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األكراد يبحثون عن الطريق إىل قلب إرسائيل
ص4 

بذريعة »الفضائيين« و »التخاذل«

      المستقبل العراقي / خاص

وصف�ت مصادر نيابي�ة, ام�س الثالثاء, عملي�ات الفصل 
واالقص�اء ف�ي وزارة الدف�اع بح�ق الجنود م�ن محافظات 
الوس�ط والجن�وب ب�”االنق�الب الصامت”, وفيما اش�ارت 
الى انها تقوم بهذه الممارس�ات تح�ت ذريعة “الفضائيين”, 
اس�تبعدت ب�ان تقوم بالكش�ف عن هذه االج�راءات واطالع 

الراي العام عليها.
وطالبت جهات برلمانية بارزة وزارة الدفاع بالكش�ف عن 
اجراءاتها بشكل واضح وصريح واتاحة المعلومات كافة عن 
عملي�ات االقالة والفصل والطرد واالقصاء بحجج كثيرة من 
بينه�ا الفضائيين، حيث ان النس�بة االكبر من تلك االجراءات 

تطال مكون واحدا فقط.
وانتق�دت المصادر “تصريحات المس�ؤولين ف�ي الوزارة 
المتتالية عن عمليات التفتيش والفضائيين وما نحو ذلك في 
وقت يعد فيه المنتس�بين من الموصل وصالح الدين واالنبار 
وكرك�وك ه�م الفضائيي�ن والتعوي�ل يتم عل�ى المحافظات 

االخرى لسد نقص عناصر الجيش”.
وقال�ت المص�ادر ل�”المس�تقبل العراقي”, بان�ه “هنالك 
انقالب صامت في الوزارة تحت ذرائع شتى منها )الفضائيين( 
و)التخ�اذل(”، الفتة إلى أن هذا المصطلح “بات حجة لفصل 

اي عنصر يغيب ليوم او يومين”.
وتمن�ح “المس�تقبل العراق�ي” حّق ال�رد ل�وزارة الدفاع 
عل�ى االتهامات التي تطالها ف�ي التعامل بمبدأ “طائفي” مع 
منتس�بيها، وتفسح للوزير المس�احة الكافّية لتبيان األرقام 
واإلحصائي�ات واإلجراءات التي دفعت إلى إبعاد المنتس�بين 

والضّباط عن الخدمة. 
لكن المصادر النيابية تجزم بانه لن يقوم بذلك, وسيستمر 
باتباع سياسة التوصيف الخالية من المعلومات رغم ان جيش 

العراق بات يعتمد بشكل كلي على ابناء الجنوب والوسط.
وكان النائ�ب ع�ن ائتالف دول�ة القانون محم�د الصيهود 
وصف وزير الدفاع خالد العبيدي بالوزير المهني لكنه يتعامل 

ب�”طائفية” مع منتسبي الوزارة.

»انقالب« صامت يف وزارة الدفاع

قاعدة عين االسد بأمان.. التدريبات مستمرة 

ص3هاونات »بن عيل« تقلق الشعلة والكاظمية.. وعملية لتنظيف حزام بغداد من اإلرهاب

األزهــر يــفـتـي
بـ »حتريم النظر«إىل فيديوهات 

»داعش« والرتويج هلا

حــدود الـحــريـــة.. 
وحدود السخرية!

فصائل اليمن تتفق:
 ال تــدخــل لــدول اخلـلـيــج

 فـــي شــأنــنــا
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العــامــريـة حتتــرز مــن مصيـر »البغـدادي« وتعـاقب املـتـعــاونيـن مــع »داعــش«

الـــبـيـشــمـركـــة تــضــع شـــروط أمـــام دخــول أي »قــوة« إلــى كــركــــوك

بعد ارتفاع أسعار النفط

    المستقبل العراقي / خاص

دع�ا سياس�يون, ام�س الثالث�اء, الحكومة ال�ى اللج�وء للحلول 
المصرفي�ة والق�روض والس�ندات واالكتتاب الع�ام لمعالجة االزمة 
االقتصادي�ة التي يعانيها الع�راق والعجز الكبير ف�ي موازنة 2015. 
وفيما أشارت إلى أن هذا الخيار يضاهي واردات النفط للفترات قصيرة 
االم�د, اعتبرت قرار توزيع رواتب الموظفين كل 40 يوم في مس�عى 
لمعالجة نقص الس�يولة المالية, ق�رار ترقيعي ودون جدوى. وقالت 
السياسيون ل�«المستقبل العراقي«, ان« طرح السندات الحكومية يعد 
خيار يضاهي في قوته خيارات اقتصادية اخرى كبيرة توازي وارادت 
النف�ط تقريبا للفترات قصيرة االجل«, مضيف�ة بان »قرار الحكومة 
بتمديد فترة تسليم الرواتب عشرة ايام اضافة الى الشهر هو ليس حل 
بقدر ما هو حقنة مخدرة ال امل فيها بان تقضي على العجز الموجود 
ف�ي الموازنة العامة للبلد حتى وان اس�تلمت المالي�ة واردات النفط 
لالشهر الثالث المنصرمة وفق سياس�ة التسويق النفطي«.واشارت 
المص�ادر الى هذه »الحلول اس�تخدمت في دول الج�وار كان اخرها 
في مصر عندما طرحت الحكومة المصرية س�ندات حكومية لكسب 
س�يولة نقدية تس�د العجز الحاصل عندها والبالغ في حينها 5 مليار 
دوالر«. ولفت�ت المصادر الى ان »االمكان�ات االقتصادية لدى العراق 
افض�ل بكثير من مصر, ويمكن للحكومة التوجه نحو االكتتاب العام 
وللس�ندات الحكومية وتعويض العجز ومن ثم العودة الى استرجاع 
س�نداتها بارباح نس�بية بعد ان تتعافى اقتصاديا السيما وان اسعار 
النفط تتجه نحو االرتفاع التدريجي«. وسبق ل�«المستقبل العراقي«, 
ان توقعت قبل اكثر من ش�هر ونصف عن سيناريوهات اسعار النفط 

عالميا لالعوام 2015 و2016.
ص3تـحـويل الـشـهـر إىل 40 يــوم يقـابل بـ »الـسخرية«.. والـحكومــة تربر
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شركات التمويل الذاتي
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معاجلة األزمـة االقتصـاية بـ »االكتتـاب والسنـدات« أنجـع من قرارت »احلقن املخـدرة«

رئيس التحرير يكرم فراس اليايس املستشار 
ص2اإلعـالمي لوزير اإلعامر واإلسكان ص16

روني يوجه نصيحة 
هامة لدي ماريا

فــــي إعــدادنـــا الــمقــبــــلـــة..             فــي بــيــجـــي

طائرات عراقية تلقي محولتها لـ »الدواعش« بـ »اخلطأ« والسبب أوامر من لواء ركن »ض«!!
البو جـواري والـ«600« بيـد »الدواعـش« وزمـره 

تتحرك علنًا.. تفخخ وُتدّرع!!
منذ 3 أشهر وأبطال الذهبية يعانون.. املؤن ال تصل 

فـي وقــتـهــا!! مـن املســؤول؟!!

اعتمد                   لحصوله على الماجستير في الصحافة االستقصائية

االحتاديـة تنقـض عضوية
 3 مرشحني للربملان

بينهم زيد السويدان

مادلين طبر امرأة شعبية ولعوب 
وكاهنة في ثالثة أعمال فنية

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/
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حدود احلرية.. وحدود السخرية!
    التحليل السياسي /غانم عريبي

قرأُت تصريحاً لنيجرفان بارزاني 
يق�ول في�ه ان الحكوم�ة العراقي�ة 
س�توزع روات�ب الموظفي�ن كل 40 
يوم�اً في س�خرية لم تك�ن معهودة 
ف�ي كالم الرج�ل ولم تك�ن معروفة 
ف�ي ش�خصيته ما ي�دل عل�ى حجم 
واالعتراض  واالستهجان  االستنكار 
ازاء  الك�ردي  الوض�ع  ف�ي  الكبي�ر 
الوض�ع العربي في العراق خصوصا 

وضع الحكومة!.
البد ان يعرف الجميع انني ككاتب 
عربي كن�ت من اش�د المدافعين عن 
القضي�ة الوطني�ة الكردية وعش�ت 
وعاش التضامن مع ماس�اة ش�عبنا 
في ش�مال العراق مع�ي وربما كنت 
االول  العراق�ي  العرب�ي  االعالم�ي 
ال�ذي اذاع عل�ى العالم م�ن طهران 
ع�ام 1986 نب�أ الجريم�ة المروع�ة 
التي اق�دم النظ�ام الدكتاتوري على 
ارتكابها في حلبج�ة وراح ضحيتها 
اكثر من 5 االف ش�هيد واكثر من 15 

الف جريح.
عش�يتها كنت الك�ردي االول من 
موق�ع العروب�ة العراقي�ة وعش�ت 
س�نوات وانا احمل مع بقية اخواني 
ف�ي االحزاب الكردي�ة ومكاتبها في 
العاصمة السورية دمشق هم العمل 
القومي الكردي وهم العمل الوطني 
العراق�ي ورحم الل�ه اخانا االعالمي 
صالح برواري مس�ؤول االعالم في 
الديموقراط�ي في س�وريا  الح�زب 
كاتب�ا كرديا نهض به�م امته وحمل 
ه�م القضي�ة العراقي�ة برمتها معه 

حتى وافاه االجل في الغربة.
هذا التاريخ المضم�خ بالفجيعة 
والدم والتضحيات ومسيرات الهجرة 
المليونية للش�عب الكردي الى تركيا 
ايام الكيمياوي ، وكتائب المجاهدين 

تخت�رق  وه�ي  العراقيي�ن 
حلبجة وسيد صادق وتنفذ 
ض�د  الجهادي�ة  العملي�ات 
اوكار المخاب�رات واجهزة 
الس�ابقة،  العراقية  االم�ن 
كان ال ب�د من احترامه قبل 
ان نس�خر من دفع الرواتب 
بس�بب عدم االتفاق االخير 
بي�ن الحكوم�ة وحكوم�ة 
االقل��يم.. ع��لى ب�ارزاني 
ان يتذك�ر جي�دا كي�ف اتى 
ال�ى مكت�ب ح�زب الدعوة 
االس�المية في طهران عام 
1980 والتقى الشهيد القائد 
عز الدين سليم وكيف طلب 
منه مس�اعدة مالية العانة 
عوائل كردي�ة ودعم العمل 

الثوري في كردستان!.
ف�ي اع�وام الث�ورة في 
كان�ت  الثمانيني�ات حي�ث 
تدع�م  االيراني�ة  الث�ورة 
المعارض�ة العراقية بالمال 
والسالح والحرب في البداية 

كانت غالبية االح�زاب الكردية على 
عالقة ممتازة باالحزاب االس�المية 
العراقي�ة وكانوا يتمن�ون ان نلتقي 
ونتفق على صيغة للعمل السياس�ي 
والعس�كري بس�بب العزل�ة والعوز 
والفاق�ة الت�ي كان�ت تش�عر فيه�ا 
االح�زاب الكردية بعد قم�ع الحركة 
الثورية الكردية في زمن الشاه عام 
1970 واالتفاق الذي جرى في العام 
1975 بين الش�اه وص�دام اعتكفت 
في�ه بع�د ذل�ك العائل�ة الكردية في 
مدينة كرج االيرانية وعاش مسعود 
ف�ي  وعوائله�م  واخوت�ه  بارزان�ي 
الرعاية الشاهنش�اهية.. على »قوت 

اليموت«.
في ذلك الوقت تحركت المعارضة 
االس�المية العراقي�ة عل�ى االحزاب 

التوجه�ات ونال  والتق�ت  الكردي�ة 
الكورد ف�ي زمن الثورة االس�المية 
االط�راف  »تزكي�ة«  خ�الل  وم�ن 
وعلمائه�ا  العراقي�ة  االس�المية 
واحزايها االسالمية الكبيرة االهتمام 
والدع�م االيراني ولم يكن مقدرا الى 
اليوم واكررها.. الى اليوم لمس�عود 
البارزان�ي ان يك�ون اقليما وش�عبا 
وح�دودا واجه�زة امني�ة وس�طوة 
مالي�ة كبي�رة ب�ل ل�م يك�ن الك�رد 

يحظون بهذه االهمية الستراتيجية 
في العملية السياسية لوال محوران.. 
نضال الشعب الكردي وموقع الكرد 
ف�ي العملي�ة السياس�ية م�ن خالل 
والعم�ل  والمعاه�دات  االتفاق�ات 
االح�زاب  م�ع  المش�ترك  الوطن�ي 

االسالمية الشيعية وايران.
قب�ل اع�وام اطلعت عل�ى وثيقة 
ه�ي في الحقيقة رس�الة كان كتبها 
احد ق�ادة الحركة الوطني�ة الكردية 

وحمله�ا مفك�ر عراقي قوم�ي الى 
الكوي�ت يطل�ب فيه�ا ه�ذا القيادي 
الكبي�ر ماال م�ن دول�ة الكويت وقد 
خط�ت الوثيقة بلس�ان عربي مبين 
وخ�ط عربي يعجز العربي عن خطه 

في رسالة شخصية!.
اق�ول التال�ي بع�د ه�ذا الرجوع 
التاري�خ  ال�ى ش�يء م�ن  المؤق�ت 

والتاريخ المشترك:
الس�خرية وباالمس  لماذا ه�ذه 

الكردي�ة  االح�زاب  كان�ت 
تتسلم من احزابنا العراقية 
عوائله�ا  العان�ة  ام�واال 
وخالي�ا العمل الث�وري ثم 
اي�ن المش�كلة حين تعطي 
العراقية وبسبب  الحكومة 
نواجهها  كبيرة  مش�كالت 
النفط  ف�ي اط�ار تصدي�ر 
يخلقها  التي  والمش�كالت 
ه�ذا  ف�ي  الك�رد  االخ�وة 
المج�ال روات�ب موظفيها 

كل 40 يوما؟.
من  اف����ض�ل  الي�س 
»الماك�و« كم�ا ج�رى مع 
موظفي االح�زاب الكردية 
امتنع�ت  اذ  االقلي�م  ف�ي 
ف�ي  العراقي�ة  الحكوم�ة 
زم�ن المالكي قطع رواتب 
بس�بب  االقلي�م  موظف�ي 
نفس المش�كلة التي جرى 
حوار مس�تفيض بس�ببها 
وط�ار  بغ�داد  ف�ي  ام�س 
بارزان�ي  نجيرف�ان  االخ 
بع�د يوم م�ن المباحثات ال�ى اربيل 
عائ�دا بخف�ي حني�ن؟!. المعلومات 
ال�واردة من االجتماع المش�ترك في 
بغ�داد ان الج�اب الك�ردي »يرغب« 
ان يحاس�ب الحكومة العراقية على 
ام�وال الكميات المص�درة كل ثالثة 
اشهر فيما الحكومة العراقية اصرت 
باالجم�اع عل�ى ان يكون الحس�اب 
ش�هريا وه�و امر منطق�ي وواقعي 
رئي�س  نفس�ه  بارزان�ي  كان  ول�و 
الحكوم�ة العراقية في بغ�داد لكان 
تبن�ى ه�ذا ال�راي وم�ع ذل�ك رفض 
الطرف الكردي احتساب االموال كل 
ش�هر لكي يضمن وج�ود اموال في 
البن�وك الكردية لثالثة اش�هر اخرى 
او اكث�ر فيم�ا لوحدث�ت ازم�ة م�ع 
الحكومة العراقية ش�بيهة بازمتهم 

مع حكومة المالكي!.
العب�ادي  حي�در  د.  الل�ه  س�اعد 
عل�ى بارزان�ي والمفاوضين الكورد 
متش�ددون  فه�م  الحقيق�ة..  ف�ي 
م�ع المالك�ي ويتحدث�ون كثيرا عن 
ماخل�ت  اذا  المصي�ر  تقري�ر  ح�ق 
البنوك الكردية م�ن االموال ولينون 
ومعتدل�ون م�ع العب�ادي ولكنه�م 
اليتفقون م�ع الحكومة العراقية اال 
وف�ق مزاجه�م وبما يلب�ي حاجتهم 
وليذه�ب  واالقتصادي�ة  المالي�ة 

العراقيون االخرون الى الجحيم!.
يب�دو ان بارزاني يح�ن كثيرا الى 
القح�ط واالزم�ات وتحش�يد  اي�ام 
القوات على زم�ار والتهديد بتحريك 
الدباب�ات م�ن بغداد حي�ث تصل الى 
اربي�ل كم�ا كان يجري في الس�ابق 
واليح�ن كم�ا هو منطق�ي وواقعي 
وماه�و مع�روف عنه دائم�ا العودة 
ال�ى طاولة الح�وار الوطني والعمل 
الوطن�ي  والتاري�خ  بماينس�جم 
والنضال القومي والوطني المشترك 
معنا. اذكر بارزان�ي ان مايفعله مع 
العب�ادي مخال�ف لما اعت�اد منطق 
العملي�ة الثوري�ة الكردي�ة في زمن 
الم�ال بارزان�ي االب ان يكون وعليه 
الع�ودة الى تاريخ الم�ال قبل العودة 
الى طاولة الحوار الوطني الجاد مع 

اخوته في بغداد.
في المعلومات المؤكدة التي يجب 
عل�ى بارزاني ان يحملها على محمل 
الجد ان داعش تحضر لهجوم واسع 
النطاق على اربيل بهدف كسر الطوق 
العسكري واالمني المضروب عليها 
ف�ي المناط�ق المتاخم�ة والس�ؤال 
المنطقي ماذا لو س�خر بارزاني من 
عملي�ة داعش المتوقع�ة ولم يطلب 
المساعدة العس�كرية من بغداد كما 
كان يطل�ب المس�اعدة المالي�ة من 
الشهيد عزالدين سليم في طهران؟!.

يبدو ان بارزاني يحن كثيرًا الى ايام القحط واالزمات 
وتحشيد القوات على زمار!

عمليات جملس الوزراء
 تدعو إىل إجراءات احرتازية 

حلامية اآلثار
      بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت غرفة عملي�ات األمانة 
العامة لمجلس الوزراء مع اللجنة 
المش�كلة بموجب األمر الوزاري 
رقم )49( لسنة 2014 التي تتولى 
اليونس�كو  التنس�يق مع منظمة 
المواق�ع األثرية  بش�أن تع�رض 
إلى الس�رقة واله�دم، االنتهاكات 
التي قام�ت بها عصاب�ات داعش 
اإلرهابية بسرقة وتخريب المواقع 
األثرية في محافظة نينوى وعدد 

من المناطق األخرى.
وأك�د مدي�ر غرف�ة العملي�ات 
الس�يد محمد طاهر التميمي قيام 
عصاب�ات داع�ش بس�رقة العديد 
من المواق�ع األثرية في محافظة 
النفائ�س  ضمنه�ا  م�ن  نين�وى 
الذهبي�ة واألثري�ة لمرق�د النب�ي 
يون�س )ع( بع�د نس�فه ، وبيعها 
ع�دة  ألغ�راض  الع�راق  خ�ارج 
يجري بحثه�ا من بينه�ا التمويل 
والتخريب، مشيراً إلى قيام غرفة 
العملي�ات بتوثي�ق ه�ذه الجرائم 
من خالل التسهيالت التي قدمتها 
للفري�ق األلماني اإلعالمي وإنتاج 
الفل�م الخ�اص بجريم�ة س�رقة 
اآلثار بالتعاون م�ع القناة األولى 
 DW للتلفزي�ون األلمان�ي وقن�اة

األلمانية.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة حقوق االنسان، أمس 
الثالث�اء، ع�ن توثيقها جرائ�م جديدة 
لتنظيم »داعش« االرهابي في مناطق 
ش�خصاً   30 اختط�ف  اذا  س�يطرته 
واع�دم 15 اخر ف�ي محافظتي االنبار 

والموصل.
وقال�ت ال�وزارة ف�ي بي�ان تلق�ت 

»المس�تقبل العراقي«، انه خالل االيام 
الثالث�ة الماضية، اقدم�ت داعش على 
اعدام ثمانية مواطنين رمياً بالرصاص 
ف�ي ناحي�ة حصيب�ة التابع�ة لقضاء 
القائم بحجة االدالء بمعلومات للقوات 

االمنية وتحديدا طيران الجيش.
واض�اف ان داع�ش اقدم�ت عل�ى 
قري�ة  م�ن  مواطن�اً   )30( اختط�اف 
البغ�دادي  لناحي�ة  التابع�ة  المش�هد 

اثن�اء عملية التعرض المس�تمرة على 
الناحية والق�رى المحيطة بها ونقلت 
المختطفين الى جهة مجهولة بذريعة 
تشكيلهم لوحدة قتالية تنتمي للحشد 
الشعبي.وتابع البيان ان داعش اقدمت 
على اعدام ثالثة اطباء رمياً بالرصاص 
ثم احرق�ت جثثهم في ح�ي االنتصار 
الواقع على الس�احل االيسر لمحافظة 
نينوى بحجة تامرهم على احد قياديي 

تل�ك العصاب�ات بعد تع�رض المذكور 
الصاب�ات ش�ديدة خالل المع�ارك بين 

العصابات وبين القوات االمنية.
واختت�م البي�ان بذك�ر الموصل اذ 
قتل�ت داعش اربعة اش�خاص ونحرت 
احدهم في س�وق باب الطوب وس�ط 
المدين�ة بحج�ة ممارس�تهم للس�حر 
كتغطية التهامهم الحقيقي بتش�كيل 

خلية في الحشد الشعبي.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة »البيش�مركة«، امس الثالثاء، أهمية 
أن يكون دخول أية قوة عسكرية إلى كركوك بموافقة 
مجلس محافظة كركوك على دخول هذه القوة .وقال 
المتحدث باسم وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور, 

إن »االجتماع األمني الذي عقد في محافظة كركوك، 
برئاسة مسعود بارزاني ناقش األوضاع األمنية في 
المحافظ�ة ودعم البيش�مركة والقطع�ات األخرى 
التي س�اهمت بحفظ امن كركوك«.وشدد ياور على 
ضرورة أن »يكون دخول أية قوة س�واء من الجيش 
العراق�ي أو العش�ائر أو الحش�د الش�عبي بموافق�ة 

مجل�س المحافظ�ة ولجنتها األمنية«، الفت�اً إلى أن 
»ذل�ك يأتي ألن تلك القوات تعمل ضمن تحالف دولي 
هدف�ه محاربة داعش وإفش�ال خططه في العراق«.

ووصل رئيس إقليم كردس�تان مسعود بارزاني، إلى 
كركوك وعقد اجتماعاً مع المحافظ نجم الدين كريم 

لبحث الملف األمني في المحافظة. 

      بغداد / المستقبل العراقي

أحرق تنظيم »داعش« 45 ش�خصا 
في ناحي�ة البغ�دادي، غرب�ي العراق، 
أحي�اء، بحس�ب ما صرح به مس�ؤول 

بارز في الشرطة المحلية. وقال العميد 
قاسم العبيدي إنه »لم يتبين على وجه 
التحديد هوية القتلى وال سبب اإلقدام 
على حرقهم أحيا«. واستولى مسلحو 
عل�ى  الماض�ي  األس�بوع  »داع�ش« 

مس�احات كبيرة من ناحية البغدادي، 
وه�ي قريب�ة من قاع�دة عين األس�د 
العس�كرية. وقال العبي�دي إن »مبنى 
تقيم به عائ�الت أفراد باألمن العراقي 
ومسؤولون محليون تعرض لهجوم«. 

وناش�د الحكومة المركزي�ة العراقية 
والمجتم�ع الدول�ي مس�اعدتهم. ولم 
يتس�ن التأكد من صحة هذه التقارير 
بس�بب المعارك الدائرة ف�ي المنطقة 

وضعف وسائل االتصال بها.

حقوق االنسان: »داعش« أعدم 15 شخصًا بتهم »السحر« 
وتشكيل خاليا للحشد باالنبار واملوصل

البيشمركة تضع رشوط أمام دخول أي »قوة« إىل كركوك

»داعش« حيرق 45 مدنيًا »أحياء« يف البغدادي 

اإلقـلـيــم: 39 أسيـراً مـن الـبـيـشـمـركـة لــدى »داعــش«
ونـريـد الـدعـم ألن املعـركـة »طـويلـة«

      بغداد / المستقبل العراقي

ل�وزارة  الع�ام  االمي�ن  أعل�ن 
البيش�مركة الفريق جبار ياور، أمس 
الثالث�اء، ع�ن وج�ود 39 اس�يرا من 
البيش�مركة ل�دى تنظي�م )داعش(، 
وفيم�ا اك�د أن الوزارة ل�ن تتفاوض 
م�ع التنظيم�ات االرهابي�ة، طال�ب 
بدعم اكبر م�ن التحالف الدولي كون 

المعركة مع )داعش( »طويلة«.
وقال جب�اور ياور خ�الل مؤتمر 
صحافي عقده عل�ى هامش اجتماع 
مس�عود  كردس�تان  اقلي�م  رئي�س 
البارزان�ي مع محاف�ظ كركوك نجم 
الدين كريم وقيادات البيش�مركة في 
كركوك إن »عدد اس�رى البيش�مركة 
ل�دى تنظي�م )داع�ش( 39 مقاتال«، 
مؤك�دا »اننا لن نتفاوض مع التنظيم 

االرهابي لتبادل االسرى«.
وأضاف ي�اور »نح�ن بحاجة الى 
دعم اكب�ر من التحال�ف الدولي كون 

معركتنا طويلة مع )داعش(«.
ف�ي  البيش�مركة  وزارة  وكان�ت 
حكومة اقليم كردستان أكدت ، اليوم 
الثالث�اء، ع�دم »ممانعته�ا« دخ�ول 

قوات الحش�د الش�عبي ال�ى كركوك 
للمش�اركة بعمليات تحرير مناطقها 
من تنظيم )داعش(، وفيما اشترطت 
ادارة المحافظ�ة، اش�ارت  موافق�ة 

إلى أنه�ا حليفة مع اي ق�وة تحارب 
)داعش(.

كردس�تان  اقلي�م  رئي�س  وكان 
الع�راق مس�عود بارزان�ي وصل إلى 

محافظة كركوك في زيارة مفاجئة، 
فيم�ا عق�د اجتماع�ا م�ع المحافظ 
نج�م الدين كريم ووزير البيش�مركة 

وقيادات امنية.
فيما أك�د رئيس إقليم كردس�تان 
مس�عود بارزاني خالل االجتماع، أن 
قوات البيش�مركة حققت انتصارات 
كبيرة في محافظة كركوك  وتمكنت 
من تحرير  مس�احة أكثر من 15 ألف 
كيلومت�ر، ولف�ت إلى أنه�ا حافظت 
عليه�ا ب�«ال�دم«، وفيم�ا ش�دد »اننا 
ل�م نطال�ب بدخ�ول ق�وات الحش�د 
الش�عبي لكرك�وك، رج�ح أن تك�ون 
هناك عمليات مش�تركة م�ع القوات 

الحكومية في مدينة الموصل. 
أن مناط�ق جنوب�ي  إل�ى  يش�ار 
كرك�وك وغربيها، تخضع لس�يطرة 
)داع�ش( منذ العاش�ر م�ن حزيران 
2014 المنص�رم، وأن عدد النازحين 
إل�ى كركوك يص�ل إل�ى قرابة نصف 

مليون شخص.

      بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن قائد ش�رطة محافظة ديال�ى الفريق الركن جميل 
الش�مري ضبط معمل متكامل لتصنيع »العبوات الناس�فة 
والالصق�ة »وتفخيخ العج�الت في قرية صنيديج ش�مال 
محافظ�ة ديالى على الحدود الفاصل�ة مع محافظة صالح 

الدين.
وقال الش�مري ان« قواتن�ا االمنية نف�ذت عملية أمنية 
واس�عة لتعق�ب عناص�ر داعش ش�مالي منطق�ة العظيم 
أسفرت عن ضبط معمل كبير يحتوي على اكثر من طن من 
المواد المتفج�رة وأجهزة وآالت لخلط الم�واد الكيمياوية 

وتصنيع العبوات الالصقة والناسفة وتفخيخ العجالت«.
واوض�ح الش�مري ان »قواتنا اس�تولت خ�الل العملية 
االمنية عل�ى صاروخ حديث الصنع وكميات من األس�لحة 
الخفيفة والمتوسطة واإلعتدة« وأردف قائال »اننا سنتعقب 
عصاب�ات داعش خ�ارج حدود المحافظة ولن نس�مح لهم 

بالعودة اليها مجددا«.

      بغداد /المستقبل العراقي

ق�ررت المحكمة االتحادي�ة العليا نق�ض مصادقة مجلس 
النواب على عضوية 3 مرشحين، مؤكدة أن القرار جاء احتراما 

إلرادة الناخب في اختيار مرشحيه.
وق�ال القاض�ي عب�د الس�تار بيرق�دار المتحدث الرس�مي 
للسلطة القضائية إن »المحكمة االتحادية العليا عقدت الثالثاء 
جلس�تها برئاس�ة القاضي مدح�ت المحم�ود وحضور جميع 

أعضائها ونظرت عدداً من الدعاوى المعروضة أمامها«.
وتاب�ع بيرق�دار ان�ه »تق�رر  نقض ق�رار مجل�س النواب 
بالمصادق�ة على عضوية المرش�حين عدنان محس�ن حس�ن 
س�الم، وزيد عبد الله كريم س�ويدان، في دعويين منفصلين«، 
الفتاً إلى أن »المحكمة قضت باس�تبدالهما بمرش�حين آخرين 
حس�ب عدد األص�وات التي نااله�ا من نفس كتل�ة ومحافظة 

نائبين مستقيلين جرى استيزارهما«.
وزاد أن »المحكمة ق�ررت أيضاً نقض قرار المصادقة على 
عضوية المرش�حة إيمان حميد واستبدالها بمرشح عن نفس 
كتلة ومحافظة نائب مستقيل التي جرى استيزارها«، مضيفاً 
»أن )كوتا( النس�اء كانت قد تحققت في جلس�ة ترديد القسم 

داخل مجلس النواب«.

