن خطورة هذا التنظيم الي س�يمتد بفك�ره الى جميع 
دول العال�م فيما لو ترك بدون ردع من المجتمع الدولي«.

وكان تنظيم »داعش« قد بث شريط فيديو أظهر مقتل 21 
مصري�اً قبطياً في ليبيا، األمر الذي أثار ردود فعِل عالمّية 
تج�اه الحدث، ودعا مصر إلى قص�ف مواقع للتنظيم في 

عّدة مواقع في ليبيا.
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            بغداد / المستقبل العراقي

أطلق�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة الوجب�ة التاس�عة 
للقروض للعاطلين في اربع محافظات.

وق�ال عمار منعم، الناطق االعالمي باس�م ال�وزارة، ان »الوزارة 
اطلق�ت الوجب�ة التاس�عة الت�ي تض�م 2700 ق�رض مس�جل ف�ي 

بياناتها«.
واض�اف ان »ه�ذه القروض ت�م اطالقها في بغ�داد ومحافظات 
ذي ق�ار وكركوك وباب�ل ليتمكن العاطلون في تل�ك المحافظات من 
تنفيذ مشاريعهم المدرة للدخل ضمن برنامج صندوق االقراض الذي 
تنفذه دائرة التش�غيل والقروض، اذ سيتم منحهم مبلغاً يتراوح بين 
10 – 20 مليون دينار من دون فوائد مع اعفاء المقترض خالل السنة 

االولى من دفع االقساط«.

إطالق قروض من 10 إىل 20 مليون دينار للعاطلني عن العمل

       المستقبل العراقي / خاص

كش�فت تقاري�ر ميداني�ة ع�ن 
تواج�د اكث�ر م�ن 30 قن�اص من 
القوات الخاص�ة االمريكية ضمن 
صف�وف »داع�ش« ف�ي المنطقة 
الغربي�ة بالع�راق, وفيم�ا يش�ير 
مس�ؤولين ف�ي االدارة االمريكية 
منفع�ة  سيش�كلون  ه�ؤالء  ان 
كبيرة لواش�نطن ف�ي حربها ضد 
االرهاب, نشرت كتائب حزب الله، 
امس االثنين، تس�جيل فيديو يوثق 
قي�ام مروحي�ة أمريكي�ة بتحليق 
منخفض ف�وق منطقة اآلبار التي 
يتجم�ع ويس�يطر عليه�ا عناصر 

تنظيم »داعش« شرقي الفلوجة.
وكشفت تقارير ميدانية معززة 
باعترافات مسؤولين اميركان, ان 
»هنالك اكثر من 30 قناص اميركي 
محترف كانوا ضمن كوادر القوات 
الخاص�ة االميركي�ة ق�د انضم�وا 
مؤخرا الى صف�وف تنظيم داعش 

االرهابي في العراق«.
التقاري�ر, ان »ه�ؤالء  وبين�ت 
القناصة المحترفين ينتشرون في 
مناطق غرب العراق برفقة العناصر 
االرهابية الداعشية ولديهم اهداف 
يحققونه�ا«, دون ان نس�تبعد ان 
يكونون تواجدهم  ضمن صفقات 
الس�ناد  االميركي�ة  المخاب�رات 
داع�ش باقنعة وحج�ج ومبررات 
كثي�رة اهمها انهم انضموا لداعش 

دون علم الحكومة االميركية.
صحفية,  تس�ريبات  وبحس�ب 
فان »الوالي�ات المتحدة االميركية 
قدم�ت ع�روض خاص�ة ال�ى كل 
المقاتلين االميركان الذين انضموا 
بمناص�ب  داع�ش  صف�وف  ال�ى 
استش�ارية فيما لو عادوا وتركوا 

جبهات القتال لصفوف داعش«.
ان  ال�ى  المعلوم�ات  وتش�ير 
»ه�ؤالء ه�م م�ن فري�ق القناصة 
االميركان التابع للكوماندوز, كما 
اظه�رت الوش�وم الت�ي اقتنصتها 
الصدف عب�ر صور و)س�يلفيات( 
برفق�ة  االره�اب  جبه�ات  م�ن 
)الدواعش(«, مضيفة ان »دورهم 
ال يقتصر على المشاركة في القتال 
وانما يشمل تدريب الدواعش على 

القنص«.
عض�وة  قال�ت  جانبه�ا,  م�ن 
الكونغ�رس االميرك�ي ع�ن والية 
مينس�وتا )ميش�يل باكم�ان(, ان 
الحكومة لن ترفض اعادة او عودة 
ه�ؤالء االرهابيين الى اميركا رغم 
خطورته�م, لكنه�م قد يش�كلون 
منفع�ة المي�ركا ف�ي حربه�ا ضد 

االرهاب.
سياس�ية  مص�ادر  واتهم�ت 
الحكوم�ة  عراقي�ة،  ونيابي�ة 
بازدواجي�ة  بالتعام�ل  االميركي�ة 
م�ع تنظيم »داع�ش«، على خلفية 
تقدي�م  ع�ن  معلوم�ات  تس�ريب 
واشنطن رعاية اجتماعية لعائالت 

قياديين في التنظيم االرهابي.
طال�ب  س�ابق،  وق�ت  وف�ي 

حاكم الزامل�ي, رئيس لجنة االمن 
الوزراء  النيابية, رئي�س  والدف�اع 
الدف�اع  ووزي�ر  العب�ادي  حي�در 
خالد العبيدي بإص�دار أمر يقضي 
باس�تهداف الطائ�رات الت�ي تلقي 

مساعدات للتنظيمات اإلرهابية.
بينم�ا اعتبر النائ�ب عن ائتالف 
دول�ة القان�ون كامل الزي�دي، أن 
إن�زال مس�اعدات ل�«داع�ش« من 
قبل طائرات تابعة للتحالف الدولي 
»خيان�ة كبي�رة«، مؤك�دا أن لجنة 
األم�ن والدف�اع النيابية تحقق في 
األم�ر، فيم�ا لف�ت الى أن الحش�د 
الش�عبي أح�رج التحال�ف الدولي 

وأصحاب مشروع تقسيم العراق.
ف�ي الغض�ون, نش�رت كتائب 
ح�زب الله، تس�جيل فيدي�و يوثق 

قي�ام مروحي�ة أمريكي�ة بتحليق 
منخفض ف�وق منطقة اآلبار التي 
يتجم�ع ويس�يطر عليه�ا عناصر 
تنظيم »داعش« ش�رقي الفلوجة، 
فيما أوضح�ت الكتائ�ب أن طاقم 
الطائرة اختار وقت ما قبل الغروب 
لتنفي�ذ مهمت�ه »الخبيثة« لضمان 
افتض�اح  وع�دم  الرؤي�ة  ضع�ف 

أمره.
بي�ان  ف�ي  الكتائ�ب  وقال�ت 
نش�ر عل�ى موقعه�ا االلكتروني، 
إن  العراقي«,  وتابعته«المس�تقبل 
»اس�تخبارات كتائ�ب ح�زب الل�ه 
حصل�ت عل�ى مقط�ع فيدي�و ت�م 
ت�م تصوي�ره بتأريخ، )5 ش�باط 
2015(، وُيظه�ر قي�ام المروحية 
أمريكي�ة ن�وع ش�ينوك بالتوق�ف 

ف�ي الجو وبارتفاع منخفض فوق 
منطقة االبار التي يتجمع ويسيطر 
عليها داعش، وقامت بإلقاء ش�ي 
)لم يحدد نوعه لسيارتين مدنيتين 
كانت�ا تح�ت المروحي�ة(«، مبينة 
أن »صوت�ا مرفق بالفيديو يش�رح 
وجه�ة ق�دوم الطائ�رة وتوقفها 
واإلش�ارة ال�ى المواد الت�ي أنزلت 

منها«.
المنطقة  إن »معظ�م  وأضافت 
الصحراوي�ة الممت�دة م�ن اآلب�ار 
مناط�ق  ه�ي  الرم�ادي  باتج�اه 
مس�تباحة من قبل مجرمي داعش 
وغي�ر ممس�وكة من قب�ل القوات 
األمني�ة، م�ا ع�دا تواجد ق�وة من 
اللواء الثامن تس�يطر على الشارع 
الع�ام الممتد من تقاطع الفاضلية 
الى منطقة عامري�ة الفلوجة، وال 
يوجد لديها نقاط عس�كرية ثابتة 

داخل منطقة االبار«.
اآلب�ار  »منطق�ة  أن  واوض�ح 
يس�تخدمها مجرم�ي داع�ش في 
تحركاته�م وتنقالتهم انطالقا من 
منطق�ة الهريمات عب�ر الصحراء 
وصوال الى مناطق المجر والعنكور 
والط�اش جنوب�ي الحباني�ة وهي 
م�ن المناطق المس�تباحة من قبل 

داعش«.
أن  الكتائ�ب،  بي�ان  وتاب�ع 
والط�اش  العنك�ور  »منطقت�ي 
تخضع لسيطرة مجموعة المجرم 
ش�اكر وهيب والتي عن طريقهما 

مفخخ�ة  س�يارات  إدخ�ال  ت�م 
اس�تهدفت مضيف الشيخ لورانس 
الهذال عب�ر النخيب والتي أدت الى 
استش�هاده«، مبين�ا أن »مجرمي 
داعش يس�تخدمون س�يارات دفع 
رباعي وج�رارات ف�ي عملية نقل 
أس�لحتهم واعتدتهم م�ن منطقة 

الى أخرى«.
وتكررت حوادث هبوط طائرات 
مجهولة في مناطق يسيطر عليها 
تنظي�م »داع�ش« اإلرهاب�ي ف�ي 
أكث�ر م�ن منطق�ة، حي�ث هبطت 
مروحية، الجمعة )6 ش�باط(، في 
أحد مالع�ب قض�اء الفلوجة التي 
يس�يطر عليه�ا تنظي�م »داعش«، 
في حين هبطت مروحية أمريكية 
أخرى في )9 ش�باط(، في منطقة 
لمدينة زرباطية،  التابعة  »دخيلة« 
بينما ش�وهدت شوهدت طائرتين 
في أجواء مدين�ة كنعان متوجهة 
ال�ى منطقة »دخيلة« التي ينتش�ر 
فيه�ا الفك�ر التكفي�ري ف�ي )13 

شباط(.
)داع�ش(  تنظي�م  أن  يذك�ر 
ق�د ف�رض س�يطرته عل�ى مدينة 
محافظ�ة  مرك�ز  الموص�ل، 
نينوى،)405 كم ش�مال العاصمة 
بغ�داد(، في )العاش�ر من حزيران 
2014 المنصرم(، كما امتد نشاطه 
بعدها، إلى محافظات صالح الدين 
وكركوك وديال�ى، ومناطق أخرى 

من العراق.

30 قناص من »الكوماندوز« إىل جانب »داعش« يف االنبار
الكونغرس يراوغ: نحاول اقناعهم بالعودة

        المستقبل العراقي/ نهاد فالح

كل ش�ي بدأ ينفذ, الطعام والس�الح, 
دون ان تص�ل اي�ة تعزي�زات عس�كرية 
ومساعدات انس�انية, وبهذا باتت ناحية 
البغدادي غ�رب االنبار, الت�ي يحاصرها 
داعش منذ ايام, على وش�ك السقوط بيد 
الجماعات االرهابية, وسط مخاوف من 
وق�وع مجازر بش�رية كب�رى بعد ان دق 
ناقوس الخطر عبر حرق عدد من االهالي 
مؤخرا. ويسعى »داعش« منذ أكثر شهر 
عب�ر هجمات�ه المتكررة عل�ى البغدادي, 
الوص�ول إلى قاع�دة »عين األس�د« التي 
تعتبر مركزاً استراتيجياً إلدارة العمليات 
العس�كرية ض�ّد عناص�ره ف�ي االنبار، 

فضالً عن تواجد نحو 320 مدّرباً أميركياً 
في القاعدة.

واظهر تسجيل للمقّدم قاسم العبيدي، 
مدير ش�رطة ناحية البغدادي، وهو فاقد 
ألعصابه، حيث يش�كو من ترّدي الحالة 
األمني�ة ف�ي الناحية الت�ي تش�هد قتاالً 
عنيفاً منذ 5 أيام بي�ن القّوات الحكومية 
وتنظي�م  العش�ائر  بابن�اء  المس�نودة 

»داعش« اإلجرامي.
وق�ال العبي�دي، ان »تنظي�م داع�ش 
ال زال يس�يطر عل�ى ناحي�ة البغ�دادي، 
ويحاصر المجمع الس�كني ف�ي الناحية 
وعل�ى بع�د 200مت�ر«، مبين�ا ان »ه�ذا 
المجم�ع يتواجد فيه 1200 اس�رة اي ما 
يق�ارب 6000 مدني«. واض�اف العبيدي 

ان »اي�ة تعزيزات عس�كرية او انس�انية 
ل�م تصل ال�ى الناحي�ة«، مش�يرا الى ان 
»اللواء 27 في الفرقة الس�ابعة بالناحية 
نف�ذ من�ه العت�اد«. واس�تغاث العبي�دي 
بالمرجعية الدينية ب�«ارس�ال مساعدات 
انس�انية وغذائي�ة الى الناحي�ة وخاصة 
للمجمع الس�كني«، الفتا الى ان »االس�ر 
في المجم�ع ال تمتلك الطعام والش�راب 

منذ يومين«.
وتابع ان »الوضع في البغدادي س�يء 
جدا«، مح�ذرا من »قيام داع�ش باحراق 
المجم�ع  واهال�ي  المنتس�بين  جمي�ع 

السكني اذا استمر هذا الحال«.
وطالب ب�«ارس�ال طيران حربي لفك 
الحص�ار عنهم ومواجه�ة داعش«، الفتا 

الى ان »هناك قناصين يمنعون االسر من 
النزوح باتجاه قضاء حديثة«.

وأعل�ن الش�يخ ع�ودة الجغيف�ي أحد 
ش�يوخ عش�يرة الجغايفة ف�ي محافظة 
عملي�ة  انط�الق  ع�ن  األح�د،  األنب�ار، 
عس�كرية على ناحية البغدادي من ثالثة 
مح�اور به�دف تحريره�ا م�ن عناص�ر 
تنظيم »داعش«، مش�يرا إل�ى أن العملية 
تزامنت م�ع وصول تعزيزات عس�كرية 

كبيرة إلى الناحية.
م�ن جانب�ه, طال�ب رئي�س مجل�س 
محافظ�ة االنب�ار صباح كرح�وت وزير 
الدفاع  خال العبيدي بقيادة المعركة في 
ناحي�ة البغدادي، وتحري�ر المناطق التي 
س�يطر عليها تنظيم داعش االرهابي في 

الناحية«.
واضاف كرحوت أن »ناحية البغدادي 
تعي�ش اوضاع�ا مأس�اوية نتيج�ة عدم 
وجود الغذاء والشراب«، مشيرا الى »عددا 
من المدنيين والمنتس�بين س�قطوا بين 
قتيل وجريح نتيجة القصف والمواجهات 
حول المجمع الس�كني هن�اك وال يوجد 

عالج لهم«.
وطالب كرح�وت الحكومة المركزية 
ب�«التح�رك الس�ريع إلنق�اذ األهالي في 
ناحية البغ�دادي الت�ي يحاصرها داعش 
وخاص�ة في المجمع الس�كني من خالل 
إرس�ال الم�واد الغذائية واالنس�انية لهم 
وبش�كل عاج�ل وف�وري وف�ك الحصار 
عنه�م تجنب�ا لح�دوث مج�ازر جماعية 

بحقهم من قبل العصابات اإلجرامية«.
وتبلغ مساحة البغدادي نحو 480 كم، 
وتعاني المدينة ذات الطابع القبائلي من 
أزمة إنسانية بس�بب عدم وصول المواد 
الغذائي�ة والوق�ود إليها من�ذ أكثر من 5 

أيام.
خ�الل  األنب�ار  محافظ�ة  وش�هدت 
اليومين الماضيين تطورات أمنية جديدة 
تمثل�ت بهج�وم تنظي�م »داع�ش« عل�ى 
ناحي�ة البغدادي غرب�ي المحافظة، فيما 
تمكن�ت الق�وات األمنية من قت�ل ثمانية 
انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا 
التس�لل إلى قاعدة عين األس�د في ناحية 
حديث�ة غرب�ي المحافظة بع�د تعرضها 

لقصف شديد بالهاونات.

البغدادي تستنجد باملرجعية.. وقائد رشطتها: انقذونا.. سالحنا وطعامنا نفد
»داعش« يحرق عددًا من اهالي الناحية

الـ »CIA« اشـتـرت »كـيـمـيـاوي« صـدام واهـدتــه إلــى »داعــش« 
       بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت وكال�ة المخابرات المركزي�ة العاملة 
مع قوات الجيش األميركي خالل احتالل العراق، 
صفقات متكررة لش�راء صواري�خ محملة بغاز 
األعصاب من بائع عراقي س�ري، في إطار خطة 
لم ُيكش�ف عنها من قب�ل، للتوثق من عدم وقوع 
م�ا تبقى من أس�لحة ص�دام الكيميائي�ة بأيدي 
إرهابيين أو جماعات مسلحة، كما أكد مسؤولون 
أميركي�ون حاليون وس�ابقون.     وبدأت الخطة 
الغريبة لشراء أسلحة العراق الكيميائية في عام 
2005 واس�تمرت خ�الل ع�ام 2006 واعتبره�ا 
الجي�ش االميرك�ي نجاح�اً لمن�ع انتش�ار هذه 

األسلحة. 
وأدت الصفقات إلى ش�راء الواليات المتحدة 
ثم تدمير 400 صاروخ م�ن طراز بوراك، أنتجها 
النظ�ام البعث�ي ف�ي الثمانين�ات، لكّن مفتش�ي 
األمم المتح�دة لم يعثروا عليها بعد حرب تحرير 

الكويت عام 1991.
وكان�ت العملي�ة ُت�دار م�ن محط�ة وكال�ة 
المخاب�رات المركزية ف�ي بغ�داد، بالتعاون مع 
اس�تخبارات وح�دة عس�كرية أميركي�ة وف�رق 
متخصص�ة بالدف�اع ض�د األس�لحة الكيميائية 
مس�ؤولون  ق�ال  كم�ا  المتفج�رات،  وإبط�ال 

وعسكريون خدموا في هذه القطعات لصحيفة 
نيوي�ورك تايم�ز. وكان العدي�د م�ن الصواريخ 
ف�ي حالة س�يئة وبعضها فارغ أو يحمل س�ائالً 
غي�ر فتاك، ولك�ن البعض اآلخ�ر كان يحمل غاز 
األعص�اب س�ارين ال�ذي أظه�رت التحليالت أن 
درجة نقائه أعلى مما كانت االستخبارات تتوقع، 

نظًرا لقدم المخزون الذي ُعثر عليه.
وكان ش�راء صواري�خ غ�از األعص�اب م�ن 
البائ�ع العراق�ي المجه�ول في ع�ام 2006 أهم 
عملي�ة للوصول إل�ى األس�لحة الكيميائية حتى 
ذل�ك الوقت من ح�رب العراق. ونقل�ت صحيفة 
نيويورك تايمز عن مسؤولين أن صفقات الشراء 
ُعقدت مع مصدر عراقي واحد، كان متلهفاً على 
بيع بضاعته. ولكن م�ا دفعته الواليات المتحدة 
من المال إل�ى العراقي لي�س معروًفا، وال هوية 

هذا البائع أو انتماءاته. 
ورفض البنتاغون اإلجابة عن اسئلة صحيفة 
نيوي�ورك تايمز ف�ي هذا الش�أن، لكن�ه اعترف 
ب�دوره بص�ورة غير مباش�رة.    وق�ال الجنرال 
ريتش�ارد زانر، رئيس االس�تخبارات العسكرية 
2005 و2006،  األميركي�ة ف�ي الع�راق عام�ي 
ان�ه »م�ن خالل صفق�ات الش�راء الت�ي أجرتها 
وكال�ة المخابرات المركزية، ُس�حبت بهدوء من 
الس�وق مئات األس�لحة التي كان من الممكن أن 

يستخدمها ارهابيون«.
وأكد جنود س�ابقون ومس�ؤولون مطلعون 
عل�ى العملي�ة أن أول صفق�ة ُعقدت ف�ي اوائل 
ايل�ول 2005 حين باع العراق�ي صاروخاً واحًدا 

من طراز بوراك.
وأت�اح الص�اروخ ورأس�ه الحرب�ي لمحلل�ي 
االس�تخبارات اكتس�اب معلوم�ات جدي�دة عن 
لغ�ز قدي�م.  فف�ي حرب الع�راق مع اي�ران إبان 
الثمانين�ات اس�تخدمت القوات العراقي�ة انواعاً 
متعددة م�ن صواري�خ عيار 122 مل�م مصممة 

لرش غازات اعصاب.
وكان�ت ال�رؤوس الحربية لصواري�خ بوراك 
من انت�اج محلي عراقي، ولكن ص�ورة واضحة 
ل�م تتكون عن عدد الرؤوس الحربية التي أنتجها 
العراق، أو التي استخدمها خالل الحرب االيرانية 

� العراقية.
وقال النظ�ام العراقي إنه دمر م�ا تبقى لديه 
م�ن ه�ذه الصواري�خ، قب�ل وصول المفتش�ين 
الدوليي�ن في أعق�اب طرده م�ن الكويت، ولكن 

أدلة لم تتوفر قط إلسناد ادعائه هذا.
وق�ال المفت�ش األمم�ي وقتذاك، تش�ارلس 
دولف�ر، الذي قاد الحقاً مجموعة مس�ح العراق 
التابع�ة لوكالة المخاب�رات المركزية انه »كانت 

هناك ثغرة كبيرة في المعلومات المتوفرة«.

وازداد اللغ�ز تعقي�ًدا ف�ي ع�ام 2004 واوائل 
2005 عندم�ا وقعت الق�وات األميركية على 17 
صاروًخ�ا م�ن طراز ب�وراك. وال ُتع�رف ظروف 
عثورها على ه�ذه الصواريخ. ثم أُطلقت عملية 
»افاري�س« كما س�ميت في حين�ه للوصول إلى 

مزيد من هذه الصواريخ.
 وبدأت العملية عندما س�لمها البائع العراقي 
اول صاروخ نقله الجيش األميركي إلى الواليات 

المتحدة لفحصه.
وقال مس�ؤولون إن البائع العراقي كان ُيبلغ 
وكال�ة المخابرات المركزية ف�ي بغداد على نحو 
منتظم بأن لديه مزيًدا من الصواريخ للبيع، وكان 
ضب�اط الوكالة واس�تخبارات الجي�ش وخبراء 
ف�ي األس�لحة الكيميائي�ة يتوجه�ون بمروحية 
إلى جنوب ش�رق العراق للق�اء العراقي وإجراء 

صفقة البيع.
وتفت�ح هذه التحقيق�ات باباً كبي�راً للتأويل 
عل�ى ارتب�اط حص�ول تنظي�م »داع�ش« عل�ى 
األس�لحة الكيماوية ومصدرها، وترجح مصادر 
أن البنتاغون س�رب هذه األس�لحة إلى التنظيم 

المتطرف أثناء تلك األعوام.
وكان�ت ش�حنات األس�لحة الكيميائي�ة التي 
يبيعه�ا العراق�ي تتف�اوت في الحج�م، بضمنها 
ش�حنة ضمت أكثر من 150 رأس�اً حربياً. وكان 

تدمي�ر  إل�ى  يس�ارعون  األميركي�ون  الخب�راء 
غالبيته�ا بتفجيره�ا، كما كش�ف المس�ؤولون 
لصحيف�ة نيويورك تايمز، ولكن بعضها ُنقل إلى 
كامب س�الير قرب مطار بغداد الجراء مزيد من 

االختبارات عليها.
وقال مسؤولون عس�كريون إنهم ال يعرفون 
اس�م البائ�ع العراق�ي أو م�ا إذا كان مهرب�اً أو 
مس�ؤوالً عراقًيا س�ابقاً أو حالي�اً، ألنه كان أحد 
مص�ادر وكال�ة المخاب�رات المركزي�ة. ولك�ن 
نشاطاته اثارت مزيًدا من االهتمام مع استمراره 

في توفير الصواريخ وبيعها.
ونقل�ت صحيف�ة نيويورك تايم�ز عن مصدر 
عس�كري مطلع على الصفق�ات أن العراقي أخذ 
يزداد جس�ارة وأنه خ�دع المتعاملي�ن معه مرة 
واح�دة على األقل ببيعه�م صواريخ مليئة بمادة 

غير غاز السارين.
وفي عام 2006، قاد العراقي ش�احنة محملة 
بالرؤوس الحربية الكيميائية إلى بغداد »واتصل 
برج�ال االس�تخبارات ليقول انه سيس�لمها إلى 
جماعات مس�لحة إذا لم يأتوا ألخذها«، بحس�ب 
المصدر. واضاف المصدر أن العالقة ضمرت بعد 
فترة ليست طويلة على ذلك، ثم انتهت الصفقات 
الت�ي أدت »إل�ى تدمي�ر الكثي�ر م�ن األس�لحة 

الكيميائية«.

اشترته من مسؤول عراقي.. وخزنته منذ عام 2005
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 فاألول ابن مدينته والثاني أحد تالمذته. 
فه�ل المقص�ود بذلك محاول�ة التقرب من 
»النص�رة« وإص�الح م�ا أفس�ده »األمي�ر 
الش�رعي« أبو الوليد المقدسي بعد تكفيره 
العلن�ي لها، أم أنها لعبة مزدوجة يقوم بها 
تنظي�م »داعش« ف�ي الوقت المس�تقطع، 
الس�يما أن ه�ذه التغيي�رات ترافق�ت م�ع 
حدثين بارزين اس�تهدفا مس�قط رأس أبي 
مال�ك التل�ي في مدين�ة التل ف�ي القلمون، 
األول الظه�ور العلني لخالي�ا »داعش« في 
ش�وارع المدين�ة للم�رة األول�ى، والثان�ي 
تفجير س�يارة اس�تهدفت مس�جد فاطمة 

الزهراء، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.
ول�م يفصل بين ظه�ور خاليا »داعش« 
ف�ي المدينة وبين التفجير الذي اس�تهدفها 
س�وى أقل من 48 س�اعة، ومع ذلك سارع 
غالبية النش�طاء واإلعالميين في المنطقة 
إل�ى توجي�ه أصاب�ع االتهام نح�و الجيش 
الس�وري، معللي�ن ذل�ك برغبته ف�ي إيجاد 
ذريع�ة القتح�ام المدين�ة. لك�ن الالفت أن 
»جبه�ة النصرة في القلم�ون« لم تتبّن هذا 
االتهام صراحًة، برغ�م تعبيرها، في البيان 
ال�ذي أصدرت�ه، ع�ن قناعته�ا أن التفجير 

يخدم مخططات النظام.
وأش�ار البيان إلى أن »قابل األيام مليء 
بالمفاج�آت«، بع�د تأكي�ده عل�ى »حصول 
جبهة النصرة على معلومات حول التفجير 
ف�ي منطقة الت�ل«، مح�ذراً كل »من تواطأ 
على تنفيذ هذا العمل بوجوب تسليم نفسه 

إلى أقرب هيئة شرعية في أسرع وقت«.
لكن المس�تغرب ف�ي البيان ه�و إعالن 
»جبه�ة النص�رة« براءته�ا م�ن التفجي�ر، 
م�ع التنوي�ه إل�ى أن الغاية منه ق�د تكون 
»ن�زع الثق�ة م�ا بي�ن المجاهدي�ن وبي�ن 
عامة المس�لمين، من خ�الل توجيه أصابع 

االته�ام إلى المجاهدي�ن«. ويبدو أن الجهة 
الت�ي وجه�ت االته�ام إل�ى »المجاهدين« 
من األهمية بمكان بحيث اس�تدعت إصدار 
ه�ذا البيان، وه�ي بالتأكيد ليس�ت الجيش 

السوري.
ويش�ير بي�ان »النص�رة«، ال�ذي يحمل 
العدي�د م�ن التأوي�الت والتفس�يرات، إلى 
أن مدين�ة التل قد تكون ف�ي األيام المقبلة 
عل�ى موع�د م�ع حمل�ة م�ن المداهم�ات 
واالعتقاالت، التي يمكن أن تنفذها الجبهة 
بذريع�ة مالحقة المتورطي�ن في التفجير، 
مع عدم إغف�ال وجود أه�داف أخرى لهذه 
الحمل�ة مث�ل محاص�رة خالي�ا »داع�ش« 
ومنعه�ا م�ن التغلغ�ل ف�ي مس�قط رأس 

زعيمها أبي مالك التلّي.
وتأتي هذه التطورات في ظل معلومات 
م�ن أحد أعض�اء الفريق اإلعالم�ي لتنظيم 
»الدولة اإلس�المية في القلم�ون« تؤكد أن 
الوض�ع الداخل�ي للتنظيم »ه�ّش للغاية«، 
ويختل�ف كلياً ع�ن الصورة التي انتش�رت 
عنه خالل الفت�رة الماضية، وباألخص بعد 
اس�تحصاله عل�ى »البيع�ات« م�ن فصائل 
»الجي�ش الحر«، والت�ي كان من المفترض 

أن تضاعف قوته وفاعليته.
وأك�د اإلعالمي أن »الخالفة اإلس�المية 
في القلمون تعاني من أزمة نفاق، وانعدام 
الوالء بين صفوف عناصرها، خاصة أولئك 
الذي�ن بايعوه�ا مؤخ�راً«، مش�يراً إل�ى أن 
»الكثير من األنباء التي تنتش�ر في وس�ائل 
اإلع�الم ح�ول بع�ض أوض�اع الدول�ة في 
المنطق�ة يجري تس�ريبها م�ن قبل هؤالء 
المدسوس�ين«، وذل�ك في إش�ارة منه إلى 
األنب�اء التي تتوارد ع�ن وجود خالفات في 
صف�وف »الدول�ة اإلس�المية« أدت مؤخراً 
إلى عزل »األمير« أب�ي الهدى التلّي وتعيين 

»البانياسي« مكانه.
ولم ين�ف اإلعالمي صحة ه�ذه األنباء، 
ب�ل عل�ى العكس عّب�ر عن ضيق�ه من هذه 
الخالفات واس�تفحالها، مش�يراً إلى »أنها 
تدفعه دائماً للتفكير باالنتقال من القلمون 

إلى أي مكان آخر«.
وكان�ت بع�ض التس�ريبات تحدث�ت أن 
الس�بب وراء ع�زل أب�ي اله�دى التلّ�ي هو 
االعت�ذار ال�ذي تق�دم به إل�ى اب�ن مدينته 
أبي مال�ك التلي بعد البي�ان التكفيري الذي 
أصدره »األمير الش�رعي« الجديد أبو الوليد 
المقدسي بحق »جبهة النصرة«، األمر الذي 

لم يُرق لقيادة »الدولة اإلس�المية« فعزلته 
وعينت »البانياسي« محله.

مصدره�ا  الت�ي  التس�ريبات،  وأك�دت 
أح�د عناص�ر »كتائ�ب عبدالله ع�زام«، أن 
الخالفات تتفاقم بس�رعة بين »البانياسي« 
والمقدس�ي، ألن »البانياسي« رفض بدوره 
االنسياق وراءه في موضوع تكفير »جبهة 
النص�رة«. وتوقع مصدر التس�ريبات عزل 
»البانياس�ي« في أي وقت. هذه التسريبات 
ل�م ينفها »إعالمي داعش«، بل أكد صحتها، 
مضيفاً أن »الخالفات ليست بين أشخاص، 
وإنم�ا أعمق من ذل�ك« وبالتال�ي فإن عزل 

»البانياسي« لن يحل المشكلة.
وثم�ة أم�ر الف�ت ف�ي التغيي�رات التي 
تجريه�ا قي�ادة »الدول�ة اإلس�المية« على 
المناص�ب في القلمون، إذ ب�دا واضحاً أنها 
تص�ر عل�ى أن يك�ون »أميره�ا« هناك من 
المقربي�ن لزعيم »جبهة النصرة« أبي مالك 
التل�ي، فاألول ابن مدينت�ه بينما الثاني أحد 
التالمذة الذين درس�وا على يدي�ه، وهذا ما 
يتناقض مع تعيينها أبي الوليد المقدس�ي، 
الذي س�ارع منذ توليه منصب�ه، إلى إصدار 
بيان يكف�ر فيه »جبهة النص�رة« ويتهمها 

بالخيانة والغدر.

وقد يكون تفس�ير ذلك بأنه إما يأتي في 
س�ياق سياس�ة العصا والجزرة تجاه التلّي 
ومحاول�ة اس�تقطابه إلى ص�ف »داعش«، 
س�واء بالحوار، الذي يتواله المقربون منه 
أمثال »البانياسي«، أو بالضغط والترهيب، 
مثل الظه�ور المفاجئ لبع�ض الخاليا في 
مدينة التل، وربما تفجير السيارة المفخخة 
فيها. أو أنه يهدف إلى ضمان »خط الرجعة« 
في ح�ال فش�لت جه�ود اس�تقطاب التلّي 
ووصل�ت األمور بي�ن الطرفي�ن إلى نقطة 
االنفج�ار حي�ث يكون هناك من يس�تطيع 

القيام بدور اإلطفائي.

     عبد الله سليمان علي 

حرب »التكفري« تشتد بني »داعش« و »النرصة«.. واجليش السوري يستغل اخلالف
عزل أبو الهدى التلي من منصبه كـ »أمير« على 

ن »البانياسي«  »الدولة اإلسالمية في القلمون« وعيِّ

مكانه. والقاسم المشترك بين الرجلين، أن 

كليهما يعتبر مقربا من زعيم »جبهة النصرة في 

القلمون« أبي مالك التلي

صل�ب  ف�ي  الخ�وض  وقب�ل  بداي�ة، 
الموضوع، البد من التعرف على معنى كلمة 
)طنط�ل(، التي تعن�ي العفري�ت المجنون 
ف�ي لهجتن�ا الدارجة، وهي كلم�ة جنوبية 
التداول. س�ومرية الج�ذر. يجمعونها على 
)طناطل(: وتش�ير للعفاري�ت المخيفة أو 
 )Tantolian( المزعج�ة، وج�اءت مف�ردة
مطابقة تماماً لمف�ردة )طنطل( من حيث 

اللفظ والمعنى.
واآلن دعون�ا نع�ود للم�رة األل�ف بع�د 
الخفي�ة  الطناط�ل  للبح�ث ع�ن  الملي�ون 
الت�ي تواط�أت م�ع الدواع�ش، وتبرع�ت 
له�م بكميات هائلة من األس�لحة الحديثة، 
فأمدته�م بالعت�اد والم�ؤن، وضمنت لهم 
الحصول عل�ى األجهزة التعبوية والمعدات 

القتالية واألدوات الحربية. 
ربم�ا يقول قائل من أحب�اب الدواعش: 
أنهم اس�تحوذوا عل�ى مس�تودعات العتاد 
في )بيجي(، واستولوا على مئات العجالت 
المدرع�ة م�ن ن�وع )هام�ر(. أخذوها من 
الوحدات العسكرية المنسحبة من الموصل 
وضواحيها. فنقول لهم: أن الدالئل المتاحة 
للقاص�ي والداني تش�ير بما ال يقبل الش�ك 
إلى أن المعدات التي تركها الجيش العراقي 
في الموصل كانت أقل بكثير مما أشيع في 
وس�ائل اإلع�الم. وأن الدباب�ات المتروكة 
هناك ليس�ت كلها صالح�ة للعمل، وال يزيد 
تعداده�ا عل�ى عش�رين دباب�ة. وأن بعض 
أخ�ذت  المتروك�ة  والمع�دات  األس�لحة 
طريقها إلى إقليم كردستان. وأن الدواعش 

تركوا تلك الدباب�ات وراءهم بعد هزيمتهم 
ف�ي معرك�ة تحرير )س�د الموص�ل(. وأن 
األس�لحة الت�ي تركه�ا الدواع�ش وراءهم 
ف�ي المواجه�ات القتالي�ة المتواصلة منذ 
منتص�ف العام الماضي وحت�ى يومنا هذا. 
كان�ت تختلف تمام�ا عن نوعية األس�لحة 
المتداولة في الجيش العراقي أو الس�وري. 
ثم أن األس�لحة التي كان�ت بحوزة الجيش 
الحر، والتي اس�تولت عليه�ا داعش بعدما 
غدرت بقادة ذلك الجيش الس�وري. تختلف 

تماما عن أسلحة الدواعش في العراق.
أخيراً نأتي إلى نقطة في غاية األهمية، 
وه�ي أن اإلحصائيات اإلجمالية لألس�لحة 
الت�ي وقعت بي�د الدواع�ش من الترس�انة 
العراقي�ة أو الس�ورية ال تكف�ي لخ�وض 

القتال لش�هر واحد، فما بال�ك بما يحتاجه 
لتغطي�ة  إضاف�ي،  عت�اد  م�ن  الدواع�ش 
المواجه�ات المس�تعرة ف�ي آن واحد على 
المح�اور المفتوحة في قواط�ع العمليات 

المتشعبة على أكثر من جبهة ؟. 
وهنا الب�د لنا م�ن إعادة األس�ئلة التي 
تناولناه�ا ف�ي مق�االت س�ابقة، فنقول: 
أيعق�ل أن تواصل داعش قتالها ضد دولتين 
متجاورتين مفتوحتين على منافذ التسليح 
العالم�ي، م�ن دون أن تعاني داعش من أي 
نق�ص في عتادها وإمداداته�ا وتجهيزاتها 
؟. أال ت�دل ه�ذه الوقائ�ع على وج�ود أكثر 
م�ن طنط�ل يعمل في الس�ر بي�ن صفوف 
الدواع�ش، ليوف�ر له�م الدعم اللوجس�تي 

المطلوب في المواجهات القتالية ؟. 