دياىل: ضبط طن من املتفجرات ومعمل 
كبري لتصنيع العبوات 

االحتادية تنقض عضوية 3 مرشحني للربملان

      بغداد / المستقبل العراقي

 ق�ررت ناحي�ة عامري�ة الفلوجة اتخ�اذ اج�راء احترازية 
تتضمن تش�ديد الس�واتر المحيطة بها ودراس�ة استعداداتهم 
لمواجه اي طارئ حسبما افاد رئيس المجلس المحلي للناحية 

شاكر العيساوي.
وق�ال العيس�اوي ان »المجل�س اجتم�ع التخ�اذ اجراءات 

سريعة لعدم حصول ما يجري في البغدادي عندنا«.
وتاب�ع ان »م�ن ضم�ن االج�راءات الت�ي قرره�ا المجلس 
المحل�ي هي تجفي�ف التعاون مع داعش بش�أن النفط والغاز 
القادم من بغداد الى العامرية«.واضاف رئيس المجلس المحلي 
ان »المجلس قرر المعاقبة بالس�جن ومصادرة العجلة الناقلة 
وتغريم صاحبها 10 ماليين ومعاقبة صاحب الزوارق النهرية 
وكل م�ن يتع�اون مع مهربي النف�ط والغاز نحو ال�رزازة في 

الحبانية او مناطق اخرى«.

العامرية حترتز من مصري »البغدادي« 
وتعاقب املتعاونني مع »داعش«



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 908 )  FEB 18 Wed  2015    العدد ) 908 ( 18 شباط  2015          السنة الثالثة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

            بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مصدر مطلع، أمس الثالثاء، ب�أن مجلس الوزراء قرر إطالق 
رواتب شركات التمويل الذاتي وتوصية وزارة المالية بتنفيذ القرار.

وقال المص�در، إن »مجلس الوزراء قرر خالل جلس�ته المنعقدة، 
الي�وم، إطالق رواتب ش�ركات التمويل الذاتي توصي�ة وزارة المالية 

بتنفيذ القرار«.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن اسمه، أن »المجلس 
قرر أيضاً تشكيل لجنة مختصة لحل مشكالت شركات التمويل الذاتي 

بما يضمن حقوق منتسبيها«.
وكان مجل�س ال�وزراء ق�رر صرف راتب ش�هر واحد لمنتس�بي 
شركات التمويل الذاتي، فيما ناقش تنفيذ البرنامج الحكومي ونسب 

االنجاز المتحققة خالل الفترة الماضية.

احلكومة تقرر اطالق رواتب رشكات التمويل الذايت

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

الش�علة  منطق�ة  تتع�رض 
والكاظمي�ة المقدس�ة منذ اش�هر 
الى قص�ف بالهاون�ات وصواريخ 
الكاتيوش�ا على الرغم من الحديث 
عن تطهي�ر المناطق المحيطة بها 
والتي تمثل حواض�ن االرهاب في 

اطراف العاصمة بغداد.
وفيما اتهمت الحكومة المحلية 
ف�ي بغ�داد اط�راف -لم تس�مها- 
بمحاول�ة اث�ارة الفتن�ة الطائفية 
كش�فت  الهجم�ات,  ه�ذه  عب�ر 
لجنة االم�ن والدف�اع النيابية عن 
قرب ش�روع قي�ادة عمليات بغداد 
والحش�د الش�عبي بعملية واسعة 
لتنظيف مناطق انطالق الصواريخ 

والهاونات من »الدواعش«.
وقال رئيس لجنة االمن والدفاع 
النيابي�ة النائب حاك�م الزاملي أن 
التي تسقط  الصواريخ والهاونات 
على مدينة الش�علة ش�مالي بغداد 
تطلق من منطقة ابراهيم بن علي، 
مبين�اً أن لجنته ستس�تضيف قائد 
عملي�ات بغداد الفري�ق الركن عبد 
االمي�ر الش�مري للتحضي�ر لب�دء 
عملية عس�كرية لتطهي�ر اطراف 

العاصمة من تنظيم »داعش«.
مؤتم�ر  ف�ي  الزامل�ي  وق�ال 
صحاف�ي عق�ده بمجل�س النواب 
إن »لجنت�ه التقت وف�داً من اهالي 
عل�ى  لالط�الع  الش�علة  منطق�ة 
مطالبهم بش�أن القصف المستمر 
بالصواري�خ والهاونات الذي طال 
الماضية«،  الفت�رة  مدينتهم خالل 
مبيناً أن »الهجوم يأتي من المناطق 
المحيط�ة بالش�علة وتحدي�داً من 

منطقة ابراهيم بن علي«.
وأض�اف أن »الته�اون من قبل 
خوضه�ا  رغ�م  االمني�ة  الق�وات 
مع�ارك كبي�رة ض�د داع�ش غي�ر 
مقب�ول«، مش�يراً ال�ى أن »تواجد 
عناصر داعش في منطقة ابراهيم 

بن علي والمناطق المحيطة بها هو 
بإعداد قليلة ال يمكن لها ان تشكل 
تهدي�دا كبي�را لكن م�ن المفترض 

ايجاد المعالجات االمنية«.
وتاب�ع أن »لجنة االمن والدفاع 
النيابية ستس�تضيف قائد عمليات 

بغداد ونائب قائد الحش�د الشعبي 
وقي�ادة عملي�ات االنب�ار من اجل 
التحضي�ر للبدء بعملية عس�كرية 
واس�عة لتطهي�ر مناط�ق اطراف 

بغداد من عناصر داعش«.
م�ن جهت�ه، ق�ال رئي�س لجنة 

ف�ي  العش�ائر  ووجه�اء  ش�يوخ 
المجل�س المحلي لمدينة الش�علة 
»الهج�وم  أن  البزون�ي  صبي�ح 
بالصواريخ والهاونات على الشعلة 
بدء منذ خمسة أشهر وسقط على 
اث�ره 86 ش�هيداً و165 جريح�اً«، 

مطالب�اً رئي�س مجل�س ال�وزراء 
الهج�وم  ه�ذا  لمن�ع  »بالتدخ�ل 
واالس�تهداف الذي يط�ال االبرياء 

من اهالي الشعلة«.
وأعلن�ت كتائب ح�زب الله، في 
)13 ش�باط 2015(، ع�ن عزمه�ا 

ال�ى  صواري�خ  بطاري�ة  ارس�ال 
منطقة الش�علة لل�رد على مصادر 
المواطني�ن  تس�تهدف  ني�ران  اي 
الماض�ي،  االربع�اء  حص�ل  كم�ا 
فيما حذرت ما اس�متها »المناطق 
الحاضنة لداع�ش« والتي انطلقت 

منها مصادر النيران برد »قاس«.
وعد مجل�س محافظة بغداد أن 
جهة واحد تقف وراء إطالق قذائف 
الهاون على بعض أحياء العاصمة، 
إلثارة »الفتنة والنعرات الطائفية« 
للتأث�ر عل�ى العملي�ة السياس�ية، 
وف�ي حي�ن طال�ب بالتحقيق مع 
الجهات األمني�ة في المناطق التي 
تطلق منها تلك القذائف، دعا قيادة 
عملي�ات بغ�داد إل�ى أخ�ذ دورها 
إلنه�اء ح�االت الخ�رق والحفاظ 
عل�ى أرواح المواطني�ن وتفوي�ت 
الفرصة على الس�اعين ل�«زعزعة 
االستقرار« الداخلي. في الغضون, 
محافظ�ة  مجل�س  رئي�س  اته�م 
بغ�داد ري�اض العض�اض، جهات 
لم يس�مها بالوق�وف وراء اطالق 
الهاونات في محاولة لزرع الفتنة 
الطائفية والتفرقة، مش�يراً إلى أن 
»اللجنة األمنية في المجلس تتابع 
الموض�وع بالتنس�يق م�ع قي�ادة 
عملي�ات بغ�داد ووزارت�ي الدفاع 
والداخلية«.وتعرضت الش�علة الى 
قصف بالهاونات والكاتيوش�ا، ما 
اس�فر عن مقتل واصابة الشعرات 
م�ن المواطنين، فيما طالب النائب 
عن تحالف اإلصالح الوطني حيدر 
الف�وادي، رئي�س ال�وزراء حي�در 
العبادي وقائد عملي�ات بغداد عبد 
األمير الش�مري بالتدخ�ل لحماية 

أهالي المنطقة.

هاونات »بن عيل« تقلق الشعلة والكاظمية.. وعملية لتنظيف حزام بغداد من اإلرهاب
فصائل المقاومة تنصب »بطارية« للرد

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قيادي في أكبر تنظيم سياس�ي، 
يمث�ل األك�راد الش�يعة في الع�راق، عن 
تهيئ�ة 5 آالف متطوع أكمل�وا تدريبهم، 
لزجه�م ف�ي الحش�د الش�عبي لمقاتل�ة 
تنظيم »داعش«، فيما أكد محلل سياسي 
أن ه�ذه الخط�وة تعيد لألذه�ان صراع 
المذهبية والقومية لدى الجناح الش�يعي 

ضمن المكون الكردي في العراق.
وق�ال عضو الجبه�ة الوطني�ة العليا 
لألكراد الفيليين، لطيف محمد إن »فرقة 
مؤلفة من 5000 مقاتل من أبناء الفيليية، 
ت�م تجهيزه�م اس�تعداداً لتوزيعهم على 

مناطق انتشار قوات الحشد الشعبي«.
وأضاف لطيف، أن أبن�اء هذا المكون 
أول من لبوا نداء المرجع الشيعي األعلى 
السيس�تاني، بخص�وص »الجهاد  عل�ي 

الكفائي« ضد تنظيم »داعش«.
وكشف لطيف عن وجود ألوية خاصة 
من المك�ون الكردي الفيليي تقاتل حالياً 
ضمن صف�وف الحش�د الش�عبي ومنها 
»لواء الص�در األول«، و«نص�رة العراق« 
وغيرها. مس�ؤولون من األكراد الشيعة، 
أعلن�وا خالل مؤتمر نظم�وه مؤخراً في 
العاصم�ة بغ�داد، عن دعمه�م للحكومة 
المركزية في بغداد، وللحش�د الش�عبي، 
وأكدوا اس�تعدادهم لزج أع�داد أكبر من 

أبناء مكونهم، ضمن الحش�د الذي تشكل 
بعد انسحاب الجيش من مدينة الموصل، 
وس�يطرة تنظي�م »داع�ش« عليه�ا في 
حزي�ران الماض�ي. م�ن جهت�ه، أوضح 
المحلل السياس�ي نوزاد صباح أن العديد 
من األك�راد الفيليي�ة، تس�لموا مناصب 
قيادية في الحش�د الش�عبي، وخصوصاً 
القريب�ة م�ن محافظ�ة  المناط�ق  ف�ي 
كركوك، باإلضافة الى مناطق أخرى في 
ديالى وصالح الدين. وقال صباح إن »هذا 
األمر يفتح من جديد، إشكالية التجاذبات 
المذهبية والقومية، لدى الجناح الشيعي 
من المكون الكردي«. وأوضح أن انضمام 
اآلالف م�ن األكراد الش�يعة، الى صفوف 

الحش�د الش�عبي يش�ير ال�ى تفضيله�م 
للطائفة على حس�اب القومية، مبيناً أن 
هذه الحالة ال تؤشر بالضرورة الى إخفاق 
الزعام�ات الكردية، في اجتذاب هؤالء أو 
نج�اح القيادات الش�يعية ف�ي ضم هذه 
األع�داد الهائلة الى صف�وف مناصريها. 
وبي�ن المحلل السياس�ي، أن هذه الحالة 
وغيرها تأتي لترس�خ حقيق�ة موجودة 
بق�وة ف�ي العراق، وه�ي غلب�ة االنتماء 
الطائفي عل�ى القومي، التي تعد طبيعية 
إل�ى حد ما في ظل االنقس�امات الحادة، 
داخل المكون الواح�د، والتخندقات التي 
تعيشها المكونات العراقية، في المرحلة 

التي تلت االحتالل األمريكي عام 2003.

ولفت صب�اح إل�ى أن تزاي�د انضمام 
األكراد الش�يعة، الى تش�كيالت القتالية 
التابعة للحكومة المركزية، ومنها الحشد 
الش�عبي وغيره�ا، م�ن ش�أنه أن يعمق 
مس�احة االنقس�ام بين أبناء هذه الفئة، 
ومكونهم األصل�ي في إقليم كردس�تان 
الع�راق، خصوص�اً ف�ي ظ�ل حال�ة من 
الشحن، واحتماالت حدوث صدامات بين 
البيش�مركة  الش�يعية، وقوات  الفصائل 
الكردي�ة، التي ال يفض�ل العديد من أبناء 

هذا المكون االنخراط في صفوفها.
وكان القي�ادي ف�ي المك�ون الفيليي 
عام�ر رش�يد، أك�د ف�ي وقت س�ابق أن 
األكراد الفيليية تسابقوا على االستجابة 

لتلبية نداء المرجع الش�يعي األعلى علي 
السيستاني، وتطوعوا في صفوف قوات 
الحش�د الش�عبي، التي وجه بتش�كيلها، 
مش�دداً عل�ى أنهم س�يصبحون س�يوفا 

مشرعة بيد المرجعية.
وال توجد في العراق إلى اآلن إحصائية 
دقيق�ة، بأع�داد األك�راد الفيلي�ة الذي�ن 
يتوزعون في مناطق مدينة الصدر وباب 
الش�يخ في العاصم�ة بغ�داد، فضالً عن 
محافظة واس�ط في الجنوب والمناطق 
الكردي�ة من محافظة ديال�ى، باإلضافة 
إلى الموطن األم في إقليم كردس�تان في 
الش�مال ومدين�ة الس�ليمانية على وجه 

الخصوص.

»الفيلية« يفضلون احلشد الشعبي عىل »البيشمركة«
قائدهم: نحن سيوف بيد المرجعية.. واإلقليم منزعج.. ومحلل: أمر طبيعي

حتويل الشهر إىل 40 يوم يقابل بـ »السخرية«.. واحلكومة تربر
       المستقبل العراقي / نهاد فالح

تحاول الحكومة التملص والمراوغة, بش�ان 
ق�رار توزيع رواتب الموظفي�ن  كل 40 يوماً في 
ظ�ل توجهه�ا لتطبيقه عل�ى ارض الواقع خالل 
الفترة المقبل�ة, بينما هي متخوفة من ردة فعل 
ش�عبية قد تك�ون عواقبها وخيمة الس�يما وان 

»القرار« يمس شريحة واسعة من المجتمع.
ويعتم�د اكث�ر م�ن 4 ماليي�ن عراق�ي م�ن 
المؤسس�ات  عل�ى  المتوزعي�ن  الموظفي�ن 
الحكومية المختلفة على الراتب الش�هري, لس�د 
متطلبات المعيش�ة, حت�ى انها غي�ر كافية لهذا 
الغ�رض الصح�اب الدرج�ات الدني�ا في الس�لم 
الوظيفي, وهذا ما ينذر بكارثة انسانية في حال 

لو حصل اي تاخير بصرفها.
واثار الموضوع رئيس حكومة اقليم كردستان 
نيجرفان بارزاني بع�د زيارته االخيرة الى بغداد 
ولقائ�ه برئيس الحكومة حيدر العبادي, لكنه ما 
كشف عنه بارزاني  قوبل بالنفي واالستبعاد من 

بع�ض البرلمانيي�ن, في حين المح�ت الحكومة 
الى امكانية الذهاب باتجاه ال�40 يوما في حالة 

الضرورة القصوى لعدم توفر السيولة المالية.
وع�ن ال�رد الحكوم�ي, ق�ال مص�در مطل�ع 
ل�«المستقبل العراقي«, انه »محاولة المتصاص 
الزخم تحسبا لرد شعبي عنيف قد يقلب الطاولة 
فيما لو اصبح القرار س�اري المفعول«, مضيفا 
ب�ان »الحكوم�ة ماضي�ة بتطبيق الق�رار, لكنها 
متخوف�ة جدا, مما جعله�ا تتحدث عن الضرورة 

القصوى«.
ويدور لغط كبير ح�ول الخيارات المطروحة 
في حال لوت�م تطبيق الق�رار, فمواقع التواصل 
االجتماع�ي )فيس�بوك( تحدث�ت ع�ن عصي�ان 
مدني, بينما نشرت صورا لكتاب حكومي صادر 
من رئاس�ة الوزراء يقض�ي  بتوزيع الرواتب كل 

40 يوم.
وس�خر بعض المواطنين عبر )فيسبوك( من 
المسؤولين, بقولهم ان »العراق يمدد اشهر السنة 
لتصبح 40 يوما«, بينما ابدى اخرون امتعاضهم 

من  المردود النفس�ي واالقتص�ادي لهذا القرار 
كون اغلب الموظفين رواتبهم ال تكفي لسد رمق 
المعيش�ة  في حين  قالوا »هذا جزاء عدم صرف 

زيادة الرواتب التي اقرت سابقا«.
ويدخ�ل ه�ذا الق�رار ضم�ن اط�ار التقش�ف 
الحكوم�ي واالجراءات المتخذة لمواجهة االزمة 
االقتصادية التي يعانيها العراق نتيجة النخفاض 

اسعار النفط العالمية.
واك�د المتحدث باس�م مكتب رئي�س الوزراء 
حيدر العبادي س�عد الحديث�ي ان تأخير الرواتب 
عش�رة ايام اجراء احترازي لن يعم�ل به اال عند 
الضرورة القصوى وعدم توفر الس�يولة المالية، 
فيم�ا اش�ار ال�ى ان ذل�ك ل�ن يعمل ب�ه بصورة 

دورية.
وأض�اف الحديث�ي ان »الحكومة س�تلجأ الى 
تأخي�ر الروات�ب لمدة عش�ر ايام فق�ط في حال 
ع�دم توفر الس�يولة النقدي�ة«، مؤك�دا ان »هذا 
االج�راء ل�ن يطب�ق اال عند حصول ط�ارئ وفي 

حالة الضرورة القصوى«.

بدوره�ا, اعتبرت النائبة عالية نصيف، القرار 
داعي�ة  العام�ة،  الموازن�ة  لقان�ون  »مخال�ف« 
الحكومة ال�ى مراعاة مصلحة الش�عب العراقي 

وعدم المساس بذوي الدخول الواطئة.
لكن عض�و اللجن�ة المالية النيابية مس�عود 
حيدر أكد صدور كتاب رس�مي صادر عن االمانة 
العام�ة لمجلس الوزراء يتضم�ن قرارا للمجلس 
يقضي بتوزيع رواتب الموظفين متأخرة عشرة 
اي�ام«، مبينا أن »الق�رار تم اتخاذه في العاش�ر 
من ش�باط وموقع من الدكتور حامد احمد خلف 

االمين العام لمجلس الوزراء وكالة«.
القانوني�ة  اللجن�ة  ف�ي الغض�ون, وصف�ت 
النيابي�ة، الق�رار مب�«غي�ر القانون�ي«، مؤكدة 

رفض تطبيقه.
وقال�ت عض�و اللجن�ة ابتس�ام الهالل�ي، ان 
»الق�رار ال يمك�ن الموافق�ة عليه، النه س�يضر 
الطبق�ة الفقي�رة م�ن المجتم�ع«، مؤك�دة ان 
»اللجنة س�يكون لها موقفاً من هذا القرار اذا ما 

عرض على مجلس النواب«.

واش�ارت الى »ع�دم وجود ما يح�ق لمجلس 
ال�ى  الرج�وع  دون  ق�رارات  باص�دار  ال�وزراء 

البرلمان، باعتباره الممثل الشرعي للشعب«.
ويرى خب�راء اقتصاديون بان هذا القرار غير 
م�دروس وغي�ر اقتص�ادي، ف�ي ح�ال تطبيقه, 
واصفينه ب�«الحل الترقيع�ي لالزمة المالية في 
العراق. وف�ي حال تطبيقه, س�يحرم هذا القرار 
الموظ�ف م�ن تس�لم رواتب�ه لمدة ثالثة أش�هر 
متتالية من كل عام، كونه يختزل 10 أيام من كل 
ش�هر، ما يعني 120 يوما في السنة، وهي فترة 

تتخطى الثالثة أشهر حتى.
ويش�ير مختص�ون ال�ى ان معالج�ة األزمة 
المالية ف�ي العراق به�ذه الطريق�ة هي خطوة 
غير صحيحة وغي�ر موفقة، ألن موظفي الدولة 
اعتادوا على تسلم رواتبهم بشكل منتظم ولديهم 
التزام�ات مالي�ة ش�هرية باعتب�ار آن معظمهم 
يس�كنون باإليجار، مبينين أن هذه الخطوة من 
ش�أنها أن تحدث إرباكاً في الوض�ع االقتصادي 

وحتى االجتماعي.

نواب: القرار غير قانوني وسنرفضه
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 ف�ي وقت تواجه فيه الس�عودية تحديات 
تمويله�ا  بارت�دادات  متعل���ق�ة  داخلي�ة 
للجماع���ات اإلرهابية، حيث شهدت الفترة 
األخي�رة حملة اعتقاالت واس�عة طالت عدداً 
من العناصر الس�ابقين في تنظيم »القاعدة«، 
ناهي�ك عن ظهور ش�بكات مرتبط�ة بتنظيم 

»داعش« داخل المملكة النفطية.
وأث�ارت ش�هادة علني�ة لموس�وي، الذي 
يع�د أحد األعضاء الفاعلي�ن في فرق عمليات 
»القاعدة«، جدالً واس�عاً بشأن احتمال تورط 
شخصيات بارزة من العائلة المالكة السعودية 
في عمليات تمويل واسعة وأساسية للتنظيم 

المتشدد في التسعينيات.
التقارير بش�أن ه�ذه االتهامات ش�جعت 
البع�ض على إعادة إحياء أس�ئلة قديمة حول 
فرضي�ة دع�م الحكومة الس�عودية لهجمات 
كه�ذه  فرضي�ة  أن  م�ن  أيلول.وبالرغ�م   11
تش�كل قف�زة كبي�رة ف�ي االدع�اءات التي ال 
يمك�ن إثباته�ا، اال أن الضج�ة الت�ي أثي�رت 
ح�ول التموي�ل الس�عودي المحتم�ل لتنظيم 
»القاعدة« خ�ال الفترة التي س�بقت »غزوة 
نيويورك« يدعمها اتجاهان رئيسيان:االتجاه 
االول، مبن�ي على ش�هادة موس�وي الملقب 
ب� »الخاطف العش�رين«، وال�ذي يقضي اآلن 
عقوبة السجن لمدى الحياة في أحد السجون 
االتحادية األميركية ذات الحراس�ة المشددة، 
وهذه الشهادة دفعت الفرضية إلى المواجهة 
مجدداً.أما االتجاه الثاني، فيستند إلى اتهامات 
بالتمويل الس�عودي ل�� »القاع�دة« تضمنها 
تقرير للكونغرس بش�أن هجم�ات 11 أيلول، 

ولم يتم الكشف عنه حتى اآلن.
أن تك�ون الس�عودية، أو العائلة الحاكمة، 
ضالعة في هجوم على نيويورك وواش�نطن، 
ه�و أمر يصعب إثباته، كم�ا أنه غير منطقي، 
المملك�ة  ف�ي  الحاكم�ة  الطبق�ة  أن  حي�ث 
النفطي�ة ق�ررت منذ فت�رة طويل�ة مقايضة 
بالمظل�ة  الخارجي�ة  سياس�تها  اس�تقالية 
األمني�ة األميركية، نظراً إلى أنه�ا تحكم بلداً 
بمقدرات نفطية كبيرة، وال يمكنها أن تحمي 

نفسها من التهديدات الخارجية.
وأكثر من ذل�ك، فإن الحكام الس�عوديين 
يس�تثمرون بثق�ل كبي�ر ف�ي س�وق األوراق 
المالية في نيويورك، وهم تعرضوا لخس�ائر 
كبيرة في 12 أيلول عق�ب الهجمات، وفي ما 

بعد، بعدما فقدت هذه الس�وق نصف قيمتها 
بشكل مفاجئ.

وم�ن الممك�ن أن يك�ون الزعيم الس�ابق 
لتنظيم »القاعدة« أس�امة بن الدن قد استفاد 
من عمليات التمويل التي قدمتها له شخصيات 
س�عودية ف�ي الثمانينيات والتس�عينيات، إال 
أنه من المس�تبعد أن يكون هذا األمر مرتبطاً 
بمعرف�ة ه�ؤالء بأن�ه كان يخط�ط لض�رب 

الواليات المتحدة.
وكان�ت عملي�ات التموي�ل ه�ذه مرتبطة 
بش�كل مباش�ر بأفغانس�تان، وه�ي تش�كل 
اس�تمرارية للسياس�ات التي أطلقها الرئيس 
األميركي األس�بق رونالد ريغن، بعد وصوله 
ال�ى البي�ت االبيض ف�ي الع�ام 1981، عندما 
قام�ت إدارت�ه بال�رد عل�ى س�يطرة االتحاد 
الس�وفياتي على أفغانستان في العام 1978، 

وتدخل الجيش السوفياتي هناك.
وقت��ه�ا، قام�ت الوالي����ات المتح�دة 
بدع�م التنظيم�ات »الجهادي�ة الس�رية« في 
افغانس�تان، أو م�ا اصطل�ح عل�ى تس�ميته 
بجماع�ة »المجاه���دي�ن«. وغالبي�ة ه�ذه 
مجموع�ات  م�ن  تش�كيلها  ت�م  الجماع�ات 
الاج���ئي�ن األفغان في ش�مال باكس�تان، 
ولم يكونوا جم���يعاً من حاملي العق���يدة 
الدين���ي�ة في بداي�ة األم�ر، بالرغ���م من 
أن بعض��ه�م كان مت���طرف�اً أص���ولي�اً، 
عل�ى غ����رار اولئ����ك المنت��مي�ن ال�ى 
الج���ماع�ة التي ك����ان يتزعم���ها قلب 

الدي��ن حكم���تيار »حزب اإلسام«.
وتلقى حكمتيار حصة األسد من عملي�ات 
المركزي�ة  االس�تخبارات  وكال�ة  تموي�ل 
األميركية »سي آي إيه«، ألن مجموعته كانت 
األكث�ر شراس�ة وفعالية ف�ي القت�ال، ولكن 
جماع�ة أخرى نمت ف�ي الثمانينيات، وكانت 
تعرف باس�م »مكت�ب الخدم�ات«، وتتبع الى 

أسامة بن الدن وأيمن الظواهري.
ودفع�ت إدارة ريغن نحو تش�كيل جيوش 
خاصة، من أجل تحويل أفغانستان إلى فيتنام 
ثاني�ة ف�ي وجه االتح�اد الس�وفياتي، دافعة 
بالسعودية إلى إيجاد ممولين سّريين وحشد 
االس�تخبارات  وزارة  إن  متطوعين.ويق�ال 
الس�عودية، بالتع�اون م�ع واش�نطن عل�ى 
األرج�ح، اس�تدلت إل�ى عائلة ب�ن الدن، التي 
تمل�ك ملي�ارات ال�دوالرات، وقام�ت بتجنيد 

الشاب المتدين أسامة، الذي كان يملك مكانة 
اجتماعي�ة كبي�رة.وكان ب�ن الدن يمّول هذه 
العملي�ات في البداية، بما أنه كان رجاً بارزاً، 
ومن نخبة رجال األعمال )تعود جذور العائلة 
إل�ى اليم�ن ولكن�ه كان أحد أكب�ر المقاولين 
كمم�ول  نفس�ه  أثب�ت  وق�د  الس�عوديين(، 
ومحرض ناجح على »الجهاد« في المساجد، 

وفي المناسبات االجتماعية السعودية.
المتطوعون العرب الذين نجح بن الدن في 
تجنيدهم ودعمهم، نسقوا مع »المجاهدين« 
األفغان.وتزع�م ال�«س�ي آي إي�ه« انه لم يتم 
تدري�ب العرب أو تجهيزهم في معس�كراتها، 
ولك�ن م�ن المؤك�د أن تقني�ات القت�ال، من 
عمليات س�رية وأس�اليب ح�رب العصابات، 
الت�ي تلقنه�ا »المجاهدون« ذهبت مباش�رة 
إل�ى مقاتلي »مكت�ب الخدم�ات«، الذي أطلق 
علي�ه بن الدن ف�ي أواخ�ر الثمانينيات اس�م 
»القاعدة«.خرج الس�وفيات في العام 1988، 
تاركين خلفهم حكومة رجلهم القوي محمد 
نجيب الله الش�يوعية، التي ظلت صامدة أمام 

»المجاهدين« حت�ى العام 1992، حين دخلوا 
العاصمة كابول.العديد م�ن المقاتلين العرب 
ف�ي تنظيم »القاعدة« عادوا إل�ى بلدانهم بعد 

ذلك، إال أن جزءاً منهم بقي هناك.
وع�اد ب�ن الدن إلى الس�عودية ف�ي العام 
1989، ولكن�ه اختلف مع المل�ك فهد بن عبد 
العزي�ز، ال�ذي واف�ق ف�ي الع�ام 1990 على 
إدخال القوات الغربية إلى السعودية من أجل 

التحضير لحرب الخليج األولى.
وقطع بن الدن عاقت�ه بالعائلة الملكية، 
وتح�ول إل�ى »منش�ق« عنه�ا، ألن�ه جم�ع 
عصابت�ه القديمة، م�ن أجل القي�ام بالعملية 
عوضاً عن األميركيين، ولكن الملك فهد فضل 
قوات »المارين�ز« على متطوع�ي »القاعدة« 

المتطرفين »ذوي الثياب الرثة«.
نتيجة لذلك، هاجر بن الدن إلى الس�ودان، 
وتم تجريده من الجنس�ية السعودية. وتحت 
طردت�ه  وواش�نطن،  الري�اض  م�ن  ضغ�ط 
الخرط�وم ف�ي الع�ام 1995، ليع�ود أدراجه 
إل�ى أفغانس�تان، حي�ث كان هناك ع�دد من 

»المجاهدين« القدامى الذين بقوا على اتصال 
ب�ه، ولكنه�م ب�دأوا باالصطفاف إل�ى جانب 
الما عم�ر وحركة »طالب�ان« الجديدة، وهم 
قام�وا بتقديم بن الدن إلى األخير، لتجمعهما 
الدن  ب�ن  عميقة.أع�اد  وصداق�ة  ش�راكة 
تجميع »القاعدة« من عناصر ما كان يس�مى 
»اللواء 55« ف�ي »طالبان«، وكانوا من أفضل 
المقاتلي�ن، الذين اخ�ذوا يمدون س�يطرتهم 
تدريجياً في الش�طر الش�مالي الش�رقي من 
أفغانس�تان.ومما ال ش�ك في�ه أن عناصر في 
الس�عودية واإلمارات وباكستان قاموا بدعم 
»القاعدة« بشكل كبير، والتي تشكلت بعد كل 
ش�يء من »الل�واء 55«.وقصدت ه�ذه الدول 
من وراء عمليات التمويل تكريس أفغانستان 
كمي�دان تأثي�ر للكتلة »اإلس�امية الس�نية« 
ف�ي الخلي�ج وبحر الع�رب ضد إي�ران والهند 
والجمهورية الروسية الناشئة، ولم يكن أحد 
منه�م يعلم أن ب�ن الدن كان يخطط من أجل 
مهاجمة حليف��هم الرئي��س�ي، أي الواليات 
المتحدة، التي اعتمدوا عليها بش��كل ك���بير 

للح��فاظ على أمنه��م وأم��والهم.روايات 
الموسوي عن الغدر السعودي ليست مقنعة، 
ف�أي أحد ق�رأ ش�هادته يمكن�ه أن يمي�ز أنه 
»مضط�رب عقلياً«، وفي جميع األحوال، فإن 
أحد أهداف »القاعدة« من وراء الهجمات كان 
خلق خاف بين السعودية والواليات المتحدة 
م�ن أجل إزاحة آل س�عود، وهو م�ا يدل عليه 
اختي�ار ب�ن الدن للس�عوديين كق�وة ضاربة 
ف�ي هجمات 11 أيلول، أكثر م�ن الغالبية من 
المصريين واليمنيين وجنسيات عربية أخرى 
موجودة في التنظيم، وبعمله هذا كان يحاول 
أن يباع�د بين واش�نطن والرياض.وثمة قدر 
كبي�ر من الل�وم يجب أن يلقى عل�ى الواليات 
المتح�دة التي حركت عملي�ات »الجهاد« ضد 
الس�وفيات، وجعلت من »األصولية المعادية 
لإلمبريالي�ة« تقلي�داً س�يعود لينفج�ر عل�ى 
واش�نطن ال محال، باإلضافة إلى ما تواجهه 
الس�عودية والمصالح األميركية في الرياض 
اليوم، وه�و ما تدل عليه حادث�ة إطاق النار 

األخيرة على األميركيين في الرياض.

     بغداد / المستقبل العراقي

السعودية تواجه اهتامات 11 أيلول جمددا.. واألزمات الداخلية ختنق آل سعود
أعادت االتهامات الجديدة التي أطلقها سجين 

تنظيم »القاعدة« في الواليات المتحدة زكـــريا 

موسوي، مؤخرا، إحياء تساؤالت حول الدعم 

السعودي الرســمي لهجـــمات 11 أيلول العام 

2001 في نيويورك وواشنطن

كثي�رون ال يعلمون، وربم�ا ال يريدون 
أن يعلم�ون أن الظاميين والتكفيريين هم 
الذين قرعوا طب�ول الفتنة الطائفية، وهم 
الذين أوقدوا نيرانها التي ستحرق األخضر 
العواص�م  بع�روش  وتعص�ف  والياب�س، 
العربي�ة كله�ا بانفج�ار بركان�ي س�احق 
تتحك�م به تل أبيب، لتقلب عاليها س�افلها 
ف�ي الوق�ت ال�ذي ت�راه مناس�باً لتحقيق 
أهدافها االس�تراتيجية ف�ي فرض الهيمنة 

على المنطقة العربية برمتها.
لق�د ظهرت األفعى الداعش�ية أول مرة 
بلحيته�ا الطويل�ة في الش�ام، ثم كش�رت 
ع�ن أنيابها ف�ي الموصل، وألتف لس�انها 
على مس�اجد مع�ان والكرك ف�ي األردن. 
لكن حراش�فها ظلت متشبثة في أوكارها 
الخليجية والمصرية والتونس�ية والليبية، 
ثم تحرك ذيلها بحذر شديد في تلك الجحور 

المظلمة.

ليس�أل زعم�اء الع�رب أنفس�هم ع�ن 
أوج�ه الخ�اف واالختاف بي�ن الدواعش 
وبي�ن أئمة التكفي�ر والتط�رف والتعطيل 
والتس�فيه والتفس�يق، الذين يقبعون في 
ضواحي المدن العربية وأريافها، فبصرف 
النظر ع�ن العناوي�ن الكثي�رة المتظاهرة 
بالتدين الش�كلي، تجدهم كله�م على قلب 

واحد، وعقيدة واحدة، ومنهج واحد. 
اس�ألوهم ع�ن أرائهم ف�ي خافة )أبو 
بكر البغ�دادي( ؟. أس�ألوهم عن موقفهم 
من الش�ريعة ؟. اس�ألوهم ع�ن الحاكمية 
والحك�م بم�ا أن�زل الل�ه ؟. اس�ألوهم عن 
آرائهم الصريحة في المسيحيين واألقباط 
والش�يعة واأليزيديي�ن ؟. اس�ألوهم ه�ل 
يؤمن�ون بحري�ة الفك�ر أم ال ؟. م�ا رأيهم 
في حرية العقي�دة ؟، وما رأيهم في المرأة 
رون خصومهم عل�ى الطريقة  ؟. ه�ل يكفِّ
الداعش�ية أم ال ؟، ه�ل يتعارض�ون م�ع 

الدواعش أم ال ؟. ستكتش�فون في النهاية 
أنهم س�ائرون في النفق التكفيري المظلم 

الذي ظهرت منه أفاعي الدواعش. 
ال فرق أب�داً بين الدواع�ش وبين الذين 
يتظاهرون اليوم بنشر العقيدة الوسطية، 
الفقه�ي  االرتب�اط  يزعم�ون  الذي�ن  أو 
بالس�لف الصال�ح. وال ف�رق بينه�م وبين 
الذين يتصورون أن اإليمان يتجلى بارتداء 
الجلبي�ات القصي�رة، وأن الجه�اد يتعمق 
أق�وى  وأن  األفغاني�ة،  الس�راويل  بلب�س 
مامح ال�ورع والتق�وى تتجس�د بإظهار 

زبيبة الجبهة.
هؤالء كلهم دواعش مع س�بق اإلصرار 
والتنس�يق والتط�رف، لكنه�م يتحين�ون 
الفرص لانقضاض على العروش العربية 
ف�ي المواعيد التي قررته�ا حكومة العالم 
الخفي�ة، وس�يعيثون ف�ي األرض فس�اداً 
المنظم�ة،  الجريم�ة  نش�ر  طري�ق  ع�ن 

الم�وت،  صناع�ة  ف�ي  وسيتوس�عون 
ويتفانون في تسويق الفوضى إلى البلدان 
اإلس�امية األخ�رى، وسينش�رون الجهل 

والتخلف في األوساط كافة.
ب�ات م�ن المؤك�د أن الزعم�اء الع�رب 
يعلم�ون علم اليقي�ن أنهم يمرون بأس�وأ 
أن  ويعلم�ون  قلق�اً،  وأكثره�ا  أوقاته�م 
األفاعي التكفيرية تتكاثر اآلن باالنشطار. 
وترتب�ط مباش�رة بالمحاف�ل الماس�ونية 
وبمنظمة فرسان مالطا، ومنظمات الويكا 
والكاب�اال، ويتلقون منهم األرصدة المالية 
السخية، والدعم اللوجستي واالستخباري. 
ويعلم�ون أن ظهور أفع�ى الدواعش على 
الس�طح بات مرهون�اً بالتوقيتات الزمنية 
التي رسمها البريطاني المتصهين )برنارد 
لوي�س(، باعتب�اره أول م�ن ح�دد مواعيد 
التقس�يم  مش�اريع  بتنفي�ذ  المباش�رة 

والتفتيت والتجزئة.

الطام�ة الكبرى أن الزعماء العرب على 
علم مسبق بتحركات الفرنسي المتصهين 
)برن�ار هن�ري ليفي( ف�ي دياره�م، فقد 
ش�وهد مؤخراً في صفوف الدواعش على 
الجبهة السورية، لكنه صار يتنقل اآلن بين 
األوكار الخبيثة التي يقبع فيها أئمة السوء 

والرذيلة.
لقد تحدث الفيلسوف األمريكي )نعوم 
تشومسكي( كثيراً عن مخاطر المخططات 
الداعشية، التي صنعتها إسرائيل بالتعاون 
م�ع أمري�كا. لكنه ل�م يج�د األذن العربية 
الصاغية. خصوص�اً بعدما أصبح التطرف 

أفيون العرب.
أم�ا الطام�ة األكب�ر فه�ي عندما خرج 
علينا المركز اإلعامي في األزهر الشريف 
بفت�وى عجيب�ة. تمن�ح أفع�ى الدواع�ش 
المزيد من التم�دد والتمطط. يقول البيان: 
أن داعش ليس�ت كافرة وليس�ت مجرمة. 

ويتف�ق معظ�م مش�ايخ األزه�ر بقولهم: 
)أنه�م ال يس�تطيعون أن يحكم�وا عل�ى 
مؤم�ن بالكف�ر مهم�ا بلغت س�يئاته.  بل 
م�ن المقرر في أصول العقيدة اإلس�امية 
أن�ه ال يخ�رج العبد م�ن اإليم�ان إال بجحد 
ما أدخله في�ه، وهو الش�هادة بالوحدانية 
ونبوة سيدنا محمد صلى عليه وسلم، وأن 
الذنوب مهما بلغت ال يخرج ارتكابها العبد 

من اإلسام(. 
ختام�اً نقول: عليكم أن تتوقعوا ظهور 
آالف النس�خ م�ن ه�ذه األفاع�ي الس�ود، 
التي ترب�ت في أحضانك�م، وترعرعت في 
دياركم، وحظي�ت بالرعاية والعناية داخل 
مؤسس�اتكم الديني�ة واألمني�ة والثقافية 
والحربية. وأعلموا أن الكوارث الداعش�ية 
ف�ي طريقه�ا إليك�م. ب�ل بات�ت وش�يكة 

الوقوع. والت حين مندم.
والله يستر من الجايات.

    بغداد/ المستقبل العراقي

بع�د رف�ض مجل�س األم�ن الدولي 
بالتدخل  المطال�ب  الخليجي  المش�روع 
الدول�ي في اليمن تحت الفصل الس�ابع، 
واقتص�ار ق�راره على دع�واٍت إلى الحّل 
السياسي، دعت »اللجنة الثورية«، التابعة 
لجماع�ة »أنص�ار الل�ه«، دول مجل�س 
التعاون الخليجي إلى »مراجعة مواقفها 
تجاه الش�عب اليمني«. وبالتزامن مع ما 
بدا أنه انفراجة دولية على صعيد جهود 
حّل األزمة السياس�ية مع س�حب حزب 
»المؤتمر الش�عبي العام« اعتراضه على 
حّل البرلم�ان الذي نّص علي�ه »اإلعان 
الجن�وب تصعي�داً  الدس�توري«، ش�هد 
الفتاً يوم أمس، حيث اس�تولت »اللجان 
الش�عبية« الت�ي يديرها ش�قيق الرئيس 
المس�تقبل عبد ربه منصور هادي، على 

مب�اٍن حكومي�ة، في خط�وٍة تندرج في 
إطار استغال األزمة السياسية للتلويح 
باالنفصال.وف�ي نب�رٍة تتس�م بالهدوء، 
لعلها مرتبطة بموق�ع الحوثيين الجديد 
في إدارة الباد بعد »اإلعان الدستوري«، 
أب�دت »اللجنة الثورية« اس�تغرابها مما 
وصفت�ه ب�»المواق�ف الس�لبية« ل�دول 
الخليج، مضيفًة أن »ما صدر عن الثورة 
م�ن إجراءات ال تس�تهدف األش�قاء في 
مجلس التعاون الخليجي ال في الحال وال 
في المستقبل”.وحثت اللجنة، في بيان، 
مجلس األمن الدولي عل�ى احترام إرادة 
الش�عب اليمني وسيادته وعدم االستناد 
إلى المص�ادر المضللة، »واالنجرار وراء 
ق�وى إقليمية تس�عى جاهدة إل�ى إلغاء 
إرادة الش�عب اليمن�ي«. وفيم�ا ثمن�ت 
اللجن�ة »الموق�ف الروس�ي والصين�ي 
اإليجاب�ي ومواق�ف كل ال�دول المحب�ة 

الش�عوب«،  إلذالل  والرافض�ة  للس�ام 
قالت الجماع�ة، إن »المؤامرة الخارجية 
عل�ى الثورة المباركة تش�تد وتتعاظم«، 
ال�دول  بع�ض  »إغ�اق  أن  إل�ى  الفت�ًة 
لس�فاراتها، وتعلي�ق أعماله�ا، وإحراق 
وثائقها، مّثل إس�اءة من هذه الدول إلى 
العاقات الدبلوماسية، وما يحكمها من 
أعراف دولية«، في إش�ارٍة إلى الس�فارة 
األميركية.في المقلب اآلخر، أعلن حزب 
اليمن�ي لإلص�اح« )إخ�وان  »التجم�ع 
مسلمون(، تقديره لحرص دول التعاون 
الخليجي ومجلس األمن على أمن اليمن 
واستقراره. وأشار الحزب، في بياٍن، إلى 
الق�رار الصادر عن مجل�س األمن، الذي 
يدعو جميع األطراف السياس�ية اليمنية 
إلى تفعيل الحوار السياس�ي الذي ترعاه 
األم�م المتحدة بواس�طة ممث�ل األمين 
العام لألمم المتحدة جمال بن عمر، بغية 

الوص�ول إلى صيغ�ة توافقية »ترس�خ 
الشراكة في تحمل المسؤولية في الفترة 
االنتقالية«.وفي سياق مسار حّل األزمة 
السياس�ية في الباد الذي يراوح مكانه 
ف�ي ظل جمود المفاوض�ات بين القوى 
السياس�ية، ل�م ينعق�د مجل�س النواب 
اليمني ي�وم أمس، بعدم�ا دعت »أنصار 
الله« إلى اجتماعه بسبب مقاطعة الكتل 
البرلماني�ة. وقال�ت مص�ادر برلمانية، 
إن قرابة 30 ش�خصاً ه�م الذين حضروا 
الجمه�وري،  القص�ر  ف�ي  االجتم�اع 
مضيفي�ن أن إع�ان الكت�ل البرلماني�ة 
مقاطعة االجتماع أدى إلى ش�له.كذلك، 
أعل�ن ح�زب المؤتمر الش�عبي العام أنه 
س�حب اعتراضه على ح�ّل البرلمان، ما 
زاد م�ن ف�رص التوصل إل�ى توافق في 
اآلراء في محادثات يشارك فيها عدد من 
األحزاب في صنعاء لحّل األزمة الناجمة 

عن اس�تقالة الرئي�س والحكومة، التي 
تس�عى إلى تش�كيل حكومة جديدة.من 
جهٍة أخ�رى، وفي تصعي�ٍد جنوبي ينذر 
بتداعي�اٍت ال تخ�رج عن س�ياق التلويح 
باالنفصال عن الشمال، الذي بدأ رداً على 
الخطوات التي قام بها الحوثيون أخيراً، 
أعلن مقاتلون موالون لهادي، سيطرتهم 
على مباٍن حكومية في مدينة عدن، يوم 
أمس، بعد قتال اس�تمر خمس س�اعات 

مع قوات األمن. 
وقال�ت مص�ادر إن المقاتلي�ن ف�ي 
»اللج�ان الش�عبية« الت�ي يديرها ناصر 
منصور، ش�قيق ه�ادي، اس�تولوا على 
مب�اٍن عدة ف�ي المدين�ة، معلني�ن أنهم 
»انتزعوه�ا من قوات األم�ن المتحالفة 
محط�ة  بينه�ا  م�ن  الحوثيي�ن«،  م�ع 
الكهرب�اء الرئيس�ية ومق�ر المخابرات 

ومبنى تلفزيون عدن.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أفتى األزهر، أحد أكبر المؤسسات الدينية في مصر، بحرمة النظر إلى 
فيديوهات القتل والحرق والذبح التي يبثها تنظيم الدولة االس�امية، كما 
حّرم ترويجها ونش�رها، معتبرا أنها تظهر الدين اإلسامي بمظهر “كريه 
ة وس�ائل اإلعام  مش�ؤوم”.حيث أصدر األزهر بيان�ا بفتواها، داعيا كافَّ
إلى “عدم نش�ر فظائع الجرائ�م المنكرة التي يرتكبه�ا مجرمو اإلرهاب، 
له ذلك من إياٍم للمش�اعر اإلنس�انية” على ح�د تعبيره.واعتبر  لما يش�كِّ
األزه�ر أن النش�ر يحقق “تلبي�ة لأله�داف الخبيثة للقتلة م�ن محاوالت 
فاش�لة لكسر إرادة األمة وتقويض عزيمة أبنائها، وتحقيق دعاوى كاذبة 
ألعدائه�ا ف�ي ترس�يخ ثقاف�ة اإلس�اموفوبيا، وإظهار الدين اإلس�امي 
بمظهر كريه مشؤوم، واإلسام وكافة األديان بريئون من كل ذلك”.وأكد 
األزه�ر في فتواه “حرمة النظر إلى مثل هذه الفيديوهات المروعة، وعدم 
ج�واز ترويجها”.وتأتي فتوى األزهر بعد يومين على نش�ر تنظيم الدولة 
االس�امية لتس�جيل ُيظهر قيام عناص�ر على صلة به ف�ي ليبيا بقتل 21 
قبطيا مصريا كانوا مختطفين لديهم، وقد أدان األزهر بشدة العملية التي 

أعقبها رد عسكري مصري تمثل بسلسلة غارات في الداخل الليبي.

األزهر يفتي بـ »حتريم النظر«فصائل اليمن تتفق: ال تدخل لدول اخلليج يف شأننا
إىل فيديوهات »داعش« والرتويج هلا

رأسها يف املوصل وحراشفها يف عواصمكم
كاظم فنجان احلاممي

ً
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يرسن�ا دعوتكم لالش�راك باملناقصات أدناه الت�ي تتضمن تجهيز )املواد املذك�ورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حس�ابات املوازنة 
الجارية. واالطالع عىل املستمسكات املطلوبة يمكنكم زيارة موق��ع رشكتن��ا عىل االنرن��ت وعل�ى املوق��ع الخ��اص بالرشك��ة

)www.kimadia.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.moh.gov.iq( علما ان ثمن مس�تندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو 
)60,500( ستون الف وخمسمائة دينار غري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو )121,000( مائة وواحد وعرشين 
ال�ف دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرس�و علي�ه املناقصة اجور االعالن وعىل ان يتم تقديم وثائق االعم�ال املماثلة مع العرض اما 
التامينات االولية التي يجب ان تكون بنسبة 1% من قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من 
املرصف  اال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة او صك مصدق او كفالة مرصفية ضامنة او  سندات القرض التي تصدرها املصارف 
الحكومية علما ان طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن )CIP( او حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة 

بقبول أوطأ العطاءات.
  وعىل من سرس�و عليه املناقصة  رضورة تقديم التامينات القانونية )كفالة حس�ن االداء( البالغة 5% من قيمة االحالة وعىل ش�كل 
خطاب ضمان او كفالة مرصفية او صك مصدق او مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة 
موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفا علما ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني سيعقد الساعة العارشة صباحا 

يوم االربعاء 2015/3/4. 
مالحظ�ة/ يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل للدوام الرس�مي هو آخر موع�د لتقديم العطاء ويعترب موعد 

الغلق، ويكون اليوم التايل موعدا  فتح العطاء .

وزارة الصحة
اعــالنالرشكة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية

املدير العام
فقدان

فق�دت من�ي  الهوية 

الص�ادرة م�ن قس�م 

الجامعة التكنولوجية 

قسم هندسة السيطرة 

والنظم باسم )يوسف 

صباح كحل (عىل من 

يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن 
السيد )صدام حس�ني صيهود( 
الذي يطلب فيه تبديل االسم من 
)صدام( اىل )حس�ام( فمن لديه 
اعراض مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه 
املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
امل�ادة 21 من القان�ون االحوال 
املدني�ة رق�م 65 لس�نة 1972 

املعدل
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

فقدان

فق�دت  من�ي الهوية 

الصادرة من الجامعة 

التكنولوجية قس���م 

الكيمياوية  الهندس�ة 

فرع تكرير باسم) نورا 

ن�ور الدي�ن( عىل من 

يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من 
السيد )عمار جبار غانم( الذي 
يطل�ب في�ه تبدي�ل اللقب من 
)العطبي( اىل )املوسوي( فمن 
لديه اع�راض مراجع�ة هذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
ع�رشة ايام وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر هذه املديري�ة يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن 
القان�ون االح�وال املدنية رقم 

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

فقدان

فق���دت الهوي����ة 

الصادرة من الجامعة 

التكنولوجية قس���م 

السيطرة والنظ����م 

باس���م )مصطف�ى 

محمد حسن( عىل من 

يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.

قرار الحكم غيابيا
محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية: 1275 / 2014 
تاريخ القرار: 29 / 12 / 2014 

تش�كلت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة يوم االثنني املصادف 29 / 12 
/ 2014 برئاس�ة عميد الرشط�ة الحقوقي نزار دمري هاش�م وعضوية كل 
م�ن العميد الحقوقي خضري عويف هالل والعمي�د الحقوقي جرب عتيوي معلة 

واصدرت باسم الشعب حكمها االتي:-
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باسم الشعب عىل املدان الغائب 

)الرشطي ميثم حميد صالح حبيب( غيابيا بما ييل:-
1- بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008 بدالل�ة املادت�ني 61/ اوال و 69/ اوال م�ن ق.أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 

لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 13/ 5/ 2008 ولحد االن.
2- اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم 
الص�ادر من حقه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

. 2008
3- ال�زام املواطنني االخبار ع�ن محل اختفاء املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
4- حج�ز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ رابعا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
5- اخراج�ة م�ن الخدم�ة اس�تنادا للم�ادة 42/ ثاني�ا ق.ع.د رقم 14 لس�نة 

.2008
6- تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب ماجد ه�ادي جخيم  مبلغ قدره 

عرشون الف دينار ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام امل�ادة 62/ اوال من ق.أ.د 

قابال لالعراض وافهم لعنا يف  /  / 2014 م

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد 
)عب�د الرس�ول ب�دن جعباوي( 
ال�ذي يطلب في�ه تبدي�ل اللقب 
من )بني س�اله( اىل )الخزعيل( 
فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وف�ق 
اح�كام امل�ادة 21 م�ن القانون 
االح�وال املدني�ة رقم 65 لس�نة 

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

اعالن

بناء عىل الطلب املقدم من السيد 

)حافظ جبار غانم( الذي يطلب 

فيه تبدي�ل اللقب من )العطبي( 

اىل )املوسوي( فمن لديه اعراض 

مراجعة هذه املديرية خالل مدة 

ايام وبعكس�ه  اقصاها ع�رشة 

س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف 

الطلب وفق احكام املادة 21 من 

القان�ون االحوال املدنية رقم 65 

لسنة 1972 املعدل

اللواء تحسني عبد الرزاق فليح

مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد 
)عبد الصمد بدن جعباوي( الذي 
يطلب فيه تبديل اللقب من )بني 
س�اله( اىل )الخزعيل( فمن لديه 
اعراض مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه 
املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
امل�ادة 21 من القان�ون االحوال 
املدني�ة رق�م 65 لس�نة 1972 

املعدل
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من 
الس�يد )عمر فارس عبد( الذي 
يطل�ب في�ه تبديل االس�م من 
)عم�ر( اىل )عم�ار( فمن لديه 
اعراض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها س�بعة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديري�ة يف الطلب وفق احكام 
امل�ادة 14 من قان�ون االحوال 
املدني�ة رق�م 65 لس�نة 1972 

املعدل
اللواء تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

فقدان
فقد مني  كتاب رشكة 
املرقم  الجن�وب  نفط 
72177 يف 18 / 10 / 
2014 وصحة الصدور 
املرقم�ة 77563 يف 9 
/ 11 / 2014 بأس�م 
)رشكة شل( عىل من 
يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان

فق�دت  من�ي هوية 

الطال�ب )حس���ن 

يحي���ى محم��د (

الص�ادرة من الكلية 

التقني�ة االداري���ة 

م�ن  ع�ىل  الب�رصة 

يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فق�دت من�ي  هوي�ة 
املوظ�ف )تحس���ني 
عب�د الحس�ني جابر( 
الص�ادرة  الوزاري�ة 
م�ن وزارة الكهرب�اء 
العام�ة  الرشك�ة   –
الب�رصة  لش�بكات 
ع�ىل من يعث�ر عليها 
جه�ة  اىل  تس�ليمها 

االصدار.

فقدان
فقدت من�ي رخص 
التج��وال املرقم��ة 
1965 الص����ادرة 
املنطقة  كم�رك  من 
الجنوبي��ة بأس��م 
)رشكة س�يت��وك( 
عىل م�ن يعثر عليها 
اىل جه�ة  تس�ليمها 

االصدار.



الوزارة وقعت اتفاقية لتطوير النقل البري مع الجانب االيراني
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الزبيدي يبحث مد سكك حديد مع طهران وانشاء جرس متطور عىل شط العرب
    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاهة عن تش�كيلها لجنة مش�تركة مع مكتب 
المفت�ش الع�ام الخ�اص بمتابعة اح�وال النازحين إل�ى محافظة 
كربالء .وذك�ر بيان للهيئة, ان”اللجنة المش�تركة اجرت سلس�لة 
زي�ارات ميداني�ة للدوائ�ر ذات العالق�ة بمتابعة أح�وال النازحين 
إل�ى المحافظ�ة بغية الوق�وف على مس�توى الخدم�ات المقدمة 
واالحتياجات المطلوبة من قبل هذه الشريحة”.بدوره, أشاد مدير 
فرع وزارة الهجرة والمهجرين في المحافظة قيس حس�ن علوان 
بال�دور الذي يضطلع به مكتب تحقيق الهيئة الس�يما في مس�الة 
إغاثة النازحين ومتابعة احتياجاتهم وتيس�ير وصول المساعدات 
اليهم” ، مثمناً “ دور اللجنة المشكلة مابين الهيئة ومكتب مفتش 
ع�ام الوزارة والت�ي كان لها ال�دور االيجابي بمس�اعدة النازحين 
إل�ى المحافظ�ة “.عل�ى صعي�د متص�ل, انض�م مس�ؤولو مكتب 
تحقي�ق الهيئة بالمحافظة الى البرلمانين والمس�ؤولين المحليين 
المشاركين في الندوة الموس�ومة )مؤتمر الوثائق القياسية نحو 
مستقبل أفضل( المنظمة من قبل ديوان المحافظة وبرعاية وزارة 
التخطي�ط والت�ي تخل�ل منهاجها الق�اء كلمات لمحاف�ظ كربالء 
وممثل وزارة التخطيط فضالً عن ش�رح لماهية الوثائق القياسية 
القطاعي�ة التخصصي�ة التي أص�درت وزارة التخطي�ط 19 وثيقة 

منها.

       النجف/المستقبل العراقي 
أعلنت مديرية ش�رطة النجف، امس الثالثاء، عن اعتقال أربعة 
أش�خاص يش�كلون عصابة لس�رقة الدور والمح�ال التجارية في 
المحافظة.وقال المتحدث باس�م ش�رطة النج�ف الرائد الحقوقي 
مقداد الموس�وي، إن “ق�وة أمنية تابعة لمكافح�ة إجرام النجف، 
ألقت القبض، على أربعة أشخاص يشكلون عصابة لسرقة المحال 
التجارية واألس�واق والدور والصيدليات”.وأضاف الموس�وي، أن 
“هؤالء األشخاص اعتقلوا بالجرم المشهود أثناء تنفيذهم جريمة 
س�رقة في اح�د األحياء الس�كنية في النجف وضبط�ت بحوزتهم 
المواد المسروقة”، مبينا أن “أنهم اعترفوا في التحقيقات األولية 
بقيامها بالعديد من الس�رقات ف�ي المحافظة”.يذكر أن محافظة 
النجف تتمتع باس�تقرار امني ملحوظ ومن النادر ما تشهد أحداثا 
أمني�ة عكس بقي�ة المحافظ�ات العراقية، إال أن األجه�زة األمنية 
تعلن بين الحين واألخر عن اعتقال مطلوبين ومشتبه بهم بقضايا 

مختلفة.

       بغداد/المستقبل العراقي
طال�ب مجلس محافظة بغداد، بضرورة حص�ر اراضي الدولة العراقية 
بهيئات استثمار المحافظات.وقالت رئيسة اللجنة االقتصادية في المجلس 
نوال االعرجي ، ان “اكثر ما يواجه المس�تثمرين من مصاعب وعراقيل هو 
ع�دم تخصيص االرض او تاخير منحها، مما يعطل عجلة االس�تثمار الذي 
بانت تأثيراته على الس�طح”، مش�يرة الى ان “هن�اك المئات من االجازات 
االس�تثمارية الممنوح�ة لكنه�ا غي�ر مفعلة عل�ى االرض، وعن�د التحقق 
عن س�بب تاخيرها نج�د ان اكثر من 90بالمئة منها س�ببه عدم تخصيص 
االرض”.واضاف�ت ان “هناك وزارات ودوائر التزال تحتفظ باراضيها على 
الرغ�م من عدم حاجتها لها، او تعطلها ألس�باب واهية وغير مقنعة، وكل 
ذلك اثر بشكل او بآخر على ملف االستثمار في العاصمة”.واكدت االعرجي 
ان “الحل االنجع لهذه المش�كلة هو حصر االراض�ي التابعة لتلك الوزارات 
والدوائر والتي لم تستخدم من قبلها بيد هيئات االستثمار في المحافظات 

وجعلها تحت اشرافها، التي ستقرر بدورها منح االراضي للمستثمرين”.