أيعق�ل أن يتع�رض الدواع�ش لضربات 
جوية متواصلة ومؤث�رة ومدمرة. تنفذها 
طائرات التحالف، التي س�بق لها أن دمرت 
دفاع�ات الجيش العراق�ي كلها في غضون 
عش�رة أي�ام، بينما تصم�د عصابة صغيرة 
مبعث�رة مفكك�ة، وغي�ر مدرب�ة ؟. أال تدل 
هذه المؤشرات على وجود أكثر من طنطل 
يق�وم بإبالغ الدواع�ش بمواعي�د الغارات 
الكاف�ي  الوق�ت  يمنحه�م  بم�ا  الجوي�ة، 
لالختباء واالبتعاد عن المواقع المستهدفة 
؟. أو أن تل�ك الطائ�رات تطل�ق صواريخها 
عل�ى المناطق المهجورة ؟. ثم أن التواريخ 
المثبتة باليوم والساعة والدقيقة والثانية، 
ف�ي أف�الم الضرب�ات الجوي�ة تش�ير إل�ى 
مواعيد تس�بق الحدث بأكثر من شهر، وأن 

اإلحداثيات المثبتة بخطوط الطول والعرض 
في تلك األفالم، التي تبثها ش�بكات األخبار 
تش�ير إلى مواقع بعيدة تماما عن المواقع 
المش�ار إليها في األخبار المرئية. أال يعني 
هذا أن بعض الطناطل يعملون مع طائرات 
قوات التحالف، التي شوهدت أكثر من مرة 
وهي ترمي المؤن على الثكنات الداعش�ية 
المحاص�رة ؟. وش�وهدت م�رات وم�رات 

وهي توفر الغطاء الجوي للدواعش. 
من خ�الل ما تقدم نس�تنتج أن طناطل 
البنتاغون والناتو، والطناطل المؤازرة لها 
والمتعاونة معها اش�تركت كله�ا في هذه 
اللعب�ة الق�ذرة. وأنه�ا ماضية ف�ي لعبتها 
لتدمي�ر الش�رق األوس�ط برمت�ه ؟. والله 

يستر من الجايات

    بغداد/ المستقبل العراقي

االس�تخبارات  جه�از  رئيس�ة  ح�ذرت 
الداخلي�ة بالنروي�ج بينديك�ت بورنالند من 
“تزايد نشاط الجماعات النازية الجديدة في 
الدول االسكندنافية والتي يقوم المتطرفون 
في النروي�ج بالتعاون معه�ا وبناء عالقات 
قوي�ة فيم�ا بينهم”، مش�يرة الى أن�ه “ثمة 
أس�باب تدعو لالعتقاد بأننا سنش�هد زيادة 
ف�ي أنش�طة اليمي�ن المتط�رف خ�الل عام 

.”2015
وأك�دت ف�ي تصري�ح أن “هناك أس�بابا 
محددة هي االتصاالت عبر الحدود الوطنية، 
فه�م له�م اتص�االت م�ع جماع�ات اليمين 
المتطرف األخرى في ش�مال أوروبا”، الفتة 
إل�ى أنه “خالل العام الماضي ش�نت جماعة 
النازية الجديدة “نوردفرنت”، والتي تأسست 
في كل من السويد والدنمارك وفنلندا، حملة 
تجني�د فيم�ا ال يقل عن س�ت مقاطعات في 

النرويج”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اكد الرئيس الفرنس�ي فرنس�وا هوالند، أمس االثنين، 
ان اليه�ود “له�م مكانته�م ف�ي اوروب�ا وخاص�ة ف�ي 
فرنس�ا” وذلك على اث�ر دعوة رئيس الوزراء االس�رائيلي 
بنيامي�ن نتانياهو يهود اوروبا الى الهجرة الى اس�رائيل. 
ودعا هوالند الفرنس�يين ال�ى التيقظ بع�د تدنيس مئات 
المداف�ن في مقبرة يهودية في ش�رق فرنس�ا، واعلن انه 
سيش�ارك “ان س�محت الظ�روف” في حفل س�يقام في 
ه�ذه المنطقة.وقال هوالن�د “لن اقب�ل )...( بتصريحات 
تصدر في اس�رائيل تبعث على االعتقاد بان اليهود لم يعد 
لهم مكانتهم في اوروبا وخصوصا في فرنس�ا”، مضيفا 
“لكن علينا ان نضمن لكل يهود فرنسا وبشكل اوسع لكل 
مواطني فرنس�ا االمن واالحترام واالعتراف والكرامة”.

وكان نتانياهو دعا يهود اوروبا الى الهجرة الى اسرائيل، 
وذلك بعد هجومي كوبنهاغن. وقد س�بق واغضب باريس 
باعالن�ه في العاش�ر من كان�ون الثاني ليهود فرنس�ا ان 
اس�رائيل ه�ي “موطنكم”، وذلك بعد احتج�از رهائن في 
متجر يهودي اس�فر ع�ن مقتل اربع�ة يهود.واكد رئيس 
الوزراء الفرنسي مانويل فالس ان فرنسا ال ترغب برحيل 
يهود فرنس�ا الى اسرائيل، وعبر عن “اسفه” لتصريحات 
رئيس الوزراء االسرائيلي. والتحقيق ال يزال جاريا بشأن 
تدنيس ثالثمئة قبر في المقبرة اليهودية في سار-اونيون 

وهي اكبر عملية تدنيس في فرنسا منذ 25 سنة.

النرويج »قلقة«
من »النازية اجلديدة« 

وحتذر من اليمني املتطّرف

اليهود يثريون »احلساسيات« 
بني هوالند ونتنياهو     بغداد/ المستقبل العراقي

في زيارة تشير إلى حجم االهتمام الذي توليه القوى 
الغربية بدور إقليم كردس�تان في العراق، أعلن المفكر 
الفرنس�ي، برنارد هنري ليفي، أنه اقت�رح على رئيس 
حكومة اإلقلي�م، نيجيرفان بارزاني، عقد مؤتمر دولي 
عن األمن في اإلقلي�م، لتعريفه عالمياً وإعطائه أهمية 
كدولة.وأعرب ليفي، في مؤتمر صحافي في أربيل، عن 
إعجابه بالقوات الكردية، وقال: “هم مقاتلون شجعان 
ويحارب�ون نياب�ة ع�ن العالم ض�د الق�وى البربرية”. 
وأضاف إن “كردس�تان بحاجة الى دع�م وعندما أعود 

س�وف أطالب دول أوروبا بحاجة البش�مركة واإلقليم 
الى دعم عسكري وسياسي واستراتيجي”.

وأشار ليفي، وهو مفكر معروف بدوره في أحداث 
ما سمي “الربيع العربي” ومقّرب من إسرائيل، الى أنه 
جال خالل زيارته الحالية ل�”كردس�تان” على جبهات 
القتال وتحدث الى “البش�مركة” الذين يخوضون حرباً 
ض�د “داعش”. وش�دد على ض�رورة “مواجهة داعش 
سياس�ياً وعس�كرياً. ولهذه األس�باب أقول يجب دعم 

اإلقليم أيضاً من الناحية السياسية واالستراتيجية”.
وأض�اف “التقيت )الس�بت( برئي�س الحكومة في 
أربي�ل واقترحت عليه ضرورة عق�د مؤتمر أمني خالل 

الفت�رة القريبة المقبلة وأن تحتضن أربيل هذا المؤتمر 
بمش�اركة جمي�ع األط�راف المش�اركة ف�ي التحالف 
الدول�ي والمتأث�رة بظه�ور داع�ش ويمك�ن تس�ميته 
بمؤتم�ر أربيل«. وأوض�ح “أريد أن يعق�د المؤتمر في 
أربي�ل لس�ببين؛ أولهم�ا لك�ي نعبر ع�ن اس�تيائنا من 
اس�تراتيجية ووحش�ية تنظيم داع�ش، وثانياً يجب أن 
تجتم�ع الدول التي تحارب داعش عل�ى طاولة واحدة. 
وأعتقد أن أربيل أفضل مكان لهذا”.وأش�ار إلى ضرورة 
العم�ل على “تعري�ف هذه المنطقة )إقليم كردس�تان( 
بالعال�م مع أنها ليس�ت دول�ة ويمكن اتخ�اذ المؤتمر 

فرصة لتعريف هذا المكان كدولة”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

موق�ع “روتر نت” اإلس�رائيلي أن  
طائرة من دون طيار اخترقت األجواء 
فلس�طين المحتلة آتية من لبنان بعيد 

الساعة الواحدة من فجر األحد.
أن  المذك�ور  الموق�ع  وأوض�ح 
الطائ�رة دخلت من منطق�ة الناقورة 
وحلّقت داخل أجواء فلسطين المحتلة 
نحو 20 دقيقة قبل أن تعود إلى لبنان، 
مش�يرة إلى أن هذا اإلخت�راق للمجال 

الجوي اإلس�رائيلي ه�و الثاني خالل 
األسابيع األخيرة.

وفي السياق، كشفت القناة العاشرة 
اإلسرائيلية أن الجيش اإلحتالل وضع 
في حال استنفار في منطقة الجْوالن 
عل�ى أثر اقتراب المع�ارك بين الجيش 
الس�وري والمسلحين من جهة اخرى 

من خط الجْوالن.
القناة تحدثت عن ارتفاع مس�توى 
اإلس�تنفار اإلس�رائيلي بع�د  نج�اح  
الس�يطرة  ف�ي  الس�وري  الجي�ش 

خ�الل األيام االخي�رة عل�ى مزيد من 
القرى الت�ي كانت خاضعة لس�يطرة 

المسلحين.
كما أش�ارت إل�ى أن الوض�ع اآلن 
لي�س آمن�اً، وأّن الجي�ش يتق�دم إلى 
األمام ويس�ير نحو الحدود وبات على 
مس�افة خمس�ة عش�ر كيلومتراً من 

القنيطرة.
م�ن جه�ة أخ�رى، يعت�زم رئيس 
حكوم�ة اإلحت�الل بنيامي�ن نتنياهو 
اقتح�ام الح�رم اإلبراهيم�ي وزي�ارة 

مغ�ارة )ميكفي�الت( التي أق�ام فيها 
ق�وات اإلحتالل كنيس�ًا يعتب�ر معقال 

للمستوطنين واليمين المتطرف.
“يديع�وت  صحيف�ة  ووصف�ت 
أحرونوت” خطوة نتنياهو هذه بأنها 
تأت�ي في إط�ار انتخابات الكنيس�ت، 
ناخبي�ن  أص�وات  لج�ذب  ومحاول�ة 
م�ن التيار الدين�ي القوم�ي. وحذّرت 
الصحيفة من احتمال اشتعال الوضع 
ف�ي الخليل والضف�ة الغربية بس�بب 

اقتحام نتنياهو للحرم.

ليفي.. عراب االنفضال يف أربيل: إعطاء اإلقليم أمهية دولة

طائرة املقاومة خترتق إرسائيل لـ »20« دقيقة

تعرفوا عىل »طناطل« الدواعش؟
كاظم فنجان احلاممي
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تعلن رشكة غاز الش�مال رشكة عامة عن املناقصة العامة والخاصة بتجهيز مادة الصودا الكاوية وبكمية )500 خمس�مائة 
/ طن( وحسب الرشوط واملواصفات املذكورة يف اصل الطلب فعىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط املشاركة مراجعة امانة 
الصن�دوق يف الرشكة الكائن عىل طريق كركوك/ بيجي للحصول عىل الرشوط واملواصفات لقاء مبلغ قدره )200000( فقط 
مائتا الف دينار غري قابلة للرد وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض يف اليوم التايل لتاريخ الغلق وبحضور ممثيل واصحاب 
العروض ويس�قط ح�ق املتخلف من الحضور يف االعرتاض بق�رار اللجنة وتودع العطاءات يف صن�دوق العطاءات واملوجود يف 
اس�تعالمات الرشكة علما ان تاريخ غلق املناقصة يوم )االثنني( املوافق 2015/3/9 ولغاية الس�اعة )12( الثانية عرش ظهرا 
ويتحم�ل من تحال عليه املناقص�ة دفع اجور االعالن علما ان الكلفة التخمينية تقدر بمبل�غ )450000000( فقط اربعمائة  
وخمسون مليون دينار وسيتم عقد املؤتمر الخاص باالجابة عىل  استفسارات مقدمي العطاءات يف الساعة العارشة من يوم 

)االربعاء( املوافق 2015/3/4 وبحضور املختصني وذلك يف استعالمات رشكتنا.
التفاصيل:

وزارة النفط
رشكة غاز الشامل/ كركوك

رشكة عامة
اعالن املناقصة املرقمة )2( للمرة الثانية

طلبية الرشاء املرقمة 2014/885

املدير العام وكالة/ رئيس جملس االدارة

مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة واسط

شؤون االحوال املدنية
اعالن

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل 
املدع�ي )امج�د تق�ي عزي�ز( ال�ذي 
يطلب تبديل اسمه الجرد من )امجد( 
اىل )اياد( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
ع�رشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية 

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

مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة واسط

شؤون االحوال املدنية
اعالن تبديل لقب

بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل 
املدع�ي )درش مريه�ج خط�ل( الذي 
يطل�ب تبدي�ل لقب�ه م�ن )الف�راغ( 
اىل )العب�ادي( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال بغاد/ الرصافة
العدد: 952

التاريخ / 2015/2/12
اعالن

ق�دم املواط�ن )خال�د محم�د احم�د( 
دعوت�ه القضائية لتبديل )اس�م ابنته 
)نع�م(  م�ن  ب�دال  )مري�م(  وجعل�ه 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض    مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة واسط

شؤون االحوال املدنية
العدد:810

التاريخ :2015/2/16
اعالن

بناء عىل الدع�وة املقامة من قبل املدعي 
)مجيد ميخان ي�اس( يطلب تبديل لقبه 
م�ن الدائن�ي اىل الخال�دي   فم�ن لدي�ه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة واسط

شؤون االحوال املدنية
العدد:762

التاريخ :2015/2/15
اعالن

بناء ع�ىل الدعوة املقامة م�ن قبل املدعي 
)عطيوي مزع�ل رضيوي( يطل�ب تبديل 
اس�مه الجرد من )عطيوي (اىل )توفيق ( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

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

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)ميث�م ف�رج ح�رج (ال�ذي يطلب 
في�ه تبديل لقب م�ن )العطبي( اىل 
)املوس�وي( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
اي�ام وبعكس�ه  اقصاه�ا ع�رشة 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وفق اح�كام املادة 21 من القانون 
املدني�ة رق�م 65 لس�نة  االح�وال 

1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

* املناشئ املطلوبة )سعودية - كويت - اماراتي - اردن - تركيا - ايران - الصني(
مالحظة:-

 WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq 1- يمكنكم االطالع عىل موقع رشكتنا
2- يمكنكم اثناء مراجعة رشكتنا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل موقعيا.

3- يف حال�ة تع�ذر وصولك�م اىل مقر رشكتنا يف كركوك لتس�ليم العطاءات يتم االتصال بالس�يدين اس�ميهما يف ادناه لغرض تقديم املس�اعدة بتس�هيل مهمة 
مروركم.

- سمري رؤوف حسن/ رقم املوبايل/ 07706172132 
- نعمان مصطفى فقي/ رقم املوبايل/ 07708504926

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد 
محم�د(  الحس�ن  عب�د  فال�ح   (
ال�ذي يطلب في�ه تبدي�ل لقب من 
)العطبي( اىل )املوسوي( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة اقصاه�ا ع�رشة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطلب 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

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد  
)محم�د عبد الجليل عب�د الرحمن 
(ال�ذي يطلب فيه تبديل اس�م ابنه 
الق�ارص  م�ن )عم�ر( اىل )عمار( 
فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
اي�ام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 من القانون االحوال املدنية رقم 

65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

فقدان
هوي�ة  من�ي  فق�دت  
الطال�ب) عب�د الرض�ا 
ش��اك��ر(  منص��ور 
املعه�د  م�ن  الص�ادرة 
التقن�ي البرصة قس�م 
الكهرب�اء ف�رع القوى 
ع�ىل م�ن يعث�ر عليها 
تس�ليمها اىل جه����ة 

االصدار.

فقدان
هوي�ة  من�ي  فق�دت  
الطالب) حي�در صباح 
كاظ�م ( الص�ادرة من 
املعهد التدريب النفطي 
قس�م  الب�رصة   /
اختص�اص  امليكاني�ك 
اس�الك   ع�ىل من يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فقدت  من�ي الهوية   
املعهد  م�ن  الصادرة 
النفط�ي  التدري�ب 
قسم التصفية باسم 
)عيل ش�اكر عطية(   
عىل م�ن يعثر عليها 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

فقدان
الهوي�ة    من�ي   فق�دت 
الص�ادرة م�ن املديري�ة 
العامة للتنمية الصناعية 
باس�م  ج�ص  معم�ل 
بطيح  مش�ايل  )كاظ�م 
رق�م  ع�ىل  (والحاص�ل 
االج�ازة )49444(    عىل 
من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد: 122 / ب / 2015 
التاريخ: 16 / 2 / 2015 

اعالن
اىل املدعى عليه/ محمد امني مهدي محمد امني

اق�ام املدعي احمد فؤاد س�ليم الدع�وى البدائية 
املرقمة 112/ب/2015 ضدك  والذي يطلب فيها 
مبلغ م�ن املال ق�دره )17/000/000( س�بعة 
ع�رش ملي�ون دينار ع�ن بي�ع الس�يارة  ولتعذر  
تبليغ�ك   ملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح 
املبل�غ القضائي واملجلس البل�دي ملنطقة مناوي 
باش�ا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
املرافع�ة املوافق 2015/3/1 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق االصول.
القايض

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري 
العدد : 759 

التاريخ : 15/ 2015/2 
اعالن

اىل املدعى عليه/ حسني عيل محمد
اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار الحك�م املرق�م 
44/ش/2015 يف 2/2/ 2015 الزم�ك بتصدي�ق 
زواجك الخارجي من املدعوه) بدرية رايض هداد 
(وبتاري�خ 2008/1/31 عىل مهر معجله مليون 
وخمسمائة الف ومؤجله مليونا دينار حال كونك 
اع�زب وهي باكر وف�ق املذهب الجعف�ري ولدى  
تبليغ�ك بموج�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة صفوان 
بالع�دد 1181 يف 2015/2/10 تب�ني انك مرتحل 
اىل جه�ة مجهولة ل�ذا تقرر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليتني ويف حالة عدم االعرتاض يكتسب القرار 

الدرجة القطعية. 
القايض 
فاضل حسني خضري

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
العدد : 1699/ 2015

التاريخ : 9/ 2015/2 
اعالن

اىل السيد /رشج رشيف فرحان 
ق�دم الس�يد )خال�د رش�ج رشي�ف( طلب اىل 
هذه املحكم�ة يروم فيه نصبه قيم عىل والده 
املفقود الس�يد رش�ج رشيف فرحان واالعالن 
عن فقدانه الذي فقد بتاريخ 2013/4/5 عليه 
ق�ررت املحكمة الن�رش بصحيفت�ني  يوميتني 
محليت�ني بغية التحقق عن حي�اة املفقود من 
عدمه ويف حالة كونك حيا يبغي عليك مراجعة 
محكمتن�ا لس�ماع دفوعك وع�ىل كل من لديه 
معلومات عنه الحضور يف ديوان هذه املحكمة 
يف الساعة التاسعة من صباح يوم 2015/3/9 
وبعكس�ه س�وف تم�ي املحكم�ة النظ�ر يف 

الطلب واصدار القرار وفق القانون. 
القايض   
شاكر محمود حمود

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة/ 2014/1963

التاريخ/ 2015/2/15

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت السيارة املرقمة 167 واسط العائد للمدين )رعد 
ابراهي�م فلف�ل( املحج�وز لقاء طلب الدائ�ن )عقيل صاحب عب�د(  البالغ 
8000000    فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة عرشة 
ايام  يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية  وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل

املواصفات:
1 � موقعه ورقمه السيارة املرقمة 167 واسط  فحص    

2 � جنس�ه ونوعه : نوع كيا بريجو موديل 2000 ذات لون رصايص داكن 
الس�يارة بحالة متوس�طة والحظ وجود بعض الطعجات واملحرك بحاجة 

اىل تصليح
3 � حدوده واوصافه:.

4 � مشتمالته: 
5 � مساحته:  

6 � درجة العمران: 
7 : الشاغل :    

8 � القيمة املقدرة: 8000000  ماليني دينار.
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النفط :نستعد ملواجهة تقلبات األسعار ونطمح  الستقطاب رشكات عاملية لالستثامر
    البصرة/المستقبل العراقي

كش�ف مصدر أمني في محافظة البصرة، امس االثنين، بأن 
الق�وات األمنية صادرة كميات من المش�روبات الكحولية التي 
كان�ت مخصصة للبي�ع خالل مناس�بة عيد الح�ب، فيما قامت 

باعتقال المتاجرين بها.
وق�ال المصدر ، إن “القوات األمنية نفذت عملية تفتيش في 
عدد من مناطق المحافظة أسفرت عن ضبط ومصادرة كميات 
كبيرة من المشروبات الكحولية التي تم إدخالها الى المحافظة 
لغرض بيعها خالل مناسبة عيد الحب”، مبيناً أن “القوة المنفذة 
ألقت القبض على ثالثة متهمين بتجارة المش�روبات الكحولية 

بشكل مخالف للقانون”.
واض�اف المصدر ال�ذي طلب عدم الكش�ف عن اس�مه، الى 
أن “المش�روبات الكحولي�ة المصادرة تم نقله�ا الى مكان اخر 
تمهي�داً التالفها بأمر قضائي”، مش�يرا الى أن “القوات األمنية 
مس�تمرة في مكافحة ظاهرة تجارة المشروبات الكحولية في 

المحافظة”.
يذك�ر ان مجلس محافظة البصرة ق�رر منتصف عام 2007 
منع تداول المش�روبات الكحولية بكافة أنواعها ضمن الحدود 
اإلدارية للمحافظة، ولم ينفذ القرار في حينها، وبعد قيام بعض 
أصحاب محال بيع المش�روبات بإع�ادة افتتاحها علناً منتصف 
ع�ام 2008، قام مجل�س المحافظة بتش�ريع قانون محلي في 
عام 2009 منع بموجبه بشكل كامل ونهائي تداول المشروبات 
الكحولية مع تحديد عقوبات بحق المخالفين تتضمن س�جنهم 

وفرض غرامية مالية عليهم.

       بغداد/المستقبل العراقي

نفذت امانة بغ�داد بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد حملة 
الزالة التجاوزات الحاصلة على الس�احات العامة والش�وارع 
الرئيس�ة وجباية رس�وم المهنة واالعالن  ضمن قاطع بلدية 

بغداد الجديدة.
ونقل�ت مديري�ة العالق�ات واالعالم عن مع�اون مديرعام 
بلدي�ة بغداد الجديدة رش�يد كاظ�م قوله ان “ مالكات ش�عبة 
التجاوزات في الدائرة البلدية بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد 
نف�ذت حملة كبرى الزالة التج�اوزات الحاصلة على االرصفة 
والشوارع الرئيسة والساحات العامة ضمن الرقعة الجغرافية 

للدائرة البلدية “.
واضاف ان “ الحملة شملت ازالة مسقفات المحال التجارية 
وعددا من االكش�اك وعربات بيع الفواكه والخضر في ش�ارع 
المطب�ق وازال�ة مواقع لبيع االغن�ام في ش�ارع )77( وعدداً 
من االكش�اك وعربات الباع�ة الجوالين ومواق�ع لبيع المواد 
االنشائية في منطقة حي البتول وعدداً من اللوحات االعالنية 

غير المرخصة ضمن الرقعة الجغرافية للدائرة “.
وبي�ن ان “ ش�عبة الجباي�ة قام�ت بجباية رس�وم المهنة 
واالع�الن م�ن اصح�اب المح�ال والمجمع�ات التجاري�ة في 
منطقة بغ�داد الجديدة  لتعظيم موارد امانة بغداد وكان هناك 
تع�اون من قبل اصحاب المحال والمجمع�ات التجارية لتأدية 
هذه الرسوم النها س�تعود بالفائدة على الجميع عبر تمويلها 
المش�اريع الخدمي�ة واعم�ال تقدي�م خدمات افض�ل الهالي 

العاصمة”
وتهي�ب امان�ة بغ�داد بالمواطني�ن المش�مولين برس�وم 
المهن�ة واالعالن من اصح�اب المحال والمجمع�ات التجارية 
بالتعاون مع مالكاتها خدمة للمصلحة العامة ال سيما بعد قلة 

تخصيصات امانة بغداد المالية ضمن موازنة عام 2015”.

مصادرة كميات من املرشوبات 
الكحولية يف البرصة

امانة بغداد تنفذ محلة الزالة 
التجاوزات وجباية الرسوم

    بغداد/المستقبل العراقي
 

عب�د  ع�ادل  النف�ط  وزي�ر  أعل�ن 
المه�دي، امس االثنين، انه س�يواجه 
تقلبات س�وق النف�ط من خالل وضع 
انخف�اض  تواج�ه  “س�تراتيجية” 
اس�عاره، وفيما أكد اس�تعداد الوزارة 
لتوس�يع مجال االس�تثمار في مجال 
الش�ركات  ورغب�ة  والغ�از  النف�ط 
العالمي�ة في القدوم، أش�ار الى أن ما 
مس�تثمر في الع�راق ال يمثل إال جزءاً 

يسيراً من الرقع المستكشفة.
بي�ان  ف�ي  المه�دي  عب�د  وق�ال 
صحفي، إن “من الصعوبة بقاء الدول 
المنتجة للنفط أسيرة لتقلبات السوق 
النفطي�ة”،  الفت�اً الى انه “س�يواجه 
التحديات هذه بستراتيجية قادرة على 

مواجهة انخفاض أسعار النفط”.
واضاف عبد المه�دي، أن “العراق 
يطمح الى استثمارات أوسع وتوجيه 
الدعوات لش�ركات ذات خبرة واسعة 
في مجاالت النف�ط المتعددة، تضاف 
باستخراج  اليها ش�ركات متخصصة 
الغاز الطبيعي، وغيرها من المنتجات 
أن  النف�ط،  وزي�ر  النفطية”.وأك�د 
“ش�ركات عمالق�ة أب�دت رغبتها في 
القدوم الى الع�راق وفتح آفاق جديدة 
للتعاون واالس�تثمار ومنها الشركات 
القطرية”،  مبيناً، أن “لدى قطر خبرة 

واسعة في مجال استثمار الغاز”.
وأشار عبد المهدي الى، أن “العراق 
ب�دأ للت�و ف�ي عملي�ات االس�تثمار”، 
مضيفاً، أن “ما مستثمر في العراق في 
مج�ال النفط والغ�از ال يمثل إال جزءاً 

يسيراً من الرقعة المستكشفة”.

يذكر أن العراق الذي يبلغ تصديره 
من النفط الخ�ام نحو مليونين و900 
أل�ف برمي�ل يومي�اً ق�د تض�رر، م�ن 
انخفاض األس�عار، الت�ي وصلت إلى 
نح�و 73.70 دوالراً للبرمي�ل الواح�د 
بحسب أسعار المنظمة لغاية، )ال�26 

من تشرين الثاني 2014 الحالي(.
وتراجع�ت أرب�اح االثنتي عش�رة 
دولة األعضاء في أوبك، وهي العراق، 
السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، 
الكويت، قطر، إي�ران، نيجيريا، ليبيا، 
واإلك�وادور،  والجزائ�ر،  وأنغ�وال، 

وفنزوي�ال، الت�ي تنت�ج مجتمعة أكثر 
م�ن ثل�ث النف�ط الخ�ام ف�ي العالم، 
كم�ا تتواف�ر عل�ى نس�ب كبي�رة من 
احتياطي البت�رول.وكان وزير النفط 
العراقي، عادل عبد المهدي، توقع في 
تصريحات صحافية، في )26 تشرين 

الثان�ي 2014(، ارتفاع إنت�اج العراق 
من النفط إلى ثالثة ماليين و800 ألف 
برميل يومي�اً العام 2015 المقبل، بما 
في ذلك إنتاج إقليم كردستان، مبيناً أن 
صادرات البالد س�تصل إلى ما معدله 
ثالثة ماليين و200 ألف برميل يومياً.

جملس بغداد: ختصيصات تنمية األقاليم
بلغت 726 مليار دينار

    بغداد/المستقبل العراقي

بغ�داد،  محافظ�ة  مجل�س  أعل�ن 
امس  االثني�ن، أن مبالغ تنمية األقاليم 
للع�ام الحالي 2015، بلغ�ت نحو 726 
مليار دين�ار ، وأكد ان�ه يكفي لتغطية 
ع�دد جي�د م�ن المش�اريع المختلف�ة 
ف�ي المحافظ�ة، فيما طال�ب بإطالق 
مبالغ المص�ارف الحكومية في بغداد 
لالستثمار لتحسين الواقع االقتصادي  

للفرد العراقي.
وقالت رئيس�ة اللجن�ة االقتصادية 
ف�ي المجلس نوال األعرجي إن “وزارة 
المالية وبعد عملي�ات التخفيض جراء 
الضائق�ة المالي�ة التي تعيش�ها البالد 
خصص�ت مبلغ 726 مليار دينار ضمن 

أبواب تنمية األقاليم”.
“المبال�غ  أن  األعرج�ي،  وأضاف�ت 
كبي�رة وممك�ن أن تغط�ي مش�اريع 
مستمرة وبش�كل جيد فضالً عن إدارة 

مش�اريع أخرى، لكن ف�ي ظل عمليات 
ه�در وإدارة غير صحيحتي�ن، بالتأكيد 
س�وف لن تكفي ه�ذه المبالغ وتتكرر 
مطالب الزيادة بالتخصيصات”، مشيرة 
إل�ى أن “حكومة المرك�ز تمتلك مبالغ 
كبيرة في مصارفها كالرافدين والرشيد 
فلماذا ال يتم اس�تثمارها بالشكل الذي 
يضمن تحريك الس�وق واالستثمار؟”.

وتابع�ت األعرج�ي أن “اط�الق مبالغ 
م�ن تلك المص�ارف س�يكون لها وقع 
جيد على االقتصاد العراقي بشكل عام 
والعاصمة بش�كل خاص بسبب حجم 
المش�اريع المطروحة لالس�تثمار في 
بغ�داد والت�ي هي بمس�اس م�ع حياة 
مجلس  البغدادي”.وص�وت  المواط�ن 
النواب العراقي في ال�29 كانون الثاني 
2015، على مش�روع قان�ون الموازنة 
االتحادي�ة لع�ام 2015، بمبل�غ تجاوز 
ال�119 ترليون دينار، وبعجز بلغ نحو 

25 ترليون دينار.

     بغداد/المستقبل العراقي

كش�ف وزير الم�وارد المائية محس�ن الش�مري، ان 
وزارت�ه وضعت خطة تتضمن بناء 22 س�دا غالبيتها في 
محافظات الفرات االوسط والشمالية تستغرق 20 عاما، 
مؤك�دا أن ال�وزارة وضعت المس�ودة النهائية للدراس�ة 
الس�تراتيجية التي تشمل بناء هذه الس�دود.وقال رئيس 
لجنة الزراعة البرلمانية النائب فرات التميمي في مؤتمر 
صحف�ي مش�ترك بع�د اس�تضافة الوزي�ر ، إن “اللجن�ة 
بحث�ت مع وزي�ر الموارد س�تة محاور تتعل�ق بالجوانب 
التش�ريعية منها التعدي�ل الثالث لقان�ون وزارة الموراد 
المائية وقانون المجلس الوطني للمياه ومذكرة التفاهم 
الموقع�ة مع الجانب التركي لتنظيم العالقة في موضوع 
اطالقات المي�اه وكذلك خطة الوزارة الس�تراتيجية لعام 
2015 والمش�اريع المقترح�ة التي س�تنفذها الوزارة”.

م�ن جانب�ه, اكد وزير الموارد المائية محس�ن الش�مري 
ان “مل�ف االطالق�ات المائية م�ع تركي�ا وتأثيراتها في 
االزم�ة االقتصادي�ة تصدرت اجن�دة المناقش�ات وكذلك 
امكانية عرض المؤسسات الخاصة والمسطحات المائية 
لالستثمار في الفترة المقبلة”.ولفت الى ان “هناك خطة 
استثمارية س�نعلن عنها قريبا جدا تتعلق باستخدام هذه 

المس�احات والمحرمات المائية لرف�د االقتصاد الوطني 
بف�رص العمل وزيادة ايرادات الموازنة العامة عبر نهري 
دجل�ة والفرات”.واض�اف ان “تنظيم كمي�ات المياه مع 
الجان�ب الترك�ي يتعل�ق بمصادق�ة مجلس الن�واب على 
مذك�رة التفاه�م لتصب�ح اتفاقي�ة قانونية حي�ز التنفيذ 
وس�يتم ذلك في الفت�رة المقبلة قريبا ليتم التنس�يق مع 
الجان�ب الترك�ي الحق�ا بش�ان ذلك”.واوض�ح ان “هذه 
االتفاقية تتعلق بتنظيم وتحديد كميات المياه في مواسم 
الشحة”. ودعا الى االسراع لتأمين اطالقات كميات المياه 
في الموسم الحالي الذي لم يشهد سقوط امطار وفيرة”.

واك�د الش�مري ان “الع�راق بحاج�ة الى اطالق�ات مياه 
بمعدل 800-700 متر مكعب /ثانية للموس�مين الشتوي 
والصيف�ي ونأم�ل ان نتس�لم ه�ذه الكمي�ة م�ن االتراك 
بعد مصادق�ة االتفاقية”. ع�ادا ان “ االطالق�ات الحالية 
مرضية للعراق لكن الشحة الحقيقية ستظهر في موسم 
الصيف”.وافاد “لدينا 4-3 اشهر ممطرة ونتوقع فيها ان 
يت�م تعزيز رصيد العراق المائي لتنظيم العمل مع الجانب 
التركي”.وبش�أن مصي�ر الس�دود المائية ف�ي المناطق 
الساخنة علق الشمري بالقول “ان هناك برنامج لمعالجة 
س�د الموصل وهناك تأخير ايضا لكن سننتقل الى االرض 

من خالل فرق الوزارة التي ستصل هناك قريبا”.

املوارد املائية تستعد لبناء أكثر من عرشين سدًا 
خالل السنوات املقبلة

     بابل/ المستقبل العراقي

افتتح�ت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلم�ي، ع�دداً من المش�اريع في جامعة 
باب�ل، وفيم�ا بين�ت رئاس�ة الجامع�ة أن 
المش�اريع تنوع�ت بين طبية وهندس�ية 
ومالع�ب رياضية ومحط�ة لتحلية المياه 
في الجامعة، أكدت أن كلفة هذه المشاريع 

تجاوزت 31 مليار دينار عراقي.
وقال رئيس جامعة بابل عادل البغدادي 
، إن “عدة مشاريع مهمة في جامعة بابل 
تم افتتاحه�ا، اليوم، من قب�ل وكيل وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي فؤاد حسن 
ومحافظ باب�ل صادق مدلول الس�لطاني 
من بينها مشروع تصفية ماء بسعة 200 

م3 في الساعة بكلفة تتجاوز 945 مليون 
دينار”، مبيناً أن الهدف من المحطة ايصال 

الماء الصالح لعموم الجامعة”.
تأهي�ل  البغ�دادي “وضم�ن  وأض�اف 
االبني�ة الجامعي�ة فق�د ت�م تطوي�ر كلية 
الهندس�ة وموقع الجامعة وتطوير قسم 
الهندس�ة المدنية بكلفة تتجاوز 12 مليار 
و393 ملي�ون دين�ار والت�ي تتضم�ن 17 
قاع�ة دراس�ية وقاعتي�ن مدرجتين و12 
غرفة خاص�ة بالتدريس�يين”، الفت�اً الى 
أن “ الوزارة افتتحت مش�روع مستشفى 
االس�نان التعليم�ي الذي يض�م 35 عيادة 
دراس�ية  وقاع�ات  متخصص�ة  طبي�ة 
ومختب�رات بكلفة تتجاوز 11 مليار دينار 
تق�دم خدم�ات صحي�ة لجمي�ع المرضى 

والطلبة مجاناً”.
وتابع البغ�دادي “كما تم افتتاح أربعة 
مالع�ب رياضي�ة بكلف�ة تصل ال�ى مليار 
دينار و578 مليون دينار، وافتتاح قاعات 
تدريس�ية بثالث�ة طواب�ق بكلف�ة أربع�ة 
مليارات دينار بمساحة 3 آالف م 2، فضال 
ع�ن افتتاح بناي�ة عمادة كلية الدراس�ات 
القرآني�ة بكلفة ملي�اري دين�ار، وافتتاح 
بناية لكلية هندسة المواد وناد طالبي في 

كلية التربية االساسية”.
يذك�ر أن جامع�ة باب�ل تأسس�ت عام 
1991 وتض�م اآلن 19 كلي�ه ي�درس فيها 
أكثر م�ن 20 ألف طالب وفيه�ا ايضاً عدد 
م�ن المراك�ز البحثي�ة الطبي�ة والعلمي�ة 

والتاريخية.

     بغداد/المستقبل العراقي

وجه�ت وزارة الصناعة، ام�س االثنين، 
ترغي�ب  بض�رورة  الخاس�رة  ش�ركاتها 
منتس�بيها عل�ى التقاع�د، فيما دع�ت هذه 
الش�ركات لوض�ع الخطط المناس�بة لرفع 
أداءه�ا وبح�ث الس�بل الكفيل�ة للنه�وض 
اإلداري  الوكي�ل  الصناعي.وق�ال  بواقعه�ا 
لل�وزارة مك�ي عجيب الديري ف�ي بيان بعد 
لقائه بممثلين عن 15 ش�ركة من الشركات 
الخاس�رة ، “من الضرورة ترغيب منتس�بي 
ش�ركات ال�وزارة الخاس�رة باإلحال�ة على 
التقاع�د وحثهم على هذا األمر مع إعطائهم 
كل مستحقاتهم التقاعدية من أجل تخفيف 
األع�داد الكبيرة الفائضة للموظفين في تلك 

الش�ركات”، موضحا انه “أح�د الحلول التي 
تم وضعها لمعالجة تلك المش�كلة”.وأضاف 
الديري، “من الحلول األخرى التي تم وضعها 
ه�و التف�رغ للعمل في القط�اع الخاص من 
قب�ل الموظفين العاملين في تلك الش�ركات 
بع�د جلب ما يثبت عمله في القطاع الخاص 
وبنص�ف رات�ب م�ن الراتب الكلي وحس�ب 
الضوابط المقررة من قبل اللجنة التي سيتم 
تشكيلها لهذا الغرض”، مؤكدا على ضرورة 
“اعط�اء مرونة كبي�رة في عملي�ة تنقالت 
الموظفي�ن العاملي�ن ف�ي تل�ك الش�ركات 
ع�ن طري�ق إعطائه�م الدرج�ة الوظيفي�ة 
أن  الدي�ري  المالي”.وأعتب�ر  والتخصي�ص 
“أعداد الموظفين في هذه الشركات شكلت 
عبئ�ا كبيرا عل�ى وزارة الصناع�ة، وبالتالي 

أث�رت على عملي�ة النهوض بتلك الش�ركات 
م�ن خ�الل ط�رح العديد م�ن الحل�ول لتلك 
المش�كلة”، داعي�ا الش�ركات ال�ى “وض�ع 
الخطط المناسبة لرفع أداءها وبحث السبل 
الكفيلة للنهوض بواقعها الصناعي وأهمية 
تفعيل التعاون مع القط�اع الخاص”. يذكر 
أن موظف�ي وزارة الصناع�ة نظم�وا ع�دة 
تظاهرات وس�ط بغداد ومحافظات أخرى، 
احتجاج�ا عل�ى عدم ص�رف رواتبه�م منذ 
ثالث�ة أش�هر، وفيما ه�ددوا بب�دء اعتصام 
مفت�وح، طالبوا بتمويل مرك�زي لدوائرهم 
ب�دل التمويل الذاتي، ف�ي حين حملت وزارة 
الصناع�ة وزارة المالي�ة مس�ؤولية تأخ�ر 
ص�رف رواتب موظفيه�ا بحجة عدم وجود 

سيولة في مصرف الرافدين.

افتتاح عدد من املشاريع يف جامعة بابل بكلفة تتجاوز 31 مليار دينارالصناعة توجه رشكاهتا اخلارسة برضورة ترغيب منتسبيها عىل التقاعد
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ُيكَت�ب وُيذاع الكث�ر حالياً عّما ادعت�ه مقالة يف صحيفة 
وول سرتيت جورنال، من "عودة الالسامية" )االشمئزاز 
من اليه�ود وإضمار الكراهية له�م( . وكاتب املقالة هو 
الحاخ�ام اللورد، "جوناثان س�اكس"، كب�ر حاخامات 
بريطانيا س�ابقاً . وه�و يزعم فيها أن "حق�داً قديماً قد 
ُول�د من جديد" .وج�اء يف املقالة: أن "بعض الساس�ة يف 
أنح�اء العال�م، ينك�رون أن ما يح�ُدث يف أوروب�ا معاداة 
للسامية، ويقولون، إنه مجرّد رّد فعل عىل ترصفات دولة 

"إرسائيل"، يف الرصاع املستمّر مع الفلسطينيني .
ويف مقال�ة يف مجل�ة "تاي�م"، تحت عنوان "ح�ان الوقت 
للتوقف عن تجاهل املوجة الجديدة من معاداة السامية"، 
اقتبس الحاخام جيس�ون ميللر، املولود واملقيم يف مدينة 
متشيغان، ما كتبه ساكس، ولكنه كان أكثر منه رصاحة 

يف الجزم بأن كراهية قديمة قد ُولدْت من جديد . 
وهو يعّب عن مخاوفه "من خطر معاداة السامية، التي ال 
تصُدر هذه املرة عن النازية، بل عن األصولية اإلس�المية، 
وكما يرشح الحاخام س�اكس، فإّن صعود الالس�امية يف 
الق�رن الح�ادي والعرشين، ال يتعل�ق بعواطف مناهضة 
ل"إرسائيل"، بل هو استمرار لكراهية اليهود، التي أطلت 
بوجهه�ا القبيح عىل مدى قرون . إنها الالس�امية ذاتها، 
الت�ي ش�هدناها قب�ل 70 عام�اً يف أوروبا، عندم�ا أبيَد 6 

ماليني من الرجال والنساء واألطفال اليهود" . 
ويق�ول ه�ارت تعليقاً عىل ذل�ك: من وجه�ة نظري غر 
الحاخام�نْي س�اكس وميلل�ر، وكل َم�ن  أن  اليهودي�ة، 
يفكر بطريقتهم�ا، ُينكرون تمام�اً الرابط بني ترصفات 
"إرسائي�ل" التي ترقى يف بعض األحيان إىل إرهاب الدولة، 

ِل مناهضة "إرسائيل" إىل معاداٍة للسامية .  وبني تحوُّ
وق�د َعبرَّ عن حقيق�ة هذه العالق�ة، قبل أكث�ر من ربع 
قرن، يهوشافاط هركابي، مدير االستخبارات العسكرية 
"اإلرسائيلي�ة" ل�ردح طوي�ل م�ن الزم�ن . فف�ي كتابه 
"ساعة "إرسائيل" املحتومة"، الذي دعا فيه إىل انسحاب 
"إرسائيل" من املناطق املحتلة، وأعلن أّن الخطر الحقيقي 
األك�ب عىل "إرسائيل"، ه�و اعتقادها املطل�ق بأنها عىل 
حق، كتب ما ي�ي: "يجب علينا- نح�ن "اإلرسائيليني" - 
أن نتحىّل بالحذر الش�ديد، خش�ية أالّ نصبح مصدر فخر 
لليهود، بل عبئاً مفجعاً ُيثقل كواهلهم .أن نحرص عىل أالّ 
نصب�ح عبئاً عىل اليهود مفجعاً، بدالً من أن نكون مصدر 
فخ�ٍر له�م . ف"إرسائيل" هي املعيار الذي ُس�يحكم عىل 
اليهود جميعاً م�ن خالله . و"إرسائي�ل" كدولة يهودية، 
مث�ال للطابع اليهودي، الذي يجد تعبره الحررَّ واملكثف يف 
إطاره . والالس�امية ذات جذور عميقة وتاريخية . ولكنرَّ 
أي عيب يف السلوك "اإلرسائيي" ُيساق يف البداية من قبيل 
مناهضة "إرسائيل"، م�ن املرّجح أن يتحول إىل دليل عىل 
صدقية مناهضة الس�امّية، مؤيرَّد بالتجارب . وس�يكون 
من قبيل املفارقات املأساوية، أن تصبح الدولة اليهودية، 
التي كان املقصود منها أن تحل مش�كلة الالسامية، أحد 
عوام�ل صعود تلك الالس�امية . يجب عىل "اإلرسائيليني" 
أن يعلموا أن ثمن س�وء سلوكهم ال يدفعونه هم وحسب، 
بل اليه�ود يف جميع أنحاء العالم أيض�اً . ويف الكفاح ضّد 
الالس�امية، يب�دأ الخ�ّط األمام�ي يف "إرسائي�ل"" . م�ن 
األساليب األخرى للقول إن حقداً قديماً قد ُولد من جديد، 
أن يقال إّن ما اعتيد أن يوصف ب"مارد الالسامية الراقد" 

يستيقظ اآلن . 
والتعب�ر عن األمر بهذه الطريق�ة، يجعل الفهم ممكناً . 
. وإليك الس�بب . بعد املحرقة النازية، وبس�ببها، عاد هذا 
امل�ارد إىل الرقاد، وكان من املمك�ن أن يموت يف رقاده لو 
لم ُيس�مح للصهيونية من قبل الق�وى الكبى بأن تفعل 
م�ا تريد، ولو ُطلب من "إرسائيل" أن تكون جادة بش�أن 
السالم عىل أس�اس قْدر مقبول من العدالة للفلسطينيني 

واألمن للجميع .
 والدلي�ل ال�ذي يعط�ي وزناً كب�راً لذلك التحلي�ل، يمكن 
الحص�ول علي�ه من بضع لحظ�ات من التأم�ل يف تاريخ 
جمي�ع النصف الثاني من القرن العرشين، ومعظم العقد 
األول من القرن الحادي والعرشين - إن لم يكن كلّه . فما 
يبُز للعيان بش�أن اليهود هو رفاهية َمن كانوا مواطنني 
يف ال�دول الغربي�ة، أو ال يزال�ون مواطنني فيه�ا . وهم ال 
ينعمون باألمان وحس�ب، بل يتمتعون بنفوذ يف املجالنْي 
الس�يايس، واالقتصادي، وكثر من املجاالت األخرى، بما 

ال يتناسب مع أعدادهم بأّي حال .
وكان "س�وء س�لوك" "إرسائيل"، هو الذي أطلق املوجة 
العاملية املتصاعدة من مناهض�ة "إرسائيل"، التي أخذت 
تظه�ر بوادر ع�ىل تحّولها تدريجياً إىل معاداة للس�امية . 
وب�كالم آخر، كانت سياس�ات "إرسائي�ل" وأفعالها، هي 
التي ضِمنت عدم موت املارد الراقد يف نومه، واس�تيقاظه 

ليواصل التطواف من جديد . 
وقد ذك�رت منظمة "ائتمان خدم�ة املجتمع" )اليهودية 
الخاص�ة بالحف�اظ عىل أمن اليه�ود يف بريطاني�ا( . . يف 
تقريره�ا األخر أن أعداد الحوادث املناهضة للس�امية يف 
اململك�ة املتحدة قد تضاعفت ع�ام 2014- حيث ارتفعت 
م�ن 31_ ع�ام 2013 إىل 1168 حادث�اً، منها ،81 حوادث 
عنيف�ًة . وق�د تضمنت الح�وادث غر العنيف�ة، وفق ما 
ذكرته املنظمة، نرش صورة ش�ائعة لهتلر، وتحتها عبارة 
"َس�لِمْت ي�داك! لقد كنَت عىل ح�ّق" . إن أكب عامل يقف 
وراء ارتف�اع عدد الحوادث املناهضة للس�امية يف اململكة 
املتح�دة، هو- كما قالت املنظمة الس�الفة الذكر- "ردود 

الفعل الالسامية عىل الرصاع يف "إرسائيل" وغزة" .

�أالن هارث 

سلوك ارسائيل قد يوقظ 
الالسامية من رقادها

يف رشحه لدواعي توقيعه عىل معاهدة مراقبة األسلحة مع 
االتح�اد الس�وفييتي يف عام 1987، أوض�ح الرئيس رونالد 
ريج�ان أنه إنما فعل ذلك ملا رأى فيه من مجازفة تس�تحق 
الخوض طاملا أنها أُسست عىل مبدأ »ثق لكن تحقق«، وهي 
العبارة نفسها التي أعاد ريجان تكرارها يف مؤتمر صحفي 
عندم�ا كان الزعيم الس�وفييتي، ميخائيل جورباتش�وف، 
واقفاً إىل جنبه، بل ردد ما يقابلها يف اللغة الروس�ية كنوع 
من تقنية املفاوضات التي تبني أن ريجان كان يستخدمها 
أكثر من مرة، وقد لخصت محاولة الواليات املتحدة تقليص 
خط�ر التوقيع عىل املعاهدة، التي تقيض بمراقبة الس�الح 
مع االتحاد السوفييتي، رغم أجواء عدم الثقة السائدة عىل 

خلفية الحرب الباردة.
والي�وم ينطبق نف�س املبدأ املتعل�ق بالثق�ة والتحقق عىل 
مقاربة الرئيس أوباما تج�اه املفاوضات النووية الجارية 
م�ع إي�ران. فرغ�م التق�دم الطفي�ف ال�ذي أحرزت�ه تل�ك 
املفاوض�ات حت�ى اآلن، فإنها لم تكتمل بعد بس�بب رغبة 
الوالي�ات املتحدة ورشكائه�ا يف الحصول عىل ضمانات بأن 
االتف�اق يس�تحق املجازفة للوصول أخ�راً إىل اتفاق نووي 
دائ�م مع إيران، الس�يما أن عقوداً من ع�دم الثقة تراكمت 
بني الواليات املتحدة وإيران إلخفاء هذه األخرة برنامجها 
الن�ووي، ويبدو أوباما عازماً أكث�ر من أي وقت مىض عىل 

التحق�ق أوال م�ن أن إي�ران س�تحرتم بن�ود االتف�اق الذي 
س�توقع علي�ه، وهو ما يف�ر الرتكيز عىل آلي�ات محددة 
تمك�ن األط�راف الدولي�ة من التحق�ق من الت�زام طهران 

باملعاهدة وعدم خداعها للمجتمع الدويل.
ه�ذه املفاوض�ات الجاري�ة حالي�اً، أث�ارت سلس�لة م�ن 
النقاش�ات الح�ادة داخ�ل الوالي�ات املتح�دة وخارجه�ا، 
وانصب�ت ح�ول األخط�ار والفوائد التي يمك�ن أن ينطوي 
عليه�ا اتف�اق محتمل مع إي�ران. ولم ينح�رص النقاش يف 
أروق�ة البي�ت األبي�ض، بل امت�د إىل الكونج�رس واإلعالم، 
وأيضاً المس العالقة األمركية اإلرسائيلية. أما عىل الجانب 
اإليران�ي فقد احتدمت نقاش�ات مماثلة بني الذين يرون يف 
مجازفة التوقيع عىل اتفاق نووي أمراً يس�تحق التجريب، 

وبني من ال يطيق واشنطن وال يقوى عىل الوثوق بها.
لك�ن إذا وقع الطرفان ع�ىل اتفاق خالل املهل�ة املحددة يف 
31 م�ارس الق�ادم، فإن النقاش قد يس�تعر أكثر بس�بب 

انكب�اب املوقعني عىل تمحي�ص بنود االتف�اق. وعىل غرار 
الحس�ابات الدقيق�ة التي تجريها اإلدارة األمركية بش�أن 
املفاوض�ات مع إيران، هناك أيضاً حس�ابات من نوع آخر 
تتعل�ق بأوكراني�ا. فق�د أثرت نقاش�ات ك�بى يف االتحاد 
األوروبي وأمركا حول الطريقة األمثل للتعامل مع روسيا، 
ترتكز عىل قراءة غربية للوضع تفيد بأن االحتجاجات التي 
شهدتها أوكرانيا قبل عام وأدت لإلطاحة بالرئيس فيكتور 
يانوكوفيتش ع�بت حقيقًة عن إرادة الش�عب األوكراني، 
وأن اجتياح روس�يا لش�به جزي�رة القرم وضمه�ا الحقاً، 
ثم الدع�م الواضح لالنفصاليني األوكراني�ني، يمثل انتهاكاً 
للقانون واألعراف الدولية. ويشر األوروبيون واألمركيون 
إىل اس�تمرار موسكو يف املراوغة فيما يتعلق بتواجد قواتها 

داخل أوكرانيا.
ه�ذا الواقع املرير الناش�ئ ع�ىل الحدود الرشقي�ة ألوروبا 
أش�عل نقاش�اً آخر يف الغرب حول تس�ليح أوكرانيا ومدها 

بالعتاد املتطور بني من يتحفظ عىل االقرتاح الذي يرى فيه 
نوعاً من االستفزاز املجاني لروسيا وتصعيداً غر رضوري 
قد يزيد من تفاقم الوضع يشعل حرباً بني روسيا وأمركا، 
وب�ني م�ن يداف�ع ع�ن تس�ليح أوكراني�ا إليق�اف الزحف 
الرويس وحمله�ا عىل التوافق. كما أن هن�اك من الباحثني 
املتخصصني يف الش�أن ال�رويس من يعتقد أن موس�كو لم 
تتقبل قط فقدان نفوذها عىل أوروبا الرشقية بعد س�قوط 
االتحاد الس�وفييتي، وأنها رأت يف اإلطاح�ة بيانوكوفيتش 
وانته�اج أوكرانيا خطاً أكثر اس�تقاللية عن روس�يا إيذاناً 
بما س�يحدث لل�دول األخرى املج�اورة، ما يعن�ي أنه بدال 
من اس�تعداء بوتني يتعني تطمينه بأن الغرب ال ينوي ضم 
أوكرانيا إىل »الناتو« وال رغبة له يف تطويق روسيا، بل األكثر 
من ذل�ك يذهب دعاة التهدئة مع بوت�ني إال أن الوقت ليس 
مناسباً ملزيد من تعكر العالقات األمركية الروسية، بينما 
تس�عى واش�نطن إىل تعاون أكب من موس�كو يف املوضوع 
اإليراني.وبالطب�ع يدرس أوباما كل هذه اآلراء والتصورات 
حول روس�يا وإيران وأوكرانيا، مح�اوالً الوصول إىل نقطة 
توازن بني األخطار والفوائ�د وإمكانية الوثوق يف الخصوم 
للخروج بأقل الخسائر، فضال عن دراسة الخطوات املتاحة 
لتقلي�ل مخاط�ر الحل�ول البديلة، ح�ال فش�لت املبادرات 

الدبلوماسية.

االحت�الل او الغزو او الحروب االهلي�ة، غالبا ما تأخذ زمنا 
تنته�ي في�ه مخلفة آث�ارا قد تط�ول اكثر من م�دة فعلها 
االس�ايس، وهو االم�ر الطبيعي الذي ألفن�اه وقرأناه عىل 
م�ر التاريخ.وثمة عوامل متع�ددة ومختلفة تتحكم بطول 
امل�دة وقرصها، من اهمها مقدار وحجم املقاومة للكوارث 
املذك�ورة ومنها "داع�ش" بوصفها اعتى ق�وة همجية يف 
التاري�خ الحديث، تقوم بأفعال مش�ينة ال تنتهي بالس�بي 
واالغتص�اب والرقة وزه�ق االرواح، وإنما تتفنن يف هذه 
الجرائ�م بطريقة ال يمكن فهمها او احالتها اىل ايديولوجيا 
محددة او عقيدة بعينها، ذل�ك ان االيديولوجيات والعقائد 
واألفكار مهما كان مس�توى التشويه الذي يطال جوهرها 
او يط�رأ عليها، لن تبلغ وحش�ية وهمجي�ة ما وصلت اليه 

سلوكيات وممارسات هذه الفئة الكارثية. 
فق�د تس�تطيع ال�دول مقاوم�ة التنظيم�ات والجماعات 
املس�لحة او املنحرف�ة عندم�ا تك�ون مج�االت تنظيمه�ا 
وتمويله�ا وموارده�ا البرشي�ة محدودة ومعروف�ة، االمر 
ال�ذي يختلف كثرا مع التنظيم الهمج�ي الجديد "داعش" 
باعتبارات غرابة ومجهولية مصادر تمويله والجهات التي 
تدعمه وتس�اند وحش�يته ذات الوترة املتصاعدة والتي ال 

ته�دف اىل خلخل�ة املنطقة وإث�ارة القالقل فيها فحس�ب، 
وإنم�ا تعم�د اىل تأس�يس "دولة" ع�ىل انق�اض جرائمها 
الوحش�ية، بال ح�دود وبال اهداف س�وى اس�تعباد الناس 

وإذاللهم ومصادرة حقوقهم يف الحياة والعيش الكريم. 
م�ا اري�د ان اصل الي�ه هنا ه�و أن تنظيما بهذه القس�وة 
وه�ذه الهمجي�ة، يس�تهدف العال�م بأرسه ويم�د اذرعه 
االخطبوطي�ة الخبيثة بطريقة ال مثيل لها، ال بد ان يندحر 
عىل ايدي االنسانية كلها، كرد فعل عىل كونية تلك االهداف 
الرطاني�ة للتنظي�م، فالقضي�ة لم تعد احت�الل جزء من 
العراق ووقوعه اس�را بيد فئة ضالة ومجرمة، وال مناطق 
سورية تخضع مرغمة لقوى رشيرة احرقت الشام ودمرت 
بنيته التحتية وتاريخه الطويل، وانما القضية هي ان هنالك 
تنظيما يس�عى إلرباك العالم كله ولن يس�تثني منطقة او 
دولة دون س�واها، وعليه ال ب�د ان تتضافر الجهود الدولية 

يف مقاومة وإزالة هذه العدوانية التي بات خطرها واضحا 
وال يقب�ل اللبس او التبير، بل ان ذلك سينس�حب ايضا اىل 
الدول املش�كوك يف دعمها ومس�اندتها للتنظي�م الهمجي، 
ألنها ليس�ت يف مأمٍن م�ن رشوره وتغوله إذا ما اس�عفته 

الصدفة يف ان يصل اليها!!. 
ان مس�توى الدعم الذي تقدمه الوالي�ات املتحدة االمركية 
وبريطانيا وفرنسا وأملانيا ملحاربة تنظيم "داعش" - وهو 
دع�م يقترص ع�ىل العت�اد والطلعات الجوية واالستش�ارة 
العس�كرية - ل�ن يك�ون كافيا ام�ام تنظي�ٍم يتقهقر هنا 
ويتغ�ّول هن�اك، وان طول م�دة بقائه جاثم�ا عىل صدور 
الن�اس، س�تزيد م�ن معاناته�م وترشده�م يف املخيم�ات 
والجب�ال واملناط�ق الحدودي�ة، وه�ي معان�اة هائل�ة لن 
يستش�عرها العالم مهما اجتهد يف ذلك وقدم عىل اساسها 

املواد اللوجستية التي تخفف وال تسد حاجاتهم الكثرة.

 فضال عن ان اطالة مدة بقاء تنظيم "داعش" س�تخلق يف 
نفس�ه املريضة وهما آخ�ر يضاف اىل اوهام�ه التي جرّته 
اىل االس�تحواذ عىل بعض مقدرات بل�ٍد ذي حضارة وتاريخ 
هائل�ني، وان هذا الوهم س�يصور له نوعا م�ن القناعة يف 
وجوده وقدرته املش�ينة. يف كتابه )الثقاف�ة واالمبيالية( 
وبتحليله إلحدى روايات )جني اوس�تن( وهو يرسم صورة 
للجماعات التي تتوهم الق�درة والوجود، وهي يف الحقيقة 
معزول�ة ومنبوذة اىل ابعد حٍد ممكن، يقول ادوارد س�عيد: 
"انها ترى نفس�ها كالحلزون يزداد اتس�اعا يف البيت، مثل 

شخص يبقى عىل هامش اي نشاط اجتماعي".  
قلن�ا ان مقاومة ق�وى الرش تتح�دد بموج�ب القدرة عىل 
مواجهتها، وقطع دابر مقومات وجودها، وهو ما سيحتاج 
اليه العالم كله بال اس�تثناء من خالل دعم العراق، بكل ما 
يمّكنه م�ن دحر هذه الفئة املنحرف�ة املجرمة، ال أن يرتك 
بمفرده وبمعداته العسكرية املحدودة التي يدفع تكاليفها 
من قوت ابنائه وم�وارده التي تزيدها االزمة املالية وتدني 
اسعار النفط حراجة وصعوبة، ذلك ان املعركة مع االرهاب 
هي معركة مصر وحضارة انسانية هائلة، ازاء ممارسات 

ظالمية تهدد مستقبل العالم كله عىل املدى الطويل.

ويليام رو

أوباما وحسابات املخاطر

علي �سعدون 

داعش وشوطها األخري

تتص�ل املديوني�ة بأيديولوجيا بالغ�ة الفعالية 
تس�ّوغ وجوه التف�اوت الصارخ�ة، فُتظهرها 
يف ص�ورة أخالقية وُتظه�ر ضحاياها يف صورة 
املذنبني. واللعب باملديونية كاللعب بالديناميت. 
وح�ني تتبدد غاللة األخ�الق -«ينبغي عىل املرء 
تس�ديد ديونه«- تثور ثائ�رة املدينني. ومعظم 
الثورات املعروفة يف التاريخ لم يقم بها األقنان 
واألرق�اء بل املدينون، ربم�ا ألن هؤالء ينوؤون 
بالثق�ل املعنوي للدرَّين: فاملدي�ن ُيحمل من غر 
ت�ردد ع�ىل مرتب�ة دني�ا ووضيعة ألنه ل�م يِف 
موجبات عقد ريض بها، لدى إبرامه، متعاقدون 
أحرار. وينجم عن اإلخفاق مهانة تشجع الثورة 
والتمرد... واليونان القديمة عرفت هذه الحال 
أكثر من مرة. وإصالحات صولون التي أفضت 
إىل دستور أثينا يف القرن السادس )ق. م.( ثمرة 
سلس�لة من األزمات نجمت ع�ن الَدْين. وحني 
تفاقم�ت األحوال االجتماعي�ة وأدت إىل اليأس، 
واضط�ر الناس إىل بي�ع أبنائهم، ث�اروا أوالً ثم 

توافقوا عىل صوغ اإلصالح وبلورته.
من�ذ أق�دم األزم�ان، تتن�ازع معالجة مس�ألة 
العمل�ة نظرت�ان، ففي بع�ض املراح�ل، غلب 
التس�ليف عىل املبادالت النقدية، وتوافق الناُس 
ع�ىل أن العمل�ة تدب�ر اجتماع�ي غ�ر مادي. 

ويف أوق�ات أخرى، لبس�ت العمل�ة لباس قطع 
)نقدية( قيس�ت قيمتها بكمي�ة املعدن الثمني 
الذي تحتويه. ويالحظ أن املبادالت األوىل ارتدت 
شكل التسليف. وانقضت 2500 سنة بني ظهور 
العملة عىل شاكلة وحدة قياس املبادالت، وهذا 
ما عرفه الس�ومريون، وب�ني العملة العينية أو 
املادي�ة. ويف التاري�خ القديم، غالب�اً ما تالزمت 
العملة العينية مع الرق والعنف والحرب، وسك 
األباط�رة العملة ليس�ددوا روات�ب أو أعطيات 
الجند. وغداة انهي�ار االمباطوريات وتفرقها، 
ع�اد الس�كان إىل نظ�ام العمل�ة– التس�ليف، 
واختف�ى الرق من الحيز األوروبي- اآلس�يوي. 
وح�ني أبطلت الواليات املتح�دة تحويل الدوالر، 
أدارت الظه�ر لخمس�ة ق�رون م�ن سياس�ة 
تجارية نهضت عىل العملة املعدنية، وكان فتح 
أمركا واالس�تيالء عىل ذهبه�ا مرحلَتها األوىل. 
مذ ذاك، عادت العالقات واملبادالت التجارية إىل 
س�ندات التس�ليف والعملة االحتمالية، وغلبت 
أس�واق املال عىل الرأسمالية. ويميل رأي شائع 
إىل الظ�ن ب�أن ه�ذا الط�ور هو س�مة جديدة، 
خالف�ًا لحقيقة تاريخية تش�هد عىل أن معظم 
املبادالت ق�ام عىل التس�ليف واالعتمادات. ويف 
األوقات التي غلب التس�ليف عليها، أمكنت عىل 

الدوام الس�يطرة ع�ىل نظامه وضبط�ه. ففي 
بالد الرافدين، جازت لدائني املزارعني املفلسني 
مص�ادرة قطعان ماش�ية املدين�ني العاجزين 
عن التس�ديد، وجاز لهم أخ�ذ أوالدهم رهائن. 
وهذا أدى إىل اضطرابات اجتماعية مش�هودة. 
وعندها، كان امللك الحاكم يمحو الديون ويعلن 
م�دة س�ماح ُيَعلرَّ�ق اس�تيفاء الدي�ن خاللها. 
والكلمة السومرية »أمرجي« هي أول كلمة، يف 
لغة برشية، تعني التحرر من ثقل الدرَّْين. ونص 
الترشي�ع التوراتي ع�ىل إلغاء الدرَّْين يف الس�نة 

السابعة من كل يوبيل زمني.
ومثل هذا اإللغاء جائز، بل مستحب، يف النظام 
األوروب�ي الواح�د. فاملديوني�ة ليس�ت حقيقة 
مادي�ة محف�ورة يف الرخ�ام، بل ه�ي وعد، أي 
عالق�ة اجتماعية قابل�ة للتف�اوض. ونظامنا 
امل�ايل يخال�ف ه�ذه الح�ال مخالف�ة حرفية. 
وعوض حمايته املدينني، كما حصل عىل الدوام 
يف الحقب�ات التاريخية، يتط�وع )نظامنا املايل 
الح�ايل( لحماي�ة الدائنني. والنتيج�ة املحتومة 

ه�ي أزمات املديوني�ة املتصلة من�ذ 1970. وال 
ينايف إلغاء الدي�ون التدبر األوروب�ي. فأوروبا 
قام�ت أص�اًل عىل أف�كار اجتماعي�ة، وجنحت 
إىل الليبالي�ة الجدي�دة. وجنوحه�ا ليس حتماً 
وال ق�دراً. وهذه هي املس�ألة املركزية، وإلغاء 
الدي�ون اليوناني�ة، وهو إج�راء ال مناص منه، 
جزء من املسألة. وقد يناقش بعضهم يف املفهوم 
املناس�ب: أهو اإللغاء أم )إعادة( الهيكلة؟ ويف 
تقني�ة اإلج�راء: التعليق أم اإلطف�اء؟ وال بأس 
بالنظ�ر إىل الس�ابقة الت�ي أدت إىل إلغاء ديون 
العال�م الثالث أواخ�ر عق�د 1990، أو إىل إنقاذ 
الواليات املتحدة رشكات التأمني يف 2008، وإىل 
عدد امل�رات التي أش�هر فيها البليون�ر رونالد 
ترامب إفالس�ه. وينبغي التخف�ف من زعم أن 
عىل الفق�راء وحدهم تس�ديد ديونه�م. وحني 
يدب�ر األثري�اء ش�ؤونهم، أو يفك�رون فيه�ا، 
ال يحس�بون أن تس�ديد املال املق�رتض واجب 
أخالق�ي ملزم. والق�ول إن إس�بانيا وإيطاليا، 
بعد اليونان، ستلزمان االتحاد األوروبي اإلجراء 

ذات�ه )إلغ�اء الدي�ون(، وأن األمر يق�ود حتماً 
إىل انهي�ار اليورو، زعم ال س�ند ل�ه. فلن ينهار 
يشء! ويزع�م كذل�ك أن إع�الن ال�دول عجزها 
ع�ن التس�ديد ي�ؤدي إىل امتناع املص�ارف عن 
التس�ليف. وإذا امتنعت فمن أين تأتي بالعوائد 
والربحية؟ أليس�ت القروض مصدر هذه؟ هل 
تيمم نحو األوروغواي وكازاخستان؟ ما ال شك 
فيه أن إخفاق س�ريزا )الحزب اليس�اري الذي 
ف�از يف االنتخاب�ات البملاني�ة اليونانية ويتوىل 
قيادة الحكوم�ة( يف املفاوضة ع�ىل الديون قد 
يرم�ي اليونان يف أحضان حك�م فايش. وإذا لم 
يتمكن اليونانيون من الخالص من سياس�يني 
يتول�ون قتله�م، حرفياً، بمعونة يس�ار جذري 
وج�ازم، فاألرج�ح أن يس�تعينوا بيمني جذري 
وج�ازم. فإلغ�اء الديون ه�و الس�بيل الوحيد 
النتش�ال اليونان من براثن الفاش�ية. ورفض 
أملانيا إلغاء ديون اليونان، غريب. فأحد أسباب 
ازدهار أملانيا هو إطفاء كل ديونها غداة الحرب 
العاملية الثانية. وجدير باألملان أال ينس�وا هذه 
السابقة. وال تجهل السيدة مركل، شأن رؤساء 
الدول عموماً، أثر التناول »األخالقي« للمديونية 
يف جمهور الناس. لكن لهاث الرأس�مالية وراء 
النمو يحمل عىل التخفف من هذه »األخالقية« 

عاجالً أم آجالً. وإذا لم يكبح جماح الرأسمالية، 
فمصر األرض هو الدمار. وال يخامرني شك يف 
أننا مقبلون عىل العيش يف غضون نصف القرن 
التايل، يف نظام غر النظام الرأسمايل. وقد يكون 

النظام اآلخر أكثر رشاً من النظام الرأسمايل.
وقد ال يس�تحيل عىل أنغيال م�ركل إقناع األملان 
ببدائل من تسديد الديون اليونانية. واالرتماء يف 
أحضان اليمني املتطرف ال يرجح يف أملانيا، بل يف 
فرنس�ا. وهذا داع ملح للرئيس فرانسوا هوالند 
يحمل�ه ع�ىل االنضم�ام إىل كتل�ة »اإلص�الح« 
مس�تطاعه  يف  وكان  الناش�ئة.  األوروبي�ة 
االضط�الع به�ذا ال�دور يف 2012، ول�م يق�دم، 
واليونان تقرتح عليه فرصة ثانية. وهو انتخب 
ع�ىل وعد التملص من سياس�ة التقش�ف التي 
هجس�ت بها أوروبا هجس�اً مرضي�اً، وتوزيع 
الث�روة توزيعاً متكافئ�اً. وصنع خالف ما وعد 
ب�ه. ولعل ظهور ح�ركات اجتماعية يف اليونان 
وإس�بانيا فرص�ة، ع�ىل أوروب�ا أن تغتنمها يف 
س�بيل إنش�اء مثال جديد. وعىل هوالند اختيار 
حليفه: فإما أن يحالف الدائنني وإما أن يساند 
الحرك�ة التاريخية التي تحم�ي املدينني وتؤيد 
إص�الح أبني�ة االتح�اد األوروب�ي. وإذا أحجم، 

جنت مارين لوبن ثمن إحجامه.