النزاهة تشكل جلنة ملتابعة اوضاع 
النازحني يف كربالء 

اعتقال عصابة لرسقة الدور 
واملحال التجارية يف النجف

جملس بغداد يطالب حرص 
ارايض الدول هبيئات االستثامر 

    بغداد/المستقبل العراقي
 

بحث وزي�ر النقل المهن�دس باقر 
الزبي�دي مع وزير الطرق وبناء المدن 
ف�ي الجمهورية االس�المية االيرانية 
د.عب�اس آخون�دي والوف�د المراف�ق 
ل�ه متابعة م�ا تم االتف�اق عليه خالل 
الزيارة االخيرة للزبيدي إليران ، حيث 
تم توقي�ع مذكرة تفاهم بي�ن العراق 
االيراني�ة  االس�المية  والجمهوري�ة 
حول النقل البري بين البلدين الجارين 
المسلمين لنقل البضائع والمسافرين

ونق�ل بي�ان لل�وزارة النق�ل, عن 
الزبي�دي تاكيده, بأنه”وق�ع مذكرات 
تفاه�م ح�ول تطوي�ر العالق�ة بي�ن 
الوزارتين في مجال النقل على هامش 
زيارة الس�يد نائب رئيس الجمهورية 

االسالمية االيرانية للعراق”.
وت�م االتف�اق عل�ى عقد لق�اءات 
مشتركة بين الوفدين لبحث موضوع 
تطوير الموانئ وتنظيف ش�ط العرب 
من الغوارق لتأهيله الستقبال البواخر 

والسفن وتنشيط المالحة فيه.
كما ت�م “بحث موضوع مد س�كة 
ف�ي  االيراني�ة  الح�دود  م�ن  حدي�د 
الشالمجة الى محافظة البصرة بطول 
32,5 كيلومترا, وانشاء جسر متطور 
على شط العرب تكفل الجانب االيراني 
بإنش�اءه وفق احدث التصاميم والذي 
يسمح بالمالحة في شط العرب بكلفة 
يتحمله�ا الجان�ب االيران�ي تصل الى 
40 ملي�ون دوالر بينم�ا يقوم الجانب 

العراقي بتحمل تكاليف فتحه الجس�ر 
والبالغة 9 مليون دوالر وإيصال سكة 
الحدي�د ال�ى محافظة البص�رة حيث 

س�تربط هذه الس�كة الع�راق بإيران 
وال�دول المجاورة”.واش�اد الزبي�دي 
بموضوع فت�ح االجواء االيرانية امام 

الطائرات المدنية العراقية للمرور عبر 
االج�واء االيرانية الى الدول المجاورة 
والتي تصل الى س�تة دول حيث كانت 

االجواء االيرانية مغلقة طيلة 34 عام 
وهذا دلي�ل ايجابي على متانة العالقة 

االخوية بين البلدين الجارين”.

اجلمعيات الفالحية تقدم مقرتحًا لزيادة 
الرضائب عىل الفواكه واخلرض املستوردة 

    بغداد/المستقبل العراقي

اكد اتحاد الجمعيات الفالحية، امس الثالثاء، 
ان�ه ق�دم مقترح�ا للجن�ة االقتصادي�ة النيابية 
بفرض ضرائب بنسبة 40بالمئة على الخضروات 
والفواكه المس�توردة وتحويلها مباش�رة لدعم 
الفالحي�ن، مبين�ا ان اله�دف من ذل�ك هو خلق 
منافسة بين المنتجين المحلي والمستورد.وقال 
رئيس اتحاد الجمعيات الفالحية حسن التميمي 
، إن “االتحاد قدم مقترحا للجنة االقتصادية في 
مجلس النواب بفرض ضرائب بنس�بة 40بالمئة 
على اس�تيراد المنتوج�ات الزراعي�ة وتحويلها 

الى دعم الفالحين”، مش�يرا 
ال�ى ان�ه “ف�ي ح�ال تطبيق 
هذا االقت�راح فانه س�يخلق 
المنتجي�ن  بي�ن  تنافس�ا 
والمس�تورد”. المحل�ي 

واض�اف التميم�ي أن “دعم 
الحكومة في الوقت الحاضر 
ان  ي�كاد  المحل�ي  للمنت�ج 
يكون معدوما”، مش�يرا الى 
ان “الفالحي�ن يلج�أون الى 

السوق السوداء لشراء احتياجاتهم من االسمدة 
ووقود اآلالت الزراعية والبذور باسعار مرتفعة، 
وبالتالي تؤثر على ارتفاع اسعار السلع مقارنة 
بالمستورد”.وطالب عضو لجنة الزراعة والمياه 
النيابية عبد الهادي الخير الله، وزارتي الداخلية 
والزراع�ة بإغ�الق المناف�ذ الحدودي�ة، مؤك�دا 
عل�ى أهمية دعم المنت�ج المحلي، فيما لفت الى 
ض�رورة تفعيل القط�اع الزراع�ي العراقي.كما 
طال�ب اتحاد جمعي�ة الفالحي�ن العراقيين، في 
) 19 تش�رين الثاني 2014( الحكومة بتش�ريع 
قوانين لحماية المنتج، ورفع القرارات المركزية 

التي تتبعها وزارة الزراعة.

     بغداد/المستقبل العراقي

اعلنت امانة بغ�داد عن زيادة 
الطاق�ة االنتاجي�ة لمعامل انتاج 
االس�فلت التابع�ة لها ال�ى نحو 
)14( الف طن لزيادة المساحات 
التي يتم اكس�اؤها من الشوارع 

والمحالت السكنية .
العالق�ات  مديري�ة  وذك�رت 
واالع�الم ف�ي بي�ان صحفي, ان 
“ دائ�رة المش�اريع تمكن�ت من 
زيادة القدرات االنتاجية لمعامل 
انت�اج االس�فلت التابع�ة لها في 
جانبي الكرخ والرصافة الى اكثر 
من )14( الف طن اسبوعياً توزع 
عل�ى القواط�ع البلدي�ة االربعة 

عشر وبحسب حاجة كل منها”.
واضاف�ت ان “ه�ذه الزي�ادة 
ستس�هم ف�ي زيادة المس�احات 
التي يتم اكس�اؤها من الشوارع 
الس�كنية  والمح�الت  واالزق�ة 

وصيانة الطرق المتضررة بهدف 
االرتقاء بواقع قطاع الطرق وفك 

االختناقات المرورية
اش�ارت ال�ى ان “ انت�اج هذه 
بالزي�ادة  سيس�تمر  المعام�ل 
وتحقيق االكتفاء الذاتي تماش�ياً 
الت�ي  الجدي�دة  السياس�ة  م�ع 

لتنمي�ة  بغ�داد  امان�ة  اطلقته�ا 
المالي�ة  موارده�ا  وتعظي�م 
انطالقاً م�ن البرنامج الحكومي 
واالوض�اع االقتصادي�ة الراهنة 
وتذبذب االسعار وتقليل االعتماد 
تق�وم  الت�ي  الش�ركات  عل�ى 

بعمليات اإلكساء”.

امانة بغداد تعلن زيادة الطاقة االنتاجية
ملعامل االسفلت

     بغداد/المستقبل العراقي

ام�س  الكهرب�اء،  وزارة  اعلن�ت 
الثالثاء، ع�ن تجديد عقدها مع الطاقة 

االيرانية الستيراد 1200 ميغاواط..
لوزي�ر  االعالم�ي  المكت�ب  وق�ال 
الكهرباء في بيان صحفي، ان “الوزارة 
الطاق�ة  وزارة  م�ع  عقده�ا  ج�ددت 
االيراني�ة الس�تيراد الكهرب�اء بطاقة 

1200 ميغا واط” .
وأض�اف المكت�ب ان “العق�د جدد 

لمدة عام واحد”.
ويس�تورد الع�راق حالي�ا الطاق�ة 
الكهربائي�ة م�ن إي�ران بواق�ع 1000 
ميغ�اواط عبر اربع خط�وط هي خط 
كرمنشاه - ديالى وخط سربيل زهاب 
- خانقي�ن وخ�ط عب�دان - البص�رة، 
وخ�ط كرخ�ة - عم�ارة وتغ�ذى هذه 
كهرب�اء  خط�وط  عب�ر  المحافظ�ات 
 100 ع�ن  فض�ال  العال�ي،  الضغ�ط 

ميغاواط من تركيا.
يذك�ر أن الع�راق يعان�ي نقصاً في 
الطاق�ة الكهربائي�ة من�ذ بداية س�نة 
تقني�ن  س�اعات  وازدادت   ،1990
التيار الكهربائي بع�د 2003 في بغداد 
الكثي�ر  ق�دم  بس�بب  والمحافظ�ات، 
من المحط�ات باإلضافة إل�ى عمليات 
التخري�ب التي تعرضت لها المنش�آت 
خالل السنوات الخمس الماضية، حيث 
ازدادت س�اعات انقطاع الكهرباء عن 
المواطني�ن. إلى نحو عش�رين س�اعة 
ف�ي اليوم الواح�د، ما زاد م�ن اعتماد 
األهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.

     السليمانية/المستقبل العراقي

أعلن�ت غرف�ة التج�ارة والصناعة 
ف�ي الس�ليمانية، ع�ن غل�ق 90بالمئة 
الس�ليمانية،  محافظ�ة  معام�ل  م�ن 
لعدم تقدي�م حكومة إقليم كردس�تان 
ال�ى  لفت�ت  وفيم�ا  له�ا،  مس�اعدات 
انخف�اض أس�عار البضائ�ع المحلي�ة 
بسبب االستيراد، أكدت موافقة وزارة 
الصناعة والتجارة في حكومة إالقليم 
عل�ى مقت�رح الفتت�اح قس�م لحماية 

المنتج المحلي.
وقال مدير غرفة التجارة والصناعة 
في الس�ليمانية س�يروان محم�د ، إن 
“حكوم�ة إقلي�م كردس�تان ل�م تقدم 
أية مس�اعدة للمعامل في السليمانية، 
كم�ا فتحت كل حدودها أمام اس�تيراد 
مختلف أنواع البضائع الخارجية، وهو 
م�ا أدى إل�ى انخفاض أس�عار الس�لع 
المحلية”، مبيناً أن “ هذا األمر أدى الى 
اغ�الق  قرابة ال�90بالمئة من المعامل 

في السليمانية”.
وأضاف محم�د أن “ غرفة التجارة 
قدم�ت  الس�ليمانية  ف�ي  والصناع�ة 
مقترحاً لوزارة الصناعة والتجارة في 
حكوم�ة إقليم كردس�تان ب�أن تفتتح 
قس�ماً باس�م قس�م حماي�ة المنت�ج 
المحل�ي، وقد قرروا ذل�ك بالفعل ويتم 
العمل على تحقيقه”.يشار إلى أن هناك 
ثالث�ة آالف و765 معم�اًل ف�ي محيط 
الس�ليمانية، بينه�ا أل�ف و298 معمالً 
كبيراً، و735 معمالً صغيراً، والبقية ال 

تتعدى كونها مشاريع صناعية.

الكهرباء جتدد عقدها 
مع الطاقة االيرانية 

السترياد 1200 ميغاواط

معامل السليامنية تغلق 
أبواهبا جراء غياب 

الدعم واالسترياد
     بغداد/المستقبل العراقي

ع�د مجلس األعمال الوطني العراقي، امس 
الثالث�اء، أن تخصي�ص األراض�ي والروتين ما 
ي�زاالن يعيق�ان حركة االس�تثمار ف�ي البالد، 
مقترح�اً تأس�يس “مصرف ألراض�ي الدولة” 
الرس�مية وع�رض  الجه�ات  أم�الك  لتحدي�د 
الفائ�ض منها لالس�تثمار لتفعي�ل ذلك الملف 
وتس�هيل عملية جذب المس�تثمرين األجانب.

وق�ال رئي�س المجل�س كري�م الش�مري، إن 

“تخصي�ص األرض م�ن  أب�رز المش�اكل التي 
تواجه المستثمر س�واء كان عراقياً أم أجنبياً، 
على الرغم من التسهيالت التي تقدمها هيئات 
االس�تثمار المحلية والوطنية”، مشيراً إلى أن 
“الروتي�ن م�ا يزال يش�كل عقب�ة كأداء بوجه 
االستثمار بسبب تمس�ك بعض وزارات الدولة 
بأراضيه�ا على الرغ�م من ع�دم حاجتها لها، 
فضالً عن المخاطبات الرس�مية التي تستغرق 
عدة شهور”.ورأى الشمري، أن “الحل األفضل 
ف�ي المرحلة الحالية يتمثل بتأس�يس مصرف 

ألراض�ي الدول�ة، يتولى مهمة حص�ر األمالك 
التابع�ة لل�وزارات والجه�ات الرس�مية وفرز 
الفائض منه�ا عن الحاجة”، مقترحاً أن تكون 
“عائدي�ة ذلك المصرف إلى هيئات االس�تثمار 
في عموم محافظ�ات العراق”.وأضاف رئيس 
مجل�س األعم�ال الوطن�ي العراق�ي، أن ذل�ك 
“المص�رف سيس�هم في ح�ال إق�راره، بدور 
كبي�ر جداً ف�ي تحريك ملف االس�تثمار وجذب 
المس�تثمرين األجانب للعراق لتنفيذ مشاريع 
مختلفة بعيداً عن الروتي�ن المقيت”، مبيناً أن 

“هيئات االستثمار ستعرف حينها رصيدها من 
األراضي وتطلق الموافقات على المشاريع على 
وفقها”.وكانت هيئة المستشارين في مجلس 
ال�وزراء العراقي أعلنت، في )ال�31 من كانون 
الثان�ي 2015(، ع�ن إطالقه�ا االس�تراتيجية 
الوطنية لتطوير ورعاية القطاع الخاص، وفي 
حين أك�دت أن االس�تراتيجية تتضم�ن تنويع 
مصادر الدخل وتهيئة بيئة اس�تثمارية جاذبة 
للمس�تثمرين والقط�اع الخ�اص، بين�ت أنها 
ستس�هم في ابتعاد الدولة تدريجياً عن رعاية 

     بغداد/المستقبل العراقي

ف�ي  الصناع�ة  لجن�ة  أعلن�ت 
مجل�س محافظ�ة البص�رة، امس 
بتنفيذ مشروع  المباشرة  الثالثاء، 
يقض�ي بانش�اء معم�ل متكام�ل 
النتاج ملح الطع�ام المدعم باليود 
والملح الصناع�ي، مبينة ان كلفة 
ملي�ارات   10 بلغ�ت  المش�روع 
دينار ت�م تخصيصها م�ن موازنة 
لجن�ة  رئي�س  المحافظة.وقال�ت 
الصناع�ة بالمجل�س أن�وار مدل�ل 
شبر, إن “مشروع بناء معمل كبير 
وحديث النتاج ملح الطعام المدعم 
بالي�ود والملح الصناعي دخل حيز 
التنفيذ”، مبينة أن “المشروع تتولى 
تنفيذه ش�ركة من القطاع الخاص 
بتموي�ل من موازن�ة المحافظة”.

واضافت شبر ان “كلفة المشروع 
تبل�غ نح�و 10 ملي�ارات دين�ار”، 
مش�يرة الى ان “المعمل الذي يقع 
ف�ي منطق�ة بي�ن مدين�ة البصرة 
ومركز قض�اء الزبير م�ن المقرر 
أن ينتج بعد انجازه بمعدل 30 ألف 

ط�ن س�نوياً”.وتابعت أن “مملحة 
البصرة التي تمتد على مساحة 35 
كم ويفترض أن تنت�ج مليون طن 
سنوياً سوف تتولى تجهيز المعمل 
عند انجازه وتشغيله بالملح الخام 
مملح�ة  أن  )المتحجر(”.يذك�ر 
البصرة التابعة الى الشركة العامة 
للمس�ح الجيولوج�ي والتعدين تم 
إنش�اؤها ع�ام 1979 ف�ي قض�اء 

الفاو الس�احلي من قبل ش�ركتين 
إيطالية ويابانية بهدف انتاج مادة 
كلوري�د الصوديوم التي تس�تخدم 
ف�ي صناع�ة )البتروكيمياويات(، 
وخ�الل الحرب العراقي�ة اإليرانية 
منش�آت  تعرضت   )1980-1988(
المملح�ة ال�ى الدم�ار، وف�ي عام 
1990 ت�م إنش�اء مملح�ة بديل�ة 
لترس�يب  أح�واض  أربع�ة  تض�م 

األم�الح باالعتماد على مياه البحر 
القادمة من الخليج، إال أن المملحة 
تعرض�ت ال�ى النه�ب والتخري�ب 
الع�ام  2003، وأواخ�ر  ف�ي ع�ام 
تأهيلها  أنجز مش�روع  المنص�رم 
لغرض االس�تفادة من انتاجها في 
تنفيذ مش�اريع نفطي�ة، وتضمن 
المشروع إعادة شق قناة بطول 16 
كم لنق�ل مياه البح�ر الى أحواض 

المملح�ة، فيما يعد مش�روع بناء 
معمل النت�اج الملح مكمالً لوجود 
معظ�م  وأن  خاص�ة  المملح�ة، 
أن�واع مل�ح الطع�ام المتوفرة في 
األس�واق المحلية يتم اس�تيرادها 
م�ن دول الج�وار بالرغم من وفرة 
الملح الخام ف�ي المحافظة، وهو 
يترك�ز في قضاء الفاو المطل على 
الخليج.يش�ار الى البصرة تش�تهر 
تأريخياً بوفرة الملح الخام، وذكر 
قنصل روس�يا القيصرية الكسندر 
أداموف في كتاب�ه )والية البصرة 
ف�ي ماضيها وحاضره�ا( الصادر 
في س�انت بطرسبورغ عام 1912 
أن “المل�ح يع�د من أه�م الثروات 
الطبيعي�ة في البص�رة، فاألراضي 
السبخة تنتشر في كل مكان، حيث 
المج�اري المائية وم�ا تكونه من 
تجمعات مائية صغير وكبيرة تفرز 
حتم�اً تحت تأثير أش�عة الش�مس 
ملح�اً من مختل�ف األن�واع ابتداء 
م�ن الجي�د ف�ي بياض�ه ونوعيته 
وانته�اء بغير الصالح لالس�تخدام 

في الطعام”.

جملس األعامل الوطني يدعو لتحريك ملف االستثامر وختليصه من العقبات

البرصة تعلن املبارشة بانشاء معمل للملح بكلفة 10 مليارات دينار
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العالقة األمريكية - "اإلرسائيلية" لم تمر يف كل تاريخها 
بمرحل�ة "األزم�ة" ول�ن تمر! ه�ذه إح�دى املرتكزات 
الرئيس�ية يف التحالف االس�راتيجي ب�ني الطرفني . إن 
ورقة الضمانات االس�راتيجية األمريكي�ة للكيان عام 
2004 تؤك�د ذلك، كما أن تاري�خ العالقة بني الطرفني، 
يسابق مرشحي الرئاسة والرؤساء األمريكيني الفائزين 
يف كس�ب الرضا الصهيوني واللوبي املمثل له يف أمريكا 
. مناسبة الحديث إرصار رئيس وزراء الكيان عىل إلقاء 
خطابه املزمع يف الكونغرس . أوباما احتجاجاً عىل عدم 
استشارته سوف لن يستقبل نتنياهو وكذلك نائبه جو 
بايدن! يدرك زعيم الليك�ود، أن أوباما عاجز عن الفعل 
ألنه يم�ر يف مرحلة "البّطة العرجاء" املمّيزة للرؤس�اء 
األمريكيني يف نهاية املرحلة الثانية من فراتهم الرئاسية 
فيمارس ابتزازهم . نتنياهو ال يتميز بعنجهيته وصلفه 
وجرائم�ه، وانتهازيت�ه السياس�ية وكذب�ه وافراءاته 
عىل التاريخ والحقائق فحس�ب، بل بوقاحته الش�ديدة 
أيض�ا! هذا أّقل ما يوصف به . . يريد وبوقاحة ش�ديدة 
إلق�اء الخطاب يف الكونغ�رس يف منتصف مارس/ آذار 
املقب�ل، بن�اء عىل دع�وة املتصهين�ني الذين ل�م ُيعلموا 
رأس ه�رم إدارته�م برغبتهم كما جرت الع�ادة، وأخذ 
موافقته ع�ىل اإلجراء! .يذك�ر أن زي�ارة نتنياهو تأتي 
يف ظ�ل احت�دام املواجهة ب�ني أوبام�ا والجمهوريني . . 
فاألول ال يريد فرض عقوبات جديدة عىل إيران )وأعلن 
رصاحة أنه س�يمارس حق الفيت�و الرئايس إذا ما اتخذ 
الكونغرس قراراً بفرض العقوبات( بينما الجمهوريون 
وآخرون من نواب ح�زب الرئيس، يريدون فرض املزيد 
م�ن العقوبات حت�ى قبل انتهاء املفاوض�ات مع إيران 
بش�أن برنامجه�ا الن�ووي! . معروف موق�ف نتنياهو 
حول املس�ألة فهو يعترب أن الربنامج هو التحدي األكرب 
أم�ام "إرسائيل" وينادي بل يحرض حليفته الرئيس�ية 
ع�ىل تدمري امل�روع، ولطامل�ا هدد باحتم�ال أن تقوم 
"إرسائيل" وحدها بتدم�ريه )آخر ترصيحاته عىل هذا 
الصعي�د الخميس 12 فرباير/ ش�باط الح�ايل( . بداية، 
ليس من الصعب عىل املراقب استراف أهداف نتنياهو 
م�ن إلق�اء الخط�اب، ولع�ل أبرزه�ا: ه�دف انتخابي 
ومحاولة لتعزيز زيادة ش�عبيته وحزب�ه يف االنتخابات 
التي س�تجرى بعد أيام قليلة م�ن موعد إلقاء الخطاب 
)17 م�ارس( . هدف إثبات الي�د الطوىل ل"إرسائيل" يف 
قل�ب عاصم�ة حليفتها الرئيس�ية . التوضي�ح للعالم، 
ب�أن ه�رم اإلدارة األمريكي�ة يف كل املراح�ل يتوجب أن 
يكون ببغ�اء ملا تريده دولة الكي�ان، إثبات القدرة عىل 
التحكم يف القرارات الرسمية األمريكية، ابتزاز مرشحي 
االنتخابات األمريكية الرئاسية القادمة إلبداء املزيد من 

الوالء ل"إرسائيل" .
خطوة نتنياهو إضاف�ة إىل وقاحاتها عىل أوباما تحمل 
غدراً وخيانة لواحد من أكثر الرؤساء األمريكيني تأييداً 
للكي�ان، وهو ال�ذي م�ا زال يحرص إضاف�ة إىل كل ما 
قدمه من دعم مادي وعسكري وسيايس يف كل املحافل 
الدولي�ة .إن هذه الخطوة تحم�ل يف طّياتها تعبرياً حياً 
ع�ن الحقيقة العنرصي�ة للكيان وقادت�ه . ليس هناك 
م�ن هو أق�در م�ن نتنياه�و يف محاوالته املس�تمرة يف 
االفتئ�ات عىل اآلخري�ن ومحاولته "تحوي�ل الباطل إىل 
ح�ق"، والعك�س صحيح؟ م�ن يريد معرف�ة وحقيقة 
نتنياه�و عليه قراءة كتاب�ه الص�ادر بالعربية "مكان 
تحت الش�مس" يف أوائل التس�عينات . نتنياهو إرهابي 
وعن�رصي فكراً وممارس�ة، وه�و أكث�ر عنرصية من 
أعت�ى غ�الة املس�توطنني املتطرفني م�ن الصهيونيني، 
لكن�ه يتص�ور أن�ه قادر ع�ىل خ�داع اآلخري�ن بالكالم 
املنمق الجميل يف الحديث عن الس�الم . إن كل محاوالته 

مكشوفة تماماً وهو ال يخدع سوى نفسه .
لألسف، بعض سياسيينا وكّتابنا الفلسطينيني والعرب 
عىل ح�ّد س�واء يتوقع�ون تط�وراً س�لبياً يف العالقات 
األمريكية - "اإلرسائيلية" . هؤالء يتحدثون عن إمكانية 

تطور املوقف إىل أزمة أمريكية - "إرسائيلية" . 
بداي�ة، من الرضوري الق�ول: إن العالقات األمريكية - 
"اإلرسائيلي�ة" عىل درجة م�ن التحالف االس�راتيجي 
ال�ذي يقع خ�ارج إطار دخول�ه مرحلة األزم�ة املؤثرة 
فعلياً يف العالقة بني الطرفني . قد ينشأ بعض التعارض 
أحياناً حول هذا املوقف أو ذاك، أو حول هذه السياس�ة 
أو تل�ك، لكن�ه التع�ارض اآلن�ي الثانوي ال�ذي ال يؤثر 
يف اس�راتيجية العالق�ة القائم�ة ب�ني الطرف�ني . إن 
أي مرش�ح للرئاس�ة األمريكي�ة، وأي رئي�س ينجح يف 
االنتخابات الرئاس�ية األمريكية، يضع عىل رأس جدول 
أعماله تنمية العالقات مع "إرسائيل"، ومّدها بمختلف 
أن�واع املس�اعدات العس�كرية واالقتصادي�ة واملالي�ة 
والدبلوماسية أيضاً وغريها، إىل الحد الذي يتسابق فيه 
املرش�حون لالنتخابات الرئاس�ية ع�ىل خدمة إرسائيل 
وإرضاء قادتها وزعماء اللوب�ي الصهيوني يف الواليات 
املتحدة . إن ما يبدو يف بعض األحيان: من مظاهر أزمة 
يف العالق�ة ب�ني الطرفني ه�و محض خيال! ه�ذا ما ال 
نقول�ه نحن فقط وإنما تثبت�ه األحداث خذ مثالً أوباما 
نفس�ه وخطاب�ه الش�هري يف جامعة القاه�رة واملوّجه 
للمس�لمني والع�رب، ومراهن�ات كثريي�ن م�ن العرب 
والفلس�طينيني واملس�لمني عىل الجدي�د يف مواقفه من 
"رسائي�ل" . أوبام�ا باختصار تنّصل م�ن كل وعوده، 
وأصبح ببغاء يردد تفاصيل التس�وية "اإلرسائيلية"! ال 
نش�ك بأن الرئيس أوباما س�يبتلع اإلهانة، رغم تطاول 
نتنياهو عليه يف عقر داره! هكذا عّودتنا الدولة السوبر 

عظمى يف عالقاتها "اإلرسائيلية".

د . فايز ر�شيد

ابتزاز نتنياهو وعالقة
من دون أزمات

يش�كل القصف اليوم�ي العش�وائي لقلب مدينة دمش�ق 
وأحيائه�ا من قبل قوات املعارضة الس�ورية تطورا خطريا 
يف النزاع املستمر منذ نحو أربعة أعوام. نقل املعركة اىل قلب 
العاصمة يس�تهدف ش�لها اقتصاديا وهو م�ا نجحت فيه 
املعارضة اىل حد ما حيث تراجع سعر رصف اللرية السورية 
اىل مس�تويات خط�رية وللم�رة االوىل من�ذ بداي�ة النزاع يف 
2011، لكنه يف وجهه اآلخر يش�به االعالن عن إفالس هذه 
املعارض�ة التي تدعوها واش�نطن وحلفائها ب�"املعتدلة"، 
حي�ث أجج ه�ذا التصعي�د غضب الش�ارع الس�وري ضد 
املعارض�ة وس�اعد ع�ىل تزايد التف�اف ذات الش�ارع حول 
نظام الرئيس بش�ار االسد، كما انه عجل يف خوض معركة 
الق�وات النظامي�ة ضد معاق�ل املعارضة املس�لحة بهدف 
إبعاد مصادر النريان عن العاصمة التي بقيت بعيدة اىل حد 
ما عن نريان املعارك طيلة تلك الس�نوات، إضافة اىل تكثيف 

القصف الجوي عىل مدينة دوما بريف دمشق. 
تصاعد املعارك الداخلية لم يجر بمعزل عن تحركات دولية 
تتعلق باالزمة الس�ورية، فالرئيس االمريك�ي باراك أوباما 
حني يطلب تفويضا من الكونغرس ملحاربة قوات "داعش" 
أمده ثالث س�نوات، فانه يعني ب�أن زمن الفوىض الخالقة 
سيس�تمر يف املنطقة خالل هذه الف�رة، ومن الطبيعي أن 

تكون سوريا املكان االنسب ملخاض هذه الفوىض.
 وم�����ن الط��بيع���ي أي��ض����ا ان يتحق�ق توازن 
امل���ي�دان  يف  املتص��ارع�ة  االط�راف  لق�وة  م�دروس 

السوري. 
نيكوالس راسموسن مدير املركز القومي ملحاربة اإلرهاب، 

يق�ول أم�ام أمام مجلس الن�واب االمريك�ي، ان عدد الذين 
دخلوا إىل سوريا للقتال بلغوا 20 ألفا وهم من 90 بلدا، وإن 
وت�رية الواصلني "غري مس�بوقة" مقارنة مع أماكن أخرى 
من النزاع مثل أفغانس�تان وباكس�تان والعراق واليمن أو 

الصومال.
 ويضيف "نعتقد أن ما ال يقل عن 3400 من هؤالء املقاتلني 

األجانب أتوا من دول غربية بينهم 150 أمريكيا". 
دق�ة االرق�ام توض�ح أن ثمة مهم�ة مزدوجة لواش�نطن 
وبع�ض العواصم الغربية املتحالفة معها يف س�وريا، فهي 
من جان�ب تقصف مواق�ع لتنظيم "داع�ش" ومن جانب 
آخ�ر تغض الطرف عن تزويده باملقاتلني العرب واالجانب، 
مثلما تغض الطرف عن حلفائها االقليميني الذين يقدمون 

للتنظيم دعما ماليا وتسليحيا ولوجستيا أيضا.
عىل الجانب اآلخ��ر، ل�م تخلو ملف��ات لق��اء الرئي�سني 
ال�رويس واملرصي من الورقة الس�ورية، إن ل�م تكن هذه 
الورق�ة هي أحد املحاور الرئيس�ة يف زيارة فالديمري بوتني 

اىل القاهرة. 
واذا كان�ت العاصمتان قد ش�هدتا ما يش�به التكامل حول 
احتض�ان املفاوضات بني نظام الرئيس االس�د واملعارضة 

الس�ورية، حي�ث ش�هدت القاه�رة االجتم�اع التش�اوري 
بني فصائل املعارضة الس�ورية، وال�ذي نتجت عنه وثيقة 
التفاه�م ب�ني تل�ك الفصائ�ل، فيم�ا احتضن�ت العاصمة 
الروسية مؤتمر موس�كو بني املعارضة والنظام باالستناد 
اىل مق�ررات مؤتمر جنيف 1 الذي جرى بينهما يف العاصمة 
الس�ويرسية نهاي�ة حزي�ران 2012، وتمخ�ض ع�ن بيان 
اعتمد يف بعض مفاصله عىل خطة البنود الس�تة التي كان 
ق�د قدمها املبعوث الخاص املش�رك كويف عنان )اس�تقال 
يف تم�وز2012(، وتضمن�ت تل�ك البن�ود املتبن�اة يف البيان 
الرئ�ايس ملجلس األمن ي�وم21 آذار2012( مجموعة نقاط 
أبرزه�ا، وقف جميع عمليات القت�ال وااللتزام بالعمل من 
أجل عملية سياس�ية ش�املة، وهدنة إلدخال املس�اعدات 

اإلنسانية، واإلفراج عن كل املعتقلني تعسفياً.
 لكن مؤتمر موسكو الذي شهد لغطا بني االطراف السورية 
من جانب وبع�ض االطراف الدولية من جانب آخر، ش�هد 
أيضا تباينا كبريا بني أطراف املعارضة حول آليات انعقاده 
وبع�ض مقرراته الع�رة التي تضمنتها وثيقة موس�كو، 
والس�يما بني االئتالف الوطني الس�وري وهيئة التنس�يق، 

وكذلك بني معارضة الداخل ومعارضة الخارج.