ديفيد غريرب
إطفاء الديون اليونانية... وإال الفاشية

فوؤ�د ح�سون



 بيروت: حاضرة وإن غابت، عرشها ال يمس، عنوانها 
التمي�ز والتفرد واإلختالف، تعرف جي�داً كيف تجدد 
دماء فنها بذكاء، وتشعرك أنها وحدها تمتلك إكسير 
الش�باب، فرغ�م م�رور أكثر م�ن أربعة عق�ود على 
إحترافها الفن، ال تزال تلك الطفلة الشقية الموهوبة 
ذات التس�عة أع�وام - التي تجرأت رغم صغر س�نها 
على الغناء لكوكب الش�رق فأذهل�ت الجميع ولقبت 
ب�� "معجزة المغرب" -  حاض�رة في داخلها. تجمع 
في ش�خصيتها كل صفات الزم�ن الجميل من جمال 

وأناقة، رقّي وكياسة، تواضع وأدب جم. 
غابت 6 أعوام كاملة، وعندما قررت العودة من جديد 
زلزلت الس�احة بأغنية، إس�تقبلها الجمهور بش�وق 
ولهفة، وحب كبي�ر. تخطى نج�اح عودتها المدوي 
ح�دود العال�م العرب�ي فتربع�ت على قمة س�باقات 
األغان�ي ف�ي أوروبا وص�والً إلى الصي�ن، ولتحصد 
جائزة الموسيقى العالمية للمرة الثانية ولتؤكد أنها 

"ديفا" كل العصور.
•كيف إس�تقبلت خب�ر فوزك بلقب "ش�خصية العام 
2014" م�ن خ�الل إس�تفتاء جماهي�ري، وضم�ن 
منافس�ة ضم�ت 22 إس�ماً ألب�رز نجوم الف�ن على 

الساحة العربية؟ 
بالنس�بة ل�ي كانت مفاجئ�ة جميلة، ألن�ه لقب جاء 
بإختي�ار الن�اس، وهو دليل عل�ى محبته�م الكبيرة 
والت�ي ال تقدر بثمن ف�ي الحقيقة، فأقصى ما يمكن 
أن يتمن�اه الفن�ان م�ن الحي�اة أن يبق�ى ف�ي قلوب 
الناس، وأن يقدر الجمه�ور أعماله التي يقدمها لهم 

بإستمرار ويحتفي بها.
وفي الحقيقة لم أكن أعلم بترش�يحي في اإلستفتاء 
بس�بب ظروف س�فري للخارج، وعلمت بأنني فزت 
ب�ه من خ�الل أحد األصدق�اء، ودخلت عل�ى الموقع 

وتأكدت بنفسي وسعدت كثيراً.
•نس�مع الفنانين دوماً يش�تكون م�ن أن الفن غدار 
والجمهور ليس له أمان ... أنت غبت ستة أعوام لكن 
مكانك بقي محفوظاً ... ما سر وفاء جمهورك لك؟ 

هذه المقولة صحيحة، الناس عادة تهتم بمن يتواجد 
أمامها بإستمرار في الصحافة والتلفزيون وبأعماله 
"ألنه بيبقى في الذاكرة، الناس مبتلحقش تنس�اه ... 
دي طريق�ة ودي طريقة"،  بالنس�بة ل�ي في بعض 
األحيان ظروف كثيرة تجبرني على اإلختفاء لفترات 
طويلة نس�بياً، لكن يمكن تاريخ�ي ورصيدي الكبير 

عند الناس بيسمحلي ... 
•الرصيد الكبير ُيقّوي قلبك على الغياب؟

 إل�ى حد كبي�ر ... لكن طبعاً اإلختف�اء لفترة طويلة 
تحب خطأ، فالجماهير عندما 

م�ا،  فنان�اً 
غ�ب  تر

برؤيت�ه وبس�ماع أعمال جدي�دة له دوم�اً، لكن في 
نفس الوقت التواجد المستمر خطأ كذلك لكي ال يمل 

منه الناس.
"وصحي�ح أنني غب�ت لفترة طويل�ة، وتفاءلت بهذا 
الغي�اب وقلت في س�ري م�ع الوقت ممك�ن الناس 

تنساني...  لكن الناس خّيبت أفكاري كلها .... " 
أس�ألها بإندهاش: تفاءلت بالغي�اب، والناس خّيبت 
أفكارك بأنها بقيت وفية لك وإس�تقبلت عودتك بهذه 

الحفاوة ؟!!!! 
تجي�ب ضاحك�ة: نعم... خ�الل فترة الغي�اب لم أكن 
متأك�دة م�ن موقع�ي، وكنت أتس�اءل أين أن�ا اآلن، 
يحتم�ل أنن�ي بت خ�ارج دائ�رة المنافس�ة ... كانت 

تتملكني هواجس من هذا النوع ...
لكن في الواق�ع أنك عندما عدت ب� "مازال" أخرجت 

الجميع من الدائرة وتوسطتها وحدك!
 •النج�اح ال�ذي حققت�ه أغنية "م�ازال" عربياً 
رغم أنه�ا باللهجة المغربي�ة، دليل على أن 
حاج�ز اللهجة لي�س العائق في إنتش�ار 
األغنية المغاربية في المشرق العربي، 
ش�ركات اإلنت�اج المش�رقية لم تكن 

متحمسة لها؟
بالطبع الصناع�ة كانت موجودة في 
مصر ولبنان، والخليج،  بينما المغرب 

العربي كان بعيداً ويفتقر لهذه الصناعة، ولم تتمكن 
األغني�ة المغربية من تصدير نفس�ها بش�كل قوي، 
خالل العقود الثالثة أو األربعة الماضية، كانت هناك 
أغاٍن جميلة وناجحة لكن إنتش�ارها قليل، ويقتصر 
على المغرب والجزائر وتونس وبعضها وصل صداه 
الى الخليج، وبرأيي المغرب يس�تحق أن ينتش�ر فنه 

أكثر من ذلك. 
•هل نعد أنفسنا بأغنية مغربية أخرى قريباً؟

بالتأكي�د، فهناك أغني�ة مغربية بعن�وان "بالي" في 
األلبوم الجديد أتعاون فيها مع محسن تيزاف.

•كّن�ا موعودي�ن بألبوم عربي من�ّوع ففاجأتنا بأنك 
تس�تعدين إلط�الق اغنية منف�ردة خليجي�ة بعنوان 

"المظلوم"... لِم اآلن وقبل األلبوم المرتقب؟
عايزة الصراحة؟

بالطبع!
ألنن�ي تأخ�رت ف�ي ط�رح األلب�وم ... فقل�ت أن�زل 

"سينغل" 
•آه رش�وة يعني؟ خذوا هذه األغنية مقابل السكوت 

عن األلبوم؟
ترد ضاحكة: "آه، إس�تنوني ش�وية أنا مش جاهزة، 
والن�اس "أكلت وش�ي" الحقيقة فقلت أن�زل أغنية 
خليجية بشكل مختلف، خليجي مودرن أوي يعني".

إنت قوية أم هذه واجهة تختبئ خلفها إمرأة حساسة 

في الواقع؟
أنا قوي�ة بمعن�ى أنني قادرة عل�ى أتخاذ الق�رار ... 
"يعني لما أقرر أمش�ي بمش�ي، لو ح�د أهاني أو قل 
أدبه وإحترامه ليا"... هذه أمور ال عالقة لها بالطيبة، 
له�ا عالقة بكرامة االنس�ان، وال تحت�اج ألي تفكير 
حتى ... يعني انا كش�خصية، طيب�ة جداً ، وعاطفية 
جداً ولكن ال يمكن أن أسمح بالمساس بكرامتي بأي 

شكل من األشكال.
العالق�ات  ف�ي  الثاني�ة  بالف�رص  تؤمني�ن  •ه�ل 

اإلنسانية؟ 
"طبع�اً لو كنت أح�ب أحداً ممك�ن أن اعطيه فرصة 
ثاني�ة، لكن لو الموضوع متغي�رش يبقى مينفعش. 

بس اال موضوع االهانة .... االهانة دي صعبة".
كلنا معرضون للضعف أمام مشاعرنا ولكن بحدود... 
" لما تالقي مشاعرك بتوديكي في حتة مش حلوة او 

اللي قدامك ال يستحقها الزم تفرملي".
•غربة إبنك ش�ادي عنك وسفره للدراسة في الخارج 

ماذا غّيرت في شخصيته؟
بدأ باإلعتماد على نفسه، في السابق كان كل إعتماده 
عل�ّي، اآلن أصبح يدي�ر أمور حياته، أصبح ش�خصاً 

مسؤوالً 100%. 
•القان�ون الجدي�د الذي ص�در في ما يتعل�ق بصيغة 
الس�ماح الذي يقدمه الش�اعر والملحن عن االغنية، 
هل س�يكون ل�ه تأثير على البوم�ك المقبل وعالقتك 
بش�ركة انتاج�ك روتان�ا، خصوصاً في ظ�ل وجود 
خالف ج�ذري بينها وبي�ن أغلب صن�اع االغنية في 
 ...  RBT وال  العلن�ي  األداء  حق�وق  بس�بب  مص�ر 

وغيرها   
طبع�اً ف�ي األول كان هناك ما يع�رف بالتنازل، اآلن 
أصبح يسمى تصريحاً، وروتانا تطلب صيغة معينة، 
وعندم�ا وقعت مع روتانا ل�م يكن القانون قد صدر، 
وبالطبع اآلن يجب أن نصل الى صيغة ترضي روتانا 
وترضي صناع األغنية، وهذا ما احاول ان ابحثه مع 

المحامي ومع الشركة.
•تقومي�ن بدعم مرضى االي�دز وحقهم في االندماج 
بالمجتم�ع ... وكرم�ت مؤخراً تثمين�اً لجهودك في 

التوعية بحقوق ضحايا هذا المرض...
هي مش�اركة مبدئية ولو كان هناك ش�يء يمكن أن 
أقدم�ه ويحت�اج مني لمجهود ش�خصي أن�ا جاهزة 
دوماً، موضوع األيدز حس�اس نوعاً ما ألنه كان من 
التابوه�ات التي ال يتحدث فيها أح�د إلتصاله بأمور 
كالجنس، والمثلية، والمخدرات، فال الناس وال رجال 
الدي�ن كانوا يتحدثون في هذا األمر على إعتبار أنه ال 
يفترض وجود عالقات غير شرعية في العالم العربي 
ألس�باب دينية وإجتماعي�ة، وكنت س�عيدة بتواجد 
رجال الدين في الحدث، للمساهمة في توعية الناس 
لتقبل ودمج من يعاني من المرض في المجتمع دون 
أن ننفر منه أو نبتعد عنه أو نخاف من العدوى، النها 
تنتق�ل بطرق معينة يمكن الوقاية منها،  والمس�ألة 
تحتاج للتوعية فقط،، وس�بق وشاركت في حمالت 
مماثل�ة ف�ي المغرب خصوص�اً وأن نس�بة اإلصابة 
بم�رض األي�دز مرتفعة ف�ي أفريقيا عموم�اً. ولدّي 
اصدقاء كثر، نش�طاء في هذه الجمعيات وأنا معهم 

وتحت تصرفهم.
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صدر مؤخرًا للمؤلف الموسيقي وعازف العود العراقي أحمد مختار اسطوانة جديدة بعنوان "أصابع بابلية"- من إنتاج 
شركة "أي آر سي" العالمية التي وزعتها في أكثر من 50 بلدًا. وبموازاة هذه اإلسطوانة الجديدة، يستعد "مختار" 

لإلنطالق من مقر إقامته في لندن إلى عواصم أخرى تشمل المنامة ودبي ونيويورك وبغداد، حيث ستقام حفالت توقيع 
األسطوانة في األماسي التي سيقدمها.وقال "مختارأن المقطوعات الموسيقية التي يقدمها في اسطوانته الجديدة، 
تسودها روح المغامرة اإلبداعية التي تجمع أنغامًا من الموروث والمعاصر كما في مقطوعة  "جاز عراقي". وتشمل 

َصت للعود فقط مثل "أغنية البحر". كما يقدم مقطوعات موسيقية أخرى  االسطوانة أيضًا عزفًا منفردًا لمؤلفات ُخصِّ
آلالت شرقية وغربية بعنوان "سماعي غياب"، فيما تم تصوير قطعتين موسيقيتين مختارة من االسطوانة الجديدة 
كفيديو كليب.ُيذكر انه في مطلع 2015 اختير "مختار"  لمشروع  إصدار اسطوانة مع 12 موسيقي من العالم  تحت 
عنوان "موسيقى العالم من أجل أطفال الحروب" برعاية األمم المتحدة حيث تم اختياره الموسيقي العربي الوحيد في 

المشروع لمكانته الموسيقية ولتوظيفه للموسيقى بخدمة االنسانية. 

تحدثت الممثلة ماغي بو غصن عن 
الشائعات، وقالت "أنا متصالحة 

مع نفسي ومشاكلي قليلة، والحمد 
لله، ال تثار حولي الشائعات، 

ايضًا ال توجد شائعة تصيبني في 
الصميم".

وتابعت بو غصن، "من المهم 
القول ان النجاح قد يخلق حولك 

اعداء، قد تزعجني الشائعات 
لكنني ال ارد ابدًا".

نفت الفنانة المصرية مروة ناجي نجمة برنامج "ذا فويس" األخبار 
التي تحدثت عن انها كانت ضمن كورال األطفال مع الفنانة شيرين 
عبد الوهاب، وقالت ناجي: "هذه احدى الشائعات التي انتشرت بعد 
مشاركتي في برنامج "ذا فويس" وكتبت الصحف أن شيرين تعالت 
علي وادعت انها لم تعرفني وهذا غير صحيح، فأول لقاء بيننا كان 

في البرنامج وهي فنانة محترمة وجميلة وموهوبة وتشرفت بالتعرف 
عليها في البرنامج".

وردا على سؤال ما استفدت من برنامج "ذا فويس" قالت ناجي في 
مقابلة مع صحيفة السياسة الكويتية "االحتكاك بالشعب اللبناني الذي 

يقدس العمل وال يهتم بالماكياج والسهر فقط كما يظن البعض، 
ونتمنى أن نقتدي به كشعب يحترم العمل ويحرص على النجاح".

غادة ابراهيم تغني "أنا هوريك"
   القاهرة: س�جلت الفنانة غادة إبراهيم األغنية الدعائية لفيلمها الجديد "ش�ارع محمد علي" 
وهي األغنية التي تحمل تس�مية "أنا هوريك" وستكون ضمن أحداث الفيلم السينمائي الجديد. 
وكتب كلمات األغنية ولحنها ناصر صقر وقام بتوزيعها مصطفى نيش�ان، فيما تم تس�جيلها 
في استوديو )High locationهاي لوكيشن( مساء أمس األول، علماً أنها ستطرح ضمن الحملة 

الدعائية الخاصة بالفيلم قبل طرحه بالصاالت السينمائية المصرية.

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

املثل الشعبي واالغنية العراقية
هن�اك الكثي�ر م�ن االمثال الش�عبية التي ال يتس�ع 
المقال لذكرها والتي باتت رافدا تستمد منه االغنية 
العراقية اس�رار بقائها وعافيته�ا .. وبالوقت ذاته 

تحفظ لنا االمثال من الضياع وعدم التداول.
والحقيق�ة ان الكثي�ر م�ن تل�ك االمث�ال الش�عبية 
التراثي�ة بات�ت محفوظة لدى المتلقي�ن حتى باتت 
تعي�ش بينهم من خ�الل تلك االغاني الت�ي تناولتاه 

ومنها وعلى س�بيل المثال  ال الحصر المثل القائل : 
" التلدغة الحية بيده يخاف من جرة الحبل" .. والتي 
صاغ كلماتها الشاعر الغنائي عزيز سالم .. ولحنها 
واداها الفنان كاظم الس�اهر .. وكانت الس�بب في 
ش�هرته وانطالقته نحو النجومية عام 1988 حيث 
جاءت ه�ذه االغني�ة متجاوبة مع الحس الش�عبي 
ولكونها اعتمدت على المثل الش�عبي وباتت سهلة 

الحفظ والترديد..
واذا رجعن�ا ال�ى صفح�ات الماض�ي نجد الش�اعر 
الغنائي عبد الكريم العالف قد وظف هو االخر المثل 
القائ�ل :)كلبك صخ�ر جلمود ما حن علي�ه( والذي 
لحن�ه الفن�ان صال�ح الكويت�ي.. وغنت�ه المطربة 
سليمة مراد .. ومن المفارقات التي ذكرت عن هذه 
االغنية ان كوكب الش�رق ام كلث�وم.. عندما جاءت 

الى العراق عام 1934 قد غنت هذه االغنية بمساعدة 
بعض الفنانين الذين س�اعدوها في حفظها.. وفي 

طريقة نطق اللهجة العراقية بشكل سليم..
والجدير باالش�ارة ان االغنية العراقية كانت زاخرة 
بالكثير من االمثال الش�عبية التراثي�ة التي وظفها 
الشاعر الغنائي بطريقة ابداعية لتؤدي وظيفتين.. 
اولهما اتس�اع رقع�ة المث�ل وس�هولة تداوله بين 

الن�اس  االمر الذي يعطي حيوية الس�تمرار التراث 
الش�عبي.. وثانيهما ترصين االغنية الشعبية بصيغ 
جمالية باالغتراف من الموروث وس�كبه في تلميع 
االغني�ة باالمثال الت�ي لها وقع امضى ف�ي التعبير 

واختزال اللغة !.
فاي�ن االغني�ة العراقية الي�وم من ذلك الت�راث الثر 

الرصين ؟؟.

القاهرة: صّرحت النجمة األميركية "أنجلينا جولي" أنها استغرقت 
وقتاً طويالً لتجد الرجل الحقيقي، وذلك في حواٍر أجرته مع مجلة 
Dandy الفرنسية. وقالت "جولي"جميعنا نبحث في سن العشرين 
عن أمير األحالم  الوسيم، ولكننا في النهاية نشعر بخيبة أمل لعدم 
اإلستقرار والتنقل من عالقة ألخرى دون أن نجد ما نريده، ولكننا 

حين نبلغ سن ال�40 فإننا نعرف أي رجل نريد".
وأضافت "جولي" البالغة من العمر39 عاماً أنها لقد وجدت الرجل 
الحقيق�ي في "ب�راد بي�ت" البالغ من العم�ر 51 عام�اً، وتحدثت 
بتفاصي�ل زفافهما البس�يط في فرنس�ا، فقالت: ل�م يكن حفل 
زفافن�ا كبيراً وال أس�طورياً، ولكن الجميع كانوا س�عداء، 
وكان أطفالنا متحمسين وفرحين جداً بفكرة الزواج 
كم�ا جمي�ع المحيطين بنا ومن يهم�ه أمرنا. 
ولفتت ألنهم�ا عندما أخبرا طفليهما 
بأنهم�ا  "نوكس"و"ش�يلوه" 
س�يقدمان خاتمي الزفاف، 
قدم�ا الخاتمي�ن لهم�ا 
عل�ى وس�ادة بغاي�ة 
أنهما  علم�اً  الجمال 

لم يخبراهما عن كيفية تقديمهما، فوجدا ذلك لطيفاً حقاً.
ُيذك�ر أن "جول�ي" رك�زت ف�ي الفت�رة األخي�رة عل�ى جهوده�ا 
اإلنس�انية، بما في ذل�ك افتتاحها مركز للعناية بالمرأة والس�الم 

واألمن في كلية اإلقتصاد ب�"لندن". 
وش�رحت في هذا الس�ياق أن الموضوع "ش�خصي" إل�ى حٍد ما. 
وقال�ت: عندما توفيت والدتي في العام 2007 ش�عرت أنني فقدت 
الحم�اس نحو التمثيل، لكني تذكرت أنها كانت تش�عر بالس�عادة 
عندما تراني ممثلة، ألن التمثيل كان حلماً من أحالمها. وأوضحت 
أنه�ا بعد وف�اة والدتها في العام 2007 بس�بب س�رطان المبيض 
ق�ررت أن تت�رك األضواء لألش�خاص اآلخرين ليأخ�ذوا فرصتهم 

بدورهم.
من جهٍة أخرى، لقد ابتكر "جولي" و"بيت" نوع من النبيذ الخاص 
بهم�ا واطلقا عليه تس�مية "The Miraval Rosé". وهما يزرعان 
العنب الخاص بهما في مزرعة منزلهما في فرنسا، وعن هذا قالت 
جولي: لقد تعملت في الس�نوات األخيرة كي�ف أصنع النبيذ، وهذا 
ليس بالعمل السهل، إنما هو شاق جداً، إال أنه  ال يوجد شيئاً أفضل 
بالنس�بة لي من ش�رب كأس من النبيذ مع األصدقاء الذين تحبهم 

ويحبونك فعالً.

أنجلينا جويل
النساء ال جتد الرجل احلقيقي قبل سن الـ40

بعد فوزها بلقب "�صخ�صية العام 2014 "
سمرية سعيد: تفاءلت بالغياب واجلمهور خّيب ظني
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تؤك�د أن ألبومها المقبل يحتوي على مفاجآت 
عدي�دة، فتخوض م�ن خالله تجرب�ة التلحين، 
وتقدم أش�كاالً موسيقية جديدة، وأفكار أغاٍن 
تدافع فيها ع�ن الفتيات. زيزي عادل تكش�ف 
لنا س�بب انتش�ار ش�ائعة زواجه�ا، وحقيقة 
خالفه�ا مع أصالة، وتفاصيل خطواتها الفنية 

المقبلة. 
وتتكلم عن توقيت طرح ألبومها، والمنافس�ة 
مع آمال ماهر ومحمد حماقي، والنجوم الذين 
تتمن�ى التلحين له�م، وموقفها م�ن التمثيل، 

وعالقتها بإنستغرام وفيسبوك.
- إلى أين وصلت التحضيرات الخاصة بألبومك 

الجديد؟
بع�د مجهود اس�تمر ش�هوراً طويل�ة الختيار 
األغاني وتس�جيلها، اس�تطعت إنجاز األلبوم، 
وأستعد لطرحه نهاية العام الحالي، وأتمنى أن 
ينال إعجاب جمهوري الذي ينتظر عودتي إلى 

الساحة الغنائية. 
كم�ا أتمنى أن تكون اختياراتي موفقة في هذا 
األلبوم، خاص�ًة أنني حاولت من خالله إرضاء 

كل األذواق بضم أكثر من شكل ولون غنائي.
- لك�ن أال تخش�ين م�ن طرح�ه نهاي�ة العام 
الحال�ي خاصًة أن هن�اك العديد م�ن الفنانين 
أعلن�وا اختيارهم هذا الموعد لطرح ألبوماتهم 

وأبرزهم آمال ماهر ومحمد حماقي؟
»ل�كل مجتهد نصي�ب«، هذا ه�و ردي الوحيد 
عل�ى هذا الس�ؤال، ف�كل فنان يجته�د ويقدم 
شيئاً متميزاً وألبوماً مختلفاً، يكون قادراً على 
إثبات نفس�ه وتحقيق النج�اح مهما كان عدد 

األلبومات التي ستصدر. 
كم�ا أنني أريد أن أوضح أن ألب�وم »وعد عليا« 
طرحت�ه في األس�واق في توقيت ط�رح ألبوم 
عم�رو دي�اب، وتمكن�ت م�ن تحقي�ق النجاح 
وقتها، ولم يؤثر نجاح النجم عمرو دياب على 
نجاح�ي. أن�ا ال تش�غلني المنافس�ة وال أهتم 
بخطوات غي�ري، وأهم ما يش�غلني خطواتي 

وليس ما يفعله غيري.
- ما الجديد الذي يحمله هذا األلبوم؟

األلبوم يضم ألوان�ًا لم تُقدم من قبل في الغناء 
العربي، ومنها الفالمنكو والكازينو، باإلضافة 
إلى األلوان التي اعتاد الجمهور س�ماعها مني، 
ومنها الهاوس والدراما والمقسوم والكالسيك. 
واأللبوم يض�م 12 أغنية كل واحدة تمثل حالة 
فني�ة خاصة، واختياري له�ذه األغاني لم يأِت 

بسهولة، بل بعد تفكير طويل.
- ه�ذا األلب�وم يمث�ل ع�ودة ل�ك إلى الس�احة 

الغنائي�ة بع�د غي�اب خمس س�نوات، أال ترين 
أن هذا الغياب أّثر على ش�عبيتك والنجاح الذي 

حققته؟
أعتقد أن جميع المطربين مروا بالظروف التي 
م�ررت به�ا، فاألحداث السياس�ية أث�رت على 
الساحة الفنية بأكملها، كما أن القرصنة جعلت 

العديد من شركات اإلنتاج تعلن إفالسها.
- هل صحيح أنك تخوضين تجربة التلحين من 

خالل هذا األلبوم؟
نعم، أخوض تجربة التلحين ألول مرة، فلألسف 
لم أجد طوال السنوات الماضية فتاة تعمل في 
مجال التلحين، ورغ�م أن التلحين موهبة مثل 
موهبة الغناء والتمثيل، ال أعرف سبب اقتصار 
العم�ل به على الرج�ال. وأتمنى أن أكون قدوة 
للفتي�ات اللوات�ي يمتلك�ن موهب�ة التلحي�ن، 
وأال يت�رددن في عرض ألحانه�ن والعمل بهذا 
المجال، ألنهن سوف يضفن بال شك إلى الغناء 

العربي.
- ما عدد األغاني التي تشاركين في تلحينها؟

ال أري�د كش�ف الع�دد ألن�ه س�يكون مفاجأة 
لجمهوري.

- من تتمنين التلحين لهم؟
ل�ن أتردد ف�ي التلحي�ن ألي فن�ان يطلب مني 

التعاون مع�ه وتقديم ألحاني ل�ه، لكن ال أنكر 
أنن�ي ل�ديَّ حلم التلحي�ن والتعاون م�ع النجم 
صاب�ر الرباعي والفنانة أنغ�ام، وأيضاً الفنانة 

شيرين عبد الوهاب.
- في ألبوماتك الس�ابقة قدمِت أغاني تدافعين 
بها ع�ن الفتيات، فهل ألبوم�ك الجديد يحتوي 

على هذه النوعية؟
حقق�ت من خ�الل ه�ذه النوعية م�ن األغاني 
نجاح�اً كبي�راً، ونال�ت إعج�اب الكثي�ر م�ن 
الفتيات، وكنت أحاول من خاللها الدفاع عنهن 
وتقدي�م النصيح�ة له�ن بعدم االس�تمرار مع 
الرج�ل الخائن أو الك�ذاب. وبالطب�ع ألبومي 
الجديد يحتوي على هذه النوعية من األغاني، 
لكن�ه يحتوي أيض�اً على أغاٍن رومانس�ية، 

فالنوعان موجودان.
- من تتمنين تقديم دويتو غنائي معه؟

النج�م عمرو دي�اب وأعلم جي�داً أنه حلم 
كبير، لكني أتمنى تحقيقه.

- ش�اركت ف�ي برنام�ج س�تار أكاديمي 
قبل تس�ع س�نوات، فم�اذا تمث�ل لك هذه 

التجربة؟
ه�ذه التجرب�ة أضاف�ت ل�ي الكثي�ر 

واكتسبت منها خبرات، مشاركتي 

ف�ي برنامج »س�تار أكاديم�ي« وضعتني على 
سلّم النجومية والنجاح، وحققت لي االنتشار 
في جميع أنحاء الوطن العربي، وبالتالي فهي 

خطوة ال ُتنسى.
- ُيقال إن عالقتك بالوسط الفني ضعيفة فهل 

هذا صحيح؟
بالفعل، فأنا ال أمتلك أي صداقات، لكن عالقتي 
بجمي�ع الفنانين تقوم عل�ى الحب واالحترام، 
وأصدقائ�ي الحقيقي�ون م�ن خارج الوس�ط 

الفني.
- الغن�اء في الوق�ت الحالي مج�رد موهبة أم 

مصدر رزق؟
االثن�ان مع�اً، فقب�ل مش�اركتي ف�ي برنامج 
»س�تار أكاديم�ي« كان الغن�اء بالنس�بة إل�ي 
هواية، وكان أصدقائ�ي يطلبون مني أن أغني 
لهم دائماً، لكن األمر اختلف بعد مشاركتي في 
»س�تار أكاديم�ي«، فتحول الغن�اء إلى مصدر 

رزق أيضاً.
- هل تفكرين في التمثيل؟

أصدقائ�ي والمقربون مني يؤك�دون لي دائماً 
امتالكي موهبة التمثيل، وبالفعل تلقيت بعض 
العروض منذ فترة، إال أنني اعتذرت عنها ألنني 
لم أشعر أنها تناسبني، ولن أتخذ هذه الخطوة 

إال بعد ظهور السيناريو المناسب.

 

غريتا عون :"أريد أدوارًا تظهر قدرايت ألنني مؤمنة هبا"
 اعتبرت الممثلة اللبنانية غريتا عون أن مسلس�ل "نس�اء في العاصفة" شكل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية "ألنك حين تؤدين دورين 
مختلفين ومتناقضين في المضمون في مسلس�ل واحد مؤلف من أكثر من 160 حلقة وبقي 3 س�نوات على الهواء تحتاجين إلى دور 

أصعب منهما بكثير "ليغطي عليهما".
وفي مقابلة مع الزميلة ندى عماد خليل لمجلة نادين، ولدى سؤالها أيهما أحب إلى قلبها، المسرح أم التلفزيون قالت عون :"المسرح 

نقطة ضعفي وأنا أميل إلى النصوص الكالسيكية وأجد نفسي فيها".
وأضافت :"أريد اليوم أدواراً تستفزني وتتحداني كممثلة وتظهر قدراتي أكثر وأكثر ألنني مؤمنة بها".
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نفت الفنانة المصرية مروة ناجي نجمة برنامج "ذا فويس" األخبار 
التي تحدثت عن انها كانت ضمن كورال األطفال مع الفنانة شيرين 
عبد الوهاب، وقالت ناجي: "هذه احدى الشائعات التي انتشرت بعد 
مشاركتي في برنامج "ذا فويس" وكتبت الصحف أن شيرين تعالت 
علي وادعت انها لم تعرفني وهذا غير صحيح، فأول لقاء بيننا كان 

في البرنامج وهي فنانة محترمة وجميلة وموهوبة وتشرفت بالتعرف 
عليها في البرنامج".

وردا على سؤال ما استفدت من برنامج "ذا فويس" قالت ناجي في 
مقابلة مع صحيفة السياسة الكويتية "االحتكاك بالشعب اللبناني الذي 

يقدس العمل وال يهتم بالماكياج والسهر فقط كما يظن البعض، 
ونتمنى أن نقتدي به كشعب يحترم العمل ويحرص على النجاح".

قالت الفنانة مي سليم 
أنها ستقضي عيد 

الحب مع ابنتها لي لي 
وشقيقاتها واألصدقاء 

المقربين، مشيرة إلى أنها 
ستكون قد بدأت في ذلك 
الوقت تصوير مشاهدها 

في مسلسل “حواري 
بوخاريست” لذلك من 
الصعب أن تسافر إلى 

الخارج.

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورة لطفل صغير يحمل "سهم كيوبيد" 
احتفاال بعيد الحب اليوم.

وكتبت "نانسي" عبر حسابها علي موقع التواصل االجتماعي "تويتر" مهنئة محبيها 
قائلة "كل عيد حب وانتم بخير، للكبير وللصغير".

يذكر ان "نانسي" تلتقي محبيها بالعاصمة التونسية وذلك في فندق موفنبيك 
احتفاال بعيد الحب.وكانت نانسي عجرم كانت قد تعرضت لموقف محرج في فبراير 

الماضي، عندما كانت علي موعد مع جمهورها في حفل عيد الحب
ولكن منظمي الحفل أخبروها بعدما وصلت بإلغاء الحفل نظرا لعدم تمكنهم من 
الحصول علي التصاريح الالزمة، إال أن نانسي تدخلت وناشدت وزير الثقافة الذي 
منحها تصريحا للحفل بعدها بــ48 ساعة وحضره الوزير وأكثر من 9 آالف شخص.

أكد الفنان والمؤلف عمرو محمود 
ياسين أن أسرة عمل مسلسله الجديد 

"قسمتي ونصيبك" بدأت بالفعل 
التصوير السبت، متمنيا أن يحقق 

العمل المنتظر عرضه في الموسم 
الرمضاني المقبل النجاح.

"قسمتي ونصيبك" من بطولة هاني 
سالمة ومي سليم وريهام عبد الغفور، 
ومن إخراج علي إدريس، ويدور في 
حلقات متصلة - منفصلة، عن عالقة 

رجل بخمس نساء.

 شذى: دائاًم يف قلبي يا أمي
بعد مرور ثالث س�نوات على وفاة والدتها، قامت الفنانة ش�ذى بكتاب�ة كلمات مؤثرة تتذكرها 
بها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل االجتماعي "فيس بوك"، حيث كتبت: "كل سنة وكل 
الناس طيبة وعيد حب س�عيد عليكوا وبالنسبة لي فربنا يرحمك يا أمي تالت سنة من غيرك بس 

دايما في قلبي يا اغلى أم الله يرحمك وتكوني في مكان احسن يا رب.. بحبك اوي يا ماما".

املثل الشعبي واالغنية العراقية
هن�اك الكثي�ر م�ن االمثال الش�عبية التي ال يتس�ع 
المقال لذكرها والتي باتت رافدا تستمد منه االغنية 
العراقية اس�رار بقائها وعافيته�ا .. وبالوقت ذاته 

تحفظ لنا االمثال من الضياع وعدم التداول.
والحقيق�ة ان الكثي�ر م�ن تل�ك االمث�ال الش�عبية 
التراثي�ة بات�ت محفوظة لدى المتلقي�ن حتى باتت 
تعي�ش بينهم من خ�الل تلك االغاني الت�ي تناولتاه 

ومنها وعلى س�بيل المثال  ال الحصر المثل القائل : 
" التلدغة الحية بيده يخاف من جرة الحبل" .. والتي 
صاغ كلماتها الشاعر الغنائي عزيز سالم .. ولحنها 
واداها الفنان كاظم الس�اهر .. وكانت الس�بب في 
ش�هرته وانطالقته نحو النجومية عام 1988 حيث 
جاءت ه�ذه االغني�ة متجاوبة مع الحس الش�عبي 
ولكونها اعتمدت على المثل الش�عبي وباتت سهلة 

الحفظ والترديد..
واذا رجعن�ا ال�ى صفح�ات الماض�ي نجد الش�اعر 
الغنائي عبد الكريم العالف قد وظف هو االخر المثل 
القائ�ل :)كلبك صخ�ر جلمود ما حن علي�ه( والذي 
لحن�ه الفن�ان صال�ح الكويت�ي.. وغنت�ه المطربة 
سليمة مراد .. ومن المفارقات التي ذكرت عن هذه 
االغنية ان كوكب الش�رق ام كلث�وم.. عندما جاءت 

الى العراق عام 1934 قد غنت هذه االغنية بمساعدة 
بعض الفنانين الذين س�اعدوها في حفظها.. وفي 

طريقة نطق اللهجة العراقية بشكل سليم..
والجدير باالش�ارة ان االغنية العراقية كانت زاخرة 
بالكثير من االمثال الش�عبية التراثي�ة التي وظفها 
الشاعر الغنائي بطريقة ابداعية لتؤدي وظيفتين.. 
اولهما اتس�اع رقع�ة المث�ل وس�هولة تداوله بين 

الن�اس  االمر الذي يعطي حيوية الس�تمرار التراث 
الش�عبي.. وثانيهما ترصين االغنية الشعبية بصيغ 
جمالية باالغتراف من الموروث وس�كبه في تلميع 
االغني�ة باالمثال الت�ي لها وقع امضى ف�ي التعبير 

واختزال اللغة !.
فاي�ن االغني�ة العراقية الي�وم من ذلك الت�راث الثر 

الرصين ؟؟.

زيزي عادل: ال أعيش قصة حب وعمرو دياب حلمي الكبري

مكسيم خليل: لن أحضرّ لزوجتي مفاجأة!!
 عيد الحب بالنس�بة ل� مكسيم خليل ال يقتصر على حب رجل المرأة أو العكس، إنما 
يعني برأيه أي إنس�ان يحمل في قلبه مش�اعر محبة تجاه أي ش�خص أو شيء في 
العالم.هذه المناس�بة التي يصفها بالجميلة، ال يعتبرها األهم، بل تشبه أي مناسبة 

أخرى كعيد األم أو أي عيد آخر، لكنها باتت رمزاً عاماً لإلحتفال به حول العالم.
ل�دى س�ؤالنا له ما إن كان يحّض�ر المفاجآت لزوجته أم العك�س، أخبرنا ممازحاً 
بأن�ه لن يفعل، ألن�ه دائماً يكون هو المبادر إلى مفاجأته�ا في عيد ميالدها وعيد 
زواجهما أما هي فال تفعل، لذا س�يعتكف هذه المرة.  هذا اليوم الذي يعتبر عادياً 
بالنسبة لمكسيم وزوجته سوسن أرشيد فال يذكر الكثير عنه أو عن هدايا كان قد 
تبادلها معها، إذ ال يتوقف عند هذه التفاصيل التي ال يعتبرها أساسية في حياته، 
وف�ق ما قال:”ه�ذا اليوم يمر كأي يوم آخ�ر، وعدم اإلحتفال ب�ه ال يلغي الحب، 
خصوصاً إن كانت حياتك مع الحبيب مليئة بأمور كثيرة تعّبر فيها بطرق كثيرة 

ومختلفة عن الحب”.

حال الطقس يؤخر أعامل عادل إمام وحممد سعد وحورية فرغيل 

كارول سامحة تكافح اإلرهاب!!
 

تش�ارك النجمة اللبنانية وس�فيرة النوايا الحسنة لدى الش�بكة الدولية للحقوق والتنمية GNRD كارول سماحة، في 
مؤتم�ٍر م�ن تنظيم ال� GNRD ،في مدينة جنيف السويس�رية في 16 و17 ش�باط الحالي.   المؤتم�ر يتناول المعاهدة 
الدولية حول موازنة مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان، وُيشارك فيه مسؤولون حكوميون بارزون وقادة آخرون من 

أكثر من 40 بلد لمناقشة مشروع المعاهدة.  من جهٍة أخرى، تعود كارول إلى بيروت للمشاركة في إحياء اليوم العالمي 
للعدالة اإلجتماعية في اإلس�كوا بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة )األونيس�كو(، وش�بكة 

المنظمات العربية غير الحكومية

القاهرة: إضطر صّناع األعمال الدرامية 
بالتصوي�ر  أصحابه�ا  يق�وم  الت�ي 
الخارج�ي خ�الل الفت�رة الحالي�ة 
لتأجيل التصوير حتى غداً السبت 
الترابي�ة  العاصف�ة  بس�بب 
الت�ي ضرب�ت مص�ر خالل 
اليومي�ن الماضيي�ن وأدت 
النعدام الرؤية في القاهرة 
ومن ثم استحالة التصوير 

في الشوارع.