إذن لم تكن االحداث السورية االخرية يف امليدان، بمعزل عن 
تحركات الطرفني، الطرف االمريك�ي وحلفائه الغربيني أو 
الطرف ال�رويس وحلفائه املتمثلني باي�ران والصني وأخريا 
مرص، فالقصف عىل أحياء مدينة دمشق يستهدف اسقاط 
هيبة النظام واملساس بسيادة الدولة السورية، فيما يهدف 
الهجوم الذي ش�نته قوات النظ�ام يف الجبهة الجنوبية عىل 
املثلث الذي يربط محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق 
وإحكامه السيطرة عىل بلدات دير ماكر وتلة العروس وتلة 
الرسج�ة إضافة اىل قرى أبرزها ت�ل مرعي والدناجي ودير 
الع�دس اىل تعزيز املواقع الدفاعية للجيش الس�وري لقلب 
املعادلة وانتقال الجيش من االنتشار الدفاعي إىل الهجومي 
وفرض واقع جديد قبيل زيارة موفد االمم املتحدة ستافان 
دي ميس�تورا الذي خلف االخ�رض االبراهيمي والتي جرت 
فع�ال يوم الجمعة املاضية والتي أك�د فيها املبعوث االممي 
ان الرئيس بش�ار االس�د يش�كل جزءا من الحل يف سوريا، 
مؤكدا بأن الحل الوحيد هو حل س�يايس، معتربا ان الجهة 
الوحي�دة الت�ي تس�تفيد من الوض�ع يف غي�اب اتفاق هي 
تنظيم "داعش" الذي يشبه وحشا ينتظر ان يستمر النزاع 

ليستغل  الوضع.
ق�د يك�ون التصعيد االخري عىل الس�احة الس�ورية مدخال 
لحلحلة األزمة التي بدأت رشارتها تنتر يف محيط س�وريا 
حيث تمدد تنظيم "داعش" يف العراق ولبنان وأعدم الطريان 
االردني الكساس�بة حرقا، وال أحد يدري اىل أين ستصل ما 
لم ينتبه املجتمع الدويل بجميع أطرافه اىل ان النار املستعرة 

يف بضعة أشجار قد تؤدي اىل إحراق الغابة بأكملها.  

يواجه العالم مثلث تحديات عاملية أضالعه البطالة والفقر 
وعدم املس�اواة. فعىل مستوى العالم، ووفق منظمة العمل 
الدولي�ة، بلغ عدد عمال العال�م نحو 3347 مليون عامل يف 
2013، منه�م نحو 202 مليون عامل عاطل من العمل، أي 
أن معدل البطالة عىل مس�توى العالم يقدر بنحو س�تة يف 
املئة. ويعمل نح�و 45 و23 يف املئة من العاملني يف قطاعي 
الخدم�ات والصناع�ة عىل الت�وايل والباقي يعم�ل يف قطاع 

الزراعة.
وعىل مس�توى الرق األوس�ط وش�مال أفريقيا، بلغ عدد 
العم�ال نحو 147 مليون عامل منهم نحو 17 مليون عامل 
عاط�ل من العمل، أي أن معدل البطالة يقدر بنحو 11.5 يف 
املئة. ويعمل نحو 54 يف املئة من العاملني يف الرق األوسط 
وش�مال أفريقي�ا يف قطاع الخدم�ات ونح�و 24 يف املئة يف 

قطاع الصناعة والباقي يف قطاع الزراعة.
والبطال�ة بني الش�باب مرتفع�ة إذ تقدر ب�� 74.5 مليون 
عاط�ل م�ن العمل عىل مس�توى العالم وتمث�ل نحو 13 يف 
املئ�ة من الش�باب يف الفئة العمرية 15 - 24 س�نة. وتقدر 
البطالة بني الش�باب يف الرق األوسط وشمال أفريقيا ب� 
7.5 مليون عاطل من العمل أو نحو 27 يف املئة من الشباب، 
وهي النس�بة األعىل بني الشباب يف مناطق العالم املختلفة: 
البل�دان املتقدم�ة 18.3 يف املئة، رشق آس�يا 10.1 يف املئة، 

أم�ريكا الجنوبية 13.6، أفريقيا جن�وب الصحراء 11.9 يف 
املئة.

والبطالة أس�اس الفق�ر، والفقر ما زال منت�راً يف العالم 
عىل رغ�م انخفاض أع�داد الفقراء. فف�ي 2000 قدر عدد 
فقراء العالم املش�تغلني بدخل يساوي دوالرين يومياً بنحو 
1200 ملي�ون، وانخفض الرقم إىل 839 مليون عام 2013، 
أي بنح�و 30 يف املئة. وج�اء االنخفاض يف معظمه يف رشق 
آس�يا حيث تراجع عدد الفقراء بنحو 73 يف املئة بني 2000 
و2013 )م�ن 412.9 إىل 111.6 ملي�ون فقري(، ويف أمريكا 
الجنوبية انخفض بنس�بة 45 يف املئة )من 33.4 مليون إىل 
18.5 مليون( ويف الرق األوس�ط وش�مال أفريقيا بنسبة 
4.2 يف املئة )م�ن 14.4 مليون إىل 13.8 مليون(. ويذكر أن 
عدد الفقراء يف الرق األوس�ط زاد من 3.8 مليون فقري إىل 
خمسة ماليني بينما انخفض عدد الفقراء يف شمال أفريقيا 

من 10.6 مليون فقري إىل 8.8 مليون بني 2000 و2013.
وإذا كانت البطالة أس�اس الفقر يصبح هدف القضاء عىل 

الفق�ر مرتبطاً بالقضاء عىل البطالة. والس�ؤال هو ما هي 
السياسات االقتصادية واإلجراءات الرضورية لخلق فرص 
عم�ل الس�تيعاب العاطل�ني من العم�ل؟ أك�دت مجموعة 
العري�ن يف اجتماعه�ا األخ�ري يف إس�طنبول عىل رضورة 
النم�و االقتص�ادي الش�امل ك�رط ملواجه�ة التحدي�ات 
العاملي�ة. صحي�ح أن مجموع�ة العري�ن أق�رت بأهمية 
النمو االقتصادي الش�امل، لكنها لم تتفق عىل السياسات، 
عاكس�ة االختالف بني رؤي�ة البنك الدويل وصن�دوق النقد 
الدويل واالقتصاديني عموماً يف شأن أهمية عدم املساواة يف 

النمو االقتصادي.
يعت�رب البن�ك ال�دويل أن عدم املس�اواة يس�اعد ع�ىل النمو 
االقتص�ادي الذي هو رشط رضوري ملحاربة الفقر وإيجاد 
ف�رص عمل. أما صن�دوق النقد الدويل، ف�ريى أن االهتمام 
يجب أن يكون يف إزالة عدم املساواة لتحقيق نمو اقتصادي 
مستدام وبالتايل خلق فرص عمل ويساعد يف تخفيف الفقر 

وتقليص عدد الفقراء.

ووف�ق منظمة التع�اون والتنمية االقتصادي�ة، فإن فجوة 
الدخ�ل بني األثري�اء والفق�راء يف معظم البل�دان املتقدمة 
تفاقم�ت خالل العقود الثالثة املاضي�ة إذ إن ال� 10 يف املئة 
األكثر ثراء يح�وزون نحو 10 أضعاف ما يحوزه ال� 10 يف 

املئة األكثر فقراً.
ويف تقرير ملؤسسة أوكس�فام الربيطانية، س�يملك الواحد 
يف املئة األغنى يف العالم ثروة أكرب مما يملكه ال� 99 يف املئة 
الباقي�ة يف 2015. ويف الواليات املتحدة، بقي عدم مس�اواة 
الدخ�ل ينمو لعق�ود لكنه أصبح أس�وأ بعد األزم�ة املالية 
العاملي�ة )2009 - 2012( فالواحد يف املئة يف القمة حصلوا 
عىل مجمل الزيادة يف الدخل، بينما انخفض متوس�ط دخل 

اآلخرين وما زال مستمراً باالنخفاض.
تركز الث�روة والدخل يف مجموعة قليلة م�ن البلدان أو من 
الناس ال يس�اعد عىل اس�تمرار النمو وخل�ق فرص عمل. 
وُتخلق فرص العمل بالنش�اطات الجديدة الكثيفة العمالة 
لكن املس�تثمرين ال يس�تثمرون إذا وج�دوا أن ما ينتجونه 
من س�لع وخدمات ال يلقى طلباً كافي�اً عليه ألن الناس ال 
يملك�ون الق�وة الرائية الت�ي باتت مرك�زة يف فئة قليلة 
من الناس. وعىل مس�توى الدول تس�وى هذه اإلش�كالية 
من خالل السياس�ة املالية ومالحقة من هربوا ثرواتهم إىل 

املالذات اآلمنة، كما أشار البعض يف مجموعة العرين.

عطيل �جلفال 

سوريا بني موسكو وواشنطن

علي توفيق �ل�شادق

البطالة والفقر وعدم املساواة خالل األزمات

معلقاً عىل انتحار طالب يف إحدى مدارس أالسكا 
الثانوي�ة، قال عض�و مجلس الن�واب األمريكي 
ع�ن والي�ة أالس�كا دون يون�غ إن االنتح�ار ل�م 
يكن موجودا يف أالس�كا، قبل أن يمنح »الس�خاء 
الحكومي« سكان تلك الوالية العقلية القائلة إنهم 
يس�تحقون ما يمنح لهم.ويوجد يف أالسكا أعىل 
معدل انتحار يف أمريكا نسبة لعدد سكان الوالية، 
تقريب�ا ضعفا املعدل الوطن�ي، ويف كل مرة ازور 
أالس�كا، أشعر بالصدمة ملدى الجهد الذي ينبغي 
أن يبذله الناس لتلبية احتياجاتهم. والوالية تقع 
يف أبعد نقط�ة عىل الحدود األمريكية..حيث يبدو 
الن�اس اكثر اعتمادا عىل أنفس�هم من أي مكان 
آخ�ر. صحيح أن كل ش�خص يف أالس�كا يتلقى 

عائداً سنوياً من حصة إيرادات النفط الحكومية 
)هذه الس�نة س�يكون العائد ألفي دوالر تقريبا 
لكل فرد(، لك�ن البحوث ال تظهر عالقة متبادلة 
بني مبل�غ هذا العائد من س�نة إىل أخرى ومعدل 
االنتحار.وتعليقات يونغ س�تكون مهينة بغض 
النظ�ر عمن تلفظ بها. وكونها صادرة عن نائب 
يف الكونغ�رس األمريك�ي، واملمث�ل الوحي�د عن 
أالسكا يف مجلس النواب، فإن ذلك يجعلها مثرية 
للقل�ق األكيد. التعاطف م�ن صفات الحد األدنى 

لتويل منصب عام يف نظام ديمقراطي.
واملح�زن أن يون�غ ليس وحده. وع�دد الفت من 
األش�خاص الذي�ن م�ن املف�رض أن يكرس�وا 
حياته�م لتمثي�ل اآلخرين يب�دون جاهلني حول 

الطريق�ة التي يعي�ش بها ناخبوه�م فعال، وما 
يحتاجونه. أخريا، احتج حاكم نيو جريس كريس 
كريس�تي لغرفة التجارة األمريكية قائالً:»تعبت 
من االس�تماع لشكاوى عن الحد األدنى لألجور« 
ال ش�ك يف أن بعض الحارضين شاركوا كريستي 
وجه�ة نظره، فف�ي النهاي�ة، كان يتحدث أمام 

غرفة التجارة األمريكية.
لك�ن عدداً كبرياً ضمن الدائرة االنتخابية للحاكم 
ليس متعباً من االس�تماع لش�كاوى الحد األدنى 

لألج�ور، بل إن�ه يعتم�د عليه. ونيوج�ريس تعد 
ضمن الواليات الت�ي لديها أكرب عدد من الفقراء 
العامل�ني يف أم�ريكا، ح�وايل 50 ال�ف ش�خص 
يعملون وفقا للحد األدن�ى لألجور الذي وضعته 

الدولة، والبالغ 8.25 دوالرات يف الساعة.
ومىض كريس�تي ليقول للحارضي�ن: »ال أعتقد 
مجتمع�ني  اآلن  أم�ريكا  يف  أب  أو  أم  بوج�ود 
ح�ول طاولة املطب�خ، وهم�ا يق�والن: أتدرين، 
عزيزت�ي أو عزيزي، إذا تمكن ابنن�ا أو بنتنا من 

تحقي�ق حد أدنى لألج�ور أعىل درج�ة، فإن كل 
أحالمنا س�وف تتحقق: »هل هذا ما يتطلع إليه 
األهل«؟«.ويب�دو أن كريس�تي يعاني من املرض 
نفس�ه ال�ذي يعاني من�ه دون يونغ يف أالس�كا. 
لندع�وه اضط�راب نق�ص التعاط�ف. وبع�ض 
الديمقراطي�ني مصاب�ون ب�ه، لك�ن االضطراب 
يبدو منت�راً بالتحديد بني الجمهوريني.وهؤالء 
السياس�يون ال فك�رة لديه�م عم�ا يش�عر ب�ه 
الن�اس الذين بحاجة إىل م�ال يف أمريكا. ومعظم 
األمريكيني ليس�وا انتحاريني، كم�ا أن معظمهم 
ال يعم�ل بحد ادن�ى لألجور. لك�ن كثريين منهم 
قلقون إىل حد كبري بش�أن وظائفهم ومرعوبون 
كيف س�يتمكنون من دفع فواتري الشهر املقبل.

ويعي�ش ح�وايل ثلث�ي األمريكي�ني العاملني عىل 
راتبه�م الذي يصلهم تباعا. وه�م قلقون للغاية 
حول ما إذا كان أوالدهم س�يتمكنون من تجاوز 
األوض�اع. ويحتاجون إىل قادة يفهمون محنتهم 
بدال من إنكارها.ويستحقون سياسيني يرغبون 
يف إصالح األوضاع بدالً من إلقاء اللوم عىل أولئك 
املجربين عىل االعتماد عىل املساعدات الحكومية، 
أو الذي�ن يحتاجون لرفع الحد األدنى لألجور، يف 
س�بيل التعامل م�ع صعوبات املعيش�ة بالقليل 
ال�ذي لديهم. وعىل أقل تقدي�ر، فإنهم يحتاجون 
إىل قادة يتعاطفون مع ما يمرون به من ظروف 
صعبة، وليس إىل أش�خاص مصابني باضطراب 

نقص التعاطف.

روبرت ر�ي�ش
السياسيون األمريكيون وجتاهل الناخبني

فوؤ�د ح�شون



رشا الخفاجي 
 احم�د هات�ف الكاتب والمخ�رج العراقي الكبير 
اب�ن دجلة المش�اغب المش�تعل ب�روح التحدي 
والمغام�رة ...مر قطاره بجميع محطات الحياة  
..بقس�اوتها وغربتها وأالمه�ا اال ان الحب كان 
اس�اس اعماله كتب )هستريا ,عش�اق,الوصيه 
,انفلون�زا ,غرب�اء ....( عك�س واقع�ه ..وواقع 
خيال�ه على الورق متس�لحا بالحبر الحبر ال غير 
..نافس البعض حاربه الجميع لم يصل للعالميه 
ولم يحصل على جوائز االوس�كار لكنه اكتسب 
قل�وب جماهير مخلصة ارتش�فت اعماله قهوة 

فاخرة ...
بدأت سفينه الحديث باالبحار حين رفع الشراع 
متحدث�ا ع�ن بدايته : لس�ُت عالمة فارق�ة .. أنا 
عالمة أس�تفهام دائمة ، حيث ولدُت في السؤال 
، ف�ي الداكن من العطر .. ف�ي أغنية ظلت تطول 
، وتتل�وى كأحجية ، لذا بقيت أصغي .. ألن كلما 
ف�ي طفولت�ي كان بس�عة التعجب والدهش�ة ، 
وتاب�ع احم�د : معلم�ي كان نه�ر الحل�ة .. نهر 
أكثر أتس�اعا من ليل ، وأطول قامة من أعمار .. 
ل�ذا بقيت وفي�ا للماء .. الماء ال�ذي منه نبدأ ألن 
الرقرق�ة عم�ر .. والموجة لح�ن .. واألنعكاس 
أخيل�ة ، كي�ف ل�ي أن أوقف العم�ر ألصفه ، من 
ذا الذي يس�تطيع أن يصف عم�ره ، وهو مايزال 
بتم�ام عافي�ة الجريان .. وأردف ..س�أقف ألني 
ل�م أبدأ وأعيد تك�رار التدفق ... ي�ا للحلم .. أعيد 
تكرار التدفق .. تلك هي لعبة الحلم .. هكذا بدأت 
فتى عل�ى نهر الحلة يحلم بالجري�ان ، والذهاب 
الى ماوراء مخيلة الطفل .. كنت ظال لما أريد أن 
أكونه ، وحي�ن هاجمني العمر وأحاطتني األيام 
.. عدُت ألعتذر ألحالم الطفل ، تلك الواسعة كثيرا 
، ألني لم أكن بسعة النهر ، وبوعيه العميق ، ف�� 

لألنهار فلسفة يعجز العمر عن أستنباطها..
 )ان�ا لم اعرف الكتابه منذ نعومة اظافري ( هذا 
ما ذكرته ف�ي احد الح�وارات أذن ..متى قدحت 

شرارتك االولى؟
يوم أدركت الكتب ، كنت قد بدأت أعارك طفولتي 
، بي�ن أن أغادره�ا وأظل قيد الطفول�ة ، بين أن 
أظ�ل ذاك الطفل الذي يجيد العراك والمشاكس�ة 
، وبين الولد الذي تس�لب كراته الكتب .. لألسف 
أنتصرت الكتب على الشغب ، وأنتهيت الى معهد 

لكت�ب الفن�ون الجميلة ، حيث  ا
أكث�ر مم�ا 

ينبغ�ي 

واألحالم أقل .. وربما أكثر ، لكني أصر أنني حين 
وقفت على نهر الحلة كنت أكثر أتساعا من كون 
مس�تقيم القلب ... من هناك تعاطي�ت الكتابة ، 
صحفي�ا يبحث عن قامة رجل .. كنته فيما بعد ، 
ويوم عضني كلب الش�هرة ، لم أكن أدرك أن تلك 
العضة س�تولد كل هذا الس�عار .. ومن هنا بدأت 
طريق الوجع .. وأصطدمت بصخرة الس�يناريو 
فكتب�ت عمل�ي األول ، ال�ذي تط�اول ، فج�ر يد 
الثاني ، وص�وال الى " غرباء " حيث تدفق الحلم 
وب�دأت الضجة تعلو حول�ي .. كنت يافعا يومها 

وتصورت خطأ أني أجر العالم من أذنية
توقف الحديث حين اس�تعرضنا ش�ريط الذاكرة 
فرجعنا الحد مش�اهد مسلس�ل غرب�اء .. تظهر 
اح�دى ش�خوص المسلس�ل الطال�ب ع�ادل 

مناجيا :
)االن ....االن وبعد مرور الس�نين ..واذا 
س�قط المطر وتملكني حنين ال يوصف 
صغي�رة  بالدني�ا  ..اح�س  ابك�ي  الن 
..محاص�رة ..توش�ك ان تنته�ي ..أيها 
الرب: الكلي القدرا ..امنحني ..امنحني 

القليل من الهواء لكي ال اختنق(
مسلس�ل حقق انج�ازات كبيرة طفرة 

نوعي�ة خ�ارج اط�ار الش�كل العام ليس�يناريو 
كتابة المسلس�ل العراقي ادخل وجوه جديدة...

ومنافسين جدد ..
بعد نجاح )هس�تريا ,الغرباء ,عشاق ,الوحوش 

و......(ما سبب توقف يدك عن المطر؟
 رد: صخرة الخوف أعل�ى من قدرة أقدامي على 
األرتق�اء ، قالوا ل�ي أصمت ، وأخ�رج ، وفتحت 
األس�ود  واللي�ل  والغرب�ات  الكوابي�س  أب�واب 
الطوي�ل ، كنت أتنفس ال�ورق ، فصرت بال رئة ، 
وحيدا في مدينة قاحلة أس�مها الدوحة صحافيا 
يتعاطى المألوف ، كنت قد بلغت س�ن الرشد في 
كتاب�ة الس�يناريو ، وف�ي ه�ذه الفاصلة طردت 
خارج�ا ، وبقي�ت الورق�ة بيضاء حزين�ة ... لذا 
صار الحبر هو الحلم . .. تلك فاصلة أحالم أخرى 
.. لم يدركها الفتى الذي كان يتأمل ليل النهر في 

الحلة ... 
ف�ي الغرب�ه تبه�ت االرواح  ..ه�ذا م�ا يرددونه 

...أبهت لونك في النفى ؟
في الغرب�ة ، تصير وس�ادتك الصغيرة أعلى من 
قام�ة كل األح�الم .. ورق�ة مهمل�ة ف�ي درجك 
الصغير أغلى م�ن كل واجهات األزياء المؤنقة ، 
لذا كنت أحلم بلون غرفتي ، ووسادتي ، ونسيت 

أن العمر مايزال يجري ... أحيانا يمر العمر دون 
بكاء .. وتدرك أنك خس�رت األيام ، ونسيت على 
طاولة السنوات بعضك .. كبرُت في منفاي ، ولم 
أتعاطى مايشبهني.. ومتى عدت ؟ حين أصتطدم 
التمثال باألرض هرعت عائدا الى ورقي ألتنفس 
البقاءكتب�ت بعجالة رجل يدرك موته الس�ريع ، 
لذا كن�ت متعجال ... كتبت " كوب�را " وأخرجته 
، كنت أريد أن أش�م رائحة المكان الذي خس�رته 
، فتعاطيت الجش�ع ، مؤلفا ومخرجا هذه المرة 
.. وتوال�ت األيام وصوال ال�ى " أعالن حالة حب 
" ... حي�ث قررت أن أصنع عالمة فارقة لحياتي 
.. كتبت كما لو كنت ش�ارعا مهجورا ، أو مقهى 

عتيق مغلق ، أو أرجوحة مهجورة ..
م�اذا حاول�ت ان تس�تعيد ف�ي صرخ�ة  قلم�ك 

االخيرة ؟
عندم�ا كتب�ت )اعالن حال�ة حب (كن�ت أريد أن 
أص�رخ أس�تعيد ذاك الطف�ل ليحاور الحي�اة ، .. 
أحيان�ا أتس�اءل ه�ل كان ذاك الطف�ل ينظر الي 
... وأذا نظر الي ماذا س�يقول اآلن ... المش�اغب 
حتم�ا ال يعجبة مايفعل هذا الرج�ل ... فقد كان 
يحل�م كدكتاتور ... كنت أحل�م أن أقوم بأنقالب 
سياس�ي ، وأغير وجه الوط�ن .. لم أكن أدرك أن 
لألوطان عنادا ... أحيانا أتس�اءل كيف للحياة أن 
تكون بكل هذا العناد .. لماذا التكون األيام قابلة 

للتلون كما المشهد ..
لنرجع قليال لنقطة االنطالق ..لما اخترت كتابة 

السيناريو  ؟ 
كتب�ت الس�يناريو ألني أدرك أن تغيي�ر العالم لم 
يع�د ممكنا ، بمعن�ى أن األنق�الب كان صعبا .. 
ول�ذا عدت ألغي�ر العالم من خالل الس�يناريو .. 
كل ماكتبت�ه ، كان يحل�م ب�ه ذاك الولد على نهر 
الحلة ... لهذا أنا أحقد عليه ، فلواله كنت سأكون 
عس�كريا رفيع�ا ، أو محام ناجح وربما أس�تاذا 
ممي�زا ل�ألدب .. وربما س�ائق أج�رة .. ال أدري 
.. لكني كنت أميل لممارس�ة الس�لطة وحين لم 
أجدها أبتكرت عالما ومارس�ت سلطتي عليه ... 
تبا لذاك الولد على ليل النهر... فقد ورطني بما ال 

أستطيعه .. لواله كانت الحياة أكثر سهولة..
* بعد كل ما ش�هدته وعشته في مضمار الحياة 
مس�ابقات هنا ومراهنات هناك فوز وخس�ارة 
ونشوة انتصار وخيبات امل.. اال في نيتك كتابة 
رواية ؟كلما فكرت برواية ، أتذكر خالتي ، وأمي 
األخرى " زوجة أبي " وأتس�اءل هل يمكنني أن 
أتف�وق عليه�ن ؟ .. ويأتي الج�واب صادما ... ال 
يارجل .. لم ترَّ من الحياة مايؤهلك لتروي حكاية 
، الحكاي�ات أحيان�ا حب�ر العم�ر .. وال يرويه�ا 
بصورة جيدة كالش�يوخ ... سأراوغ عمري فأن 
أس�تطعت أن أبلغ الشيخوخة س�أروي حكاية ، 
ربما تكون حكايتي أو حكاية حياة مرت بقربي 
، أحيان�ا الحني�ن ه�و من يكت�ب ، بل أج�زم أن 
الحنين هو الكاتب األكب�ر .. واألكثر خطورة ... 
أتأم�ل أن أبل�غ ذاك الخ�ط .. ألروي حكاية الولد 
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تشارك أصغر مدربة االسود أنوسة كوتة في بطولة 
الموسم االول من المسلسل الكوميدي "فيس بوك " 
والذي يشارك فيه مجموعة من نجوم الشباب منهم 
محمد حمدي وأحمد محيي ومنير يوسف والمسلسل 

من اخراج دكتور شريف صبري وإنتاج شركة 
ssa2z لصاحبتها نهي عبد الوهاب.

المسلسل تم عرض أول حلقاته مساء امس السبت، 
ومن المقرر ان تطل انوسة في الحلقات المقبلة 

في دور فتاه جميلة يقع في حبها بطل العمل ثم 
يخونها مع فتاه اخرى لتنتقم أنوسة بطريقة خاصة 

جدا.

تبدأ الفنانة منة عرفة تصوير مسلسلها الجديد "الكابوس"،الذى تخوض به سباق رمضان ، بداية 
شهر مارس المقبل.

وتجسد منة عرفة دور ابنة الفنانة سيدة غادة عبد الرازق التي تعيش في حي شعبى وتمتلك مقلبا 
للقمامة داخل الحارة مما يجعل أهل الحارة يكرهون وجودها ، ويعمل لديها مجموعة من العمال في 
هذا المقلب ولديها ابن وحيد وتقوم بقتله وتستمر األحداث قبل أن يتضح لها في نهاية المسلسل 
أن األمر كله مجرد "كابوس"وأنها كانت تحلم.ويشارك في المسلسل كريم محمود عبد العزيز،أحمد 
راتب،ايتن عامر ،بيومي فؤاد،واخراج اسالم خيري ، وتم تغيير أسم العمل من "كسارة البندق" إلى 

"الكابوس".
وانتهت الفنانة منة عرفة من تصوير الجزء الثاني مسلسل"سرايا عابدين "المقرر عرضه فى رمضان 
المقبل."سرايا عابدين" بطولة يسرا، نيللى كريم، قصى خولى، نور، مى كساب، كارمن لبس، أنوشكا، 

داليا مصطفى،ومجموعة كبيرة من الفنانين تأليف الكويتية هبة مشارى حمادة.

بالغ ضد مي سليم .. ملاذا؟ 
 " الموض�وع أخ�ذ أكبر من حجم�ه " .. بهذه الكلمات علقت الفنانة مي س�ليم عن األخبار التي 
إنتش�رت مؤخراً حول البالغ الذي ٌقدم ضدها بتهمة المش�اركة في إحي�اء حفل غنائي باحدى 
الفن�ادق في القاهرة ب�دون الحصول على تصريح للغناء من الرقاب�ة على المصنفات.وتقول : 
" أن�ا أمتلك بالفعل تصريح بالغناء و ش�اركت في إحياء حفالت كثي�رة خالل الفترة الماضية ، 
فأن�ا متواجدة بمجال الغناء منذ س�نوات طويلة و لكن كل م�ا في االمر ان التصريح يحتاج إلى 
التجدي�د و هذا إجراء ع�ادي و ال يحتاج لكل هذه الضجة اإلعالمية " .من ناحية اخرى ، تواصل 
مي تصوير مش�اهدها بمسلس�لي " ولي العهد " و " قس�متي و نصيب�ي " و الذي تخوض من 

خاللهما سباق الدراما الرمضاني الُمقبل .