وأبرز األعمال التي تأثرت س�لباً بالعاصفة 
مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" للفنان عادل 
إم�ام ال�ذي كان يت�م تصويره ف�ي جامعة 
القاه�رة حيث اضط�ر مخرج العم�ل وائل 
إحس�ان لتأجيل التصوير حتى إش�عاٍر آخر 
خاص�ة مع بداية العام الدراس�ي بالجامعة 
اعتباراً من غداً الس�بت. كما اضطر المخرج 
أكرم فريد الستبدال تصوير مشاهد مسلسله 
"س�احرة الجن�وب" ال�ذي تق�وم ببطولته 
حورية فرغلي ليكون بالديكورات الداخلية 
للمسلس�ل في مدينة االنتاج االعالمي بديالً 

عن المشاهد الخارجية 
بالح�ي الريفي، فيما قام 

المخرج ش�ادي عل�ي بتأجيل 
الخارجي�ة  المش�اهد  تصوي�ر 
الذي  لفيل�م "حياتي متبهدل�ة" 
يق�وم ببطولت�ه الفن�ان محم�د 
س�عد إلى يوم غد الس�بت خاصة 

وأن المشاهد سيتم تصويرها على 
طريق مصر اسكندرية الصحراوي 

الذي ش�هد عدة حوادث بسبب سوء 
األحوال الجوية. 



ال�شاعر عدنان الالمي
حممد �شني�شل الربيعي 

ترانيم لقلب ال يتكرر
ال فرق

ان تكون مركونا على غبار اعزل
او تسرج دربك في حضن الريح

ال فرق
فيوما ما ستبرد يقظة النوافذ
وتمتد االمنيات ترانيم القلوب

يوما ما
ستكبرعليك شكاة ما تكدرت

من فرط االحساس
ويصح عليك صمت 

ربما ينحت شكل الصرخة
ذلك دمك ماثل 

في رفات المفاوز
اتحشد في جسد الهواء

لرئٍة اسرفت حنجرة الصبا
لون جنون هواجسك 
ما اثقل انحدار الحزن

في فيروز الضوء
حين يحتبس في ريق االغنيات

ويجلو حر دمعه
عزفت بناي الذكريات

ما اوسع الوردة في زمن عذري
حيث تختزل مسامات الدفء

زحزح هروبك 

لتركض االيام اليك
فتعمى

لسخي الروح صافته واصفاها
فالحياة 

تدمي كل خالجة
اذا ما الحزن ادماها

تصاميم القصيدة النثرية في ذهن الشاعر 
عدن�ان الالمي ه�ي مختلفة المقاس�ات , 
لي�س لها وجودا تنتمي اليه إال في كونيات 
الشاعر او مرفأ تحط به رحالها بعد رحلة 
العودة إال مرفأه , ش�اعر متمرد , ليس في 
نيت�ه االنتم�اء , يج�دد دعوته م�ن الواقع 
الفوضوي ليبين انه ليس هنالك من ش�يء 
غير تل�ك الفوضى مواصف�ات هكذا رؤية 
تحت�اج الى ش�اعر يعب�ث بتل�ك الفوضى 
ولغة من نوع خ�اص وايقاع له قدرة على 
التقمص وتلك الخصوصية تكمن في س�ر 
ارهاصات الشاعر وتقلباته النفسية والتي 
اذا ما فككنا شفرتها سنتعرف على كشف 
هذا الس�ر س�تجد عالمه اليوتوبي ليس له 
حض�ورا وجودي�ا اال ف�ي ادبيات الش�اعر 
ذات�ه , وخطابه لذات غيره انما هو خطاب 
لذاته فيلغي المباَشرة والقصد والخطابية 
الذاتي�ة ل�ه ويتناولها كما ه�ي لغيره فهو 
خطاب مفتوح وهذا ما تلمس�ه في عنوان 
القصيدة ) ترانيم لقلب ال يتكرر ( فباي لغة 
يثبت الشاعر حقيقة وجوده غير استخدام 
المباَش�رة والمواجه الت�ي تتدفق بتراكيب 

ط�اردة لعال�م ال ينتم�ي ل�ه او ايدولوجية 
يستحسنها فيجزم بالنفي المطلق وبايقاع 
س�اكن تارة / ال ف�رق / ان تكون مركونا 
على غبار اعزل/ واخر متحرك بلغة الواثق 
من صدق مقولت�ه او العازم على تقريرها 
/ او تسرج دربك في حضن الريح / ال فرق 
/ وهذا المزج بين الس�كون ونقيضه لمن 
جماليات الصور الشعرية , ثم يمني النفس 
بعد القلق في الخط�اب االول فيلتحف لغة 
اخرى وايقاع هاديء عقالني فاجاز خارج 
الفوض�ى اللغة المباِش�رة والت�ي غير بها 
من دالالت االس�تهالل مم�ا عمل على قلب 
المعادل�ة اللغوي�ة وبالتال�ي حركة النص 
وااليقاع / فيوما ما س�تبرد يقظة النوافذ 
/ وتم�د االمنيات ترانيم القلوب / يوما ما 
/ لم�اذا هذا اله�دوء واالنصياع الذي يصل 
ح�د االنهزامي�ة في انقالبي�ة الخطاب هل 
ه�و مقصود , ام وراءه قصد حينما يكرره 
للم�رة الثانية فينزل االيق�اع مرة اخرى / 
ستكبر عليك ش�كاة ما تكدرت / من فرط 
االحس�اس / ويصح علي�ك صمت / يلفت 
انتب�اه المتلق�ي فيضع�ه قي ري�ب معنى 
الصرخ�ة فيط�رق مس�امعه بق�وة اللفظ 
وااليق�اع / ربم�ا ينتحت ش�كل الصرخة 
/ الج�واب : يريد الش�اعر ان يفرغ ذاكرته 
من كل االفكار والتس�اؤالت المس�تقبلية 
ويلقي بحججه التي قد اجاب عليها مسبقا 
فعمد ال�ى التمرد االول ووج�د في طرحه 

م�ن ليونة وتنازل انما ه�و مضيعة للوقت 
وكأن ال�كالم لي�س ل�ه وقد ذك�ره وجعله 
ف�ي موضع المحاججة وال�رد فانطلق من 
الم�كان الن زمن�ه ثابت , وميت فلم يش�ر 
الي�ه اال في ذي�ل النص ومع�روف لديه ان 
الزمنية ال تغير مفاهيمه وهي ال تس�اوي 
عن�ده عقب س�يكارة فب�دأ يس�تخدم لغة 
التحري�ض ويداخله�ا بلغ�ة التقري�ع التي 
اخف�ى خطابها وصيرها اش�ارة ومكان / 
ذلك دمك ماثل / في رفات المفاوز / يقحم 
نفسه ليصرح بها علنا فينضم صوت اللغة 
ال�ى صوته , يتغير الخطاب , تعم الفوضى 
, يتح�ول النص الى انزياح في االس�لوب , 
يظه�ر عل�ى حقيقت�ه المتم�ردة , يضرب 
المفاهي�م النصي�ة عرض الحائ�ط بعد ان 
اماط لثامه وكشف عن هويته القديمة في 
التمرد فيتغير اس�لوب الخط�اب اللغوي /

اتحش�د في الهواء / لرئٍة اس�رفت حنجرة 
الصبا / يختفي الشاعر من الظهور وكأنه 
ادى دورا ف�ي مس�رحية ذات فص�ل واحد 
ومش�هد واحد , عدن�ان الالمي ال يس�جل 
للوج�ود ادن�ى ايجابي�ة ومعارضت�ه هي 
اطاللت�ه الكونية وس�ر بقائ�ه واللغة التي 
يضي�ق بها ذرعا ال يجد فيها اال لعبة عابثة 
في وحدته التي اصبحت الحقيقة الوحيدة 
في ه�ذا الِضيق وه�ا هو يس�تذكر ويذكر 
ويزيح بمتع�ة الداللة ومماحكة المفردات 
/ لون جنون هواجس�ك / م�ا اثقل انحدار 

الحزن / في فيروز الضوء / حين يحتبس 
في ري�ق االغني�ات / ويجلو ح�ر دمعة / 
عزف�ت بن�اي الذكري�ات / للش�اعر منفى 
داخلي يستدرك فيه ذاته فهو تجاوز مرحلة 
التلميذ والمعل�م واصبح حكيما له منهجه 
وفكره / ما اوس�ع الوردة في مطر عذري 
/ حي�ث تخت�زل مس�امات ال�دفء / حتى 
ف�ي زمنيته هو الالمنتمي فال يتجانس مع 
االيقاع ف�ي طريقة الع�رض وكأنه خارج 
النص الوجودي فينهل من الفوضوية زادا 
حينما يض�رب على خي�ال التغيير ويخرق 
لغة الن�ص بحركة ايقاع جدي�د والتكثيف 
بالض�رب عل�ى كل المعان�ي اللغوي�ة التي 
ليس لها وجود يذكر عند الش�اعر / زحزح 
هروب�ك / لتركض االيام الي�ك / ثم يتمرد 
مرة اخرى ويأتي بش�يء اليؤمن به ليؤكد 
عبثي�ة االنتماء ويصادق على ذلك الش�يء 
ال�ذي ال يتك�رر وكانه يودع م�ا تبقى من 
مفردات الحياة وألمها بحنينه الى الفطرة 
البش�رية التي ال يجد في قوس�ه من منزع 

اال بذكرها .
عدنان الالمي شاعر عراقي متمرد حقيقي 
, يحت�ج بالفوض�ى عل�ى كل كونياته و له 
يوتوبيا غير معروفة ولغة غير لغة الواقع 
م�ن مؤلفاته مجموعة ش�عرية مش�تركة 
مع الش�اعرة فاطمة منصور الموس�ومة 
) عندم�ا يحلق الفينيق ( وله قصائد كثيرة 

في الصحف الورقية وااللكترونية

قي�س جميد املوىل
م�اذا تعن�ي فك�رة االس�تخدام الصحي�ح 
للغة، وه�ل هي الفرار م�ن طغيان الوجود 
الالمش�روع والحفاظ عل�ى آلية المنظومة 
الذهنية لكش�ف مخلفات اللغة في الماضي 
وقب�ول أي ش�كل م�ن أش�كالها الرمزي�ة 
تأسيس�ا على مقولة )لغة حسنة ... معنى 

جيد(؟
وه�ل أن ه�ذه اللغ�ة تجع�ل المعن�ى الذي 
أقصده أوضح مما عبرت عنه؟ أي عنيت كل 
ما قلت ولكن لم أعن ش�يئاً ، وهل أن البنية 
اللغوية تتش�كل في الفرد من محيطه الذي 
ينظم له تصوره للعالم وتكون صوره شبه 
جاهزة. يقول وورف إن اللغة تمارس نوعا 

من الدكتاتورية على اإلدراك الحسي.
ي�رى اب�ن جن�ي ف�ي تعريف�ه للغ�ة بأنها 
مجموع�ة من الرم�وز التي يتع�ارف عليها 
المجتم�ع، أي أنه�ا أص�واٌت ُيعب�ر به�ا كل 
ق�وم عن أغراضه. ويقت�رب جاكوب كورك 
م�ن هذا المعنى في�رى أن اللغة تتيح للعقل 

الش�عري الولوج الى عال�م البدائل المرعب 
والالعقالن�ي، كما أن نموها نموا مس�تمراً 
وه�ذا النم�و المس�تمر ي�ؤدي ال�ى تنمية 

المعنى.
ينظر الباقالني الى الشعر كونه حدا تعبيرياً 
ألنه "يصور ماضي النفس لآلخرين"، وبما 
أن الش�عر يص�ور ماضي النف�س لآلخرين 
نرى ضم�ن هذا المفه�وم بأن�ه يتوالد من 
تناقضين كما أنه ش�كل من أشكال الهذيان 
ولي�س خطاب�ا عيني�اً فالكلم�ات تصطرع 
أميبيا لتثير عواطف متنوعة وتنمو تدريجيا 
للتعويض وكأنها ال تستس�يغ وجودها في 
معنى مترهل وهزيل، وال تستسيغ وجودها 
ف�ي فوض�ى اإلنفع�ال العاطف�ي والذي ال 
يس�اعد المخيل�ة عل�ى تنظي�م محتوياتها 
وضبط صورها بشكل يؤدي الى اإلنسجام 
م�ا بي�ن مصداقية الش�اعر وجمال ش�عره 
بوجود مدل�والت اإلدراك العقل�ي )اإلدراك 
التصوري( والذي يأخذ ش�كل الحاضر بعد 
اس�تحضاره للماضي وهذا الفهم يش�به ما 

ذهب اليه ليفي ش�تراوس ع�ن التاريخ من 
أنه � أي التاريخ � يغ�دو جانبا من الحاضر 
عندما تس�تعيده الذاكرة، ولكن هذه الصور 
الخليط�ة بتوقيت�ات الحاضر واس�تحضار 
الماض�ي حاضرا تقف عند ح�دود المنطق، 
وال تصل الى الصور الغامضة في النفس أي 

وصولها الى مناطق الالشعور.
إن الش�اعر يحي�ط بعناص�ره )الفكري�ة – 
الخيالي�ة – العاطفي�ة( ويس�تكمل صوره 
بعد أن يكمل توافقه ما بين قدراته التخيلية 
ضم�ن إدراكن�ا ب�أن لغ�ة الش�عر ه�ي لغة 
العاطفة بقدر تفاعلها مع لغة العقل والتي 
تقوم � أي لغة العقل � بدورها االس�تداللي 
لممارس�ة عمليتي "التوضيح والتصحيح" 
دون المس�اس بهواجس الش�اعر وأفكاره 

وبياناته وَنَفسِه الالمرئي.
ولعل اللغة بقدراتها اإلثرائية وما تمتلكه من 
الخصائص تكفي الحاجات البشرية للتعبير 
ضمن السياقات التي تعبر عن طبيعة حاجة 
كل فرد لها، وهي حين تدخل في بنية النص 

فتعن�ي ما تعني�ه هن�ا، وتعني م�ا تعنيه 
هن�اك، وأن هذا التحول فيما تعنيه هنا أو 
هناك يش�كل قيمتها اإلبداعية وتجديدها 

المستمر لمحفزاتها اإلنتاجية.
إن كفاءة الق�وى المنتجة للنص ومنها 
إيقاظ الكلمات المعطلة في اللغة، وكذا 
المحسوسات اآللية، وكل األشياء التي 
تدخل في معنى ما بعد التفس�ير ال بد 
م�ن أن يتعامل معها الش�اعر بمثابة 

"تصفية حساب". 
بقول غوته:

"لق�د حاول�ت أن أج�د كل ما كان 
يش�غلني أو يفرحن�ي أو يحزنني 
ف�ي صوره وبه�ذه الطريقة كنت 

أصفي الحساب مع النفس".
إن الخصائ�ص الت�ي تعي�ر عن 
كفاءتها تديم االنتظار ألش�ياء 
جدي�دة، ولتك�ن هذه األش�ياء 
تل�ك الت�ي ال يتذكرها الش�اعر 

أبًدا لكنه يديم االنتظار لها.

فوضى التمرد قراءة يف   ترانيم لقلب ال يتكرر 

اديم اإلنتظار ليشء ال أتذكره أبدًا ...
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يمنى العيد.. الكتابة هي احلياة
        لينا َهْوَيان احل�شن 

مثل لوحة الفسيفس�اء، ش�ّكلت يمن�ى العيد، 
تضاري�س حياتها، بهدوء وأن�اة، مع كثير من 
العناد الصامت، تم�رد كبير يعتمل في داخلها، 
لتك�ون امرأة مجبول�ة على طرح التس�اؤالت 
الخطرة. لي�س جديدا الق�ول أن د. يمنى العيد 
من أهم نقاد الرواية العربية. ش�كلت تجربتها 
النقدي�ة ملمح�ا أصيال ف�ي الخط�اب النقدي 
العربي الحديث وحققت تراكما كميا ومعرفيا 
على امتداد س�نوات طويلة م�ن العمل البحثي 
المخل�ص. د. يمن�ى اش�تغلت عل�ى المفاهيم 
باس�تقراء  تس�مح  الت�ي  األدبي�ة،  النقدي�ة 
»العميق« في النص، مع تس�اؤل أساسي، ماذا 

يقول النص؟.
نبرة صوتها الواضحة والقوية التي س�معُتها 
عبر الهاتف، وأنا أهاتفها لتحديد موعد مسائي، 
قادتني إلى كتاباتها الجريئة والواضحة، تحديدا 
س�ردها المباشر في س�يرتها الذاتية الروائية 
بجزءيها: »أرق الروح« و »زمن المتاهة« حيث 

تروي لنا يمنى العيد أكثر من حكاية.
تس�تقبلني عل�ى باب منزله�ا مع ابتس�امتها 
الذكي�ة، ال أدري لماذا خطرت في بالي عبارتها 
التي اس�تهلت فيها سيرتها »أرق الروح« وهي 
تكت�ب ما يش�به توطئة: )س�وف أخون زمني 
الماض�ي، أق�ول، كلما فك�رت بالكتاب�ة عنه. 
فالزم�ن مفارق�ة مس�تمرة لذاته. إن�ه حركة 
اليمكننا أن نستعيد إيقاعها أو لغتها(. يبدو أن 
الزمن يقتات على مدى قدرة األديب على خيانة 
الزمن واختالس�ه، ليدونه نهائيا ضمن النص. 
ع�ن الخيانة تقول )ثم�ة خيانة نقع فيها حين 
نتذكر. فالتذكر ال يخلو م�ن تخييل والتعبير ال 

يخلو من ابتداع. هي خيانة ولكنها جميلة(.
يتش�عب الحدي�ث، وتأخ�ذك يمن�ى العي�د إلى 
ذاكرته�ا الثري�ة، ومع الش�اي الس�اخن أقلّب 
صفح�ات الزمن عبر ألبوماتها، حيث س�ُتلمح 
معظم الش�خصيات األدبية المرموقة، أتوقف 
عند صورة لها مع الش�يخ إمام، تشرح لي أنها 
ف�ي منزلها، الصورة تش�ي بازدحام صالونها 
بمثقف�ي مرحل�ة الثمانيني�ات، صورتها وفي 
فمه�ا س�يجارة، تضح�ك، وتتكل�م ويأخذن�ا 
الحدي�ث عن األدب النس�وي تقول ل�ي يمنى: 
)سعيدة بظاهرة المرأة الروائية ليس من باب 
التحمس التقليدي للنس�اء، إنما بس�بب تاريخ 
من الصمت عاش�ته المرأة بظ�ل الرجل - جاء 
الوقت لنسمع وجهة نظرها، ولنسمع صوتها، 
وهنالك روايات تكتبها النس�اء على مس�توى 
رفي�ع من فني�ة الكتابة والبن�اء والتخييل، بل 
عندها تميز من خ�الل اضافاتها الخاصة التي 

يصعب على الرجل التقاطها(.
بعد صم�ت قلي�ل، تق�ول وكأنها تؤكد ش�يئا 
أساس�يا في حياتها: )اللغة هي أوثق وس�ائل 
تعاملن�ا م�ع العص�ّي والملغز في ه�ذا العالم 

الصامت، سواء كّنا رجاال أم نساء(.
نصّب المزيد من الش�اي، نتحدث عن اللوحات 
الت�ي تزي�ن ج�دران صالونها: لوح�ة لفاطمة 
الحاج، ولمصطفى حي�در، ولمحمود زيباري، 
ولس�يتا مانوكيان، ولمنى السعودي، ووسط 
تلك اللوحات نرى نسخة من الغرنيكا الحزينة.. 

لبيكاسو.
األبيض

يمن�ى العيد تحب اللون االبي�ض، بهذا تبرر لي 
اختيارها ألصيص ورد ابيض يتوس�ط الصالة 

الش�رقية الطاب�ع، والمزدان�ة بع�دد هائل من 
الرف�وف حيث الكت�ب التي طالما م�أت عالم 

يمنى وصنعته.
س�جادات كثيرة ف�ي الصال�ون: س�جادة من 
فاس بالمغرب، وأخرى من الجزائر، وس�جادة 
معلق�ة تحكي ل�ي حكايتها. إنها م�ن تونس، 
م�ن جرجيس، في الجنوب التونس�ي. الحديث 
عن الس�جادة يقودنا للحديث ع�ن تلك الزيارة 
وأس�بابها. كان برفقته�ا عب�د الرحمن منيف 

وامين العالم، وهناك ف�ي احد المقاهي أجرت 
حوارا طويال م�ع عبد الرحمن منيف. اعجابها 
كبير بهذا الروائي، حول ذلك تقول د.يمنى عن 
عب�د الرحمن مني�ف: )الروائي ال�ذي بحث في 

تشّكل فني، يقول هذا الواقع، هذا التاريخ(.
س�ألتها عن ش�عورها عندما تنتهي من كتابة 
نصها؟ فتقول لي كمن يعترف بش�يء س�ري: 
)عندم�ا أنته�ي م�ن كتاب�ة كتاب أش�عر كمن 
سقط من أعلى هّوة ساحقة، ألن النهاية تشبه 

الموت(.
ببس�اطة تش�رح ل�ي وتخت�زل كل تجربته�ا 
النقدي�ة: )اش�تغلت عل�ى أن يك�ون كل قارئ 
ناقدا بش�كل ما مع امتالك ل�أدوات المعرفية 

الالزمة(.
كان ال ب�د لحديثن�ا أن يقودن�ا إل�ى الروايات، 
تقول يمنى: »الروايات تبنى بمعطيات زمنها(. 
وألن »التراث« في معجم د.يمنى العيد النقدي 
ل�ه قيمته، بعد أن )اكتش�فنا أهمي�ة تراثنا من 
خالل اآلخر(، تؤكد بحس�م العارف، أن الرواية 
فن حدي�ث، وأن تكون فّنا حديث�ا ال يعني أنها 
ال يمكن أن تس�تفيد من الت�راث. وألن الحديث 
يدور عن التراث، س�ألتها عن الكتاب الش�عبي 
المغرمة ب�ه: »ألف ليلة وليلة«، فروت لي كيف 
رفض اس�تاذها الجامعي أن تكون اطروحتها 
عن هذا الكت�اب، بذريعة أنه أدب عاّمي. فنحن 
كمثقفي�ن عرب، اكتش�فناه بع�د أن اعلن اهم 

ادباء العالم تأثرهم به.
د. يمن�ى العي�د، مولع�ة باألس�ئلة، الب�د م�ن 
األس�ئلة، اتذك�ر س�ؤالها ف�ي »أرق ال�روح«، 
لنفس�ها، وهي تقرر مغادرة صيدا إلى بيروت 
)أي�ن أنا، وماذا تريد مني ه�ذه األنا؟ ومن هي 

هذه ال� أنا؟ هل أنا هي؟
كان البد لمؤلفيها: »أرق الروح، زمن المتاهة« 
أن يأخذا حيزا واس�عا من الحديث عندما فجأة 
اس�تيقظت فيه�ا صي�دا، لتدعوه�ا لزيارته�ا 
لكتابته�ا من جديد، ولتس�مع صوت النس�وة 
وه�ن يتصايح�ن، يتس�ابقن إلى أج�ران الماء 
الس�اخن فيما البخار والصابون يحرق عينيها 
وأجس�اد  َنَفس�ها،  يقط�ع  الس�اخن  والم�اء 
العجائز العارية توق�ظ طعم الموت في فمها. 

فيما يمنى الطفل�ة تقول ألمها »ال احب حّمام 
السوق يا أّمي«.

ت�روي لن�ا حكايتها مع اس�مها »يمن�ى« التي 
حملت اس�م »حكمت« ألن أمها كانت قد فقدت 
صبيا جميال اسمه عبد الحليم، فكان أن حّملها 

أبوها اسما ملتبسا، يحمل وهماً بالذكورة.
وعن الجزء الثاني من سيرتها »زمن المتاهة«، 
بالمتخي�ل  كتب�ت س�يرتها مس�تعينة  حي�ث 
الس�ردي، كنُت قد أنهيُت قراءتها للتو، تحدثنا 
تس�تعين  الت�ي  وه�ي  التذك�ر،  ج�دوى  ع�ن 
بمفكرتها على مدار الس�يرة، تكتب عن وقائع 
بي�روت الموجعة، ع�ن أمواتها وخس�اراتها، 
تق�ول د. يمت�ى: )الذاكرة حياة. أق�ول: نتذكر، 
نتخيل، نحكي، نكتب. . فتعود الحياة إلى حياة 

مضت، إلى ما كان حياة ولم يعد(.
بش�كل حاس�م تؤكد د. يمن�ى أن )ال حاضر إال 
عل�ى ركام الماض�ي( لهذا، بع�د عالقة معقدة 
متش�ابكة مع ماضيها، وطفولته�ا الصامتة، 

كتبت سيرتها.
ثمة بري�ق خاص في عيني يمن�ى العيد، وهي 
تعتب�ر أن رس�التها ككاتب�ة وأديب�ة وناق�دة: 
)تحرير اإلنس�ان من أية س�لطة، سلطة االب، 
س�لطة المعلم، س�لطة الجهل، س�لطة العوز، 

فالفقر سلطة ال ترحم(.
تكره كل الس�لطات التي تجعل اإلنس�ان يشعر 
كأنه يس�تجدي حياة من حقه أن ينعم بها من 

دون هذا الشعور.
خرج�ُت من عند يمن�ى العيد، وف�ي أذني ترّن 
واح�دة من عب�ارات تس�تخدمها يمن�ى العيد 
وتكررها: )الحياة وه�م، والكتابة هي الحياة، 

عندما ال أكتب ال أحيا(.

 مالئكة تبكي خلف األشجار
 

صدرت حديثا عن "دار العلوم العربية للطباعة والنش�ر" بالقاهرة مجموعة 
شعرية جديدة تحت عنوان "مالئكة تبكي خلف األشجار" لأديب الفلسطيني 
المقيم في السويد سعيد الشيخ.تقع المجموعة في مائة صفحة من القطع 
المتوس�ط، وضّمت س�بعة عش�رة قصيدة تنتم�ي الى قصي�دة النثر. وقد 
ضّمنها الش�اعرالعديد من القصائد التي كان نشرها في مجموعة سابقة 
بعنوان" قصائد من حدس األمل" صدرت له قبل عامين باللغة الس�ويدية 
في س�توكهولم.محاولة الش�اعر التقني�ن في اللغة جعل م�ن الومضة 
والتكثيف سمتين أساسيتين تقف عليهما مجموعة قصائد الديوان التي 
بدت س�ريعة ورش�يقة ال تتوقف عند موضوع معّين، بل تمضي باتجاه 

نواح عديدة من الوجود لتقيم االسئلة في العقل والقلب معا.
يذك�ر ان هذه المجموع�ة هي الرابعة للش�اعر، باالضاف�ة الى اربعة 
مجموعات قصصية ورواية بعنوان " تغريبة حارس المخيم " سيعلن 

عنها خالل هذا العام.

اللعنة
 

اخت�ارت الكاتب�ة اللبنانية نازك س�ابا ي�ارد في روايته�ا »اللعنة« )ال�دار العربية 
للعل�وم- ناش�رون( أن تعرض قضية الم�رأة من زاوية جدي�دة تتطلّب كثيراً من 
الق�وة والجرأة، بل ُيمكن تصنيفها في خان�ة التابوات أو المحرمات االجتماعية 
واألدبية، س�فاح الُقربى. س�لمى هي بطلة الرواية، مراهقة جميلة في الرابعة 
عش�رة من عمرها، تجد نفس�ها فجأة أمام تحّول جذري في حياتها بعيد وفاة 
والدتها المباغتة. تواجه الفتاة الصغيرة الموت بشيء من اليأس، بحيث تعيش 

ضحية شعورها بالذنب تجاه أّم كانت تستحق الحياة أكثر منها.
هكذا غدا الَنَفس الذي تتنّفسه أشبه بخيانة لروح أمها التي رحلت وهي تقف 
عاجزة فوق رأسها: »كانت الماما ُتفيد، وأنا؟ ما فائدتي؟«... ومن ثم ينعكس 
هذا الش�عور بالسلبية على أدائها المدرس�ي، فتتراجع في الصّف مما يؤدي 
إلى فصلها من المدرس�ة، ال س�يما بع�د تقصير والدها ف�ي دفع مصاريف 

الدراسة. 

�َشـواُد عينـي واحلنيـن
ريـا�س جـــواد ك�شكـول

أساوٌر أهديتها

و لوحٌة مرسوم فيها نقطتين

ألوانها 

الحمراُء كانت التزاُل نديًة

وزالُل قلبي يابٌس فوَق الوصال

تلَك الُشعيراُت التي لصقْت

بزيٍت من ُمحال

أهداُبها

والعيُن نامْت بعَد أْن ُشدَّ الِرحال

الى نهايِة ِقصت�ي بين الُنجيمِة والهالل

وأنا الُمَسَمُر 

سومري الطيِب ال أهوى الِظالل

النوُر عاَث بوجِه قلبي وال يزال

حتى غدا وكأنه ممزوَج في ُسحنتي

يا سرَب المالِئكِة 

يا غنَج الَدالل

يا رفيقة نبَض قلبي

يا ضوًء حالل

هل�ال َتِدليني

على بعِض الهدايا التي خبئُتها

أعداُدها

ومتى و كيف سرقتها من جيِد كان 

وال يزال على شغاِف القلِب طعمها

و ُرضاُبها

يا لوعتي كيف تركتي ُكَل آهاتي 

ُتناغي طفلها والنقطتين

سواُد عيني والحنين

لها

لها

راحْت وليت الروح راحْت قْبلها
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المحامي عباس الجابري

االستجواب وفق الدستور 
العراقي والنظام الداخيل 

للربملان 
 جاء ف�ي المادة 61 من الدس�تور العراقي الدائم الفقرة 
الخامس�ة منه�ا وه�ي الموافقة عل�ى تعيين الس�فراء 
وأصح�اب الدرج�ات الخاص�ة، وباقت�راح م�ن مجلس 
الوزراء وكذلك الموافقة على تعيين رئيس أركان الجيش 
ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقه فما فوق ورئيس 
جهاز المخابرات وأيضا بناء على اقتراح مجلس الوزراء 
وغيره�ا م�ن االختصاص�ات ال�واردة ف�ي ه�ذه المادة 
المهم�ة حيث يكون التصويت عل�ى القبول داخل أروقة 
مجل�س النواب وأيضا فان النظام الداخلي للبرلمان جاء 
ه�و األخر في المواد 50 وما بعده�ا من النظام الداخلي 
حيث إن لكل عضو أن يوجه إلى أعضاء مجلس الرئاس�ة 
آو رئي�س مجلس الوزراء آو نوابه آو الوزراء آو رؤس�اء 
الهيئ�ات المس�تقلة ورؤس�اء الدوائ�ر غي�ر المرتبط�ة 
ب�وزارة آو غيره�م من أعض�اء الحكومة أس�ئلة خطية 
وذلك لالس�تفهام عل�ى آمر ال يعلمه العض�و آو للتحقق 
م�ن حصول واقعة وصل علمه لها وفق طرق وأس�اليب 
مرتب�ه م�ن خ�الل درج الس�ؤال ووفق مواعي�د محددة 
ويجوز لهذا العضو أن يس�حب هذا السؤال ويتراجع في 
إي وق�ت كما يجوز لخمس وعش�رين عضو من أعضاء 
مجل�س النواب طرح موضوع ع�ام للنقاش فيما يخص 
عم�ل أي جه�ة م�ن الجه�ات التنفيذية ويج�وز للعضو 
الواحد أن يقدم طلب باالس�تجواب وبموافقة 25 عضوا 
حيث أن النظ�ام الداخلي أوضح في المادة 61 منه ، بان 
انتهاء المناقش�ة وإذا اقتنع المجلس بوجهة نظر النائب 
الذي يقوم باالس�تجواب حيث تعد المساءلة منتهية في 
ه�ذه الحال�ة ، وقد يؤدي االس�تجواب إلى س�حب الثقة 
من الذي يس�تجوب وف�ق اإلج�راءات المنصوص عليها 
ف�ي النظام الداخلي للبرلمان ، حي�ث يتم التصويت على 
س�حب الثقة وإعفاءه�م من مناصبهم وذل�ك باألغلبية 
المطلق�ة بع�د اكتم�ال النص�اب القانون�ي يعني نصف 
عدد الحضور 1+ بعد تحقق نصاب الجلس�ة 163 صوت 
وبالتأكيد فان النظام السياسي المعتمد في العراق وفق 
الدس�تور العراقي هو نظام نياب�ي برلماني يعني يكون 
للبرلمان س�لطة االس�تجواب والرقابة وكذلك التشريع 
فهو القناة التش�ريعية األولى ، وفق اآلليات المتبعة في 
الدس�تور والنظام الداخلي .. واالستجواب وفق ما تقدم 
يش�ترط الحضور إل�ى أروقة مجلس الن�واب وفي حالة 
ع�دم الحضور فان مجل�س النواب يس�تطيع أن يناقش 
األدل�ة المقدم�ة غيابيا حيث تكون هنا إمام اس�تجواب 
ومس�اءلة آو حتى توجيه اتهام إلى أي شخص يعمل في 
السلة التنفيذية ، حيث أن التحقيق هو مشابه لإلجراءات 
القضائي�ة التي تك�ون في حالة عدم حض�ور المطلوب 
التحقي�ق معه إل�ى إج�راءات غيابية لحي�ن حضوره آو 
طعن�ه في ه�ذه اإلج�راءات المتبعة من مجل�س النواب 
كم�ا البد من اإلش�ارة هنا إلى نقطة مهم�ة وهي وقت 
االستجواب والمدة الزمنية التي تعطى للمراد استجوابه 
للحضور يجب أن ال تكون قريبة وان يراعى الظرف الذي 
يمر به البلد ، فال يمكن مس�اءلة احد القادة العسكريين 
مث�ال وهو ي�ؤدي واجبه العس�كري في مهم�ات قتالية 
دفاع�ا ع�ن الوطن فم�ن الممك�ن أن يؤجل ذل�ك لحين 
انتهاءه من مهمته كما موعد االس�تجواب البد أن يكون 
في زمن قادم غير محرج مثال خالل أس�بوع هذا موعد 
قري�ب وصعوبة حضوره كما البد من مراعاة س�رية 
المعلوم�ات التي تناقش خصوصا أذا كانت تمس البلد 
م�ن الناحي�ة األمني�ة وأيضا الب�د من اإلش�ارة إلى أن 

التعاون يحتاج أن يكون مالزم للسلطات الثالثة.
التش�ريعية والتنفيذي�ة والقضائي�ة دون أي تدخ�ل الن 

التعاون في العمل ال عالقة  له باالختصاصات.

استشارات
س/ من صكبان عباس جاس�م من مدينة الصدر يس�أل هل يش�مل قانون التقاعد العسكري 

منتسبو القوة الجوية؟
ج� يشملهم النه يسري باحكامه على كل قوات الجيش ومنها القوات 

البرية والبحرية والجوية وهم منتسبو القوات المسلحة العراقية  
وبضمنهم منتسبو القوات البحرية.

س/ من احمد من الكرادة داخل يس�ال 
هل يجوز تدويل قرارات هيئة المساءلة 

له�ذا القانون والعدالة اي هل يجوز للمش�مولين وفقا 
اللجوء الى المحافل الدولية؟

ج � ال يج�وز ذل�ك الن ه�ذا الموض�وع يعالج�ه قان�ون داخلي 
عراق�ي ومس�تند الى الم�ادة 7 من الدس�تور والقان�ون الدولي 

يعال�ج المش�اكل بين الدول مثال نزاع حول نه�ر او ارض في حين 
هذا القانون هيئة المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 هو قانون خاص بالعراق 

وال عالقة له بالمنظمات الدولية واالتفاقيات الدولية

وال - اذا قام دليل قاطع على وفاته .

ثانيا – اذا مرت اربع سنوات على اعالن فقده .

ثالث�ا – اذا فقد ف�ي ظروف يغلب معها افتراض هالكه ومرت س�نتان على 

اعالن فقده .

 مادة 94

عل�ى المحكمة ف�ي جميع االحوال ان تتح�رى عن المفق�ود بكافة الطرق 

الممكنة للوصول الى معرفة ما اذا كان حيا او ميتا قبل ان تحكم بموته .

 مادة 95

يعتبر يوم صدور الحكم بموت المفقود تاريخا لوفاته .

 مادة 96

تقس�م تركة المفقود المحك�وم بموته وفق الم�ادة )95( من هذا القانون 

على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته.

مفاهيم قانونية 

القضاء املستعجل وفق قانون املرافعات رقم 83 لسنة 1969
        المحامي محمي الياسري

ف�ي المادة 82 م�ن قانون المرافع�ات رقم 83 لس�نة 69 يجوز وقف 
الدع�وى اذا اتفق الخصوم على عدم الس�ير فيها مدة ال تتجاوز ثالثة 
اش�هر من تاريخ أقرار المحكمة التفاقهم واذا لم يرجع احد الطرفين 
المحكمة في الخمس�ة عش�ر يوما التالية لنهاية االجل تبطل عريضة 
الدعوى بحكم القانون واذا رات المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل 
في موض�وع اخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مس�تاجرة 
حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تس�تأنف المحكمة السير 
ف�ي الدعوى م�ن النقطة التي وقف�ت عندها ويج�وز الطعن في هذا 
القرار بطريق التمييز وايضا اذا اس�تمر وق�ف الدعوى بفعل المدعي 
او امتناعه عن مدة س�تة اش�هر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون 
وتحدثت المادة 84 من القانون اعاله عن انقطاع المرافعة او انقطاع 
الس�ير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقده اهلية 
الخصومة او زوال صفة من يباش�ر الخصومة نيابه عنه اال اذا كانت 
الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها كما ان الس�ير في الدعوى ال 
ينقطع بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالته بالعزل او االعتزال وللمحكمة 
ان تمن�ح اجال مناس�با للخصم  الذي توفي وكيل�ه او انقضت وكالته 
وتبلغه بذلك حيث تس�تأنف السير في الدعوى بتبليغ من يقوم مقامه 
او مق�ام الخص�م الذ انقطعن المرافعة عن س�ببه م�ن قبل المحكمة 
او بن�اء على طل�ب الطرف االخر وعلى طلب من يق�وم مقام الخصم 
وكذلك تس�تانف المحكمة الس�ير في الدعوى اذا اخطر الجلسة وارث 
المتوف�ي او م�ن يقوم مقامه قانون�ا او مقام من زال�ت عنه الصفة 

وباشر السير فيها .
ويترت�ب وفق الم�ادة 86 من هذا القانون انقطاع الس�ير في الدعوى 
ووق�ف جميع الم�دد القانونية والتي كانت س�ارية في حق الخصوم 

وبطالن جميع االجراءات التي تحصل اثناء االنقطاع.
وتختص محكمة البداءة بنضر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها 
من فوات الوقت بش�رط عدم المس�اس باصل الحق وجاء في المادة 
142 من قان�ون المرافعات بان للمدعي ان يتص�در قرارا من القضاء 
المس�تعجل يمنع المدعي عليه من السفر  ويجوز وايضا كما تناولت 
ذل�ك المادة 147 من هذا القانون لكل صاح�ب مصلحة في منقول او 
عقار اذا تجمع لديه من االسباب ما يخشى معه خطر عاجل من بقاء 
المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا  المال 
تح�ت الحراس�ة القضائية وادارته ال�ى ما يثبت له الح�ق فيه ويقدم 

الطلب المستعجل  

عاص�ي لديه قص�ة قال عنه�ا الناس 
انها فل�م هندي فقد لعب�ت به الحياة 
لعب�ا كم�ا تنتق�ل الك�رة بي�ن اقدام 
العبي ك�رة القدم وذلك تأتى بس�بب 
س�وء الطالع وايضا النه طيب القلب 
اكث�ر مم�ا ينبغ�ي فحيات�ه االولى او 
الطفولة هي هي بائس�ة عاش حافي 
القدمين بثياب رثه كانه الش�حاذ الن 
ابوه بخيل وامه ال حول وال قوة تجاه 
ه�ذا البخل وكان عاصي يتحصر على 
الفاكه�ة واللحم ولهذا كان قوم وهو 
صغير بس�رقة الدج�اج والحمام من 
الجي�ران حتى يأكلها ويقول المه انه 
جاء بها من القرى المجاورة حتى انه 
س�رق ذات مرة "نعال" الحد االطفال 
اثناء اللعب في الش�ارع وفرح بها اال 
ان تعق�ب االث�ار اوص�ل صاحبه اليه 
فانتزعوه منه وهو كظيم وحتى بعد 
ان بلغ الخامس�ة عش�ر من عمره لم 
يكن ذكيا في المتوس�طة الن اساسه 
كان هشا فكان يقوم بالغش وسرقة 
المعلوم�ات م�ن الطلب�ة وم�ع ذل�ك 
وص�ل ال�ى االعدادية زحف�ا وتغيرت 
حياته عل�ى حين غ�ره حيث تحمس 
للنجاح واس�تطاع ان يتف�وق ودخل 
كلي�ة االقتصاد وفرح به�ا كثيرا وبدأ 
الدراس�ة بها معتمدا على ارادته التي 

كان يصفها بالحديدية وتفوق معتمدا 
على الظرف االن�ي ونجح من االوائل 
وعين في احدى المنش�اة مديرا عاما 
"بحج�م الدنيا" لكن�ه كان يحس في 

داخل�ه ف�راغ كان يحس ان�ه مهزوز 
وغي�ر ق�ادر عل�ى مواجه�ة الن�اس 
وكان يصف نفس�ه "الطب�ل الفارغ" 
للماض�ي وخصوصا  وبالتاكيد ف�ان 

الطفولة مؤثرة بشكل كبير في التاثير 
عل�ى ق�ادم الحياة فه�و ضعيف امام 
المال ويس�يل لعابه وال يعلم االسباب 
فقد انهالت عليه العروض واالغراءات 

والرش�ا حتى تهاوى في مهب الريح 
كانه ورقة جرفته�ا المياه المتحركة 
وغرق في الرش�ا حت�ى االذن وتطور 
حاله وحصل على الم�ال الكثير لكنه 

ل�م يعمل حس�اب الزمن وال حس�اب 
المفاجئات كالمقامر ال يحاس�ب من 
االق�دار الت�ي قد ت�دك رقبت�ه وهو ال 
يعل�م وفعال القي القب�ض عليه وهو 
متلبس بالرشوة وحول الى المحكمة 
التي حكمته 5 س�نوات ضاع فيها كل 
شيء حيث زج به في اتون الظالم مع 
االفاقين والسراق حتى احس انه نزع 
ثوب�ه بثوب اخ�ر من التصغي�ر الذي 
هو عليه اصال كان مس�كنا مكس�ورا 
تائها كانه نس�ر بال جناحين وصورة 
الماض�ي اعادت�ه ال�ى حيات�ه االولى 
وهو يركض حافي القدمين في قرية 
ظالم�ة وان كان الس�جن ه�و مكان 
التوب�ة والق�راءة واالط�الع فهو قد 
تخ�رج منه علماء وش�عراء وعباقرة 
ومنهم )الشاعر التركي ناظم حكمت 
وش�ارلس  دستوفس�كي  والكات�ب 
ديكن�ز وهمنغواي ويوس�ف الصائغ 
وغيره�م( لكن عاصي ق�رر الصمود 
م�ن جديد وعمل في الس�جن في بيع 
الس�كائر والش�اي حتى جم�ع المال 
ابت�دأ ب�ه حياته عن�د خروج�ه وقال 
"لق�د ول�دت من جدي�د" وتعلمت كل 
ش�يء في السجن وفعال اصبح تاجرا 
وش�اعرا واعالمي�ا كبي�را حق�ا انها 

االرادة ؟

الباحث القانوني حسين الحسون
موانع الشهادة 

هن�اك حاالت تمنع س�ماع ش�هادة بعض 
الش�هود بس�بب ع�دم االهلي�ة وال يجوز 
س�ماع شهادة االمناء على السر كالطبيب 
والصيدل�ي والمحام�ي والقابلة والوكالء 
وغيرهم والقرابة مانع من موانع س�ماع 
الش�هادة فال يجوز سماع شهادة الزوجة 
الف�رع  ش�هادة  والتقب�ل  زوجه�ا  ض�د 

عل�ى اصل�ه ما ل�م يمكن منهم�ا بجريمة 
ض�د ش�خصه وال يوج�د بش�هادة االصل 
ض�د فرع�ه الم�ادة 68 من قان�ون اصول 
المحاكمات الجزائية وكذلك التعارض مع 
صفة الش�اهد فال يجوز الجمع بين صفة 
الش�اهد والقاض�ي وعضو االدع�اء العام 

والمحقق وكاتب الضبط.
ميراث االب

اذا انف�رد االب عن االم واالوالد واوالدهم 

ع�ن الج�دات واح�د الزوجين ح�از المال 
كل�ه ولكن بح�وزة القرابة عن�د االاممية 
والتعصي�ب عن�د الس�نة اذا كان معه احد 
الزوجين اخذ نصيبه االعلى والباقي لالب 
باالتفاق اذا كان مع�ه ابن او بنون وبنات 
او ابن وان نزل ياخذ االب السدس والباقي 

لالخر واالخرين باالتفاق.
ميراث االم

الترك�ه عن�د  االم تاخ�ذ كل  انف�ردت  اذا 

الجعفري�ة واذا اجتمع�ت مع االخوة فهي 
تحجبه�م حج�ب الحرم�ان ويحجبونه�ا 
الثلث الى الس�دس ولكنها تاخذ الس�دس 
بالف�رض والباق�ي كله بال�رد فيكون لها 
كل المال واذا اجتمع�ت مع االب واالخوة 
فلها السدس ولالب الثلث والباقي كله واذا 
اجتمع�ت م�ع االب دون االوالد او االخوة 
فله�ا الثلث ولالب قرضا والثلث الثالث ردا 
اما االبن�اء والبنات وان نزل�وا فيحجبون 

االم من الثلث الى السدس.
ميراث بوصفين

قد يحدث ان يوجد شخص وارث بوصفين 
وفي مثل هذه الحالة نعطيه ما يس�تحقه 
ف�ي الوصفين وتتاتى هذه الحالة في مثل 
ان يك�ون الش�خص زوج واب�ن ع�م فانه 
يرث بهذين الوصفين بش�رط ان ال يوجد 
من هو اق�رب منه فيحجبه ف�ي احد هذه 

الوصفين او في كليهما.

قصـــة قانونيـــــة

عايص والرشوة

مرياث االب واالم يف القانون
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      المستقبل العراقي/متابعة

 ما تزال الس�يدة  ليلى تعاني أزمة نفس�ية بس�بب فقدانها 
أعز صديقاتها التي توفيت جراء حادث سير.

وتص�ف ليل�ى صديقتها، قائل�ة “لم تكن صديقت�ي )مها( 
كأي إنس�ان آخر في حياتي، فنحن بذات العمر، عش�نا معا 
كالتوأمين، كنا نتناول طعامنا معا، ونذهب لجامعتنا معا، 
ونتبادل الثياب، وم�ا أزال أتذكر كيف كنا نخطط لخروجنا 
لصديقاتنا األخريات، وكيف س�تقنع كل منا والدتها بذلك، 

كنا نتقاسم الفرح والحزن معا”.
وتضي�ف “حينم�ا خرجن�ا بس�يارة إح�دى الصديقات في 
طريقن�ا للس�وق تعرضنا لح�ادث لتموت صديقت�ي مها، 
وننج�و نحن من الموت، ألعي�ش الحياة وحيدة من دونها، 
ولم أستطع حتى بعد سبع سنوات مضت أن أتجاوز حزني 

لفراقها”.
وتتابع “ما ت�زال ذكرى صداقتنا في حياتي وأنجبت طفلة 
وأس�ميتها )مه�ا(”، منوه�ة إلى أنها تش�تاق له�ا وتحن 
لألي�ام التي جمعتهما وأنها تغص في الذكرى في كثير من 

األحيان.
فقدان وخسارة أصدقاء في حياتنا، لموت أو سفر أو ظرف 
يق�ف في وجه الصداقة، يترك أثرا كبيرا في دواخلنا ويغير 
كثيرا في تفاصيل حياتنا، البعض يتجاوز المحنة، ويستعيد 
نفس�ه بعد ألم الفراق أو خسارة الصديق، وآخرون تتوقف 

حياتهم، ال يقوون على تجاوز العالقات اإلنسانية.
وف�ي هذا الس�ياق، يق�ول االختصاصي النفس�ي د. خليل 
العبيدي “تعتمد الطريقة التي يؤثر بها الحزن في الشخص 
على أشياء كثيرة، مثل طبيعة الخسارة والتربية أو التنشئة 
التي درج عليه�ا المرء، مثل المعتق�دات، العمر، العالقات، 

والحالة الصحية والبدنية والعقلية”.
يمكن أن يتفاعل الشخص مع الحدث بعدد من الطرق تجاه 
الخس�ارة أو الفق�دان، وف�ق العبيدي، لكن الح�زن يتكون 
ف�ي نهاية المطاف من عواطف أو انفعاالت رئيس�ية عدة، 
يأتي القلق والي�أس أوال في غالب األحيان، كما أن الغضب 
ش�ائع أيضا، بما في ذلك الشعور بالغضب تجاه أي شخص 
قد مات أو خس�رته في الحياة ج�راء موقف ما، وهذا جزء 

طبيعي من عملية الحزن.
ويلف�ت العبيدي  إل�ى أن أهمية معرفة المش�اعر في هذه 
األوقات، وإدراك ش�يوعها، يمكن أن يس�اعدا على التكيف 
معه�ا، ولك�ن م�ن المهم ج�دا أن نع�رف أنها س�وف تمر 
وتنقضي، ومع ذلك يس�تغرق بع�ض الناس وقتا أطول من 
غيرهم للتعافي، ويحتاج بعضهم إلى المساعدة من طبيب 
أو ناصح )خصوص�ا في حاالت الفق�دان بالموت(، ولكن 
ف�ي نهاية األمر يتكيف المرء مع الخس�ارة، وتخف ش�دة 

المشاعر الجياشة عادة.

إيمان صادق )25 عاما(، تقول “جمعتني بصديقتي أش�ياء 
كثيرة، لم تكن واحدة منا تفارق األخرى، كنا شريكتين في 
كل ش�يء، 12 عاما حلوة ومرة جمعتن�ي بها، كنت أحبها 
أكثر من نفسي، كيف ال، وقد ربطت المشاعر األخوية بيننا 
م�ن المرحلة اإلعدادية حتى دخلن�ا الحياة العملية، فكانت 

تجدني في كل أفراحها وأحزانها وكاتمة أسرارها”.
وبأل�م ش�ديد تضي�ف إيم�ان “خس�رت صديقتي لس�بب 
اعتقدت�ه بس�يطا وعاديا، عندم�ا قمت بإخب�ار صديقاتنا 
اآلخريات بأن هناك شخصا تقدم لخطبتها وتمت الموافقة 
عليه، ولألس�ف لم تتقبل صديقتي فرحت�ي بها واإلفصاح 

عن حدث سعيد يخصها، وقررت مقاطعتي”.
تتابع “رغ�م مضي أكثر من عامين عل�ى قطيعة صديقتي 
لي، إال أنني لم أتوقف عن سؤال نفسي، هل يعقل أن تنتهي 
صداقتن�ا لهذا الس�بب، أم أنني كنت أعيش وهم صداقة مع 
من ال تستحق، ولكن أدركت مؤخرا أن اإلنسان من الصعب 

أن يحتفظ بصداقة مدى العمر”.
ويؤكد االس�يد س�ليم نص�ار، أن فقدان الصدي�ق الحقيقي 
ال يمك�ن تعويض�ه، واصف�ا حكايته مع صدي�ق عمره أبو 
أشرف الذي حظي بفرصة عمل خارج المملكة، أقدم عليها 

لتحسين أوضاعه المالية.
يقول نص�ار “حاولت إخفاء حزني عندما علمت بموضوع 
س�فره، وتأث�رت كثي�را، والح�ظ جمي�ع المحيطي�ن بي 
انعكاس هذا على حالتي النفس�ية، فلم أجد يوما أوفى من 
هذا الصديق، ووقوفه بجانبي في أوقات الش�دة، ولجوئي 

له في أوقات عدة، فمهما تحدثت ال أوفيه حق الصديق”.
ويضي�ف “ما ن�زال عل�ى تواص�ل عب�ر وس�ائل التواصل 
االجتماعي، وأترقب مجيئه لقضاء إجازة العطلة الصيفية 
بفارغ الصبر، ورغم تواصلنا إال أن الغربة غيرت العديد من 

طباعه بل وأفقدتني أعز أصدقائي”.
م�ن جانب�ه، يش�ير استش�اري االجتم�اع األس�ري مفيد 
س�رحان، إل�ى أن الصداقة مأخوذة من الص�دق وهذا دليل 
عل�ى أهمية الصداقة ومعناها، وهي عالقة بين ش�خصين 
يري�د كل منهم�ا الخي�ر لآلخر، ويج�د كل منهم�ا االرتياح 
لآلخ�ر، ويتب�ادالن المش�اعر، والصداقة حاج�ة ضرورية 
لإلنس�ان، واإلنس�ان ال يس�تطيع العي�ش ب�دون أصدقاء، 
والصداقة تحتاج إلى عطاء متبادل، ولذلك يجب أن يحس�ن 

اإلنسان اختيار أصدقائه، وأن يحافظ على الصداقة.
وينوه س�رحان إل�ى أن الصداقة يجب أن تت�م باختيار وأن 

ال تترك إلى الصدفة، حتى ال يندم 
اإلنسان عليها، بعد فوات األوان، 
وواجب�ات  حق�وق  وللصداق�ة 
ومن حقوقها اإليثار، ومس�اعدة 

اآلخ�ر، وكتمان س�ره، والعفو عن 
زالته، وتقديم النصيحة والعون له، 

والتخفيف عن�ه عند مصابه، والدفاع 
عنه في غيابه.

وأعظم ص�ور وف�اء الصديق تك�ون بعد 
الوف�اة، وذلك بالدع�اء ل�ه والتواصل مع 
أصدقائه ومحبيه، وحفظ أسراره حتى بعد 
الم�وت، والصداق�ة لها فوائ�د كثيرة، منها 
تب�ادل الخب�رات والمعارف وتقدي�م العون 
والمساعدة ومساندة اآلخر وتشجيعه، وفق 

سرحان.
ويلف�ت، من المه�م أن يكون لآلب�اء دور في 
التعرف على أصدق�اء أبنائهم بالتأكد من أنهم 
مناسبون لألبناء، وأيضا السماح لألبناء بدعوة 

أصدقائهم إلى المنزل والتعرف إلى أسرهم.

 

     هيفاء احمد 
  

حينم�ا يك�ون ال�زوج داعم�ا لزوجت�ه بش�تى المجاالت 
والط�رق، ف�إن ذل�ك ينعك�س عليه�ا إيجابي�ا ويش�عرها 
بالمحبة والتقدير والتش�جيع. كثير من األزواج يسطرون 
قص�ص نجاح حينما يقفون إلى جانب الزوجات ويهيئون 
لهن الظروف كافة لتطوير ثقافتهن وتعليمهن وقدراتهن 
بحياة تش�اركية وتكاملية تظهر نتائجه�ا بنجاح العالقة 

والشعور بأن كل طرف يهمه مستقبل اآلخر ونجاحه.
كم�ا أن هن�اك أزواجا ال يهمهم س�وى وج�ود المرأة في 
البيت وعدم إكمال تعليمها أو تطوير نفسها، هناك آخرون 
همهم األول واألخير أن تصل زوجاتهم إلى أفضل المراتب 

سواء الوظيفية أو التعليمية.
وبعد أن اختارت هند علي أن تتزوج وهي في سنتها األولى 
م�ن الجامعة لترتب�ط بش�ريك حياتها وتكمل مش�وارها 
مع�ه، كانت ل�دى والديها مخ�اوف كبيرة م�ن أن ال تكمل 
دراستها وتلتهي بمشاغل الحياة واألبناء، وهو األمر الذي 
جعلهما يترددان كثيراً قب�ل الموافقة على الزواج. غير أن 
ما أقنعهما وعوده المس�تمرة لهما بأنها ستكمل دراستها 

الجامعية.
اآلن، وبع�د م�رور 25 عاما على زواج هن�د، فهي ال تحمل 
ش�هادة البكالوريوس فقط بل أنهت الدراسات العليا وهي 
اآلن تحمل ش�هادة الدكتوراه ومختصة في مجالها، مبينًة 
أن الفض�ل في كل ذل�ك يعود الى زوجها ال�ذي دعمها في 

مشوار حياتها ووقف بجانبها.
فتق�ول هند “رغم كل العقبات والظ�روف التي مررت بها 
ال�ى أن زوج�ي كان دائماً مصدر الدعم ل�ي، حتى انني في 
أيام كنت أمل من األعباء وأقرر تأجيل الدارسة الى أنه كان 

يقف ل�ي بالمرصاد ويدعمني ويقس�م المهام بيني وبينه 
وأحيان�اً كثي�رة كان يأخ�ذ كل مهام�ي عني حت�ى أتفرغ 

للدراسة”.
وتضي�ف “إنن�ي اآلن وصل�ت لمركز جيد ج�داً في مجالي 
وال أخفي أنني بذلت مجه�ودا عاليا، لكن لوال دعم زوجي 

ووقوفه الى جانبي لما وصلت الى ما أنا عليه اآلن”.
هند ليس�ت وحدها التي دعمها زوجه�ا في حياتها لتصل 
الى أفضل المراكز، لكن بداية قصة سناء محمود مختلفة، 

فه�ي واحدة أخ�رى تزوجت م�ن رجل حطم له�ا حياتها 
وقض�ى عليه�ا وأجبرها على ت�رك دراس�تها حتى تتفرغ 
للبيت وبعد معاناة دامت 3 س�نوات من الضرب واإلهانات 
وتحطيم النفسية قررت الطالق منه وتركه لتعيش بسالم 

وتكمل حياتها.
وبع�د مرور عام ونصف عل�ى طالقها، تقدم لها رجل آخر 
وافق�ت على الزواج منه بعد أن تعرفت عليه وش�عرت أنه 
ش�خص جيد وس�يؤمن لها حياة كريمة، وما حدث هو أن 

زوجه�ا الحالي وال�ذي تعيش معه اآلن من�ذ 12 عاما غير 
لها كل حياتها.

تقول “عندما تزوجته كانت نفس�يتي محطمة جداً بعد أن 
عش�ت ثالث س�نوات من الذل واإلهانة، اال أن وجوده في 
حيات�ي غير لي كل ش�يء، ففي البداية س�جلت في الكلية 
وبعد أن أنهيت دراستي أقنعني بالتجسير وأكملت دراستي 
الجامعي�ة وأنهيته�ا وف�ور إنهائي من دراس�تي س�جلت 

الماجستير وأنهيته بتفوق”.
وتضيف “لم يك�ن دعمه من جهة واحدة، بل كان يدعمني 
م�ن ناحية نفس�ية ومادي�ة ومعنوية وكان ف�ي كل مرة 
أنهي فيها خطوة بنجاح يكون س�عيدا جداً بطريقة وكأنه 

نجاحه هو”.
وتش�ير الى أنها اآلن تعمل في وظيف�ة جيدة وتطوق ألن 
تص�ل ال�ى مراك�ز مهمة، وكل ذل�ك بفضل وتش�جيع من 
زوجه�ا وأوالدها، الفتًة الى أن وجود أش�خاص ايجابيين 
في حياة الش�خص يجعلهم يصنعون المعجزات والعكس 
صحي�ح تماماً، مبينًة أنها عاش�رت النموذجين وش�عرت 
بحجم الفرق الكبير الذي حولها من إنسانة يائسة رافضة 

للحياة الى شخصية إيجابية منتجة.
اختصاصية اإلرش�اد النفس�ي والتربوي الدكتورة سلمى 
به�اء، ترى أن العالق�ة الزوجية قائمة عل�ى الدعم والثقة 
واألمان، ويتم بناؤها من خ�الل تلبية الحاجات، مبينًة أن 
الدع�م في العالق�ة الزوجية من أهم األم�ور في الحاجات 

العالقتية.
واألهم من ذل�ك، وفق بهاء، أن يعرف كال الزوجين ما هي 
الطريق�ة التي يرغب كل واحد فيهم�ا أن تلبى حاجته بها 
وكيف يدعم كل منهما اآلخر، الفتة الى أنه كلما كان الدعم 
نفسيا ومعنويا شعر الشخص بقيمته وأهميته واعتباره، 
وهو األمر الذي ينعكس على العالقة نفسها فتصبح عالقة 

صحية وثرية ومليئة بالحميمية والتقارب.وتش�ير الى أن 
الدعم يتحقق باإلحس�اس والتعاطف بالمش�اعر، وشعور 

الشخص بأن هناك من يدعمه ويشجعه ويقف بجانبه.
وف�ي ذل�ك، ي�رى االختصاص�ي االجتماع�ي د. حس�ين 
الخزاع�ي، أن هذا الزوج يعد المثالي وصاحب الش�خصية 
االيجابية ف�ي المجتمع ألنه أوالً يقدر دور وعطاء زوجته 
ويهيئ لها األجواء كافة التي تس�اعد على الدراس�ة سواء 

المادية أو المعنوية أو النفسية.
ذلك الش�خص بعيد عن األنانية وعنده ق�وة واعتزاز بذاته 
وأس�رته وزوجت�ه، وه�و م�ن األش�خاص ذوي النظ�رة 
المس�تقبلية ويهي�ئ زوجت�ه للمس�تقبل، وليس إنس�انا 
أناني�ا وش�كاكا، الى جانب أن�ه ال يعامل زوجت�ه معاملة 
ندية إنما تش�اركية تكاملية، وهناك قصص كثيرة ناجحة 
أعطت نتائج إيجابية ووفرت أجواء س�عيدة في المستقبل 

لألسرة.
ويش�ير الى أن هن�اك كثيرا من الفتي�ات اللواتي لم يكملن 
دراس�تهن ألس�باب معينة وجاء الش�ريك ليوفر لهن هذه 
الفرص�ة، مبين�اً أن ه�ذا م�ن الش�خصيات المحبب�ة في 

بعد المجتم�ع، ودور الزوجة يأتي فيما 
والمحافظ�ة  زوجه�ا  لتقدي�ر 

عليه.
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ازواج يدعمون زوجاهتم لتحقيق طموحاهتن

     المستقبل العراقي/متابعة

يجل�س فاض�ل وصديقه علي عل�ى ضفاف نه�ر دجلة 
م�ن جه�ة منطق�ة  العطيفية وس�ط العاصم�ة بغداد، 
من�ذ س�اعات الصباح األولى، الس�يما يوم�ي الخميس 
والجمع�ة. هما ال يمتهنان صيد الس�مك، وإنما يراقبان 
النسوة والرجال  الذين يرمون أكياساً صغيرة في النهر.  
ويق�ول فاض�ل، ‘أنا وصديق�ي علي لدينا ق�ارب صغير 
نس�تخدمه لمالحق�ة  تلك األكي�اس، لنلتقطه�ا قبل أن 
تغ�رق في المياه، نبح�ث عن محتواها، وع�ادة ما نجد 
فيه�ا نقوداً ت�راوح بي�ن دوالر و20 دوالراً. وفي مرات 
عدي�دة نجد أم�وراً غريب�ة:  أقف�االً ومفاتي�ح وعظاماً 
وأحجاراً مختلفة ودبابيس، كقرابين عن أعمال السحر 

والشعوذة’…
حكايتي مع مشعوذ

يس�رد أثي�ر الغانم�ي، حكاي�ة صديق�ه حازم م�ع أحد 
الس�حرة ويقول ‘بعد  حب دام خمس سنوات بين حازم 
وإح�دى زميالته في الجامع�ة، رفض أهله�ا تزويجها 
إياه، فلجأ إلى أحد الس�حرة. ودفع حازم لهذا الس�احر 

نحو تسعة آالف دوالر’. ويتابع ‘بعد ذلك، أعطى الساحر 
لح�ازم حبيب�ات زرقاء، وام�ره بأن يضعه�ا في خزان 
المياه  عند بيت حبيبته. وبعد نحو يومين تعرضت أخت 
الفت�اة إلى طفح جل�دي، وأخبرهم أح�د أصدقاء حازم 
بأن�ه ‘معمول  لها عم�ل’ وال يذهب إال ب�زواج حازم من 
ابنتكم. وبالفعل ت�م ذلك، ولكن لم يذهب الطفح إال بعد 

أشهر من العالجات الطبية’.
ننتقل إلى منزل أبو عصام، الذي يمارس أعمال الشعوذة، 
ويقول ‘في الس�ابق كنت أستخدم تعويذات بسيطة من 
الخش�ب والورق حي�ث أكتب آي�ات قرآنية لدفع  الش�ر 
والحس�د وطلب الرزق والولد. لكن اليوم الطلب اختلف، 
فهنال�ك من يبحث ع�ن منافع  كبيرة ل�ذا ال يمكن حلها 
بتلك التعويذات، لذا لجأت الى اس�تخدام أس�اليب أخرى 
منها استخدام   ’الجن’ الذي يخدمني ويظهر لي المخفي 
ويساعدني في تحقيق تلك المنافع، كما أستخدم  أحجاراً 

كريمة ترسل لي من اليمن ومصر وروسيا’.
أسعار الطالع

ويش�ير أبو عصام إلى أن كلف�ة ‘الخدمات’ التي يقدمها 
تختل�ف من عمل إل�ى آخر. ‘حي�ث تبدأ بكش�ف الطالع 

بقيمة ثماني�ة دوالرات، وصوالً الى طل�ب حوالي 500 
دوالر م�ن الراغبي�ن في الحصول عل�ى منصب كبير أو 
الدخول في مش�روع وزيادة دخله، أو معاقبة ش�خص 
 ق�ام بإيذاء طرف آخ�ر’. ويرفض أبو عصام أن ُتس�مى 
تلك األعمال بالش�عوذة ‘ألنها تس�اعد اآلخرين على حل 

مشاكلهم’. 
ويقول مصدر مسؤول في مديرية الجريمة األقتصادية 
ف�ي وزارة  الداخلي�ة ل�’العربي الجدي�د’، إن ‘الكثير من 
التقارير تأتينا عبر فروعنا المنتش�رة في  عموم العراق 
عن قي�ام بعض األش�خاص باس�تغالل المواطنين عبر 
أعمال الس�حر والش�عوذة،  لك�ن ال يوجد قان�ون يمنع 
هؤالء’. ويلفت إلى أن ‘التقارير تشير الى وجود أكثر من 
8 آالف ش�خص يتعاملون  بالسحر والشعوذة في عموم 
العراق، قس�م كبير منهم يمتل�ك ثروات طائلة جراء تلك 
 األعم�ال، ومقدار ما يتحصلون عليه من أعمالهم ال يقل 
عن 3 آالف دوالر ش�هرياً’. ويذهب أستاذ علوم االقتصاد 
في جامعة بغداد عقيل محس�ن ليش�رح حجم األضرار 
 االقتصادية وراء أعمال الس�حر والش�عوذة، فيقول ‘ال 
ش�ك أنه يوجد مس�تفيدون  كث�ر جراء أعمال الس�حرة 

والمش�عوذين، فأغل�ب طلباته�م تكون عبر اس�تخدام 
 المواد الموجودة عند سوق العطارين، وهي مواد نادراً 
ما ُتستخدم في البيوت العراقية،  وبذلك يتم تحريك هذه 
السوق’. إال أنه في المقابل يؤكد محسن أن ‘هذه األموال 

غير ش�رعية ويتم تحصيلها في الس�وق الس�وداء غير 
الخاضع�ة ألي ضريب�ة، ويتم توظيفها ف�ي المصارف، 
وتستفيد من الخدمات والفوائد من دون أن تعم الفائدة 

االقتصاد اإلجمالي’.

ثامنية  آالف مشعوذ يف العراق
 حيرضون السحر !!
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واذا كان من )فضل( يقدمه هذا التنظيم 
لن�ا نح�ن العراقيين – اس�تخدم التعبير هنا 
جوازا الحقيقة – فهو كش�ف حقيقته امام 
الدول والشعوب التي كانت تدعمه وتسانده 
س�واء بش�كل مباش�ر ع�ن طري�ق األموال 
واألسلحة والمقاتلين او عن طريق التمجيد 
اإلعالمي بوصفه�م مجاهدين ضد االحتالل 
وضد الشيعة الروافض او على األقل السكوت 
ع�ن م�ا كان يرتكب�ه التنظي�م م�ن جرائم 
بح�ق الش�عب العراقي على مدى الس�نوات 
الماضي�ة. ونؤكد هنا المواس�اة والتعاطف 
م�ع عائالت هؤالء الضحايا األبرياء الذي لم 
يك�ن لهم من ذنب – كاخوته�م العراقيين – 

اال انتمائهم الديني.
ان اإلعالن عن قصف مواقع تنظيم داعش 
ف�ي مدين�ة درن�ة الليبية إضافة الى س�رت 
وبنغ�ازي يعيد الى االذه�ان الدور الذي كان 
يلعبه المقاتل�ون القادمون من هذه المدينة 
بالذات في سفك الدم العراقي وخصوصا في 
أي�ام احتدام الحرب الطائفية عامي 2006 و 
2007. فقد اشارت وثائق كان قد عثر عليها 
الجيش األمريكي في مدينة سنجار العراقية 
س�نة 2007 ال�ى ان م�ا يق�ارب م�ن رب�ع 
المقاتلي�ن األجانب ال�ذي كانوا يقاتلون في 
صف�وف تنظيم القاعدة ف�ي العراق وقتذاك 
كان�وا م�ن الليبيين وكان�ت نس�بتهم تاتي 
ثانيا بعد المقاتلين الس�عوديين الذين كانوا 
يش�كلون اكثر م�ن أربعين ف�ي المائة. وقد 
اشارت دراسة تحليلية لهذه الوثائق صدرت 
ع�ن مركز مكافحة اإلره�اب التابع للجيش 

االنتحاريي�ن  نس�بة  ان  وقته�ا  األمريك�ي 
الليبيي�ن الذين كانوا يفجرون انفس�هم في 
العراق هي األعلى قياسا بعدد السكان وهي 
األعلى حتى من الس�عودية. وان اعلى نسبة 
لالتحاريي�ن من بي�ن هؤالء ه�م القادمون 
من مدينة درنة الليبي�ة التي هي االن معقل 
تنظيم داع�ش في ليبيا. وكان لليبيين كتيبة 
خاصة تس�مى )الكتيب�ة الخض�راء( وكان 
يوج�د الكثي�ر منه�م ف�ي مدين�ة الفلوجة 

وما يزال قس�م منهم يحم�ل لقب الفلوجي. 
وتؤك�د معلوم�ات مس�تقاة م�ن اكث�ر من 
مص�در ان المقاتلين الليبيين هم االش�رس 
من بي�ن الجماعات اإلرهابي�ة األخرى.وقد 
الليبي�ة دورا  لعب�ت الجماع�ات اإلرهابي�ة 
أساسيا وفاعال في الصراع الدائر في سوريا 
الس�قاط األسد منذ العام 2011 بعد سقوط 
نظ�ام القذاف�ي. وق�د كش�فت الجماع�ات 
اإلرهابية نفس�ها عن قيامها بنقل األسلحة 

والمقاتلين الى س�وريا عن طريق السواحل 
الشمالية الشرقية من ليبيا مرورا عبر تركيا. 
مستفيدة من الفراغ األمني الذي ساد البالد 
بعد س�قوط نظام القذافي وتوفر األس�لحة 
والذخي�رة الت�ي كان�ت تع�ود ال�ى الجيش 
الليب�ي الس�ابق إضاف�ة الى التبرع�ات التي 
يقدمها مواطن�ون ليبي�ون متعاطفون مع 
ه�ذه الجماعات.والواقع ان وجود اإلس�الم 
المتط�رف في ليبي�ا يعود الى أي�ام القذافي 

ال�ى مرحل�ة الثمانينيات والتس�عينيات من 
الق�رن الماضي من خالل تأس�يس الجماعة 
اإلسالمية الليبية التي حاولت القيام ببعض 
االعمال الس�قاط القذافي لك�ن قوة النظام 
ف�ي ذلك الوقت اس�تطاعت ان تقضي عليها 
وه�رب كثير من أعضاءه�ا الى خارج البالد 
ثم اعلنوا تخليهم عن الس�الح والتصالح مع 
النظام الدكتاتوري قل ان يعودوا أيام الثورة 
عليه في العام 2011 ليش�تركوا في عمليات 
اس�قاط النظ�ام تح�ت قي�ادة عب�د الحكيم 
بلح�اج الذي كان معتقال بتهمة اإلرهاب في 
الس�جون البريطانية ث�م االمريكية وحظي 
بتركيز اعالمي كبير م�ن قناة الجزيرة لدى 
عملي�ة دخول العاصمة طرابلس بالرغم من 
مش�اركة كل الفصائ�ل األخرى ف�ي عملية 

اسقاط النظام.
ولك�ن نظ�ام القذافي كان ق�د وقف ضد 
عملي�ة التغيي�ر في العراق بع�د العام 2003 
وق�ام باس�تقبال وتايي�د ودع�م جماع�ات 
س�نية عراقية مس�لحة ذات اهداف طائفية 
كان�ت ترتكب اعمال إرهابية ض�د المدنيين 
وضد الحكوم�ة العراقية وكان يغض النظر 
عن ذه�اب المئات من الش�باب الليبيين من 
بالتنظيمات اإلرهابية  المتطرفين لاللتحاق 
في العراق مسلحين بالخبرة التي اكتسبوها 
م�ن مش�اركتهم ف�ي ح�روب س�ابقة ضد 
الس�وفيت ف�ي أفغانس�تان وبع�د ذل�ك في 
معارك البوسنة والهرسك. االمر الذي كانت 
تفعله كثير م�ن الدول العربي�ة تحت مظلة 
محاربة االحتالل األمريكي والدفاع عن اهل 

السنة في العراق.
والي�وم تدفع هذه الدول نفس�ها ضريبة 
هذه السياس�ات الهجمية وغير المدروس�ة 
وعليه�ا االن تواج�ه عواق�ب افعاله�ا. فقد 
اتس�ع الخرق عل�ى الراقع كما يق�ول المثل 
العرب�ي القدي�م واخ�ذ ه�ؤالء المقاتل�ون 
الت�ي ج�اءوا منه�ا  ال�دول  ال�ى  يع�ودون 
مكرري�ن تجرب�ة ع�ودة الس�عوديين م�ن 
ح�رب أفغانس�تان ف�ي تس�عينيات الق�رن 
الماضي. ان اتس�اع الرقع�ة الجغرافية التي 
تنتش�ر عليها الجماعات اإلرهابية في اسيا 
وافريقيا والتهدي�دات الخطيرة التي تمثلها 
على وج�ود دول المنطقة حت�ى تلك التي ال 
تختل�ف عنه�ا أيديولوجي�ا او عقائدي�ا هو 
نتيجة منطقية لسياس�ات الدعم والتشجيع 
وغ�ض النظر التي كانت تتبعه�ا هذه الدول 
إزاء هذه الجماع�ات اإلرهابية حينما كانت 
توج�ه أس�لحتها ض�د العراقيي�ن وبال�ذات 
الشيعة منهم ظنا منهم بان استخدام سالح 
الطائفية كان سيخدم مصالحهم السياسية. 
لك�ن وكما أظهرت الوقائ�ع واالحداث فيما 

بعد بان الطائفية هي سالح ذو حدين. 
ونظرة فاحص����ة عل�ى خلفيات هذه 
الجماع�ات اإلرهابي�ة التي تقات�ل االن في 
مص�ر واليم�ن وس�وريا واليم�ن والجزائر 
– وكم�ا تؤك�د ذل�ك التقارير االس�تخبارية 
– تكش�ف ان ه�ذه الجماع�ات نال�ت تدريبا 
متقدما واكتسبت خبرات قتالية عالية اثناء 
س�نوات الح�رب الطائفي�ة في الع�راق بعد 

سقوط النظام عام 2003. 