حبر على ورق
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الفنان العراقي ثروة وطنية !!
المس�رحي  العراق�ي  الفن�ان  ع�اد  مؤخ�را   
للمش�اركة في المهرجان المس�رحي االردني 
برفق�ة المخ�رج الفن�ان كاظم النص�ار حيث 
نراه )يزحف( من جديد بجهود ذاتية كي يثبت 

تواجده وابداعه في المحافل الدولية..
والحقيق�ة الت�ي اردت الوصول اليه�ا بان ذلك 
الفن�ان الذي ب�ات يزح�ف نح�و المهرجانات 

الخارجية وهو )يتكأ على عكازات العدم وعدم 
الم�ؤازرة م نقبل الجهات  المعنية.. والدليل ان 
تلك المشاركة كانت قطرة في بحر .. وخاصة 
اذا م�ا  علم�ان ان الفنان العراق�ي قد كان في 
الفترة السابقة عند الكثير من المؤازرة .. حتى 
انن�ا وجدناه يص�ول ويجول ف�ي المهرجانات 
العربية والدولية وب�كل ذلك الزخم والنتاجات 

االبداعية والتي كان لها قصب الس�بق وحصد 
العديد م�ن الجوائز المهمة.. بل وصل به االمر 
ان يحص�د اكثر من جائزة لعمل واحد.. وكانت 
المحصلة ان العراق اذا لم يكن مش�اركا في اي 
مهرجان.. ال يس�مى ذل�ك المهرجان مهرجانا 
بكل معنى الكلمة .. وذاك شهادة العرب قاطبة 

.

ويبقى القول :
ان على المس�ؤولين الي�وم ان يمهدوا الطريق 
ام�ام ذلك الم�ارد الفنان العراق�ي الخارج من 
القمقم النه سليل الحضارة والثقافة والفن منذ 
االزل وش�اهده على ذلك ملحمة كلكامش التي 

علمت الدنيا ماذا تعني المالحم االسطورية .
كم�ا علينا ان ال ننكر ب�ان فناننا العراقي الزال 

عن�د كل تل�ك المعاناة والقه�ر واالبعاد .. رغم 
ان�ه ذاك ال�ذي يتجدد ش�موخه يوم�ا بعد يوم 
على طريق االبداع .. لك�ون الذي يقدمه يعتبر 
ثروة وطنية ابداعية ال يمكن االس�تغناء عنها 
.. الي�وم وغ�دا .. وفي المس�تقبل .. ولهذا البد 
من االعتناء والمحافظ�ة على مثل هكذا ثروة 

وطنية .

تعيش الفنانة اللبنانية ، مادلين طبر ، حالة نشاط فني حيث 
تط�ل على المش�اهد المص�ري والعربي بثالث ش�خصيات 
مختلفة من خالل أدوارها في مسلس�لي" بين الس�رايات" 

و"أوراق التوت" وفيلم " قيصرون".
وتس�تعد الفنان�ة مادلين طبر خ�الل االي�ام القادمة لبدء 
تصوي�ر مسلس�ل "بي�ن الس�رايات" المق�رر عرضه في 
رمضان المقبل وهو من النوع االجتماعي الش�عبي حيث 
يطرح مشاكل المجتمع المصري التي يمر بها في الفترة 

الحالية.
ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم منهم أيتن 
عامر، وباسم سمرة، وروجينا، وسيمون، ونجالء بدر، 
وصبرى ف�واز، و نس�رين أمين، وعمرو عابد، وس�يد 
رج�ب، ومحمد الش�رنوبى، وتارا عم�اد، ومن تأليف 

أحمد عبد الله وإخراج سامح عبدالعزيز.
كما تستعد الفنانة مادلين طبر ، لبدء تصوير مشاهد 
مسلس�لها التاريخي الجديد "أوراق التوت" المقرر 
عرض�ه ف�ي رمض�ان المقب�ل ويتن�اول مجموعة 

قصص رواها ابن أحمد وتدور أحداثها في الهند.

وم�ن المقرر أن يجري تصوير مش�اهد المسلس�ل م�ا بين مدينة 
اإلنتاج االعالمي في مصر والهند حيث سيتم تصوير الجزء األكبر 

في غابات الهند حيث المناظر الطبيعية واألفيال.
وتجس�د مادلين طبر في المسلس�ل ش�خصية امرأة لعوب تدعي 
"مينم�ار" تمتلك "حانة" وتقوم بتدبي�ر الخطط والمؤامرات ضد 
كل من يقف في وجه النظام الحاكم فتتعاون مع كبير الوزراء في 

ذلك وهي شخصية شديدة المكر والدهاء .
ويش�ارك في بطولة "أوراق التوت" كمال أبورية وس�ميحة أيوب 
ويوسف ش�عبان وأش�رف ذكي ونرمين الفقي، ومن تأليف أيمن 

سالمة وإخراج هاني إسماعيل.
كما تس�تعد مادلين طب�ر لتصوير دوره�ا في الفيلم الس�ينمائي 
الجدي�د "قيص�رون" ال�ذى يعتب�ر أول فيلم مصري يت�م تصويره 
بالتقنية ثالثية األبعاد ، حيث تش�ارك بش�خصية الكاهنة الكبرى 
التي تقوم بمساعدة فرعون في اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية 

وهى المشاهد التي سيتم تصويرها بعدد من المناطق األثرية.
ويش�ارك في بطولة الفيلم ورازان مغرب�ي وراندا البحيري وعالء 
رام�ي وهايدي س�ليم ، والفن�ان اإليطالي ريناتو فالن ساس�كا ، 

عالوة على العب كرة القدم عمرو زكي.

مادلني طرب
 امرأة شعبية ولعوب وكاهنة يف ثالثة أعامل فنية
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تعش�ق الفن، تحبذ أن تبق�ى بعيدة عن صخب 
اإلعالم وال تهوى الش�كليات، جادة وطموحة، 
عل�ى الرغم م�ن مش�وارها الفن�ي الطويل إال 
أنه�ا تعرضت لظلم الكثيرين الذين تآمروا على 

نجوميتها .
الفنان�ة الس�عودية ميس�ون الرويل�ي فنان�ة 
موهوب�ة وجميل�ة، تح�دت المصاع�ب لتثبت 
نفس�ها على الساحة الفنية، كان لنا معها هذا 

الحوار 
 حدثينا عن بداياتِك الفنية ومن تكون ميسون 

الرويلي؟
كانت بدايتي صدفة وكانت ميس�اء مغربي قد 
رشحتني وساعدتني بأن أدخل في هذا المجال 
وأيضاً الفنان حس�ن العس�يري الذي أعطاني 

الفرصة وهؤالء هم الذين دعموني.
•لماذا ال تحظى ميسون بالنجومية على الرغم 

من مشوارها الفني الطويل؟
كل شيء في هذا المجال يحتاج لثمن وأنا غير 

مستعدة لتقديم هذا الثمن.
•ك�ون أم�ِك س�ورية وتربيِت في س�ورية هل 

قدمِت أعماالً سورية؟
ل�م يس�بق أن قدم�ت عم�اًل س�ورياً متكامالً 
إال م�ن خالل مش�اركة وحيدة ف�ي "صايعين 

ضايعين".
•ما قصة إعتزالِك الفن هل هذا صحيح؟

لي�س صحيح�اً ولك�ن أحيان�اً أبتعد ع�ن الفن 
بسبب اإللتزامات اليومية وليس هناك نصوص 
جدي�دة وجميعه�ا مكررة في الخليج وس�يئة 

أيضاً.
الوس�ط  •لم�اذا ميس�ون مس�تهدفة ضم�ن 

الفني؟
ال أعرف لماذا فالمش�كلة ليس�ت من عندي بل 

من عند هؤالء الذين يكرهون ميسون.
•هل التنازالت سبب في تأخير نجوميتِك؟

طبعاً س�بب رئيس�ي ولألس�ف في السعودية 
الكثيرون من المنتجين يريدون تنازالت ولكن 
كما ذكرت ليس الكل، فحسن العسيري يختلف 

وأيضاً هناك مثالً منتج طاش ما طاش.
•ما هي التنازالت التي يجب أن تقدمها الفنانة 

مقابل النجومية؟
كثي�رة ه�ي التن�ازالت ولك�ن هن�اك تنازالت 
خطي�رة وه�ذا م�ا يجع�ل الدراما الس�عودية 

والخليجية ليست متقدمة.
ما هي هذه التنازالت الخطيرة؟  •

بمعنى آخر يأتي إلي�ك مخرج أو منتج ، ال أريد 
أن أذك�ر أس�ماء وليس الكل طبع�اً ، ويقدم لك 

عمالً ويقول أريد ذلك مقابل العمل.
•بما أن الفنانة تعرف مس�بقاً بأن الفن يحتاج 
لتنازالت فلماذا دخلته إذا كانت ال تريد التنازل 

؟
أنا ال أبحث عن الش�هرة وأيضاً ليس كل الناس 
سواس�ية ف�ي ه�ذا المج�ال ولي�س جميعهم 
يريدون تنازالت من الفنانة ودخولي الفن هو 

وجود موهبة لدي وأنا أهتم بموهبتي وفني.
•حدثين�ا عن تجربتِك ف�ي برنامج "واي فاي" 

خصوصاً أنِك صرحِت بأنها حزينة ومؤلمة ؟
ش�اركت في ه�ذا العم�ل ولم يعطن�ي المنتج 
حق�ي الم�ادي المتفق عليه ولذل�ك اعتبر هذه 

التجربة حزينة ومؤلمة.
•م�ا قص�ة خالف�ِك م�ع أحمد عس�اف وخلف 
الحرب�ي يعن�ي هل حارب�اِك أم إنِك ل�م تقدمي 

التنازالت؟
بكل بس�اطة قطعا علي األجر وهذا دليل بأنني 
ل�م أق�دم تن�ازالت كان�ا يريدانه�ا وحذفا لي 
مشاهدي لدرجة أن الفنان داوود حسين خرج 
عل�ى Mbc وقال بأن أكثر المش�اهد كانت مع 
ميسون الرويلي ولكنهما حذفاها جميعها من 

أجل الضغط علي.
•ف�ي برنامج "ديو المش�اهير" نش�ب خالف 

بينِك وبين شيرين ما سببه وكيف تصرفِت؟
في مثل هذه البرام�ج يكون هناك تدريب على 
األغان�ي وكان�ت هن�اك أغنية لش�يرين تدربنا 
عليها لمدة خمس�ة أيام وقبل الخروج بش�كل 
مباش�ر يك�ون هن�اك بروفا م�ع الفن�ان بعد 
تجهيز كل ش�يء وبع�د اإلنتظار قال�ت إنها ال 
تغني مع س�عوديين وهنا نش�ب خ�الف بيننا 
ووقف الشعب السعودي معي وأشكرهم على 

هذه الوقفة.
بعده�ا خرجت القناة ببيان بأنه ال يوجد هناك 
خالف بين ميسون وشيرين ولكن الخالف كان 
قائماً وأصريت على إخراجه للمأل وكنت أعرف 
بأنني س�وف أخرج ولماذا أك�ذب؟ هل أريد أن 

أتبلى على شيرين؟
•من أفضل أنِت أم شيرين عبد الوهاب؟

أكيد ش�يرين ألنه�ا تمتل�ك صوتاً 
رائع�اً وأتمن�ى أن أمتل�ك مث�ل 

صوتها.
ذك�رِت ف�ي مقابلة س�ابقة 
بأنِك خضعِت لثالث عمليات 
م�ن  تخافي�ن  أال  تجمي�ل 
هذه الصراح�ة ألننا نرى 
الفنان�ات يخفي�ن ه�ذه 

التصريحات على اإلعالم ؟
لماذا أكذب؟ نعم خضعت لثالث عمليات تجميل 

وأنا صريحة.
•هل سيؤثر دخولِك عالم األعمال على مشوارِك 

الفني؟
طبع�اً س�يؤثر وال أس�تطيع التوفي�ق بينهما 
وعندم�ا تخوض وتدخل مج�ال األعمال تكون 
متفرغ�اً لهذا العمل وهناك مسلس�الت عديدة 

اعتذر عنها بسبب اإللتزامات العملية.
•أيض�اً أنت عل�ى خالف مع حبي�ب الحبيب ما 

هي تفاصيله وأسبابه؟
ال يوجد خالف مع حبيب الحبيب وهو إنس�ان 
رائ�ع ومب�دع وكومي�دي أيض�اً وأن�ا أحترمه 

وأعتبر بأنه يأتي بعد ناصر القصبي فوراً.
•أين ميسون من الحب؟

حالي�اً ال يوج�د أحد ولس�ت متفرغ�ة والحب 
يحتاج لوقت "وأن تكون رايق".

•هل تعتقدين بأن هناك ش�للية داخل الوس�ط 
الفني؟

ال أعتقد ولكنها موجودة وهذه ليس�ت ظاهرة 
إيجابية للفن.

 ما هي األعمال التي قدمتها عام 2014 ؟
عم�ل ولم يعرض وه�و "للوفاء ثم�ن" وعمل 

"جردان الصحراء".

هند صربي ملاذا دعت زميلها أمحد السقا ؟
 

بعد حملة تبرع أطلقتها هند صبري عبر اإلنترنت لصالح برنامج األغذية العالمي التابع لمنظمة األمم المتحدة، أهدت جلباباً 
بدوياً كانت قد ارتدته في فيلم الجزيرة 1 إلى الس�يدة منة الله لمعي لكونها صاحبة أكبر تبرع في الحملة التي اس�تمرت عبر 

اإلنترنت لمدة أس�بوعين، وجاء هذا التكريم في مكتب برنامج األغذية العالمي بالقاهرة، وضمن أنشطة هند صبري كسفيرة 
لمكافحة الجوع.وقالت هند صبري عقب تقديم الجلباب "لم تنته الحملة بعد"، كما دعت زميلها أحمد السقا في الفيلم لمواصلة 

المبادرة قائلة " الس�قا هو التالي. لقد دعوته ليفعل الش�يء نفسه وس�وف يقوم بدوره في الحملة قريباً. الفكرة هي أن تستمر 
عجل�ة الحمل�ة ف�ي الدوران".وقد تلقت الحملة تبرعات من أش�خاص يعيش�ون في أكثر م�ن 6 دول، من بينه�ا الواليات المتحدة 

األميركية، كندا، الس�ويد، باإلضافة إلى عدة دول في المنطقة العربية، من بينها مصر، ولم يتم الكش�ف عن مبلغ التبرع ألن الحملة 
قد تم تصميمها في األساس كنشاط للتوعية.

وس�وف يت�م تخصيص األم�وال التي جمعته�ا الحملة لدعم برنام�ج األغذية العالمي في جه�وده إلطعام الناس األكث�ر احتياجاً في 
المنطقة، وقد نجحت الحملة في رفع مس�توى الوعي بمعاناة كثير من األش�خاص إلطعام أس�رهم، وبالعمل الذي يقوم به برنامج 

األغذية العالمي في الدول العربية للمساعدة في التخفيف من معاناتهم.
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دبي – قال النجم التونسي لطفي بوشناق إن دولة اإلمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، تثبت يوما بعد يوم 
أنها رمز للعروبة والتضامن مع مختلف القضايا العربية واإلنسانية، وأن الوطن العربي في حاجة ماسة إلى مثل 

هذه القيادات المشرفة للنهوض بأمتنا.
وأضاف بوشناق خالل مشاركته في فعالية حملة “إيواء وإغاثة أهلنا في غزة”، التي نظمها مجلس األعمال 
الفلسطيني بالتعاون مع هيئة الهالل األحمر اإلماراتي لدعم العائالت الفلسطينية في قطاع غزة بفلسطين 
في دبي: “لم أتردد لحظة واحدة في المشاركة في هذه الحملة النبيلة، وقررت السفر من تونس الخضراء إلى 

اإلمارات الحبيبة ألقدم دعمي بالكلمة واللحن، وبكل ما أستطيع ألهالي غزة المنكوبين”.
وتبرع المطرب التونسي لطفي بوشناق بعوده وخاتمه وساعة يده لصالح حملة خيرية إليواء وإغاثة أهل غزة. 
وعرض العود والخاتم في مزاد بدبي وبيعا بمبلغ يقترب من 100 ألف درهم إماراتي، )نحو 28 ألف دوالر(.
وأعلنت لجنة حملة “إيواء وإغاثة أهلنا في غزة” السبت اختتام الحملة التي نظمها مجلس األعمال الفلسطيني 

بالتعاون مع هيئة الهالل األحمر اإلماراتي لدعم العائالت الفلسطينية في قطاع غزة بفلسطين.

قالت مقدمة البرامج كارين سالمة 
ان وسام حنا هو ثالث شخص 
تشاركه التقديم بعد جوزيف 

حويك وميشال قزي.
واشارت كارين عبر مجلة الشبكة 

الى ان ال مشكلة لديها في 
التقديم الثنائي، "فأنا شخص 

مطواع وقادرة على التأقلم في 
مواقع مماثلة"، واضافت انها 
قدمت اخيرًا "برأيك"، "وكان 

برنامجًا مستقاًل قدمته لوحدي".

أكدت الفنانة سلوى خطاب أنها مشغولة حاليا بتصوير دورها 
فى المسلسل الجديد "العهد"، تأليف محمد أمين راضى 

وإخراج خالد مرعى.
 وأضافت في تصريح صحفي أن هذا هو التعاون الثانى بينهم 

بعد مسلسل "نيران صديقة"، ولكن "العهد" أكثر غموضا 
وتقدم من خالله شخصية مختلفة، حيث تجسد شخصية 

"استمنودها" وهى السيدة األولى التى تحكم احدى القرى، 
ويشاركها البطولة غادة عادل وآسر ياسين وأروى جودة 

وكندة علوش.
من ناحية أخرى قالت "سلوي" إنها تستعد لدخول تجربة 

سينمائية جديدة لكنها لم توقع عليها بعد.

رانيا يوسف قاربت عىل االنتهاء من عيون القلب
 

قاربت الفنانة رانيا يوس�ف، على االنتهاء من تصوير مسلس�لها الجدي�د "عيون القلب"، والذى 
تقوم ببطولته ويشاركها البطولة فيه ماجد المصرى وإيهاب فهمى ومن تأليف فداء الشندويلى 
وإخ�راج محمد مصطفى، حيث إنه لم يتبق لها س�وى 20 يوما فق�ط وتنتهى تماما من تصوير 
المسلس�ل لتبدأ التحضير لمسلس�لها الجديد والذى تخوض به الس�باق الرمضان�ى القادم وهو 

بعنوان "أرض النعام". 
وقالت رانيا: إنها س�عيدة بردود الفعل اتجاه مسلس�لها "عيون القلب" والذى يعرض حاليا كما 

أنها سعيدة برد فعل مسلسلها "الصندوق األسود" الذى يعرض على أحد القنوات الفضائية.

 

الفنان العراقي ثروة وطنية !!
المس�رحي  العراق�ي  الفن�ان  ع�اد  مؤخ�را   
للمش�اركة في المهرجان المس�رحي االردني 
برفق�ة المخ�رج الفن�ان كاظم النص�ار حيث 
نراه )يزحف( من جديد بجهود ذاتية كي يثبت 

تواجده وابداعه في المحافل الدولية..
والحقيق�ة الت�ي اردت الوصول اليه�ا بان ذلك 
الفن�ان الذي ب�ات يزح�ف نح�و المهرجانات 

الخارجية وهو )يتكأ على عكازات العدم وعدم 
الم�ؤازرة م نقبل الجهات  المعنية.. والدليل ان 
تلك المشاركة كانت قطرة في بحر .. وخاصة 
اذا م�ا  علم�ان ان الفنان العراق�ي قد كان في 
الفترة السابقة عند الكثير من المؤازرة .. حتى 
انن�ا وجدناه يص�ول ويجول ف�ي المهرجانات 
العربية والدولية وب�كل ذلك الزخم والنتاجات 

االبداعية والتي كان لها قصب الس�بق وحصد 
العديد م�ن الجوائز المهمة.. بل وصل به االمر 
ان يحص�د اكثر من جائزة لعمل واحد.. وكانت 
المحصلة ان العراق اذا لم يكن مش�اركا في اي 
مهرجان.. ال يس�مى ذل�ك المهرجان مهرجانا 
بكل معنى الكلمة .. وذاك شهادة العرب قاطبة 

.

ويبقى القول :
ان على المس�ؤولين الي�وم ان يمهدوا الطريق 
ام�ام ذلك الم�ارد الفنان العراق�ي الخارج من 
القمقم النه سليل الحضارة والثقافة والفن منذ 
االزل وش�اهده على ذلك ملحمة كلكامش التي 

علمت الدنيا ماذا تعني المالحم االسطورية .
كم�ا علينا ان ال ننكر ب�ان فناننا العراقي الزال 

عن�د كل تل�ك المعاناة والقه�ر واالبعاد .. رغم 
ان�ه ذاك ال�ذي يتجدد ش�موخه يوم�ا بعد يوم 
على طريق االبداع .. لك�ون الذي يقدمه يعتبر 
ثروة وطنية ابداعية ال يمكن االس�تغناء عنها 
.. الي�وم وغ�دا .. وفي المس�تقبل .. ولهذا البد 
من االعتناء والمحافظ�ة على مثل هكذا ثروة 

وطنية .

ميسون الروييل:هل أريد أن أتبىل عىل شريين عبد الوهاب؟

نبيلة عبيد تطلق رحلة فنية فريدة
 

بعد رحلة البحث التي ش�ملت العالم العربي، تس�تعد ش�بكة قن�وات روتانا إلطالق 
برنام�ج "نجمة العرب TheStar- " هذا األس�بوع والذي س�ُيعرض عبر قناتي 

روتانا سينما و ال بي سي الفضائية.
مبدأ البرنامج جديد من نوعه وترتكز فكرته على إيجاد موهبة تمثيلية عربية 
جدي�دة إلطالقها في هذا المج�ال ودعمها بمؤازرة "روتانا س�توديوز" . وقد 
تعاونت ش�بكة قنوات روتانا م�ع الممثلة نبيلة عبيد في ايج�اد هذه الموهبة 
وكان�ت عبيد الخيار البديهي للش�بكة نظ�راً لتاريخها ومكانتها الس�ينمائية 
وقيمتها الفنية العربية. فعلى مدار أشهر تنقلت نجمة مصر األولى مع طاقم 
البرنامج بين مدن عربية مختلفة للقيام بتجارب اآلداء آلالف من المشتركات 

اللواتي جمعهن حلم الفن السابع والمشي على خطى نبيلة عبيد الفنية.

هدى حسني يف »لك يوم«
 

فور أن غّيرت اسم مسلسلها الجديد من »حطب جهنم« إلى »لك يوم«، دخلت الفنانة هدى حسين إلى »اللوكيشن« لبدء 
تصوير العمل الذي تقول عن دورها فيه: 

»أقدم دوراً جديداً، حيث أجس�د شخصية األم الطيبة التي تضّحي من أجل أبنائها، 
وتتمح�ور االحداث بين ثالث أس�ر وطبيعة العالقة في ما بينه�ا، بما فيها من 
اختالفات حيث الصراع الطبقي واالجتماعي حاضر بشكل واضح في المسلسل«.

وعن اختالف طبيعة الدور الذي تقدمه فيه عن ش�خصيتها في مسلس�ل »عيون 
الح�ب«  تكمل: »بالتأكيد الدور مختلف وبعيد تماماً من الش�خصية التي قدمتها 
في العمل السابق. وإن كان يقدم صورة للمرأة الطيبة والمضحية، لكن التميز هو 
كيف يقدم الفنان أدواره بطريقة جديدة، وهذا يعتمد على الخبرة واألدوات الفنية 
ل�كل ممثل. فاألنم�اط االجتماعية في الدرام�ا وفي الحياة واح�دة ال تتغير، لكن 
طريقة أدائها وكيفية التحكم في س�لوكيات الناس هما الجديد، وهذا ينطبق أيضاً 
على العمل الفني وكيفية تجسيد الفنان األدوار التي تسند إليه«. وعن فريق العمل 
تقول هدى: »العمل من تأليف السيناريس�ت محمد النشمي، وإخراج أحمد الشطي 
حي�ث اجتمعن�ا واخترنا الفنانين بش�كل يت�واءم وطبيعة األدوار التي تناس�بهم، 
والعم�ل من انتاجي، وقد تلقيت عروضاً عدة من قنوات في رمضان المقبل، لكنني 
لم أبّت حتى اآلن في هذا االمر الى حين االنتهاء من التصوير«.  وعن جدول أعمالها 
الفن�ي لهذا العام تقول: »ل�دي مجموعة من النصوص، منها رواية »المرأة والقطة« 
للكاتب�ة ليلى العثمان وس�يناريو وحوار جميلة جمعة، ونص »ي�وم اقبلت« للكاتب 
حم�د الرومي، ون�ص »المحتالة« للكاتبة نجاة حس�ين، وكل هذه األعم�ال لم ُيحدد 

موعد تصويرها بعد أو ما هو العمل الذي سأقدمه خالل شهر رمضان المقبل«.



نصف جمنون

موت إيفان إيليتش أسئلة الوجود التي تكشف هشاشة اإلنسان

تكنولوجيا القطعنة

ثقافية10
www.almustakbalpaper.net

   العدد )908(  االربعاء  18  شباط  2015

      خريي من�صور

حي�ن أصدر عالم النفس ويلهالم رايش كتابه الش�هير 
بعنوان »استمع أيها اإلنس�ان الصغير« عوقب مرتين 
من اليس�ار واليمين ومن الرأس�مالية واالش�تراكية، 
واّتهم بخلل عقلي، فمن هو هذا اإلنسان الترانزستور 

الصغير؟
إنه من إنتاج عصرنا الذي حّول البشر إلى أرقام صّماء 
أو إل�ى اس�تمارات كم�ا يق�ول كونديرا ف�ي مقالة له 
بعنوان »شفافية الفرد وكثافة الدولة«، فالدولة تزداد 
غموضا وتتراكم عليها القشور بينما الفرد أصبح عاريا 
وذا جلد شفاف يشبه »أبوبريص« الذي تظهر احشاؤه 
لفرط ش�فافية جل�ده، وكان هرب�رت ماركيوز الذي 
اعتب�ر أحد محّرضي الطالب في ث�ورة مايو/أيار عام 
1968 قد عثر على القاس�م المش�ترك بين االشتراكية 
والرأس�مالية، قدر تعلّ�ق األمر باالغت�راب، خصوصا 
ف�ي كتاب�ه »اإلنس�ان ذو البع�د الواحد«، وه�و البعد 
االس�تهالكي، فقد أفرغت ثقافة اإلعالن واالس�تهالك 
اإلنس�ان من جوهره اآلدمي وحّولته إلى اس�فنجة ال 
تفعل ش�يئا غير االمتصاص وإن أنتجت فهي تنتج ما 

امتّصته مساماتها وثقوبها وال شيء آخر.
اإلنس�ان الصغير هو الذي يتفرج على من يصنعون له 
مصيره، وهو كما تقدمه وسائل التواصل مع اآلخرين 
إنم�ا يعيش قطيعة مع ذاته، وذلك ضمن اس�تراتيجية 
القطعنة الت�ي احلّت االمتثال مكان العصيان والتمرد، 
وهن�اك ف�ي األدب الحدي�ث ظاه�رة يمك�ن رصده�ا 
باس�تقراء معّم�ق ف�ي نص�وص ش�عرية وروائي�ة 
ومس�رحية، ه�ي ظاه�رة ما س�ماه رايش اإلنس�ان 
الصغي�ر، وعلى س�بيل المثال كان الش�اعر األمريكي 
كمنجز قد قرر كتابة اسمه بحروف صغيرة واستخدم 

احيانا »ما« التي تس�تخدم لغي�ر العاقل بدال من »َمن« 
اعتراف�ا من�ه بم�ا أنجزت�ه الرأس�مالية م�ن تصغي�ر 
لإلنسان، بحيث أصبح خادما مطيعا لما يخترع وليس 
العكس، وفي إحدى قصص الكاتب األرمني سارويان 
يعي�ش إنس�ان وحيد ف�ي ناطح�ة س�حاب وعالقته 
الوحيدة مع العال�م هي من خالل علبة مليئة بأقراص 
األس�برين، وقال إنه يس�تغرب كيف ال يضيع اإلنسان 

على بعد امتار من العمارة التي يس�كن فيها ألنه ما أن 
يقف بجوار ناطحة س�حاب حتى يشعر بالضآلة، رغم 

أنه هو الذي شّيدها. 
قب�ل ب�روز ه�ذه الظاه�رة كان الفرد ف�ي النصوص 
الرومانس�ية محور الكون ويظن أن الش�مس تش�رق 
من أجل�ه فقط، ولو عقدنا مقارن�ة أولية بين قصيدة 
للش�ابي بعنوان نشيد الجّبار »هكذا غنى بروميثيوس 

»ومطلعها :
سأعيش رغم الداء واألعداء
كالّنسر فوق القمة الشّماء

وبي�ن م�ا قاله محم�ود دروي�ش في إح�دى قصائده 
األخيرة وهو :

من أنا ألخّيب ظن القدر
أو ما قاله خليل حاوي:

من أنا ألرد النار عنها والدوار
لوجدنا أن ه�ذا التحول من تعظيم الذات إلى االعتراف 
بهشاش�تها وهامش�يتها منذ النصف األول من القرن 
العش�رين، س�ببه إدراك الش�اعر لحقيقة وجوده في 
هذا الكون، حيث يمكن لصوت دّراجة نارية أن يسحق 
صوت اإلنس�ان، كما قال هنري ميلر الذي اضطر ذات 
ي�وم إلى الّصمت في ن�دوة أدبية بانتظار أن يتالش�ى 
ص�وت الدراج�ة التي م�رت بالقرب من الم�كان. ولو 
تذّكرنا اسماء شعراء عرب بالتحديد قتلوا أو عانوا من 
الفاقة حتى الموت أمثال، محمود البريكان وبدر شاكر 
السياب وعبد الحميد الديب ونجيب سرور وأمل دنقل، 
ورحلوا ف�ي صمت، التضح لنا أن الف�رد حتى لو كان 
مبدع�ا كبيرا ل�م يعد لغيابه أي ص�دى، وإن كان هناك 
استثناءات كان الموت فيها مغمورا بضجيج االحتفاء 
والوداع فهي تكرس القاعدة، ألن المقصود بذلك ليس 
الش�اعر ذاته، بل ما يصاح�ب صورته ويقترن بها من 

حيثيات سياسية وإعالمية.
ويحضرن�ي دائما في مثل هذا الس�ياق مرثية س�عدي 
يوس�ف للس�ياب، وبالتحدي�د م�ا قاله فيه�ا وهو أن 
الحضارة أوقفت سنتين حتى مات شاعر، فالعالم الذي 
رحل عنه الس�ّياب هو عالم متوّحش�ين وذوي حوافر 
س�ادته اللوطي والقواد والقرد المقامر. والزمن الذي 
كان فيه بمقدور شاعر كالمتنبي أن يقول بأن االعمى 

نظرإل�ى أدبه وأصغ�ى إلي�ه األص�م، أو أن مهمة هذا 
الك�ون أن ي�ردد صدى ما يقول، انته�ى إلى األبد، ألنه 
زمن الناي الوحيد وليس زمن االوركسترا، وزمن الفرد 
البطل الذي ينوب عن البش�رية في اجتراح المعجزات 

وليس زمن صوت واحد في صندوق االقتراع
* * *

بضع�ة أس�ئلة طريفة طرحه�ا مؤرخ ح�ول مفهوم 
البطل، أو الفرد االستثنائي، منها ما الذي كان سيحدث 
في أوروبا لو أن تشرش�ل س�حقته س�يارة في س�ن 
الخامسة، أو لو أن هتلر مات طفال بالحصبة األلمانية، 

أو لو أن ستالين ُقتل وهو في العشرين من عمره.
بالطب�ع ه�ذه المتتالي�ة االفتراضية ألس�ئلة من هذا 
الط�راز ال نهاية لها، ويس�تطيع مؤرخ آخر أن يس�أل 
ما الذي كان س�يحدث في المجال العلمي لو أن اسحق 
نيوتن مات طفال وربح اينشتاين ورقة يانصيب بمبلغ 
كبي�ر أقعده عن مواصلة البحث، لكن نظرية »لو« هذه 
تتي�ح للخيال أن يعيد إنتاج التاري�خ، وقد ينتهي األمر 

إلى مجرد التسلية.
إن سؤال شاعر مثل حاوي: من أنا؟ الذي كرره محمود 
درويش في أوج سّني نضجه لم يكن مطروحا في زمن 
الفرد المولود من تزاوج األسطورة بالتاريخ، وإن كان 
المعري قد اس�تبق هؤالء جميعا في سؤاله الوجودي 
عن جدوى الحياة والشبه بين صرخة البشير وصرخة 
النذير، فذلك استثنائي إلى حّد ما لهذا كان إطالق النقد 
صفة فيلسوف الشعراء على أبي العالء بمثابة افتضاح 
رؤي�ة غنائية للعالم تعطى حصة الش�عر كلها للقلب، 
وبالمقاب�ل تعط�ي حص�ة التفكير للعق�ل، والحقيقة 
غي�ر ذلك، فالعقل له عاطفته كما تقول جين أوس�تن، 
والقل�ب يفك�ر أيضا وم�ن حاصل جم�ع االثنين ينتج 

اإلبداع الباقي.

مرفت غطا�س 

الى متى س�تظل تغضب كلما رميتك 
بنظرة المذنب ....؟!

وال�ى متى س�تبقى كما أن�ت طفال 
مدل�ال ... يتكئ عل�ى خصري النس 

احزاني وابادله اللحظة ...
ال  الم�رة  ه�ذه  دموع�ي  تحرقن�ي 

يناسبني فصل الربيع ... وال يناسبني 
صوتي الذي يعود كما هو كل مرة 

حتى الصدى ينهرني ..
... شرفتي المكتظة بالزهور وحدها 
يعجبها طالء اظافري وحدها تتلون 

بلون صبغة شعري
وحده�ا م�ن تبادلن�ي الح�وار حين 
امس�ك س�ماعة الهاتف ... اكون قد 

اشتقت صوتك .....
اسمعني هذه المرة 

مذن�ب ان�ت مهم�ا كاب�رت ... عمرا 
ً مض�ى وانا انتظر قدوم�ك ولم تأِت 
...كل نه�ار جديد احض�ر القهوة ... 
ارت�ب الفناجين والنرج�س البري .. 
اعقد شعري بش�ال ملون ... فستاناً 

رائعاً

اش�عل س�يجارة ابتس�م ل�ك وانت 
تجل�س   ... ان تحض�ر  كان علي�ك 
ف�ي الط�رف االخ�ر م�ن الطاولة 

وتتأملني ...
كان عليك ان تخبرني انني جميلة 
الزل�ت  وان�ك   .. الصب�اح  له�ذا 
تحبني ... وان�ك هنا بين عطور 
ش�رفتي تس�معني و إن وان لم 

 ممدوح فراج النابي

لالس�تمتاع  رس�الته  يوج�ه  تولس�توي 
بالحي�اة ويدعو إلى الس�الم النفس�ي عبر 

تأمالته
ف�ي اللّحظات األخيرة أثن�اء احتضار بطل 
رواية تولس�توي )1828 – 1910(. »موت 
إيف�ان إيليتش« 1868، الّصادرة عن الهيئة 
ضم�ن   ،2014 الثقاف�ة  لقص�ور  العام�ة 
سلس�لة األلف كت�اب، ترجمة مه�ا جمال 
وتصدير لرفعت س�الم، يح�دث نقاش بين 
البطل، الذي كان نموذجا للموظف المثالي 
الج�اّد في عمله، والطامح إلى االرتقاء في 
السلّم الوظيفي، وبين طبيبه بعد أن سَقَط 
فريس�ة للخوف، ثم مسَتس�لما للموت إثر 

المرض المجهول الذي أصابه.
ه�ذا الح�وار القصي�ر أو النق�اش يش�ي 
باستسالم إيفان إيليتش أو القاضي للموت، 
بعدما كان خائفا منه، لكن هذا االستسالم 
مبعث�ه أوال إلى الحكمة الت�ي تجلّت عليه، 
حتى َغدا في كثير من خطاباته يقوم بدور 
الواعظ الديني “كّل شيء مجاف للحقيقة، 
حتى حياتك نفس�ها، كذب وخداع، تحجب 
عن�ك حقيق�ة الحي�اة والم�وت«، تنته�ي 
الرواي�ة بم�وت القاضي بعد ع�ذاب ثالثة 
أيام وص�راخ وأنين موجعين، بعد أن عّرى 

الصورة المزّيفة للحياة ولمن حوله.
رحلة فارقة

ال يمك�ن َفه�م دالل�ة الّرواي�ة العميق�ة، 
رغ�م البس�اطة الواضح�ة ف�ي الحكاي�ة 
والمباش�رة ف�ي اله�دف، إال بالرجوع إلى 
الّس�ياقات الثقافّية التي أنتجت في زمنها 
الرواي�ة، خاّصة بعد التحّول الذي طرأ على 
ش�خصية تولس�توي نفس�ه، بعد أن هجر 
الكنيسة،  الَمسيحّية، ومناهضته لسياسة 
ورفضه للعنف ودعوته إلى الّسالم، وعدم 
االس�تغالل، وميله إل�ى الحياة البس�يطة. 
الرواي�ة يمك�ن اعتبارها مخاض�ا لتجربة 
حقيقي�ة عاش�ها تولس�توي وعّب�ر عنها 
في قصته »مذك�رات رجل مجنون«، وهي 

خالص�ة رحلة قام بها إلى مدينة أرزماس، 
بمعن�ي أدق هي َنتاج »رعب أرزماس« كما 
عّب�ر عن ذل�ك صديق�ه مكس�يم غوركي، 
واصفا ما اعتراه بع�د هذه الّرحلة الفارقة 
ف�ي حياته، حيث عصفت ب�ه أزمة روحية 

جعلته في مواجهة مع الموت.
وبع�د أن كان يخاف منه صار في مواجهة 
مع�ه وفي ضوئ�ه راجع مواقف�ه، خاصة 
بع�د أزمت�ه مع الكنس�ية، فب�دأ يكتب عن 
الدين والسياس�ة. هذه الفلسفة التي َخرج 

بها م�ن محنته تجلّت في 
القصيرة  الرواي�ة  ه�ذه 
»م�وت إيف�ان إيليتش«، 
أو كم�ا أس�ماها »م�وت 
قاض«. ومن هن�ا تتجلى 
أهمّي�ة الرواي�ة ف�ي أنه�ا 
جدي�دة  لمرحل�ة  تؤّس�س 
ف�ي أدب تولس�توي كان�ت 

مغايرة تماما لم�ا قّدمه في 
أو   ،1868 والس�الم  الح�رب 
آن�ا كارينين�ا 1877 وغيره�ا 
م�ن األعم�ال، وكأنه�ا وع�اء 
أف�كاره  ح�وى  أيديولوج�ي 
لفلس�فة  ومراجعاته  المثالّي�ة 
الحياة، متخذا موقفا من الموت 
والحياة أكثر جرأة مما كان عليه 

من قبل.
يبدأ الراوي قّصة إيفان من نهايتها، 
ليكش�ف لنا كيف صار الموت أيضا 
حدث�ا قاب�ال لالس�تغالل، فأصدقاء 
له�م،  زمي�ال  كان  ال�ذي  القاض�ي 
يق�رؤون خبر وفاته ف�ي الصحيفة، 
وهم ف�ي اس�تراحة المحكم�ة، لكن 

الخبر ال يمّر عليهم بصورة تكشف عن 
تأّثرهم أو حزنه�م لفقد صديق كان بينهم 
ذات يوم، بقدر ما يكش�ف عن كيف أّن لكّل 
ش�خص غرضا سوف يتحّقق بهذه الميتة. 
ومن ث�ّم كان الم�وت دافعا لحي�اة جديدة 
آلخري�ن، فأح�د ه�ؤالء األصدق�اء أتاحت 
ل�ه الوف�اة التفكير في ش�غل مقعده الذي 

سيخلو من بعده. والثاني سيستغل الوفاة 
في أن يثب�ت لزوجته بأنه في اس�تطاعته 
أن يقّدم خدمات ألقاربه، فالوفاة س�تؤدي 
إلى انتقال زوج أخت�ه إلى المدينة وهو ما 
سيس�عد زوجته بالطب�ع. الغريب مع هذا 
الخبر الس�ّيئ أنهم يواصل�ون لعب الورق. 
أم�ر االس�تغالل ال يبع�د عن الزوج�ة التي 

لم يش�غلها س�وى التفكير ف�ي مقبرة 
وكيفي�ة  رخيص�ة 

الحص�ول على منحة 
الحكومة بعد الوفاة؟ أو كيف تجعل المنحة 
تزيد؟ وهي األسئلة التي كانت مترّددة في 
طرحه�ا على صديق�ه بيت�ر إيفانوفيتش، 

وإن كانت تراودها كثيرا.
بع�د مقابل�ة الطبي�ب انتاب�ت ش�خصيته 
تغّي�رات قطعية، فق�د تغّي�رت نظرته إلى 
األش�ياء و»بدا كّل ش�يء في الطريق باعثا 

عل�ى الكآب�ة؛ س�ائقو التاكس�ي، البيوت، 
الم�اّرة، والمح�الت، كان�وا يبعث�ون على 
الغم، وألمه ه�ذا الغامض المزعج الذي لم 
يتوق�ف للحظة واحدة، بل إنه قد اكتس�ب 
مغزى جدي�دا وخطيرا بمالحظات الطبيب 
المش�كوك فيه�ا« )ص61(، الس�ؤال الذي 
أل�ّح عليه ه�ل هو الم�وت؟ فيتح�دث في 
مونول�وج ذاتي »الموت، نع�م، الموت، 
وال أح�د يع�رف أو يتمن�ى أن يع�رف 
الموت، وال أحد منهم يشفق علّي، إنهم 
اآلن يلعبون )س�مع م�ن خالل الباب 
الص�وت البعي�د ألغني�ة واألصوات 
المصاحبة لها( بالنس�بة إليهم، كل 
ش�يء س�واء، لكنه�م س�يموتون 
أيض�ا! ثم هم في وقت الحق، لكنه 
سيكون سواء بالنسبة إليهم، هم 
مرحون… الحيوانات!« )ص 72(

فالزوج�ة ال تراع�ي مرض�ه بل 
تس�تغل هذا المرض خش�ية أال 
تفقَد ماله، وابنت�ه غير مبالية 
مالب�س  ترت�دي  حي�ث  ب�ه، 
الّس�هرة وتخ�رج م�ع أمه�ا 
لألوبرا، ب�ل يتم�ان خطبتها 
على القاضي الّش�اب، وكأّن 
ال مكان ألحاس�يس وس�ط 

هذا المجتمع.
وبعد تعّدد زيارات األطباء 
وفشلهم في طمأنته بدأت 
مرحل�ة جدي�دة، لحظ�ة 
والت�ي  الم�وت  انتظ�ار 
إيليت�ش  إليف�ان  ص�ارت 
بمثابة لحظات للتأّمل فيمن حوله، وإعادة 
وللعالق�ات.  للماض�ي  ومراجع�ة  تقيي�م 
الالف�ت للنظ�ر أن الراوي يرّك�ز في محنة 
الم�رض الت�ي الزمته ش�هورا عل�ى تتبع 
تصرف�ات َمن هم حول�ه، ومراجعة حياته 
الماضي�ة على مهل، س�اخطا م�ن أفعاله 
ووقت�ه الذي ب�ّدده في انهماك�ه في عمله 
واشتغاالته التي جعلته أشبه بآلة منتظمة 
في دوالب العمل، هذه المراجعات لماضيه 

عكس�ت جوهر الفلس�فة التي ترمي إليها 
الرواية القصيرة، وهي أن اإلنسان ال يدرك 
قيمة العالقات إال في أوقات المحن أو عند 
اقت�راب الموت، فالعالقات اإلنس�انّية أهّم 
من المناصب وأهّم من الجري لجمع المال، 
ألّنه�ا الذخيرة الباقية، وه�و ما أدركه في 
النهاية »إنه -مع األس�ف- لم يعش حياته 

كما كان ينبغي له أن يعيشها«.
السالم النفسي

الّرواي�ة عل�ى صغ�ر حجهم�ا وس�ردها 
البس�يط الذي يخلو من التعقيد، تقف عند 
معان إنس�انّية نبيلة، فتكش�ف عن ضعف 
النف�س البش�رية، وتنتق�د زي�ف الحي�اة 
عل�ى  الض�وء  بتس�ليط  األرس�تقراطية، 
هشاشة النفس، وأن في الحياة ثّمة أشياء 
تس�تحق أن تمن�ح أو يس�تمتع به�ا، وفي 
المقابل إن اإلنسان ضعيف، فتلك السقطة 
من فوق الّس�لم، والتي لم يشعر بتأثيرها، 
لحظته�ا حّولت حياته إل�ى جحيم، ثم في 
فترة االحتضار كشفت له عن خواء ماضيه 
الس�ابق، يستغرق الثلث األخير من الرواية 
في تساؤالت عن الحياة والعذاب والموت، 
وعّم�ا يري�ده؟، وغيرها من األس�ئلة التي 
وبعضه�ا  الوجودي�ة،  بالفلس�فة  تتص�ل 
تعك�س قنوط�ه من كل ش�يء: لم�اذا كل 
هذا؟ أو من قبيل تس�اؤالته إلى الله »لماذا 
تفع�ل ب�ي كل ذل�ك؟ لم�اذا أحضرتني إلى 
هنا. لم�اذا، لماذا تعذبني بتلك القس�وة؟« 
)ص، 99(. فالكاتب نجح في تحويل نهاية 
موظ�ف مرم�وق اجتماعّي�ا ومهنّيا، وهو 
يحتض�ر، إل�ى وع�ي مؤلم بتفاه�ة حياته 
وبزيف عالقات�ه األس�رية، وبالتالي نجح 
في توصي�ل رس�الته لالس�تمتاع بالحياة 
ودعوت�ه إلى الس�الم النفس�ي، عبر بقعة 
الضوء الت�ي خلقتها تأمالته، لندرك أن في 
الحياة أش�ياء تستحق أن نستمتع بها، لعّل 
أهمها البس�اطة والعالقات، أال تعتبر هذه 
الرواية دعوة إلى الحياة؟! وإدراك معانيها 
الغائب�ة والمفتق�دة ف�ي ذروة انهماكن�ا 

بالركض في دائرتها المغلقة!!

سرية الفصول
 

ص�در للش�اعر والكات�ب والمترج�م العراق�ي ج�واد وادي المقيم في 
المملكة المغربية ديوان شعري جديد هو الديوان الرابع ضمن سلسلة 
اصداراته الشعرية، الديوان من القطع المتوسط يحمل عنوان "سيرة 
الفص�ول" بغالف جميل م�ن تصميم الفنان المب�دع الدكتور مصدق 
الحبيب، يحتوي الديوان على 130 نصا قصيرا اس�ماها الشاعر "ما 
يش�به الهايكو"، وسبق للشاعر أن أصدر ثالثة دواوين صدرت كلها 
ف�ي المغرب وه�ي: تراتيل بابلية، رهبة المدارك، نش�يد الفواخت. 
والجدير بالذكر أن هذا الديوان يشتمل على نصوص قريبة لتجربة 
الش�عر الياباني المس�مى "بالهايكو"، وهي تجربة برغم بساطة 
لغاتها فهي تحمل نظرة فلس�فية عميق�ة، تعالج تفاصيل مهمة 
م�ن اليوم�ي الحيات�ي، بتناوله�ا للش�ائع المعاش، م�ن خضرة 

وفصول وأش�جار ومياه وغابات وعالق�ة كل هذه التفاصيل بعضها 
ببعض لتش�كل توليفة للحياة، ولكن برؤيا ش�عرية ثرية تستحق القراءة ومتابعتها بكثير 

من االهتمام والدراسة النقدية الصارمة

شخص آخر 
 

وس�ط أج�واء من العنف آخ�ذة في التزايد، يه�ز أرجاء العالم وال يف�رق بين جنس أو 
عرق أو دين تنسج، الكاتبة اللبنانية نرمين الخنسا بخيوط رقيقة مأساة إنسانية في 

رواية بعنوان “شخص آخر”، صدرت عن “دار سائر المشرق”، في بيروت.
م�ن مظاهر العنف والقس�وة التي قررت نرمين الخنس�ا إعادة فهمها وتفس�يرها 
مع القارئ “الخطف” الذي يقع ألس�باب مختلفة من بينه�ا االنتقام وطلب الفدية 

المالية وأحيانا “المبادلة” بمخطوفين آخرين.
وتتناول الكاتبة تحديدا مرحلة ما بعد عام 2005 واغتيال رئيس الحكومة السابق 
رفي�ق الحريري وما أعقب ذلك من أحداث مؤلمة مثل قتل ش�خص خطأ بس�بب 

الخلط بينه وبين شخص آخر أو الخطف الخطأ.

مرينا بيكم حمـــد 
خليفة حممد علي التميمي

 

أيها النواب , أقبل حزن يديك , لو مررت في حمد فقل له , 
دجلة تحييك الحزينة والفرات , والهيل والقهوة في أخبار 
كان والقطار فات , لو مررت في حسين كربالء قل له , 

نهضت أو رقدت فالنتيجة واحدة , تقاسموا الكعكات , لم 
ينج سعد وسعيد مات . 

ليست بأغنيتي وال مضمونها همي 
إذا خف بها حلمي ولم تنزل على العظم 

وإال ترجموا عني , تلولح طاح هذا القلب , يامعوود من 
القضم .

مرينا بيكم حمد , والحمد نفس الحمد 
الصخر فوق صدره وتد 

زحزحه صوت ضئيل خافت أحد أحد 
أقدس االحجارا , أتخذ من قبره مزارا

لو مات هذا العبد 
والله يابالل انه أحد أحد 

ثمة فرق بيننا 
إن الذي يبكي علي لم أجد 

استهدفوك ياحمد , يا اللي شتالك عايش بفيء النخل,
ألنك األمل 

تحذر التشظي , غياب رأي عام 
تحذر الذين اليشابهوا األخوال واألعمام 

والذين صهينوا ذواتهم وطوعوا أقالمهم بال ثمن وصاروا 
كاألنعام أو أضل 

تطوعوا لكي يخونوا النخل ذا األكمام واالهلون والجمل 
وآملين ضحكة أمريكا القصيرة األجل 

فما الذي رأته فيك ياحمد بهية 
كي تقول إشلون بيك إشلون بية 

دمنا فهرس ظلم للتواريخ الغبية , دمنا مهدور بل مطلوب 
من كل البرية

تزخر الديمة بالبرق والتهمي وتنهي المسرحية 
مالذي رأته فيك توبة اخيلية 

كي تقول في لهجتنا الشعبية في لكنتها الحلية 
يا بختنصر القضية ياجيشا به االنسان

يا ريحة الهيل وريحة النعناع , 
استهدفوك يا حمد , ألنك تعلم الرياضة الصبيان 

تعلم اإلعالم في كلياتها المتاعب الجسام 
ان يحرموا عليهم تلذذ الحكام 

إذ يمرغوا وجه الفقير بالسخام 
ان يقزموك ثم يلحقوك في ناديهم األقزام 

ما سمحت أن تريحهم بان يصنفوك فيما يعرفون من أحجام 
أو أرقام ,

ألنهم رعاع , يحلموا يسلموا العراق صفصفا وقاع 
قد نسوا إن عراقنا والد , إن خبا حمد , ذاع آخر غيالن 

حدثني عن مي فما ادراني ياغيالن 
عن ضيعة الشعر أو عن ضيعة اإلنسان 

قرن مضى ال ادري أم قرنان 
مقتول بين النكته واإلعالن 

علي رابع الخلفاء أم أول , وخالد هل زنى فعال وهل أخطأ 
وهل أول 

وبين اآلل واألول جراحات تطاردني 
فلم اربح على مدى التاريخ يالله , دائما خسران 

أن يكون لي أمل ولي وطن ولي حلم 
به حمد إنسان
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        إيرين ماير
 

عل�ي الرغم م�ن الس�رعة والكثافة التي قربت به�ا العولمة 
الثقاف�ات العالمي�ة من بعضه�ا بعضا، بحيث ص�ارت أكثر 
التصاق�ا، واحتكاكا، وتأثرا ببعضها أكثر من أي وقت مضي 
علي تاريخ البش�رية، فإنه ال ي�زال لالختالفات الثقافية دور 
واض�ح ال يمكن إن�كاره. ويري البعض أن ه�ذه االختالفات 
تسبب سوء اتصال، وسوء فهم كلما زاد االحتكاك بين الناس 
من خلفيات ثقافية مختلفة في مجال المعامالت االقتصادية 
التبادلية. وفي هذا الس�ياق، يحاول كتاب “خريطة الثقافة” 

أن يوص�ف الممارس�ات الثقافي�ة المتنوعة بين 
واألوروبيي�ن،  اآلس�يويين 

وس�كان أمري�كا الش�مالية 
ثماني�ة  ف�ي  والجنوبي�ة 
مجاالت: االتصاالت، وتقييم 
واإلقناع�ات،  الممارس�ات، 

والقيادة، والتراتبية، وصناعة 
القرار،  وبن�اء الثقة، والتعامل 
مع الخالفات، والجدولة. مؤلفة 
ه�ذا الكت�اب ه�ي بروفيس�ور 
إيري�ن ماي�ر، أس�تاذة أمريكي�ة 
بمعه�د INSEAD بفرنس�ا، وهو 
واح�د م�ن أه�م معاه�د األعمال 
أعماله�ا  وترك�زت  العال�م،  ف�ي 

عل�ي الكيفي�ة التي يق�وم بها أكبر 
المديري�ن ف�ي العال�م بالتعامل مع 
الثقافية في  االختالف�ات  تعقي�دات 
بيئ�ة دولي�ة معولم�ة. وق�د عمل�ت 
ماي�ر في مجاالت مختلف�ة في بلدان 
إفريقي�ة، وأوروبي�ة، وآس�يوية، مما 
منحها القدرة علي تلمس واستكشاف 
االختالفات الثقافية بين شعوب العالم. 
وإلي جانب عملها في INSEAD، تنش�ر 

ماي�ر  مقاالت وبحوثا في مجال األعمال 
 Harvard Business ف�ي دوري�ات مث�ل 
Review، وقام�ت بإلق�اء محاضرات عن 
قضية التن�وع الثقافي داخل عدد كبير من 

لكب�ري، الش�ركات العالمية، والمؤسسات، والبنوك  ا
مثل األمم المتحدة، والبنك الدولي.

 تنوع الثقافات أم تنميطها؟:
 تق�دم ماير  في ه�ذا الكتاب أداة ألصح�اب األعمال والقراء 
لفه�م اآلخ�ر، ه�ذه األداة تتمثل ف�ي خريط�ة ثقافية تحدد 
الكيفي�ة الت�ي يق�وم م�ن خاللها الن�اس في بق�اع األرض 
الشاس�عة بالتفكير والعمل واإلنج�از. تقول ماير:  إنه فيما 
يعتق�د الكثي�رون أن االختالف�ات التي تصادفه�م في مجال 
العمل تعود إلي الطبائع الش�خصية ل�دي المتعاملين معهم، 

إال أن ه�ذه االختالف�ات ترجع إلي حد كبي�ر إلي االختالفات 
الثقافية، وهي اختالفات ليس�ت بالهين�ة. غير أن الخريطة 
الثقافي�ة ال تعني تنميط اآلخ�ر أو الثقافات األخري بقدر ما 
تح�اول االقتراب منها، فتق�ول ماير: إن الغربيي�ن دائما ما 
يعتقدون أن اآلس�يويين في العموم هادئ�ون ومتحفظون، 
وربم�ا خجول�ون. وإذا تس�ني للم�رء أن يك�ون فريق عمل 
مشتركا من آس�يويين وغربيين، فسيجد الشكوي ذاتها من 
أن المش�اركين اآلس�يويين ال يتحدثون كثيرا، وال يحسنون 
تقديم تفضيالتهم وخياراتهم الشخصية خالل االجتماعات. 

التنميطية ال تفسر الكثير من سلوك غي�ر أن ه�ذه اآلراء 
األشخاص الذين نعّدهم مختلفين.

 تق�ول ماير: إنها تح�اول في هذا 
الكت�اب أن تق�دم اقترابا تدريجيا 
ومنظما لفه�م تحديات التواصل 
المش�ترك ف�ي مج�ال األعمال، 
وه�ي تل�ك التحدي�ات النابع�ة 
الثقافية، وأن  من االختالف�ات 
تق�دم خط�وات أكث�ر فعالي�ة 
في التعامل معه�ا. وتبدأ هذه 
العملي�ة م�ن إع�ادة تنظي�م 
العوامل الثقافية التي تشكل 
وبتحليل  اإلنساني،  السلوك 
أس�باب هذا السلوك نظريا. 
ب�دوره  ه�ذا  وسيس�مح 
اس�تراتيجيات  بتطبي�ق 
لتحس�ين  واضح�ة 
كف�اءة ح�ل المش�كالت 
المستعصية التي يسببها 
للثقافات،  الفهم  س�وء 

أو لتجنبها كليا.
 تنوعات غير مرئية: 

ازدياد  الرغم من  علي 
التواصل والترابط بين 
أج�زاء العال�م، فإنه 
في الحقيقة ال تدرك 
الغالبي�ة العظمي من 
مدي�ري العالم كيفية تأثي�ر الثقافة في 
أعماله�م الممتدة عبر العالم. وتري ماي�ر أن هذه الحقيقة 
تزداد، وللمفارقة، مع ازدياد التواصل عبر العالم االفتراضي 
ومنتجات�ه االتصالي�ة مثل البري�د اإللكتروني، والس�كايب، 
والسوش�يال ميديا. فعلي عكس الح�ال عندما ننتقل إلي بلد 
أجنبي، ونقضي به وقتا، ونتعرف علي ثقافته، ونفك شفرة 
اختالفاته، ال يس�مح لنا تبادل الرسائل اإللكترونية بالتعرف 
علي اآلخر، ومعرفة تمايزاته، وهو ما يجعلنا عرضة بشكل 
أكب�ر  للوق�وع في فخ س�وء الفهم الثقاف�ي. وتضرب ماير 
مث�اال علي هذا بحال من يس�افر إلي الهن�د، ويجد أن نصف 

المصافحة أو نصف اإليماءة بالرأس ليس داللة علي الفتور، 
أو عدم الدعم والتأيي�د. فعلي العكس من بلدان أخري، تعني 
هذه اإلش�ارات التحمس، والدع�م، والتأييد لدي الهنود. مثل 
هذه األمور ال يدركها من يكتفي بإرس�ال البريد اإللكتروني 
لزمالئ�ه في العمل م�ن الهنود، وهو جالس ف�ي مكتبه في 
الدنم�ارك أو  كولومبيا. فالتعرف علي تمايز اآلخر ينبغي أن 
يكون من خالل التعرف علي بيئته، والتعايش معها، وصوال 

إلي تفهمها.
 تؤك�د ماير أن هذه االختالف�ات الطفيفة تؤثر في تواصلنا، 
س�واء عرفنا به�ا أو لم نع�رف. واليوم، أصبحن�ا نعمل في 
دوس�لدورف، أو دب�ي، أو برازيليا، أو بكي�ن، أو نيويورك، أو 
نيودله�ي في ش�بكة عالمية واحدة، حقيقي�ة أو افتراضية، 
مادية أو إلكترونية. ويتطلب نجاح هذه الش�بكة سبر أغوار 
االختالفات الثقافية التي تعمل في سياقها هذه الشبكة، وإال 

فسنصبح فريسة سهلة لسوء التفاهم، والفشل النهائي.
 بي�د أن ماي�ر تعود لتس�تدرك قائل�ة: إنه ربما يعم�ل المرء 
لس�نوات، وربما لعق�ود، عبر ثقافات متنوعة، وأن يس�افر 
بشكل منتظم من أجل العمل، ومع ذلك يبقي غير واع بتأثير 
الثقاف�ة فيه. مثل ه�ؤالء يعمل�ون داخل إطاره�م، ويرون 
اآلخرين من منظورهم الخاص، ويعزون أي اختالف أو تنوع 
إل�ي الطبائع الش�خصية. لكن هذا االعتقاد لي�س ناتجا عن 
الكسل، وإنما ناتج عن عدم رغبة هؤالء في تثقيف أنفسهم 
بثقاف�ات اآلخرين، فيستس�لهون التركيز عل�ي االختالفات 
الش�خصية دون رؤي�ة المنظوم�ات الثقافي�ة الت�ي تحكم 
األش�خاص. لذا، تري أن هذه االختالفات غالبا ما تكون غير 
مرئية بالنس�بة للكثيري، وتحتاج فقط إلي القدرة والرغبة 

في تعلم ثقافات اآلخرين.
 تنقس�م فصول الكتاب الثماني�ة إلي مجموعة من العمليات 
التي تتخل�ل التبادالت االقتصادية المعولم�ة، وتحاول ماير 
أن تطبق رؤيته�ا لالختالفات الثقافية علي ه�ذه العمليات. 
وبالتال�ي، يجمع ه�ذا الكتاب بي�ن التأطير النظ�ري لفكرة 
التن�وع الثقافي وتأثيره ف�ي المبادالت التجاري�ة العالمية، 
وبي�ن تقدي�م الدلي�ل العمل�ي ل�كل م�ن الق�راء والمديرين 
المنخرطي�ن ف�ي مج�ال األعم�ال للتعامل م�ع االختالفات 
الثقافي�ة. ويفت�رض الكتاب ضمنا التس�ليم بق�درة النظام 
الرأس�مالي العالمي، عبر ش�ركاته المتعددة والكبري، علي 
دمج العالم كله في نظام عالمي شبكي يجمع مناطق العالم 
كله، وكذلك التس�ليم بأنه ال س�بيل للقضاء علي االختالفات 
الثقافي�ة، وع�دم ق�درة العولمة الرأس�مالية، رغ�م أدواتها 

الجبارة، علي القضاء علي اختالفات البشر. 
وبالتالي، يمثل الكت�اب تحديا للمقولة التي تتحدث عن خطر 
الرأس�مالية عل�ي الهوي�ات والثقاف�ات المحلي�ة، وانقراض 
األخي�رة وتراجعه�ا بفع�ل أدوات اإلدماج الرأس�مالي. فمن 
الواضح بالنس�بة للكتاب أنه ال فكاك من التنوع الثقافي، وال 

مهرب من تعايش البشر مع اختالفاتهم.