»واقعة« ليبيا: اإلرهاب يبلغ افريقيا

     ديفيد كرو وأندرو وارد 

الكب�د  بالته�اب  إصابته�ا  من�ذ 
الوبائي “س�ي” قب�ل 25 عاما، كان 
الخوف األكبر بالنس�بة إلى لوسيندا 
بورت�ر أنها ق�د ُتعدي ش�خصا آخر 
القات�ل. تق�ول: “كلما  بالفي�روس 
جرحت نفس�ي ورأيت الدم، أش�عر 

بالذعر”.
ف�ي غض�ون أي�ام م�ن إصابتها 
ش�ديد  وه�ن  انتابه�ا  بالم�رض، 
للش�هية. وأمضت  وضعف وفقدان 
وه�ي  التاليي�ن  العقدي�ن  معظ�م 
محاصرة “بالتش�ويش الذهني على 
مس�توى منخف�ض”، وغي�ر قادرة 
على التركيز، وعرضة لنوبات حادة 

من ألم العضالت والحمى.
حاولت اتباع دورتين عالجيتين، 
كلتاهما فشلت. وبحلول عام 2003 
كان عليها مواجهة احتمال أن تموت 
بالم�رض الذي يمك�ن أن يؤدي إلى 
تليف الكب�د وإصابتها بالس�رطان. 
تق�ول بورتر، وهي ممرضة: “رأيت 
ه�ذا  م�ن  يموت�ون  وه�م  الن�اس 
)...( إن�ه أحد أس�وأ ح�االت الوفاة 

الموجودة”.
وبعد عشر س�نوات شاركت في 
تجربة س�ريرية لدواء جديد يسمى 
هارفون�ي Harvoni. وف�ي غضون 
أيام عرف�ت أن العالج يعمل بنجاح، 
وبع�د ثالث�ة أش�هر أعل�ن األطب�اء 

شفاءها على نحو فعال.
أل�ف   140 م�ن  واح�دة  بورت�ر 
أمريك�ي تم ش�فاؤهم م�ن المرض 
ع�ن طريق أحد أدوي�ة التهاب الكبد 
الوبائ�ي “س�ي” من ش�ركة جلياد 
للعلوم التي تم إطالقها قبل عامين. 
النس�خة  وس�وفالدي،  هارفون�ي 
القديم�ة من حب�وب ال�دواء، ينظر 
إليهما على أنهم�ا “أدوية معجزة”، 
تق�دم معدالت ش�فاء بنس�بة تبلغ 

أكثر من 94 في المائة.
أصبح�ت  جلي�اد  ش�ركة  لك�ن 
رمزا ألس�عار األدوي�ة الخارجة عن 
الس�يطرة ف�ي الوالي�ات المتح�دة. 
فالع�الج لم�دة 12 أس�بوعا يكل�ف 
94500 دوالر، أي 1125 دوالرا لكل 
حبة، ما ج�ذب انتباها غير مرغوب 
فيه من السياسيين واألطباء، الذين 
يعتبرون الش�ركة واح�دة من أكثر 
المكروهة بي�ن صانعي  الش�ركات 

األدوية.
بيتر باخ، طبيب ومدير في مركز 
ميموريال سلون كيترينج للسرطان 
في نيويورك، يعبر عن وجهات نظر 
كثيرين في مهنت�ه عندما وصف ما 
تفعله الشركة ب� “السلوك الُمفِسد”. 
يق�ول: “جلياد تعتب�ر قضية اختبار 
في محكم�ة الرأي العام”. ويضيف: 
“لقد أصبح�ت عنوانا بارزا يجس�د 

ارتفاع أسعار األدوية”.
وس�لّط هذا الخالف الضوء أيضا 
على الس�ؤال األوس�ع، وه�و ما إذا 

كان يمكن لش�ركات األدوية الدفاع 
عن أنموذج تس�عيرها المرتفع في 
أكب�ر س�وق للرعاي�ة الصحي�ة في 
العالم. األدلة في األس�ابيع األخيرة 
تشير إلى أنها معركة تخاطر شركة 
األدوية الكبيرة بخس�ارتها، ما يثير 
تساؤالت حول األنموذج االقتصادي 
له�ذه الصناع�ة التي تعتمد بش�كل 
كبير على األرباح األمريكية لمكافأة 

المساهمين وتمويل أدوية جديدة.
وبع�د أقل من عام على ظهورها 
ف�ي الس�وق، واجهت جلي�اد حملة 
منس�قة لخف�ض س�عر هارفوني. 
واغتنمت شركات التأمين وأصحاب 
العمل الذين يمولون الرعاية الصحية 
في الواليات المتحدة فرصة نش�أت 
م�ن خ�الل الموافق�ة ف�ي كان�ون 
األول )ديس�مبر( الماضي على دواء 
مناف�س لعالج التهاب الكبد الوبائي 
 ،AbbVie سي” من تصنيع شركة“
وهي ش�ركة أدوية أمريكية أخرى، 
وفرض�وا خصوم�ات كبي�رة عل�ى 
كلتا الشركتين مقابل تمكينهما من 

الوصول إلى المرضى.
مثل هذه األس�اليب النش�طة لم 
تكن ش�ائعة في الوالي�ات المتحدة 
من قب�ل، حيث كان اختيار المريض 
لل�دواء ه�و المس�يطر. لك�ن هناك 
مؤشرات متزايدة على سلوك مماثل 
ف�ي مج�االت أخ�رى، بما ف�ي ذلك 
العالجات لمرضى الربو والسكري. 
التي تم�ول الرعاية  فالمجموع�ات 
الصحي�ة األمريكية تتخذ نهجا أكثر 

صرامة الحتواء التكاليف.
الرئي�س  س�وريو،  باس�كال 
التنفيذي الس�ترا زينيكا، الذي كان 
في معركة حول أسعار أدوية خاصة 
بالجهاز التنفس�ي مع منافسته في 
المملكة المتحدة، جالكس�و سميث 
كالي�ن، يقول: “دون أي ش�ك هناك 
ضغ�ط على األس�عار ف�ي الواليات 
المتح�دة”. ويضيف: “لق�د رأينا ما 
ح�دث ف�ي ]الته�اب الكب�د الوبائي 
“س�ي”[ واإلنس�ولين، ونحن نرى 
ذلك في الجهاز التنفسي. وستصبح 
القضي�ة في عالج األورام. الس�وق 
)...( أكبر تحديا مما كانت عليه قبل 

خمس سنوات”.

ضغوط األسعار
يقول النقاد إن القانون األمريكي 
يحظر التدخل المباشر من الحكومة 
الفدرالي�ة في أس�عار األدوية، وهو 
ش�هادة عل�ى ق�وة الضغ�ط الت�ي 
تتمتع بها ش�ركات األدوية الكبرى 
ف�ي الكونج�رس. لك�ن إصالح�ات 
الرئي�س ب�اراك أوباما ف�ي الرعاية 
الصحي�ة - قانون الرعاية بأس�عار 
معقول�ة - أوجد حوافز للس�يطرة 
عل�ى التكاليف، بينما حول االندماج 
بين مقدمي الرعاية الصحية القدرة 
على المساومة من شركات األدوية 

إلى زبائنها.

واقتران هذه القوى في الواليات 
المتح�دة يمك�ن أن ي�ؤدي إلى كبح 
ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية التي 
� تش�كل 18 ف�ي المائة م�ن الناتج 
المحل�ي اإلجمالي � تتج�اوز بكثير 

تلك التي لدى أي دولة أخرى.
وتمثل أسعار األدوية التي تعطى 
ضمن وصفات طبية نحو عشر هذه 
التكالي�ف، الت�ي ارتفع�ت نح�و 11 
في المائة في الع�ام الماضي، وفقا 
لمؤش�ر تروفي�رز لألدوي�ة. وه�ذا 
يجعل ش�ركات األدوية هدفا رئيسا 
لحمل�ة كفاءة ينظر إليه�ا كثير من 
الخبراء على أنها كان يجب أن تحدث 

منذ وقت طويل.
الكب�د  حب�وب جلي�اد اللته�اب 
الوبائ�ي “س�ي” أثبتت أنه�ا مثيرة 
للج�دل إل�ى ح�د كبير ألنه�ا تجمع 
بي�ن دواء مكل�ف وع�دد كبي�ر من 
السكان المرضى. حبة الدواء بقيمة 
أل�ف دوالر ليس أمرا لم يس�مع أحد 
عن�ه من قبل، ولكن ع�ادة ما تكون 
العقاقي�ر باهظة الثمن جدا موجهة 
لعالج األم�راض الن�ادرة، ألنه ال بد 
للشركة أن تتقاضى مبالغ أكثر لكل 

مريض لتعويض تكاليفها.
الذي�ن  األش�خاص  ع�دد  لك�ن 
يعانون التهاب الكبد الوبائي “سي” 
يعتب�ر ضخم�ا � أكث�ر م�ن ثالث�ة 
ماليين مصاب في الواليات المتحدة 
وحده�ا. وبمج�رد أن أطلقت جلياد 
عقاقيرها الجدي�دة، حذر أطباء من 
أنها تخاطر بتفجي�ر النظام القائم. 
لكن العائ�د للمس�اهمين في جلياد 
كان ضخم�ا، كم�ا ه�و موضح في 
أرب�اح الش�ركة لع�ام 2014، الت�ي 
ارتفع�ت أكث�ر م�ن ثالث�ة أضعاف 

لتصل إلى 13.3 مليار دوالر.
س�تيف ميل�ر، كبي�ر اإلداريي�ن 
الطبيين في إكس�بريس سكريبتس، 
المناف�ع  إلدارة  ش�ركة  أكب�ر 
م�ع  تتف�اوض  الت�ي  الصيدالني�ة، 
شركات األدوية، وضع جلياد نصب 
عيني�ه من�ذ أكثر م�ن ع�ام، بعد أن 

رفضت تقديم تخفيضات معقولة.
ويعتب�ر الدكت�ور ميل�ر نفس�ه 
أن ارتف�اع تكالي�ف األدوي�ة آف�ة، 
وبالتال�ي ش�رع في هندس�ة حرب 
 AbbVie أس�عار بمجرد أن أطلق�ت
دواءها المنافس، فيكيراVikera في 
كان�ون األول )ديس�مبر( الماضي. 
وواف�ق الدكت�ور ميل�ر عل�ى عالج 
مرضى إكسبريس سكريبتس بدواء 
فيكي�را حصري�ا مقاب�ل خصومات 
ضخم�ة، لم يكش�ف النق�اب عنها. 
وكان رد فعل السوق سريعا: شطب 
المس�تثمرون أكث�ر م�ن 20 ملي�ار 
دوالر م�ن القيمة الس�وقية لجلياد 

في يوم واحد.
بع�د ذلك كش�فت جلي�اد النقاب 
ع�ن صفق�ات حصرية خاص�ة بها 
م�ع كثي�ر من المنافس�ين لش�ركة 
إكسبريس سكريبتس، لكنها حذرت 

ه�ذا الش�هر المس�اهمين م�ن أنها 
مضط�رة لتقدي�م خصوم�ات تبلغ 
50 ف�ي المائة تقريبا، وهو تصريح 
دفع مرة أخرى أسهمها لهبوط حاد 
ولعمليات بيع حادة ألسهم شركات 

األدوية األخرى.
وكانت جالكس�و س�ميث كالين 
ضحي�ة أخ�رى لنهج الدكت�ور ميلر 
فق�د  المفاوض�ات.  ف�ي  الج�ريء 
ش�هدت هذه المجموعة البريطانية 
هبوط�ا ح�ادا ف�ي اإلي�رادات ف�ي 
ُس�حب  أن  بع�د  الماضي�ة،  الس�نة 
دواؤها أدفير Advair )لعالج الربو( 
م�ن قائمة األدوي�ة المفضل�ة لدى 
إكس�بريس س�كريبتس – م�ا يعني 
م�ن الناحية العملية أنه ُس�ِحب من 
عدد كبير من خط�ط التأمين. وعاد 
الدواء إل�ى القائمة هذا العام بعد أن 

عرضت الشركة خصما.
الرئي�س  ويت�ي،  أن�درو  يق�ول 
التنفي�ذي في جالكس�و: “س�ترون 
الكثير من هذا األمر. أنا بالطبع غير 
مرت�اح لذل�ك، ألني أعتق�د أن خيار 
المري�ض مهم، لكن ف�ي النهاية إذا 
كان�ت الس�وق س�تتحرك ف�ي هذا 
االتج�اه فعلينا االنخراط معها )...( 
ألن ه�ذا ه�و بالتأكي�د أم�ر تح�رك 
بصورة عجيبة خالل الشهور ال� 18 

الماضية”.

مواجهة الشركات الكبرى
س�كريبتس  إكس�بريس  تق�ول 
المناوش�ات  تل�ك  إن  ومنافس�وها 
هي فقط البداي�ة لعالقة ذات طابع 
صدام�ي أكثر من قبل مع ش�ركات 
األدوي�ة الكب�رى، مش�يرين إلى أن 
ساحة المعركة التالية هي العقاقير 
المض�ادة لمرض الس�رطان، وهي 
واحدة من المج�االت األكثر ربحية 
للصناع�ة، ألن كثي�را م�ن األدوي�ة 
تص�ل أس�عارها إلى أكث�ر 100 ألف 

دوالر في السنة.

لك�ن الدكت�ور ميلر يعت�رف بأن 
بكثي�ر  أصع�ب  س�يكون  الوض�ع 
م�ن حيث تروي�ض تكلف�ة عقاقير 
الس�رطان. ف�ي حالة الته�اب الكبد 
الوبائ�ي “س�ي” كان هن�اك منت�ج 
منافس قدم أيضا عالجا فعاال، لكن 
“إظهار نجاح دواء للسرطان يعتبر 
أكث�ر غموضا. إذا كان لديك ورم في 
حالة انكماش، لكنه ال يطيل فرصة 
البقاء على قي�د الحياة، هل يعد ذلك 

استجابة جيدة أم ال؟”.
العقاقي�ر  م�ن  العدي�د  وهن�اك 
المض�ادة لم�رض الس�رطان الت�ي 
تطيل فع�ال فرصة البق�اء على قيد 
الحياة، لكن ليس لفترة طويلة جدا، 
مث�ل عقار س�يرامزا من إل�ي ليلي، 
الذي يطيل حياة المرضى المصابين 
بسرطان الرئة ألقل من ستة أسابيع 

بتكلفة تبلغ نحو 24 ألف دوالر.
جون ليكاليتر، الرئيس التنفيذي 
إليل�ي ليلي، يعتبر فك�رة أن األدوية 
التي تعمل على التحس�ن التدريجي 
مقابله�ا  الم�ال  دف�ع  تس�تحق  ال 
“كالم ف�ارغ”. ويق�ول: “ل�و عدت 
إلى منتصف التس�عينيات، أعتقد أن 
متوسط البقاء على قيد الحياة كان 
تس�عة أش�هر. لكن به�ذه الزيادات 
التدريجي�ة م�ن ش�هر إل�ى اثني�ن، 
وصلنا إلى نقطة اآلن هي 16 أو 18 

شهرا”.
أيض�ا هناك انتق�ادات لتكتيكات 
الصناع�ة الت�ي يق�ول النق�اد إنها 
تبقي على أس�عار األدوي�ة مرتفعة 
بش�كل مصطنع. في كان�ون األول 
إيري�ك  ف�از  الماض�ي،  )ديس�مبر( 
ش�نايدرمان، مدعي ع�ام نيويورك، 
ش�ركة  ض�د  ابتدائ�ي  من�ع  بأم�ر 
أكتافيس، يقض�ي بمنعها من إثارة 
ما يس�مى “التحول القس�ري” إلى 
عقار نامين�دا، وهو عالجها لمرض 
الزهايم�ر. وأوقف�ت أكتافي�س بيع 
الحبوب تل�ك وطلبت من األطباء أن 

يحول�وا المرضى إلى عق�ار أحدث، 
هو ناميندا إكس آر.

وتنتهي صالحية ب�راءة اختراع 
ال�دواء القديم ف�ي تم�وز )يوليو(، 
م�ن  منافس�ة  س�يواجه  عنده�ا 
بينما  إصدارات “مقل�دة” موازي�ة، 
العق�ار الجدي�د يعتب�ر محميا حتى 

عام 2025.
يق�ول برينت س�وندرز، الرئيس 
التنفيذي ألكتافيس، عن أمر المنع: 
“إذا بدأنا في أخذ الكثير من قرارات 
األطباء من حيث وصف األدوية التي 
يعتقدون أن مرضاهم بحاجة إليها، 
عنده�ا س�نبدأ الهبوط ف�ي منحدر 
زلق لي�س جيدا للرعاي�ة الصحية”. 
وجان�ب كبي�ر من أس�باب التضخم 
في أس�عار األدوية يع�ود إلى هيكل 
نظ�ام الرعاية الصحية في الواليات 
المتح�دة، الذي يفتقر إلى ذلك النوع 
م�ن مفاوضي الحكوم�ة المركزية 
الموج�ود ف�ي العديد م�ن ترتيبات 
“المش�تري المنفرد” الش�ائعة في 
أوروب�ا. عل�ى إدارة الغ�ذاء والدواء 
فق�ط أن تقرر ما إذا كان الدواء آمنا 
وفع�اال، ولي�س م�ا إذا كان ذا قيمة 

جيدة مقابل سعره.
الق�رار في ه�ذا الش�أن متروك 
لش�ركات التأمي�ن الفردي�ة، الت�ي 
لم تتق�ن موض�وع الس�يطرة على 
ُيرِجع�ه  ال�ذي  األم�ر   - األس�عار 
الس�اخرون إل�ى حقيقة أن أس�عار 
األدوي�ة األكث�ر ارتفاع�ا تس�تخَدم 

لتبرير ارتفاع أقساط التأمين.
عل�ى  ُيمن�ع  أن�ه  إل�ى  يش�ار 
“ميديكي�ر”، برنامج حكومي يمول 
تغطي�ة الرعاي�ة الصحي�ة لقراب�ة 
50 ملي�ون ش�خص معظمه�م من 
األمريكيي�ن كبار الس�ن، التفاوض 

حول أي خصومات على األدوية.
تمويل األبحاث

يق�ول التنفيذي�ون ف�ي صناعة 
األدوي�ة إن ق�درة الش�ركات عل�ى 

تسعير األدوية في الواليات المتحدة 
وفقا لما س�تتحمله السوق، تسمح 
لها بتغطية التكلف�ة الكبيرة إليجاد 
عالج�ات جدي�دة تك�ون ثورية في 
الغال�ب، ألن تكلف�ة تطوي�ر عق�ار 
جديد والحص�ول على موافقة عليه 
دوالر،  ملي�ار   2.6 إل�ى  اآلن  تص�ل 
وفقا لمركز تافتس لدراس�ة تطوير 
العقاقي�ر، مقارن�ة ب�� 802 مليون 

دوالر في عام 2003.
وإذا كان هناك شيء واحد يتفق 
عليه كل من قط�اع صناعة األدوية 
وأولئك الذين يدفعون فواتير الرعاية 
الصحية في الواليات المتحدة، فهو 
أن الوالي�ات المتح�دة تدف�ع أكث�ر 
مما يج�ب مقارنة بال�دول الغربية 
األخرى، وال س�يما أوروبا. ومع أن 
الواليات المتحدة تش�كل فقط 4.6 
ف�ي المائة م�ن س�كان العال�م، إال 
أنها مس�ؤولة عن 33 في المائة من 

اإلنفاق العالمي على األدوية.
أم�ا بقي�ة العال�م فه�و بال�كاد 
يتداف�ع لتس�ديد حص�ة أكب�ر م�ن 
الفات�ورة. وتحاول كل م�ن أوروبا 
واليابان، اللتين تواجهان سكانا في 
مرحلة الشيخوخة وتحديات كبيرة 
في المالية العام�ة، احتواء تكاليف 
الرعاي�ة الصحي�ة المتصاع�دة. أما 
االقتص�ادات النامي�ة، مث�ل الصين 
والبرازيل، فه�ي تريد أيضا الحفاظ 
عل�ى س�قف محك�م عل�ى أس�عار 
األدوي�ة في الوقت ال�ذي تقوم فيه 
بتوسيع النظم الصحية التي ال تزال 
هش�ة.في الوقت نفس�ه، في الهند، 
واجه�ت ش�ركات صناع�ة األدوية 
متعلق�ة  قوي�ة  تحدي�ات  الغربي�ة 
االخت�راع، ف�ي محاول�ة  بب�راءات 
لجعل أدويتها متاحة أمام المنافسة 
التكلف�ة من الش�ركات  منخفض�ة 
تصن�ع  الت�ي  المحلي�ة  المنافس�ة 
األدوي�ة البديل�ة.وإذا ت�م تخفي�ض 
العالوات على األس�عار في الواليات 
تأت�ي  أن  ب�د  ال  فإنه�ا  المتح�دة، 
مباشرة من هوامش الصناعة. وألن 
متوسط هامش الربح اإلجمالي هو 
67 في المائة، يق�ول المنتقدون إن 
ش�ركات األدوية الكبي�رة بإمكانها 
تحم�ل الضرب�ة. لك�ن التنفيذيي�ن 
ف�ي الصناع�ة يحذرون م�ن أنه في 
الوقت الذي يحوم فيه المساهمون 
النش�طون حول الصناعة، بحثا عن 
تحقيق وفورات في مجال الكفاءة، 
ق�د  األرب�اح  ف�ي  نق�ص  أي  ف�إن 
يفرض ضغط�ا حتميا على األبحاث 

والتطوير.
وتفش�ل مث�ل ه�ذه الحجج في 
التأثي�ر ف�ي الدكت�ور ميل�ر، ال�ذي 
يق�ول إن الوضع الراه�ن غير قابل 
لالستمرار. “يتم الضغط على العامل 
األمريك�ي من أجل تموي�ل االبتكار 
للجمي�ع. لم يعد بإم�كان أمريكا أن 
تكون وحدها المس�ؤولة عن جميع 

أرباح شركات األدوية”.

معركة »ترويض« األسعار الفلكية لألدوية

       رحيم شامخ

الفيديو الذي ن�ش��ره تنظيم داع�ش يف ليبيا ي�ش��ور فيه ذبح 21 من االقباط امل�ش��ريني هو اعالن رمزي عن قيام دولة داع�ش يف �شمال افريقيا كما كان قد وعد بذلك على 
ل�شان خليفته املزعوم اأبو بكر البغدادي وهو يعلن ا�شقاط احلدود بني دول املنطقة وقيام )دولة اخلالفة االإ�شالمية(.

واذا كان االإعالن �ش��كل �ش��دمة لدى امل�ش��ريني الذين ردوا ب�ش��ن الطريان امل�ش��ري غارات على مواقع التنظيم يف ليبيا ما ا�ش��فر عن مقتل حواىل 50 اإرهابيا من مقاتلي 
التنظيم مع تدمري خمابئ وخمازن اأ�ش��لحة له يعيد اىل االذهان رد فعل االأردين اله�ش��تريي على الفيديو الذي ن�شره التنظيم قبل ذلك عن حرق الطيار االأردين حيا معاذ 

الك�شا�شبة.
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االرجنتيني ليونيل مييس يتفوق عىل ثالثي ريال مدريد
واصسل النجسم األرجنتينسي ليونيسل ميسي 
مهاجسم نادي برشسلونة اإلسسباني صحوته 
منذ بداية العام 2015 ،بعد أن سسجل ثالثية 
يف مرمسى ليفانتسي، يف املبساراة التسي أقيمت 
عسى ملعسب كامسب نسو ضمسن الجولسة الس 
23.صحيفسة سسبورت الكتالونيسة ركزت يف 
إحدى تقاريرها عى تفوق نجم التانجو عى 
ثالثي ريال مدريسد ) رونالدو وبيل وبنزيما( 

من حيث الفاعلية منذ بداية العام الحايل.
وذكرت سسبورت أن بعسد "الهاتريسك" الذي 
سسجله يف مرمى ليفانتسي أصبح لدى ميي 
14 هدفساً سسجلهم يف 11 مبساراة، كمسا أنه 
قسام بصناعسة 9 أهسداف لزمالئسه يف النادي 
الكتالوني، يف حني سسجل ثالثي ريال مدريد 
11 هدفساً ولديهسم 6 تمريرات حاسسمة منذ 

بداية العام.
فيمسا أشسارت صحيفة "أس" األسسبانية يف 
تقرير لها نرشته عرب موقعها الرسسمي عى 
االنرتنست أن العقسم التهديفسي السذي أصاب 
الالعسب الربتغسايل كريسستيانو رونالدو نجم 
ريسال مدريد للمبساراة الرابعة عسى التوايل يف 
الدوري األسباني أصبح مقلقا وغري اعتياديا 
بالنسسبة لالعسب الحائز عى الكسرة الذهبية 
والسذي اعتساد عى تسسجيل األهسداف بوفرة 
طوال الست سسنوات املاضية منذ انضمامه 

إىل صفوف النادي امللكي.
وكانت مباراة ديبورتيفسو ال كرونيا األخرية 
هسي املبساراة الرابعسة عسى التسوايل للنجسم 
الربتغسايل التسي يغيسب فيهسا عسن تسسجيل 
األهسداف، بعسد أن أخفق أيضا يف هز شسباك 
املنافسني يف مباريات فريقه الثالث السابقة 
أمسام كل من اسسبانيول وقرطبسة وأتلتيكو 
مدريد عسى الرتتيب.وأملحت الصحيفة إىل أن 
الرتاجع الكبري للنجم الربتغايل سمح لغريمه 
التقليدي ليونيل ميي نجم برشسلونة والذي 
تجمعه به منافسسة جانبية منذ عام 2009 
باالقسرتاب من اعتسالء عرش هسدايف الدوري 
األسسباني بعد أن قلص فسارق األهداف بينه 
ورونالسدو املتصدر حتسى اآلن لهدفني فقط.

واشعل ميي رصاع املنافسة عى لقب هداف 
املسسابقة األسسبانية واملنافسسة عى الفوز 
بجائسزة الحذاء الذهبي بعسد األهداف الثالثة 

"هاتريسك" التسي أحرزهسا يف مبساراة فريقه 
أمسام ليفانتي ليصل رصيده من األهداف إىل 
الرقسم 26، فيمسا تجمد رصيسد الربتغايل عند 

28 هدفا عندما أحرز الهدفني األخريين له يف 
مباراة الريال أمام خيتايف يف 18 كانون ثان/

الصحيفة األسسبانية  املايض.وذكرت  ينايسر 

أن تقليص الفارق عى هذا النحو سسيصبح 
مثريا للقلق بشسكل أكرب إذا أخسذ يف االعتبار 
تفوق رونالدو عى نجم برشسلونة بأكثر من 

عسرشة أهسداف يف 13 كانون أول/ديسسمرب 
املايض عندما وصل النجم الربتغايل إىل الهدف 
رقسم 25 بفضل الهدفني اللذين سسجلهما يف 

شسباك أملرييا، فيما عجز ميي عن التهديف 
يف مباراة فريقه أمام خيتايف يف ذلك األسبوع 

وتجمد رصيده عند الهدف 13.

المستقبل العراقي / وكاالت

 
حققست  العبة املنتخسب الوطنسي  للتايكواندو 

شناز ستار الوسام  الفيض يف منافسات بطولة 
تركيا الدوليسة  التي اختتمت اول االحد يف تركيا 
.وقال امني رس اتحاد التايكواندو  سداد محمد: 

ان مسا قدمته الالعبة شسناز سستار يعسد انجازا  
للعبة رغم صعوبة املنافسات اال انها استطاعت 
ان تتغلسب عى اربع العبات من املانيا وفرنسسا 

وايطاليا باالضافة اىل البلد املضيف تركيا .
واضساف محمد  ان االتحاد اسستطاع ان يحرض 
الالعبسة من خسالل معسسكر تدريبسي اقيم لها 

يف السسليمانية والذي اسستمر عسرشة ايام قبل 
خوض غمار منافسات البطولة املذكورة مبينا 
ان الجهاز الفني املتمثل باملدرب بختيار حسسن 

اسستطاع ان يوظف قدرات  وامكانيات  الالعبة 
بالشسكل االمثل لغسرض الوصول بهسا  اىل قمة 

الجاهزية قبل الدخول يف  املنافسات.

العبة عراقية حتصل عىل وسام فيض يف بطولة آسيا بالتايكواندو
المستقبل العراقي/ متابعة

 
افصح مدرب نادي الكهرباء شاكر 
محمسود عن انه فاز بمباراة كبرية 
امسام فريسق مجتهسد مثسل الكرخ 
وبالتسايل تخلسص الفريسق من قاع 

الرتتيب املحيل.
 واكد محمسود ل : " لم يكن فوزنا 
عى نادي الكرخ يف الجولة االخرية 
امسرا سسهال الننسا واجهنسا فريقا 
البطولسة  ادوار  للعسب  مرشسحا 
وتصادمنسا بمسدرب شساب يملسك 
عقلية تدريبية محرتمة هو املدرب 

عصام حمد". 
كانست  املبساراة   " ان  اىل  مشسريا 

االوىل  الدرجسة  مسن  تكتيكيسة 
والتسسجيل وهز الشباك فيها كان 
امسرا عسسريا بسسبب عسدم وجود 
مساحات للتحرك وبالتايل صعوبة 

الوصول للشباك".
 وبني محمسود ان " املهم لديه هو 
االبتعاد عن مؤخسرة القائمة ومن 
ثم التفكسري بالبقساء ضمن حدود 
الدوري املمتاز للموسم املقبل عى 

االقل". 
الفتسا اىل ان " العبيه قدموا مباراة 
كبرية وبذلوا مجهودا خارقا بسبب 
التنظيم الرائع لنادي الكرخ وعدم 
فسحه املجال لالعبينا من الوصول 

للمناطق الخطرة العائدة لهم". 

وكشسف العسب املنتخسب الوطني 
مونديسال  نهائيسات  يف  العراقسي 
املكسسيك1986 عسن ان " الهسدف 
االداريسة  للهيئسة  واالخسري  االول 
والجهاز الفني هو البقاء يف الدوري 
املمتاز واي يشء اخر ال مكان له يف 

تفكري املعسكر الكهربائي".
 متمنيسا ان " يسستغل العبيسه هذا 
الفسوز الذي تحقق عى فريق عنيد 
وقوي ومرشسح فوق العادة للعب 
ادوار البطولسة بغية حصسد املزيد 
مسن النقساط ومن ثسم التقسدم اىل 

وسط الالئحة". 
وطالسب العب الصناعسة والجوية 
ان  العبيسه   " سسابقا  والرشطسة 
يحافظسوا عسى رباطسة جأشسهم 
وتعزيز الثقة بانفسهم واملحافظة 
عى روحية االنتصار الن املباريات 
املقبلة سستكون مصريية وصعبة 

وال مجال للتعويض فيها".
 وختسم محمود ترصيحسه بالقول 
" سستكون املرحلسة الثانيسة مسن 
الدوري العراقي املمتاز بكرة القدم 
مرحلة عصيبسة عى جميع الفرق 
بتحفسظ  سسيلعب  جميعهسا  الن 
كبري وحساسسية عالية بغية عدم 
التفريط باية نقطة الن املتبقي من 

الجوالت ال يحتمل التعويض".

 

أشساد املدرب ارسسني فينجر باوليفيه جريو مستعرضا 
كيسف تطسور الالعب السدويل الفرنسي عى مسدار ثالث 

سسنوات قضاها يف لندن ليصبح مهاجما ال يشسق له 
غبار. 

وأثبت جريو مرة أخرى قدراته التي اقنعت ارسسنال 
حامسل لقب كأس االتحاد االنجليسزي ان يدفع نحو 
عرشة ماليني جنيه اسرتليني )15.42 مليون دوالر( 
للحصسول عى خدماته حيث سسجل هسديف فريقه 

ليسقط ميدلسربه 2-صفر يف الدور الخامس. 
ويبسدو أن قسدرات جريو بسدأت تتفجر يف ارسسنال 
بعدمسا رفع بهسذه الثنائيسة اجمسايل رصيده هذا 
املوسم اىل عرشة أهداف رغم انه غاب قرابة ثالثة 

اشهر بسبب كرس يف القدم. 
وقبسل عام بدا ان مسستقبله مع النسادي يف خطر 
بعدمسا اعتسذر عن اصطحساب صديقسة اىل فندق 
اقامسة الفريسق. ورغم أن اليكسسيس سانشسيز 

ودانسي ويلبيك خطفسا األضواء من جسريو اال ان املدرب 
فينجر أشساد بأهمية الدور الذي يلعبسه الدويل الفرني 
مع الفريسق. وقال فينجر للصحفيني عسن جريو البالغ 
من العمر 28 عامسا والذي يبدو اكثر صالبة وتألقا عما 
كان عليسه االمر حينما انضم اىل 

انه  اللندنسي "اعتقد  النسادي 
بسات العبسا مختلفسا مقارنة 
"يفهسم  وتابسع  باملسايض." 

تماما مسا يتطلبسه اللعب عى 
أعسى املسستويات ويعمسل بسكل 

جسد وتركيسز اثنساء التدريبات 
وتطورت حركته واسلوبه كثريا 

وبات قويا جدا من الناحية البدنية 
ويستخدم جسده جيدا." 

وأضاف "اعتقد ان ويلبيك يقدم عمال جيدا 
جسدا. يمكنه لعب دور رأس الحربة مثلما فعل 

لفرتة طويلة لكن رأس الحربة الطبيعي ألرسنال 
هو جريو." 

وختم بقولسه "كل املهاجمني هنسا يمكنهم اللعب يف 
مراكز مختلفة. الشسخص الوحيسد الذي ال 

يعسرف سسوى اللعب يف قلسب الهجوم هو 
جريو ولذلك حينما يكون موجودا يتحرك 

االخرون اىل االجناب."

 
نجسح العسب التنسس األسسباني رافايل نسادال يف 
تحقيسق حلمه باملشساركة يف كرنفسال مدينة ريو 
دي جانسريو الربازيلية، حيث شسوهد يف الكرنفال 

الشهري الذي يقام يف طريق ماركيس دي سابوكاي 
يغنسي ويرقسص برفقسة إحسدى الفتيات مبتسال إثر 

األمطار الغزيرة التي شهدتها املدينة األحد.
 وقسال الالعسب املصنسف الثالث عسى مسستوى العالم يف 
ترصيحسات ملوقع "جلوبو اسسبورتس" الربازيسيل: "إنها 

طاقة غري معقولة .. لم أشاهد شيئا مماثال ..
تجربسة  األوىل  للمسرة  الكرنفسال  يف  املشساركة  إن   

رائعة". 
واعسرتف نسادال السذي ارتسدى قميصا يحمسل أحد 
الشعارات الخاصة بإحدى املجموعات التي شاركت 
يف االستعراض ورسواال أبيضا أنه قام بالغناء عى 

أنغام السامبا.
برفقسة  الكرنفسال  يف  نسادال  وشسارك 

مواطنه دافيد فرييسر والعب التنس 
الربازييل الشهري جوستافو كويرتني 

"جوجا".
 وأكسد نادال أنسه جاء إىل سساو بولو 

ليشساهد الكرنفسال وللمشساركة أيضا 
التسي تنظمهسا املدينسة  التنسس  يف بطولسة 

الربازيلية وتحمل اسسمها والتي يسستهل نادال مشواره 
فيها بمواجهة الالعب الربازييل توماز بيلوتيش اليوم 

الثالثاء.

مدرب الكهرباء: ختلصنا من قاع املجموعة 
بالفوز عىل الكرخ

فينجر : جريو املهاجم الطبيعي الرسنال
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نادال يشارك يف كرنفال
 ساو باولو

 
كشسف مدرب نادي مصايف الوسسط 
يحيسى علسوان عسن ان طسرد العب 
الفريق اوس ابراهيم خالل الشسوط 
الثانسي من املباراة امام الزوراء سسهل 
مسن مهمسة االخسري بالفسوز ضمسن 
الثاني  السدور  مواجهسات 
السدوري  ايساب  مسن 

املمتاز العراقي.
واكسد علوان: " 
فريسسسق  ان 
املصسسسايف 
ن  كسسسسا
منافسا 
يسا  قو

للسزوراء واحرجسه يف اكثر مسن مرة لكن 
نقسص الخسربة لسم يسساعد فريقنا عى 

الخروج ولو بنقطة واحدة".
مشسريا اىل ان " وضسع النسادي االن بسات 
اكثر صعوبة من ذي قبل بسسبب جلوسه 
عند املقعسد االخري للمجموعسة االوىل من 
السدوري العراقسي بكسرة القسدم". وبسني 
مدرب املنتخب االوملبي ان " نادي املصايف 
لسن يهبسط لسدوري املظاليسم وسسنعمل 
بسكل مسا نملك مسن طاقة وحسب والتزام 
وعزيمسة وارصار عسى تجنسب الهبسوط 
لسدوري الدرجسة االوىل املوسسم الحسايل". 
كاشفا عن ان " مصريه مع املصايف بات 
غامضا جدا بسسبب اقسرتاب مواعيد بدء 
التصفيسات االسسيوية املؤهلسة لنهائيات 
االلعاب االوملبيسة يف الربازيل صيف العام 
املقبل". واعترب بطل الدوري العراقي مع 
الطلبة سسابقا ان " نسادي املصايف يمتلك 

الشسخصية القويسة والالعبسني الشسبان 
املدعمسني بالثقسة والحيويسة والنشساط 
بغيسة ابعساد الفريسق عسن ذيسل القائمة 
املحليسة للموسسم الحسايل". الفتسا اىل ان 
" مهمتسه مع املصسايف يحددهسا مجلس 
ادارة الفريق بسبب انشغايل مع املنتخب 
االوملبي العراقي يف التصفيات االسيوية". 
وأضاف علوان قائسال : " ان هدف الهيئة 
واالداري  الفنسي  والجهازيسن  االداريسة 
والالعبني هو كيفية ابعاد شسبح الهبوط 
عن فريقنا املوسسم الحسايل". معتقدا ان 
" تحقيسق نادينسا لفسوز واحد سسيكون 
كفيال برفع الحالة املعنوية لالعبني ومن 
ثم تحقيسق املزيد من االنتصسارات خالل 
االدوار املقبلسة". يذكسر ان نسادي املصايف 
يحتل املركز االخري يف املجموعة االوىل من 
الدوري برصيد 7 نقاط من فوز واحد و4 

تعادالت و 6 هزائم.

يواصل منتخبا الناشسئني والشسباب 
اليوميسة  تحضرياتهسم  للمبسارزة 
اسستعدادا لبطولة اسيا التي ستقام 
يف دولسة االمسارات العربيسة املتحدة 
مابسني الثامن والعرشين من شسهر 
شسباط الجساري ولغايسة الثامسن من 
شهر اذار املقبل .وقال امني رس اتحاد 
املبسارزة املركسزي زيساد حسسن: ان 
العبي املنتخبني يواصلون االستعداد 
والتحضري املكثف لبطولة اسيا التي 
تقسام يف االمارات مبينسا ان الوحدات 
وبواقسع  يوميسا  تتواصسل  التدريبيسة 
وحدتسني تدريبيتني لغسرض الوصول اىل 
الجاهزيسة املثسى التي تسسهم يف تحقيق 

افضل االنجازات عى 

املستوى االسيوي .واشسار امني الرس ان 
وفسد املنتخبسني لبطولة اسسيا مؤلف من 
رعسد خليل رئيسسا والدكتسور رحيم حلو 
عسيل اداريا ورعد قاسسم حكمسا وصالح 
هاشسم مدربسا  لفعالية السسيف العربي 
وحامسد كاظسم مدربسا لسسالح الشسيش 

وسمري موىس مدرب سيف مبارزة .
العبسني  خمسسة  ان  حسسن  وتابسع 
سسيخوضون منافسات السسيف العربي 
هم مرتىض حسسن مجيد وباسسم فاخر 
عبد الحسني وعيل حسن عبود ومصطفى 
بشسري صالح ومحمد فاخر عبد الحسني 
باالضافة اىل اربعة العبني لفعالية سسالح 
الشيش هم عيل ليث سلمان وعيل حبيب 
محسسن ومصطفسى نعيم ماهسر والحر 

عيل كاظم .
وزار امسني السرس اىل ان سسبعة العبسني 
فعاليسة  منافسسسات  سسيخوضسون 
سسيف املبسارزة هسم غيسث احسمسد 
سسوادي وعبساس عسسبسد الواحسد 
وعيل السجاد وعيل امامي احمد 
وحسسن سسعد بنيان ومنتظر 
جميسل عجمسي وعبسد اللسه 

حسني دواي.

حييى علوان: الطرد سهل من فوز الزوراء 
عىل املصايف

مبـارزونــا يشـاركــون
فـي بطولـة آسيـا
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امليزان

طفل وزنه 6 كيلوغرام

تطبيق ملرضى التوحد
يع�د تطبي�قLook At Me نت�اج تعاون بني 
سامس�ونغ ومستشفى جامعة سول وقسم 
العل�وم النفس�ية لجامعة يون�ي يف كوريا، 
ه�ذا التطبي�ق يه�دف إىل زي�ادة الوع�ي بني 
أطفال التوحد بزيادة تفاعلهم وقدراتهم عىل 
التواصل بالع�ني.. ومن خالل التطبيق يمكن 
لألطف�ال اللعب ع�ىل مجموعة م�ن األلعاب 
والتحدي�ات واالختب�ارات املصممة خصيصاً 
لتطوي�ر ق�درات النظ�ر ألع�ني األش�خاص 

اآلخرين وتحسني مهاراتهم االجتماعية.
للمس�تخدم  مهم�ات   6 التطبي�ق  ويق�دم 
إلنهائها وكل مهمة تحتاج إىل ممارس�ة نوع 

مع�ني من التعاب�ر الوجهي�ة، بجانب مهام 
أخرى تشجع عىل رسم التعابر عىل الوجوه 
نفسها.. ويمكن كس�ب النقاط اعتماداً عىل 
أداء املس�تخدم.وينصح باس�تخدام التطبيق 
م�ن 15 إىل 30 دقيقة بش�كل يوم�ي، وتمت 
تجربت�ه عىل 20 طفالً ملدة 8 أس�ابيع و%60 
منهم عرب عن مدى فاعليته مع األطفال وهو 
ما يعد عامال مس�اعدا للتعام�ل مع أعراض 
التوحد.التطبي�ق متوف�ر حالي�اً ع�ىل متجر 
غوغل بالي ومجانا، وهو ليس مقترصاً عىل 
الرتفي�ه والعمل ولكن له ق�درات عالجية قد 

تكون مثمرة أيضا.

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن هناك نوعاً من األسماك 

تعيش يف مياه تكون درجة 
حرارتها مرتفعة، بحيث أن غرها 

من األسماك تموت لو وضعت 
فيها.

هل تعل�م أن الس�لحفاة البحرية 
كالسلحفاة الربية تضع بيضها 

عىل اليابس�ة. فهي تقيض معظم 
وقتها يف البحر، لكنها كل سنة 

تع�ود إىل نفس الش�اطىء لتضع 
تقط�ع  وق�د  بيضه�ا.  علي�ه 

السلحفاة 
البحرية الخرضاء حوايل 2000 كم 
لكي تصل إىل شاطىء تعشيشها.

وضع�ت أمريكي�ة م�ن مدين�ة »تامبا« 
 6,4 ي�زن  مول�وًدا  فلوري�دا،  بوالي�ة 
كيلوج�رام، ليصبح أضخم طفل يولد يف 
الوالي�ة حتى اآلن. وحس�بما ذكر موقع 
»س�كاي ني�وز«، وضعت »ماكس�اندرا 
ف�ورد« طفلها »أفري« عربعملية والدة 
طبيعية، اس�تغرقت 18 س�اعة، ويأكل 
الطفل ضعف كمية الطعام التي يتناولها 
متوس�طي  ال�والدة  حديث�ي  األطف�ال 

الحج�م. ووفًقا لتقارير وس�ائل اإلعالم 
فإن »ماكس�اندرا« لم تعرف بحملها إال 
بع�د م�رور 35 أس�بوًعا، حي�ث أكد لها 
األطباء حملها بعد زيادة وزنها بش�كل 
رسيع، حتى اعتقدت أنها حامل يف توأم. 
وال يزال »أف�ري« بداخل حجرة العناية 
املرك�زة لحديث�ي ال�والدة، من�ذ والدته 
ي�وم 29 يناير امل�ايض، ويُتوقع خروجه 

للمنزل قريًبا.

تخلص من التوتر العصبي الذي يس�يطر عىل 
ترصفات�ك حالي�ا. اجلس م�ع أطفالك لبعض 
الطفول�ة  ذكري�ات  الوق�ت واس�تعد معه�م 
الخاص�ة بك لتس�رتخي قليال. علي�ك أن تهتم 
بأحالمك ك�ي تصل إليه�ا. حيات�ك العاطفية 

جزء منك فال تتجاهلها. 

م�ن األفض�ل ل�ك أن تس�رتخي الي�وم وتفكر 
بموضوعية يف األمور التي تش�غل بالك يف هذه 
الفرتة فربما تجد إجابة عىل الكثر من األسئلة 

التي تدور بذهنك. 
قد تك�ون بحاجة إىل الح�ب ولكنك تخاف من 

اإلقدام عىل هذه الخطوة.

اعتزازك بنفسك يصل ملرحلة الغرور. صحيح أن 
الثقة بالنفس أمر مدهش ومثر لالعجاب، ولكن 
تعامل�ك مع اآلخرين بتفاخر وتعال س�يجعلهم 
ينفض�ون م�ن حولك.إذا ش�عرت باكتئ�اب هذا 
املس�اء ففكر يف أن ترفه عن نفسك وتقوم بعمل 
يشء لم تفعله من قبل كنوع من أنواع التجديد. 

استمع لألشخاص الذين لم تهتم بهم من قبل 
فربما تج�د عندهم الحب واالهتمام. حاول أن 
تهدأ الليلة واس�تمتع بجو الهدوء الذي تعيش 
في�ه بعيدا ع�ن الجدل والضجيج. ستتحس�ن 
صورت�ك كثرا بعد أن قضيت يومك يف محاولة 

إسعاد من حولك 

توقف ع�ن التظاه�ر بأنك عىل دراي�ة بكل يشء 
فه�ذا يجعل أصدق�اءك يفرون م�ن حولك. ربما 
تسر عجله الحظ يف االتجاه الصحيح عما قريب 
وتتمكن من مقابلة الش�خص الذي يبدد الوحدة 
ويم�أل عليك حياتك. خط�ط الليلة لقضاء عطلة 

نهاية األسبوع القادمة يف مكان هادئ ولطيف.

ال تك�ن قاس�يا يف تعاملك مع أطفال�ك اليوم. 
علي�ك التق�رب منهم واالس�تماع ملش�كالتهم 
وتقدي�م االقرتاح�ات لهم حت�ى يصبحوا أكثر 
ق�درة عىل تحمل نتيجة ترصفاتهم.ال تتعصب 
آلرائك الشخصية حتى ال تخلق نوعا من الكرة 

والضغينة بينك وبني من يخالفك يف الرأي. 

اتص�ل الليل�ة بأصدقائك الذين لم تلت�ق بهم منذ 
فرتة طويلة واطمنئ عليهم. استمتع الليلة بقراءة 
قصة رومانس�ية وأنت تس�تمتع إىل املوس�يقى. 
م�ن املتوقع أن تق�يض فرتة كبرة م�ن التقلبات 
والضغوط ولكن احتف�ظ برتكيزك كي تمر منها 

بس�الم.أنت ترغب يف تجربة أمور مختلفة عنك.

سيطر عىل غضبك حتى ال تخرس الكثر بسببه. 
ال تورط نفسك يف العالقات املعقدة فالحياة ال 
تحتاج إىل مزيد من التعقيد. ليس هناك مجال 
للمشاعر يف الفرتة الحالية لذا حاول أن تنتهي 
من التخطيط ملس�تقبلك كي يكون هناك وقت 

كاف لتهتم بحياتك العاطفية.

ال تخجل من مشاعرك وعرب عنها بمنتهى الرصاحة 
فاملشاعر أحاس�يس جميلة ويمكنها أن تعرب عن 
صدقك وإخالصك. من الواضح أنك شخص شجاع 
ومتفائ�ل ولكن�ك بحاج�ة إىل املزيد م�ن الحرص 
والحذر.حاول أن تحس�ن عالقت�ك العاطفية، وأن 

تضع حجر االساس لتقويه هذا الحب. 

تج�د أن األجواء متوترة إىل ح�د ما من حولك، 
فحاول أن تتجاهل من يحاول أن يس�تفزك. ال 
تورط نفس�ك يف هذه الرصاع�ات التي تنتهي 
بانقس�امات وخالف�ات. اذه�ب مل�كان هادئ 
لتجل�س فيه بمفردك. قد تقيض فرتة الظهرة 

يف أحد النوادي أو املتاحف.

ربم�ا تؤثر صعوب�ات الحي�اة عليك بالس�لب ولكن ال 
تس�مح للظروف الصعبة أن تك�رسك وتحطم أحالمك 
وتغلق باب األمل يف وجهك وتأكد أنها يوما ما ستنتهي. 
وتأك�د أن�ه ال يمكن ألحد أن يمنحك الس�عادة ما دمت 
غر قادر عىل أن تمنحها لنفس�ك أوال.تجنب استفزاز 

الحبيب فتلك الطريقة ال تحرك املياه الراكدة بينكما.

ال تعل�ق أخطاءك وفش�لك يف تحقي�ق أحالمك 
ع�ىل الحظ ألن�ك دائما تق�ع يف الخطأ بس�بب 
ع�دم اهتمام�ك بأهدافك. إذا أردت أن تكس�ب 
قلب الشخص الذي تحبه فالبد أن تعامله برقة 
واهتمام. إذا أردت أن تس�تمتع بالوحدة فالبد 

أن تبحث عن السعادة بداخلك.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

اغبى اسئلة طرحت عىل كوكل
إنطالقته�ا،  بع�د خم�س س�نوات ع�ىل   
قررت جوجل مؤخ�راً إيقاف خدمة غوغل 
إيجاب�ات، بحي�ث تقت�رص الخدم�ة ع�ىل 
البحث فيها والتصفح فقط. وكان السبب 
الرئي�ي وراء إغ�الق غوغ�ل للمنصة هو 
تحوله�ا اىل س�احة للتش�هر والرصاعات 
ب�ني  والعرقي�ة  والسياس�ية  الطائفي�ة 
األعض�اء بدالً من أن تك�ون منصة لتبادل 

املعلومات والخربات.
الخمس�ة، س�أل  الس�نوات  خ�الل ه�ذه 
املس�تخدمني العرب حويل 3 مليون سؤال، 
بعضها كان مفيداً، أض�اف قيمة للمنصة 
وللمحتوى العربي بش�كل ع�ام، والبعض 

ال  للفائ�دة  عديم�اً  لألس�ف  كان  اآلخ�ر 
يس�تحق عن�اء إس�تضافتها – وطبع�اً ال 
ننىس األس�ئلة واألجوبة املليئة بالكراهية 
والطائفية والتعصب، أما األس�ئلة الغبية، 
فلها مكانتها الخاصة والتي أضافت شيئاً 
من املرح عىل املنصة.ومن هذه االس�ئلة ) 
هل االنس�ان يبيض ام يلد؟، هل الدجاجة 
تط�ر ام ترقص ام ماذا؟, ه�ل تقبلني ان 
تتزوج�ني م�ن رج�ل ي�رب البب�ي كل 
ي�وم؟,, ايمكنك اكل اله�واء يف رمضان؟,, 
مل�اذا بعد التاس�عة صباحا تأت�ي العرة 
صباح�ا؟،، اي�ن تب�اع احذية فيس�بوك يف 

ليبيا؟,, هل القتل حرام؟ (.

بلوتوث تقايض سامسونغ
أدانت هيئة محلف�ني اتحادية أمركية، 
يف مقاطعة هاريس�ون بوالية تكساس، 
براءت�ي  بانته�اك  سامس�ونغ  رشك�ة 
اخ�رتاع متعلقت�ني بتقني�ة »بلوت�وث« 
وتمل�ك حقوقهم�ا رشك�ة »رامربان�ت 

وايرلس تكنولوجيز«.
رشك�ة  املحلف�ني  هيئ�ة  ووج�دت 
سامس�ونغ مذنبة بطرح أجهزة بتقنية 
»بلوت�وث« م�زودة بمي�زة تعزيز نطاق 
رشك�ة  تمل�ك  والت�ي   EDR البيان�ات 
»رامربانت وايرلس تكنولوجيز« براءات 
اخ�رتاع خاص�ة به�ا، لتأم�ر بتغريمها 

15.7 مليون دوالر أمركي.
ووف�رت مي�زة تعزي�ز نط�اق البيانات 

بتقني�ة »بلوت�وث« رسعة نق�ل بيانات 
أكرب بداي�ة من اإلص�دار »بلوتوث 2.0« 
ال�ذي طرح يف ع�ام 2004 لتقدم رسعة 
نق�ل تص�ل حينه�ا إىل 3 ميغا/ثاني�ة، 
ورغ�م ذلك ح�اول دفاع »سامس�ونغ« 

التقليل من قيمة امليزة.
دف�اع  املحلف�ني  هيئ�ة  ورفض�ت 
»سامس�ونغ«، وال�ذي ش�دد كذلك عىل 
وج�ود نحو 24 ألف رشك�ة حول العالم 
يج�ب  »بلوت�وث«  تقني�ة  ب�أن  تؤم�ن 
طرحها مجاناً لالس�تخدام، واتهم أيضاً 
رشك�ة »رامربان�ت« بمحاول�ة املتاجرة 

بالتقنية.
وايرل�س  »رامربان�ت  رشك�ة  وكان�ت 

تكنولوجيز« قد طالب�ت بالحصول عىل 
مبل�غ ال يق�ل ع�ن 31.9 ملي�ون دوالر 
نتيجة انتهاك برائتي االخرتاع خاصتها، 
ح�ال  يف  »سامس�ونغ«  طالب�ت  فيم�ا 
إدانتها ب�أال تغرم بمبل�غ أكرب من 500 
أل�ف دوالرا، إال أن هيئة املحلفني اكتفت 

بمبلغ 15.7 مليون دوالر كغرامة.
يذك�ر أن رشك�ة »رامربان�ت وايرل�س 
تكنولوجيز« األمركية كانت قد تقدمت 
بدعوته�ا القضائية ضد »سامس�ونغ« 
يف م�ارس 2013، كم�ا تقدم�ت بدعوة 
قضائي�ة مماثل�ة يف ذل�ك الوق�ت تتهم 
فيها رشكة »بالك بري« بانتهاك نفس 

برائتي االخرتاع.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1– مرك�ز أث�ري ش�هر أنش�أته مدام 
توسو –

 2 – خطيب وسيايس يوناني شهر –
 3 – أجاوب – مظلم –

 4 – نصف مودة – تكلم – تشع –

 5 – تنكر –
 6 – فتاك – أعوام –

 7 – مىش – مناسبة يحتفل بها –
 8 – رئيس أمركي راحل –

 9 – نقيب صحافة لبناني راحل .

1 – فنانة فرنس�ية أشتهرت بمتحفها 
–

 2 – ممثل أمركي راحل –
 3 – شكر – موسيقي إيطايل –

 4 – من األس�ماء الخمس�ة – حكي – 
لفظة هجاء –

 5 – أرض الستار – اإلسم الثاني ملمثل 
كوميدي مرصي –

 6 – حدد النظر إىل – مدينة مرصية –
 7 – عادة – نرشده –

 8 – مرتب –
 9 – إناء كبر – نسبة لدولة عربية .

سـودوكـو

4 حبة متوسطة تفاح احمر او اخرض
2/1 حبة متوسطة ليمون

20 حبة كبش قرنفل، صحيح
4 رشائح خبز توست

1 كوب عصر تفاح
الحشو :

2/1 كوب زبيب
2 ملعقة كبرة جوز، مجروش

2 ملعقة كبرة سكر بني
2 ملعقة كبرة كرز، مسكر مفروم

8/1 ملعقة صغرة قرفة
8/1 ملعقة صغرة كبش قرنفل، مطحون

8/1 ملعقة صغرة هيل
4 ملعقة صغرة زبدة، مكعبات

طريقة التحضر
1. س�خني الف�رن 200ْم، ثبت�ي ال�رف األوس�ط. 
اح�رضي طب�ق ف�رن متوس�ط الحج�م، ادهن�ي 

بالزبدة.
2. بواسطة املقورة الخاصة بالتفاح قوري التفاح 
لتتخل�ي من الب�ذور يف الداخل، ال تص�ي اىل قاع 

التفاح.
3. باس�تعال س�كني ح�ادة قري مقادار 1 س�م 
ح�ول عن�ق التف�اح، افرك�ي املنطق�ة املق�رة 
بالليمون، اغرزي حب�ات الكبش قرنفل يف التفاح. 

دعيه جانبا.
4. باس�تعمال س�كني ح�ادة تخلي م�ن حواف 

التوست، ضعي التوست يف طبق الفرن.
5. الحشو: يف طبق متوسط الحجم ضعي الزبيب، 
الجوز، الكرز، القرفة، الكبش قرنفل والهيل، قلبي 

لتختلط املواد، وزعي الحشو يف حبات التفاح.
6. ضع�ي كل تفاحة فوق رشيحة توس�ت ، ضعي 
ف�وق الحش�و يف كل تفاح�ة مكع�ب م�ن الزبدة، 

أسكبي عصر التفاح يف الطبق فوق التوست.
7. ضع�ي الطب�ق يف الفرن مل�دة30 دقيق�ة اىل ان 
ينضج التفاح ويصبح ذهبي اللون، قدميه ساخنا 

او دافئا.

تفاح حميش

معلومات  عامة
فوائد التني

يحت�وي الت�ني عموم�اً ع�ي العدي�د م�ن املع�ادن 
   B1 وفيتام�ني    A فيتام�ني  مث�ل  والفيتامين�ات 
وفيتامني B2  ويش�مل أيض�اً مجموعة متنوعة من 
املواد املضادة لألكسدة واألحماض الدهنية وأوميجا 

.
التني لصحة الفم :

عن�د مض�ع أوراق الت�ني والغرغ�رة بامل�اء يمكنك 
التخلص من رائحة الفم الكريهة وقرح الفم .

التني مفيد لحي الكي :
عن�د غي 6 من ثمار التني يف ك�وب من املاء وتناوله 

يومياً وملدة شهر يقوم بتفتيت حي الكي .

التني لعالج حب الشباب :
عند ه�رس التني الطازج ووضعه عي الوجه وتركه 
حت�ي يجف ملدة 15 دقيقة يك�ون قناع فعال لعالج 

حب الشباب .
التني له خصائص مضادة ألمراض الشيخوخة :

يستخدم التني كعالج ملرض السكر :
يحتوي التني عي نس�بة عالية من البوتاسيوم وهو 
يعمل عي الحد من األنسولني. وذلك عند تناول التني 
م�ع معلقة عس�ل يس�اعد يف الس�يطرة عي مرض 
السكر . جرب القيام بذلك ملدة أسبوع سرتي نتائج 

جيدة .
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تقاسيم عن الكتابة بالتعب
لث���ة لثا لعي���ن ا ا

مؤيد عبد الزهرة 

داعش ال تأكل البيتزا
مس���احة لل���رأي

التفك�ر بداع�ش كم�ن يفك�ر بامل�وت الهمج�ي يف زم�ن الحضارة 
التي تس�عى  فيه إىل فض االش�تباك وتنىس دروس ح�روب التاريخ منذ 
االس�كندر وكورش ومرورا بمؤته وحطني وفتح  القس�طنطينية، وهو 
فك�ر طوباوي، هجني، وممارس�ة تبتعد عن الحض�ارة بعد هوالكو عن 
أوب�را كارم�ن، أنهم ش�واذ مخدرة بصورة ال تفيض س�وى اىل الس�كني 
والرقب�ة، لقد حصلوا عىل فرصته�م التاريخية يف واقعة نينوى، وتحولوا 
من مهربني مازوت يف آبار الرقة ودير الزور اىل تفكر متس�ارع لصناعة 
وهم اعادة التأريخ اىل الوراء )دولة الخالفة( ويف منطق االعتدال املس�لم 

أن دولة الخالفة هي قانون الله والعدل والسالم واملسامحة والحرية.
ومن يقرأ القرآن والسنة النبوية سرى يف  داعش فكراً مغايراً وغريباً 
لكل الفرق االسالمية واملذاهب، ففي هذا النهج القائم عىل الذبح والسبي 
واإلكراه نكون قد عدنا اىل أزمنة الفرتة الظالمية ولكن بمشهد حضاري 
جديد ، حيث يتواجد الس�يف والدبابة واملدفع والحزام الناس�ف وتفجر 
الجس�د من اجل غرض واحد. التفكر بالنس�بة لداعش بالنس�بة يل هو 
التفكر بغرابة املنهج يف التطبيق والس�لوك واملمارس�ة ، أنهم يؤسسون 
لت�رت وبراب�رة وهوالكوي�ة عوملية ، فإذا كان املغول قد مارس�وا قس�وة 
الذبح والحرق من خالل أمية معرفية تس�كن معظم النوايا التي يحملها 
القادة وامللوك يف امرباطورية جنكيز خان فأن ثقافة داعش ممثلة بأبي 
بك�ر البغ�دادي الذي يق�ال انه يحمل الدكت�وراه يف الترشيع االس�المي 
تمارس منهجا قصديا يف تفسر ما تقوله السنة النبوية يف جانب املغاير 
الحضاري ، أي أنهم يحاولون تطبيق ما كان يطبعه العس�س والخليفة 

والوزير يف العهود االسالمية االوىل ولكن بتطرف أكرب وأكثر واشد غلوا.
داع�ش البعيدة عن الس�لوك الحضاري ، ظاهرة مزعجة وس�تمتلك 
ديموم�ة طويلة ، فهي نتاج ردة فعل للعالقة الحذرة بني الرشق والغرب 
وبني االس�الم واملسيحية ، وهذا ما يفرسه لنا من ينتمون اىل داعش من 
الصني وسنغافورة والفلبني والشيشان وافغانستان والسعودية واليمن 
وس�وريا والع�راق واألردن ودول الخلي�ج ومرص وبل�دان املغرب العربي 
قاطبة ودول االتحاد السوفيتي السابق وتركيا ومسلمني من اوربا وكندا 
وامريكا واسرتاليا واغلبهم من جنسيات مغاربية . هذا التوسع الجغرايف 
والب�رشي يف صورته األممية يؤرش اىل عرص جديد من الرصاع الحضاري 
ويضع مفهوم الرؤيا يف كتاب صدام  الحضارات ل�«صومائيل هنتجون« 
يف ط�ور التطبيق بعد أن تم تطبيق مراحله االوىل يف افغانس�تان والعراق 
وس�وريا.داعش يف ق�راءة قدري�ة للكتاب تب�دو نتاجا طبيعيا للس�لوك 
املحس�وب يف محاولة خلق منطقة النار والثأر م�ن أجل الهيمنة وإبقاء 
ال�ذات االمربيالي�ة العليا هي صبغ�ة العرص واملهيمن ع�ىل روح النفط 
وامل�ال والتصدير. لهذا كان هذا الفعل وردته املعادل الضد لتلك املتغرات 
والخطوات الت�ي ابتدأت بكتاب ورؤية ونصيحة م�ن صقور البنتاجون 
وانتهت بمجيء البارجات واف�واج املارينز والجيوش الحليفة اىل الرشق 
االوس�ط . داعش ش�عار ضد اورب�ا والغرب والنرصاني�ة ، والغريب انها 
نس�ت هاج�س التطرف يف مع�اداة اليهودي�ة ، وهذا ما تش�اغل داعش 
نفس�ها عن تفسره وتبتعد عنه يف حرج أو صمت أو قصد لتعلن عداها 

االيدلوجي ملطاعم البيتزا ومحالت الهمربجر والنساتل والبرة.

حني نكتب بالتعب أوجاعنا نجعل للحزن أجنحة تحلق عاليا 
يف س�ماوات دروبها دم ودموع وآهات ..فالذين باركوا االحتالل 
وقبلواجزم�ة الغازي يزعمون الحرص عىل الس�يادة فتصوروا 
املهزلة.. قرأت فيما قرأت ان النمل يقتل النملة نهائيا ويمزقها 
رشتمزيق اذا ماكذبت عليه عندها تمنيت أن يتحول سياسيونا 

اىل نملة
-2-

ق�ال وه�و يتأرجح بالسالس�ل عاري�ا :حني يتس�يد الجالد 
تس�قط أس�نان القان�ون بالرضب�ة القاضي�ة .للج�الد قانون 
يحيكه وفق مقاس�اته ، فتارة يلمعه ،وأخرى يمسحه بحذائه.

ذلك ان الرشير له رائحة العفن ،فهو يتعطر بالعدوان وبتمنطق 
بالوقاح�ة انه وغد معجون بالتطاول ع�ىل اآلخرين لذلك أقول: 
اللعن�ة ملن اليلعن من لعننا رسا وجهرا من س�يايس الصدفة يف 

هذا الزمن األغرب
زمن املزايدات واملناقصات واملتاجرة بأرواح الناس .

-3-
 قي�ل ان الحرب كل ح�رب مهما بلغت حدوده�ا تبقى لعنة 
،علينا درؤهاالنها تنزع جلودنا وتصادر براءتنا ،تعيد تش�كيلنا 

وحوش بصورة برش.
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الفق�ر يرى يف عيد الحب ترف اليس�تطيع بلع�ه الن الحزن 
يطوق خارصته من كل الجهات 

-5-
هل لنا ان نفرح ونبتهج وأجزاء غر قليلة من بالدنا يجوس 

فيها اإلرهاب عربدة وتطاول واستباحة .
أمهاتن�ا يعش�ن الحرب قل�ق اليه�دا يف القل�وب ،مثل جمر 
يش�تعل ، وصلوات ودعاء وتوس�ل اىل الل�ه الينقطع ،يردن من 

يسارع إلطفائها .
ولكن من يطفيء لهيب القتل وعربدة اإلرهاب واس�تباحته 
ألم�ن املنطقة وس�المة ش�عوبها وه�و يقيم كل ي�وم مجزرة 
ويستعرض عضالته مكرشا عن أنيابه  السامة ليأكل املزيد من 

لحم أبنائنا؟!
أهي جيوش اآلخرين ،وأية جيوش ؟!

دعاياتها وأخبارها وأعالمها صدعت رؤوسنا بصوالتها التي 
أضحكت حتى الذباب ونام�وس الصحراء.فقد عجبت لجيوش 
مجيش�ة بطائرات كالجراد تغر يف اليوم مئة غارة وأكثر تلقي 
بأثقالها واحمالها والوحش هو الوحش يمد لسانه لها ويصفق 

طربا فما الحكاية؟!.
اية لعبة ومهزلة يراد لنا بلعها 

-6-
تق�ول مرا:«اذا كان هذا القتل والذبح والحرق باس�م الله..

فماذا يفعل الشيطان ياخنازيرداعش » فؤاد حسونكـاريكـاتـير

نعيم عبد مهلهل

مفوضية االنتخابات تعقد مؤمترها االعالمي الوطني
ب��م��ش��ارك���ة

       بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت املفوضي�ة العليا املس�تقلة 
لالنتخاب�ات وبالتع�اون م�ع املنظم�ة 
 ،)IFES( الدولي�ة لالنظمة االنتخابي�ة
مؤتم�ر االع�الم الوطني، تحت ش�عار 
)املؤسس�ات االعالمية ودورها الوطني 
يف دع�م العملي�ة االنتخابية( وبحضور 
والناط�ق  املفوض�ني  مجل�س  عض�و 
الرسمي باسم املفوضية مقداد الرشيفي 
صف�اء  االنتخابي�ة  االدارة  ورئي�س 
املوس�وي ونقيب الصحف�ني العراقيني 

مؤي�د الالمي ورئيس تحرير املس�تقبل 
العراقي ع�ي الدراج�ي ومجموعة من 
مدراء القنوات الفضائية والشخصيات 
االعالمية، الس�بت، عىل قاعة كلكامش 

يف فندق بابل يف بغداد.
مق�داد  بكلم�ة  املؤتم�ر  وافتت�ح 
الرشيف�ي التي رحب فيه�ا بالحضور، 
مش�را اىل ان الهدف من املؤتمر هو من 
اجل التواصل وتعزي�ز مفهوم الرشاكة 
والتع�اون ب�ني املفوضية واملؤسس�ات 
االعالمية،  وتط�رق اىل تنفيذ املفوضية 
م�رشوع  وه�و  الحي�وي  ملرشوعه�ا 

التس�جيل البايوم�رتي ال�ذي س�يكون 
يف  للمفوضي�ة  الس�رتاتيجي  اله�دف 
التعام�ل م�ع الناخب�ني وف�ق تقنيات 

علمية حديثة .
وبعده�ا تح�دث نقي�ب الصحفيني 
مش�يداً بالعمليات االنتخابية السابقة، 
معرب�اً عن اس�تعداد النقاب�ة للتعاون 
خ�الل  م�ن  املفوضي�ة  م�ع  الكام�ل 
الرشاكة الرس�مية معه�ا وتفعيلها من 
خالل الورش ومذك�رة التفاهم املربمة 
بني النقاب�ة واملفوضي�ة ، بعدها القى  
عضو مجل�س االمناء يف هيئ�ة االعالم 

واالتصاالت اكرم جالل كلمة اشارفيها 
اىل دور هيئ�ة االع�الم واالتص�االت يف 
عم�ل املفوضي�ة ورشاكتهم�ا يف تعزيز 
عملها والعمل املس�تقبي للتواصل مع 

املؤسسات االعالمية .
وتضم�ن املؤتمر تقدي�م ثالت اوراق 
عمل الس�اتذة واكادميني ح�ول عالقة 
املفوضية بوسائل االعالم ودور وسائل 

االعالم يف دعم عمل املفوضية .
وخ�الل النقاش ح�ول اوراق العمل 
تح�دث صف�اء املوس�وي ع�ن افتتاح 
املفوضي�ة ملعه�د التثقي�ف االنتخاب�ي 

والن�دوات  ال�ورش  عق�د  يف  ودوره 
واللقاءات مع رشكاء العملية االنتخابية 
موكدا عىل وضع خطة مس�تقبلية لهذا 
الغ�رض. وابدى الح�ارضون ارتياحهم 
الكام�ل للتنظي�م واالراء الت�ي طرحت 
يف املؤتم�ر من اجل الخ�روج بتوصيات 
تخدم التعاون املس�تقبي بني املفوضية 

واملوسسات االعالمية .
مس�تمرة  املفوضي�ة  ان  يذك�ر 
بالتواصل م�ع رشكائها من خالل عقد 
املؤتمرات وورش العمل التي تس�هم يف 

تعزيز هذا التعاون .

أجرى علماء جامعة فيينا النمس�اوية للطب 
البيطري تجارب علمية لتحديد قدرة الك�الب عىل 
تم�ييز الحالة العاط�فية لإلنس�ان. وقد استنتج 

العلماء من نتائج هذه التجارب 
أن ال�كالب، إضاف�ة إىل قدرتها 
العاطفية  الحال�ة  عىل تميي�ز 
لصاحبه�ا، فإنه�ا تحدد نفس 
اليشء لدى الش�خص الغريب، 
الخ�ر  ب�ني  تمي�ز  وعموم�ا 
نتائ�ج  إىل  والرش.واس�تنادا 

التجارب، أدرج العلماء الكالب يف قائمة الكائنات 
التي يمكنها تقمص الحال�ة العاطفية لآلخرين. 
تضمن�ت التج�ارب ع�رض ص�ور فوتوغرافي�ة 
حالته�م  تعك�س  ألش�خاص 
النفس�ية، م�ع إخف�اء ج�زء 
الوجه الذي يظهر هذه الحالة، 
وكان ع�ىل الكالب التفريق بني 
هذه الحاالت. وقد بلغت نسبة 
اإلجابات الصحيحة 70 باملئة.

تتق�دم جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالش�كر 
والتقدير اىل شعبة تدقيق بلدية كربالء املقدسة 
وذل�ك ملا يبذل�وه من جه�د متمي�ز يف خدمة 
املواطنني، متمن�ني لهم املوفقي�ة والنجاح يف 

عملهم خدمة لعراقنا الحبيب.

شكر وتقدير
يتقدم مدير ومنتسبي قس�م انضباط الحرم الجامعي يف رئاسة جامعة بغداد ببالغ 
الش�كر واالمتنان اىل قائد عمليات بغداد ومعاون�ه املحرتمني وآمر قوة حماية بغداد 
واللواء الثالث رشطة اتحادية رسية مغاوير وقاطع نجدة الكرادة ملا يبذلوه من جهد 
وتف�اٍن يف خدمة عراقنا الحبيب وخصوصاً لحماية جامع�ة بغداد من حيث املتابعة 
والتنس�يق مع قس�م انضباط الحرم الجامعي واداء الواجب بش�كل جدي ومعطاء 
وتس�هيل مهمة دخول وخروج الس�يارات والطلبة بأنس�يابية ودقة وكذلك تفتيش 

الس�يارات الداخلة اىل الجامعة التي تحمل باجات الدخول وكافة العجالت.
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