خريطة الثقافة .. سرب احلدود غري املرئية يف جمال األعامل

      عرض : إيمان العيوطي

لتفس�ير تأثي�ر التي�ارات السياس�ية األمريكي�ة  في 
الداخل�ي  الصعيدي�ن  عل�ي  األمريكي�ة  السياس�ات 
والخارج�ي، اعتم�د “ج�ورج الك�وف” ف�ي كتاب�ه 
العقل السياس�ي .. كيف ال نس�تطيع فهم السياسات 
األمريكي�ة خ�الل الق�رن الح�ادي والعش�رين بعقل 
الق�رن الثام�ن عش�ر علي النظري�ات العلمي�ة للعقل 
وكيف يعمل. ول�ذا، يقدم الكاتب نظرة معمقة للحياة 
السياسية األمريكية، مستفيدا من التطورات الحادثة 
في دراسات العقل لجعل السياسات التقدمية، باعتبار 
الكاتب ديمقراطيا تقدميا، أكثر تأثيرا في السياس�ات 
األمريكية، بعد سيطرة المحافظين عليها لمدة تقرب 

من العقود الثالثة.
ينقس�م الكتاب إلي ثالثة أجزاء رئيسية،  الجزء األول 
بمثاب�ة إط�ار نظري. أم�ا الثاني والثال�ث، فيتناوالن 
موضوع الكتاب بش�يء من التفصيل، اعتمادا علي ما 
قدمه الكاتب من أفكار نظرية وعلمية في الجزء األول 
م�ن الكتاب. فف�ي الج�زء األول، يتح�دث الكاتب عن 
االكتش�افات العلمية الحديثة، التي تتعلق بعمل المخ، 
والتي أوضح�ت أن %98 من التفكير يتم في الالوعي 
، وه�ذا التفكير الالواع�ي يحدث بطريق�ة تلقائية ال 
يت�م التحك�م فيه�ا. ويري الكات�ب في ه�ذا الجزء أن 
األخ�الق والسياس�ة ه�ي مجموعة من األف�كار غير 
المجردة،  والتي يعمل معظمها في الالوعي،  والعقل 
يتعام�ل معها متأثرا بعوامل عديدة تؤثر في القرارات 
واالختي�ارات. ولذا، يخلص إل�ي أن المحافظين خالل 
العقود الثالثة الماضي�ة كانوا علي وعي بهذا،  ولذلك 

كانت أفكارهم أكثر نظاما وتوضيحا .
وعن فكرة الكتاب الرئيس�ية بأننا ال نستطيع تفسير 
سياس�ات الق�رن الحادي والعش�رين بعقلي�ة القرن 
الثامن عش�ر،  يرفض الكاتب االعتماد علي الرش�ادة 
الت�ي كانت س�ائدة في القرن الثامن عش�ر لتفس�ير 
السياس�ات الس�ائدة في الق�رن الحادي والعش�رين،  
مث�ل “لماذا يصوت المرش�ح ضد مصالح�ه أحيانا”، 
رغبة منه ف�ي تجاهل تأثي�ر العواط�ف واالنحيازات 
في القرارات. فرش�ادة القرن الثامن عش�ر ال توضح 
الس�لوك السياسي، ألن رؤيته للرش�ادة خاطئة. فهو 
يري أن الرشادة والعواطف متناقضتان. لكن الرشادة 
تحت�اج إلي العواطف، فبدونها لن يس�تطيع المرء أن 
يشعر ما إذا كان القرار الذي سيتخذه سيجعله سعيدا 
أم غير س�عيد، واثقا أم قلقا. وليس كل العواطف غير 
رشيدة، كما كانت تذهب الرؤي القديمة للقرن الثامن 
عشر،  ولكن العواطف مادامت منضبطة، فقد أضحت 
رش�يدة. ولذا، يؤكد الكاتب أهمي�ة األخذ في االعتبار 

الجانب الالواعي والعاطفي في التفكير .
وانطالقا من هذا، دعا “الك�وف” إلي ضرورة “تغيير 
العقول” السيما التيار الديمقراطي،  بعد تمكن التيار 
المحافظ خالل السنوات الماضية من التعبير عن قيمه 
بش�كل متميز،  لس�يطرته علي اإلعالم والمناقش�ات 
السياس�ية،  مما مكنه من أن يكون له كبير األثر علي 
الناخ�ب األمريكي. ولذا، دعا الكاتب إلي ضرورة جعل 
الفك�ر التقدمي أكثر تأثيرا. فالفك�ر التقدمي يري أن 

وراء كل سياسة تقدمية توجد قيمة أخالقية.
وي�ري الكات�ب أنه إذا كان�ت رؤية السياس�ة األفضل 
تتعلق بق�در القوة والس�لطة علي التحك�م في المال 
والموارد،  فإنه البد من توافر وعي جديد بأن اإلجادة 
السياس�ية تتعلق باألخ�الق القادرة عل�ي التأثير في 

مش�اعر الش�عوب. بمعني  أن أي نظام أخالقي 
س�يحكم وس�يكون له تأثير في ال�رأي العام،  

وبالتالي في نتائج االنتخابات.
وف�ي القس�م الثاني، يق�دم “الك�وف” إطارا 
فكري�ا جدي�دا للديمقراطيي�ن يت�واءم م�ع 
التطورات األخيرة في عمل العقل، بعد تمكن 
المحافظين م�ن التأثير في العقل األمريكي 
ط�وال الس�نوات الماضية. وهنا، يتس�اءل 
الكات�ب: كي�ف يس�تطيع الديمقراطي�ون 
اس�تخدام ه�ذه المعلومات إلع�ادة القيم 
والمؤسس�ات  الرئيس�ية  األمريكي�ة 
الديمقراطي�ة? وم�ا هي الخط�وات التي 
يجب علي الديمقراطيي�ن اتخاذها حتي 
يكونوا علي وعي جديد بقيمهم ومن ثم 

التأثير في المواطنين?
وعل�ي الديمقراطيي�ن تأكي�د قيمه�م 
التقدمي�ة م�ن خ�الل االس�تفادة من 
خبرة المحافظين من اس�تغالل اللغة 
واألف�كار والرموز بص�ورة متواترة  
للتروي�ج لنموذجه�م المحافظ من 
التقدمي  النم�وذج  جه�ة، وإعاق�ة 
وأن  الس�يما  أخ�ري،   جه�ة  م�ن 
المفاهيم،  مزدوج�و  األمريكيي�ن 
بمعني أن لديهم مفاهيم محافظة 
وتقدمي�ة. وينطل�ق الكات�ب في 
التروي�ج لألف�كار الديمقراطي�ة 
التقدمي�ة - مث�ل تقلي�ل نس�بة 
لتقلي�ل  اله�واء  ف�ي  الكرب�ون 
واالحتب�اس  البيئ�ي  التل�وث 
الحراري - م�ن خالل تكرارها 
ف�ي اإلع�الم خ�الل النق�اش 
العام، مما يح�دث تغييرا في 
األمريك�ي  المواط�ن  عق�ل 
بش�كل تراكم�ي،  بما يجعل 
تلك األفكار تحظي بتعاطف 

شعبي.
أن�ه يجب  الكات�ب  وي�ري 
جدي�د  تنوي�ر  يح�دث  أن 

لينتج وعي جديد، ينبع هذا 
الوعي الجديد من الرؤية األخالقية للديمقراطية،  

والت�ي في قلبها الش�عور بالغير، أي رؤي�ة العالم من 
حي�ث ما يراه اآلخرون،  والمس�ئولية  أيضا. فمبادئ 
الديمقراطي�ة م�ن حري�ة وعدالة ومس�اواة ليس�ت 
لألمريكيين فقط، بل للجميع. ويري أن هناك صعوبة 
ف�ي التخلص م�ن اآلراء المضللة والهدام�ة التي تأتي 
تح�ت تأثير الصدمة. فلقد اس�تغل المحافظون الجدد 
الصدم�ة التي حدث�ت للمجتمع األمريك�ي بعد أحداث 
الحادي عش�ر م�ن س�بتمبر 2001، وتم ف�رض مبدأ  

“الحرب علي اإلرهاب”  لتسيطر علي العقل األمريكي،  
وإقناع�ه ب�أن الحرب هي الوس�يلة الوحي�دة لحماية 
الوالي�ات المتحدة. وأصبح من يق�ف ضد الحرب هو 

ضد الدولة وضد حماية الواليات المتحدة.
لذلك، يدعو الكاتب إلقامة مناقشة واعية حول الحرب 
عل�ي اإلره�اب، تق�وم عل�ي توضيح 
الح�رب  أن 

كان�ت من أجل 
شركات البترول ومصالحها وأرباحها 

،بالس�يطرة عل�ي ثان�ي أكبر دول�ة به�ا احتياطيات 
بترولية في العالم، في إش�ارة إلي العراق التي غزتها 
الواليات المتح�دة في مارس 2003 ،  وأن االتفاقيات 
البترولي�ة الموقعة مع العراق جعلت�ه يمتلك البترول 
ولك�ن ال يتحكم في�ه، مع الدعوة إل�ي تقليل االعتماد 
األمريك�ي عل�ي النفط الخارج�ي بالبحث ع�ن بدائل 

أقل تلويث�ا للبيئة، وذلك للحف�اظ علي كوكب األرض 
من االحتباس الحراري.وهذا الوعي الجديد، حس�بما 
يري “الكوف”، يتطلب إنش�اء إط�ار مفاهيمي جديد 
واض�ح ومتف�ق علي�ه، خاص�ة أن معظ�م المفاهيم 
واألف�كار السياس�ية واألخالقية المهم�ة - مثل قيم 
الحري�ة والعدال�ة والمس�اواة واألم�ن والمحاس�بة، 
وهي مفاهيم محل انقس�ام داخ�ل الفكر األمريكي - 
هناك اختالف في تفسيرها بين مختلف التيارات. 
فنف�س المفه�وم يختل�ف 
المحافظي�ن  بي�ن 
وقد  والديمقراطيين، 
تصل رؤي�ة كل منهما 
للمفه�وم إل�ي مرحلة 

التناقض.
وتنازع  االتف�اق  فع�دم 
واألف�كار  المفاهي�م 
السياس�ية بي�ن التيارات 
األمريكي�ة  السياس�ية 
السياس�ة  س�مة  ه�و 
األمريكي�ة.  فعل�ي س�بيل 
المث�ال، يرك�ز المحافظون 
عل�ي المس�ئولية الفردي�ة. 
أم�ا التقدمي�ون، فيرك�زون 
علي االس�تقالل والمسئولية 
الجماعي�ة، جنبا إلي جنب مع 
المسئولية الفردية. ويرون أن 
القي�ود القانونية تعمل لصالح 
الحري�ة ولي�س ضده�ا، فه�ي 
تحمي الش�عب من األضرار غير 
األخالقية وغير المسئولة لحرية 
الس�وق. ويظهر االخت�الف أيضا 
ح�ول مفه�وم المحاس�بة، فه�و 
بالنسبة للتقدميين محاسبة الشعب 
للمسئولين، لكن المحافظين يرون 
الفعل�ي.  المس�ئول  أن�ه محاس�بة 
فمثال ما حدث في س�جن أبو غريب 
بالعراق، تمت محاس�بة المس�ئولين 
الصغار عنه، وليس وزير الدفاع الذي 
أعط�ي األمر بذلك.وف�ي الجزء الثالث 
واألخي�ر من الكتاب، يذك�ر الكاتب أنه 
قد ح�ان الوقت لجعل األبحاث الخاصة 
بالعقل محل اهتمام،  وأن تتم االستفادة 
منها في حقل العلوم السياسية. فالعقل 
عامل غي�ر محاي�د لفرضه فهم�ا معينا 
للحقيقة، فليس األفراد يفهمون الحقيقة 
بالطريق�ة نفس�ها. وبالتالي، ف�إن العقل 
وطريق�ة فهمه لألمور ل�ه تأثير كبير علي 

القرارات السياسية ونتائجها.
وي�ري الكاتب م�ن جهة أخ�ري أن اللغة تلع�ب دورا 
هائال لكونها وسيلة االتصال الفكري،  وألنها تعكس 
فه�م المرء للحقيقة. لذا، ي�ري الكاتب ضرورة الحذر 
عند اس�تخدام اللغة في السياس�ة، فاللغ�ة لديها قوة 
سياس�ية، وه�ي تس�تخدم لتغيي�ر العق�ول للجيد أو 

للس�يئ، فهي ال تعبر  فقط عن المش�اعر، بل لها دور 
ف�ي تغيير المش�اعر، وتعب�ر عن الهوية، ب�ل لها دور 
أيض�ا في تغييره�ا. فاللغة تجمع الش�عب أو تفرقه، 
فه�ي تس�تطيع أن تغي�ر الذاك�رة وتش�كلها، وتغير 

التاريخ وقصص الماضي .
وف�ي النهاي�ة، ي�ري الكات�ب أن�ه إذا أخ�ذت األبحاث 
الجدي�دة المتعلق�ة بدارس�ة عمل العقل ف�ي االعتبار 
عن�د صياغ�ة الق�رارات السياس�ية، ف�إن القي�ادات 
السياسية ستصبح أكثر وعيا باألطر المفاهيمية التي 
تس�تخدمها، وسيكون النقاش العام للقضايا  ذا تأثير 
كبير في الحياة السياسية. فالرؤية القديمة للتنوير لم 
تعد صالحة اآلن وغير كافية لفهم السياس�ة، وهي ال 
تهدد فقط الديمقراطية، بل تجعل الكثير من القيادات 

السياسية والناشطين االجتماعيين غير فاعلين.
ويخل�ص الكاتب إلي أهمية مرحلة جديدة من التنوير 
تتناسب مع مقتضيات القرن الحادي والعشرين لفهم 
عق�ل القرن الجدي�د، ألن أف�كار الرش�ادة التي كانت 
س�ائدة في القرن الثامن عشر لم تعد صالحة. ويؤكد 
أن�ه ال مفر من فكر جديد يتالءم مع اكتش�افات العلم 

الحديث الخاصة بعمل العقل.
ويتس�اءل الكاتب عما س�يتغير إذا ع�رف عقل القرن 
الح�ادي والعش�رين وأخ�ذ ف�ي االعتب�ار التغي�ر في 
فه�م طريق�ة عمل�ه. وي�ري أن تش�كيل اآلراء حول 
القضايا المختلفة س�وف يتم في نقاش�ات مفتوحة، 
وأن القيادات السياس�ية س�وف يأخذون في االعتبار 
القيم التي تقف خلف األطر المفاهيمية المس�تخدمة 
تخ�دم  الت�ي  األط�ر  اس�تخدام  ويتجنب�ون  لديه�م، 
قي�م االتج�اه المقابل، وأنه�م س�يكونون علي وعي 
بالقاعدة األخالقية التي تعتمد عليها سياساتهم، وأن 
الصحفيين س�يكونون أكثر وعيا عن�د تناول القضايا 
السياسية. فإذا ناقشوا اتجاها سياسيا لقضية معينة، 
فإنهم س�يعرضون االتجاه اآلخ�ر للقضية ذاتها، وأن 
الحمالت السياسية لن تتبع استطالعات الرأي، ولكن 
ستس�تخدمها للتحقق م�ن قدرتها عل�ي تغيير الرأي 
الع�ام نحو الرؤي�ة األخالقية للقائمي�ن عليها للعالم، 
وأنه ستكون هناك حاجة لسياسة خارجية تركز علي 
الش�عوب وليس فقط علي الدول. كما س�تكون هناك 
حاجة إلي سياس�ة خارجية تؤكد قضايا، مثل الفقر، 
والجوع، وحق�وق المرأة والطف�ل، والصحة العامة، 
والحفاظ علي البيئة العالمية، وحقوق المياه، وأيضا 
االهتمام بالملكيات العامة العالمية من ثروات، وهواء 
وأنهار وغيره�ا. لذلك، يري الكاتب أنه يجب أن يكون 

هناك فهم جديد للقضايا التي تهم الجنس البشري .
ويعتب�ر ه�ذا الكت�اب مرش�دا لألح�زاب والجماعات 
السياس�ية التي تس�عي لتكوين أحزاب في مصر بعد 
ث�ورة 25 يناير، فالبد أن تضع أطرا فكرية خاصة بها 
محددة األفكار فيما يتعلق بتصوراتها إلحداث نهضة 
علمية في مصر لدستور مصر الجديد، ولعالقات مصر 
الخارجية، ولتطوير التعليم والبحث العلمي، وللتأمين 
الصح�ي، ولمواجه�ة التل�وث البيئ�ي، وتكرارها في 
اإلعالم ليتش�كل رأي عام تجاه تلك القضايا. فالفترة 
القادمة س�تحدد من سيس�تطيع أن يؤث�ر في عقول 

وقلوب المصريين .

العقل ال�سيا�سي:

كيف ال نستطيع فهم سياسات القرن الـ21 األمريكية بعقل القرن الـ18

قطـار الفتـنـة أسـقــط
»الدولة اإلسالمية«

 

عبدالمجيد الشوادفى :
شبح عرفته البشرية قبل 41 قرنا أرهب بخطورته كل بلد ظهر فيه وأحل الخوف والدمار فى 

كل األزمات التى عبرها واألوطان التى غرس بذوره فيها ..
وانطلقت أول رحلة لقطار الفتن فى عدد من المحطات لم يتوقف فيها إال للقتل وس�فك دماء 
أبنائه�ا والتخريب والنهب لممتلكاتهم وأموالهم مس�تخدما اس�لوب الفتنة تلك القوة الخفيَّة 
اللعينة والجبارة لتقويض أركان األمة منذ عهدها األول إلى يومنا هذا بإضعاف قوتها داخليا 
وصوال إلى الهدف المنش�ود باستجالب الحمالت الصليبية والغزو التترى والتى جرت خاللها 
أنهار من الدماء وسحقت أكوام الجماجم نتيجة أحداث ِجسام وفتن عظام جعلت أعداء األمة 
واالس�الم يطمع�ون فيها .. وتمضى العص�ور والقرون ويطل هذه األيام ش�بح ذلك الماضى 
البعيد ليؤرق كل من عرف تاريخه المظلم .. ولكنه يعود فى ثوب جديد ليمس األمة االسالمية 
فى ش�بابها الذين هم عزها ومصيرها ومس�تقبلها .. ويندرج هذا ف�ى اطار ما تضمنه كتاب 
»صفحات من تاريخ الفتن« لمؤلفه الشيخ أحمد عبدالرحمن عكاشة .. أحد األعضاء المنشقين 
عن تنظيم الجهاد منذ نهاية التس�عينيات .. واش�تمل الكتاب الذى ج�اء فى 192 صفحة على 
ش�قين احتوى األول منها على عدد من اإلش�ارات والصفحات تعيد لألذهان بداية المؤامرات 
الضارية بعد مقتل الخليفة عمر فكانت الحروب المس�لحة التى واجهت المس�لمين فى بقاع 
كثيرة منذ خالفة عثمان وأحسنت جيوش المسلمين تأديب المتآمرين وخيبت آمالهم.. فألقوا 
س�الحهم لكنهم لم ينزعوا من صدورهم الحقد ولجأوا السلوب التآمر على الدولة من الداخل 
والتسلل بالفتنة وجاءت البداية يوم أعلن اسالمه اليهودى عبداللَّه بن سبأ الذى وفد من اليمن 
إلى المدينة ولكى ينش�ر االضطرابات فى الدولة واألمة وجه مبادرته األولى إلى الخليفة ذاته 
عثمان والتش�كيك فى شرعية منصبه وأحقية على بن أبى طالب وأشاع العديد من االفتراءات 
كحرق المصاحف وغيرها مما يطعن فى نزاهة وأمانة خليفة المسلمين ففتت بها الكثير من 
أه�ل مصر والعراق الذين دعوا للثورة ثم اتجهوا للمدين�ة وتمت جريمة قتل الخليفة فى داره 
ونه�ب أموال بيت المال وكانت المحطة األولى لقطار الفتنة التى توالت مع بداية خالفة على 
ب�ن أبى طالب وتم�ت أول مواجهة مع جيش الخ�وارج وهزيمته التى أجج�ت صدورهم ولم 

يطفئها غير دم عليَّ آخر خلفاء المسلمين.
وي�روى الكات�ب ما تعدد من فت�ن الخوارج فى ظ�ل الدولة األموية والصفحات الس�وداء فى 
عصر الخالفة العباسية ولم تكد تنتهى فتنة حتى تطل أخرى برأسها .. فكانت فتنة القرامطة 
والحجر األس�ود .. وقد عاثوا فى البالد فس�ادا وقتال واس�تحلوا أموال الناس ونساءهم وفى 
ع�ام 723 هجرية كان الح�دث األكبر والمفجع بدخولهم الكعبة وخلع الحجر األس�ود .. ولم 
تمض فترة وجيزة مضيئة وس�ط الظالم ومس�تنيرة حتى تبدأ صفحات أخرى يملؤها الدمار 
والخ�راب من آثار الش�به بين ثورة الربيع األولى وما أدت إلي�ه من مقتل عثمان ثالث الخلفاء 
الراشدين وما تالها من فتن سقطت على إثرها الدولة االسالمية .. وبين ثورات الربيع الحالية 

التى تهدد الفرق والجماعات والمذاهب وحدة أوطانها.
وف�ى الش�ق الثانى من الكتاب توصل المؤلف إلى توصيف ال�داء الذى أصاب األمة ويتمثل فى 
خمسة أمور هي: الكلمة والظلم وفساد العالقات بين الحاكم والمحكوم.. واالستهانة بالعلم 
والعلماء .. وحدد الدواء فى العمل بكل ما يش�فى قلوب المسلمين وعقولهم َوٌيحسن العالقة 
بينهم ويزيدهم بالعمل والعلم بما يحتويه االس�تيعاب الكامل للقرآن الكريم والٌس�نَّة النبوية 

الشريفة.



     حيدر مجيد 
للمرة األولى في مدارس العراق، اعتمدت ابتدائية “الوادي 
األخض�ر” المختلطة نظام�اً إلكترونياً ف�ي تعليم التالميذ 
الملتحقي�ن بصفوفه�ا ع�ن طري�ق اس�تخدامهم أجهزة 

الحاسوب بدالً من الكتب والدفاتر التقليدية.
وبين�ت إدارة المدرس�ة أن أولي�اء أمور التالمي�ذ يمكنهم 
متابعة مستوى أبنائهم عن طريق أجهزتهم الذكية، ودعت 

الى تعميم هذه التجربة في عموم مدارس العراق.
وتقع المدرس�ة التابع�ة لتربية الرصاف�ة الثالثة في حي 
جميلة بمدينة الصدر ش�رقي بغداد، وتحتوي على صفين 
لتعلي�م التالميذ بواس�طة نظ�ام الكتروني ش�امل، بحيث 
يس�تخدم كل تلميذ حاس�وباً خاص�اً به م�ن دون اللجوء 
الى االس�اليب الكالس�يكية باس�تخدام الورقة والقلم في 
التعليم.وتق�ول نغم عبد األمير احدى معلمات المدرس�ة ، 
إن “طريقة التعليم اإللكتروني المتبعة في المدرسة عبارة 
ع�ن جلوس جمي�ع التالميذ خل�ف الحواس�يب المربوطة 
بجهاز ع�رض المعلومات عل�ى الوايت بورد )الس�بورة( 
الت�ي تدار من قبل معلم الصف في ع�رض الدروس المراد 

تعليمها للتالميذ”.
وتضي�ف عبد االمير أن “ه�ذه الطريقة اثبتت نجاحاً كبيراً 
في س�رعة اس�تيعاب التالميذ للدروس المعط�اة اليهم”، 

مبينة أن “ش�رح الدرس يكون على الس�بورة االلكترونية 
وشاش�ات حواسيبهم مصحوباً بموسيقى واغاني اطفال 

مرتبطة بالمادة التعليمية، وهو ما س�اهم بشكل كبير في 
ايصال المعلومة لالطفال الصغار”.

االم�ر الالفت في ه�ذه المدرس�ة انها اس�تحدثت تطبيقاً 
للهواتف الذكية يمكن الولياء االمور تحميله على هواتفهم 
للتواصل م�ع ادارة المدرس�ة ومعرفة المس�توى العلمي 
البنائه�م، باالضاف�ة الى امكاني�ة مراقبة الدرس بش�كل 

مباشر من قبل اهالي التالميذ.
ويقول مدير قس�م الحاس�وب في المديرية العامة لتربية 
الرصاف�ة الثالث�ة طعم�ة دايح ف�ي حديث صحف�ي”، إن 
“المدرس�ة تم تجهيزه�ا بكافة المع�دات االلكترونية من 
كاميرات واجهزة حاسوب، وربطها في نظام عمل واحد، 
م�ع وجود خ�ط ثان للط�وارئ في حال توق�ف االول عن 
العمل”، مبينا أن “المدرسة تمتلك لجنة فنية درست كيفية 
المحافظ�ة على س�المة التالميذ من االس�الك الكهربائية 
والتوصي�الت، باالضاف�ة الى االخذ بنظ�ر االعتبار حماية 

نظر االطفال من اشعة شاشات الحواسيب”.
ع�دد من اولي�اء االم�ور وكادر المدرس�ة طال�ب بتعميم 
ه�ذه التجربة على جميع م�دارس محافظ�ات العراق لما 
له�ا من “اث�ر واضح” في س�رعة تلق�ي االطف�ال للمادة 
العلمية مقارنة مع وس�ائل التعلي�م التقليدية، خاصة مع 

توجه العالم في الس�نوات االخيرة الى اس�تخدام االجهزة 
االلكترونية المتطورة في جميع مفاصل الحياة.

وف�ي هذا الصدد يوضح نقي�ب المعلمين العراقيين عباس 
الس�وداني في حديث صحفي أن “هذا المش�روع يجب ان 
يستمر ويدعم ويعمم على مستوى كافة المراحل الدراسية 

وفي جميع مدارس العراق”.
فيما يؤكد مدير عام تربية الرصافة الثالثة حسين ناصرأن 
“التلمي�ذ ف�ي الص�ف االول االبتدائي في مدرس�ة الوادي 
االخض�ر تحول من اس�لوب المناهج الورقي�ة الرتيب الى 
التعليم بواس�طة االجهزة االلكترونية الحديثة التي اثبتت 
جدارته�ا ف�ي ايص�ال المعلومة بش�كل اس�رع ال�ى ذهن 
المتلق�ي”، مضيفاً أن “هذه التجربة اتاحت الولياء االمور 
متابع�ة ابنائهم من خالل اجهزتهم الذكية، وهذا امر يعود 
بالمنفع�ة على الطرفين في المس�اهمة ببناء جيل متميز 
من التالميذ”.يش�ار ال�ى أن وزارة التربي�ة دعت، في )17 
تش�رين الثان�ي 2014(، الى تطبيق مش�روع “المدرس�ة 
االلكتروني�ة” بدع�م منه�ا، عل�ى ان يتم تنفي�ذه من قبل 
شركة “آي كوب” العراقية التي أخذت على عاتقها تصميم 
برنام�ج يتي�ح للطال�ب االس�تغناء ع�ن الكتب الدراس�ية 
واالس�تعانة بالكومبيوتر اللوحي من اجل اتمام الواجبات 
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       فالح الشمري

المش�كلة المرورية واحدة من المشاكل التي تفاقمت 
خالل الس�نوات األخيرة بشكل ، بات من غير الممكن 
الس�كوت عنها كما هو حاصل االن م�ن قبل الجهات 
التنفيذي�ة المس�ؤولة ، خاص�ة اذا م�ا علمن�ا ان هذا 
الموض�وع ل�ه مس�اس مباش�ر بس�المة المجتم�ع 
الالف  كثي�رة  واصاب�ات  وف�اة  بح�االت  ويتس�بب 
المواطني�ن يومي�ا ، فضال ع�ن عالقته بقت�ل الوقت 
والته�ام االم�وال والتل�وث البيئ�ي وما يعكس�ه هذا 
التلوث من مشكالت صحية للمجتمع ... وانطالقا من 
ذلك  على الحكومة والمجتمع عدم االستس�الم  لهذه 
االش�كالية واتخاذ موقف المتفرج دون حراك لدرجة 
تنم عن عدم المس�ؤولية ، الن ذلك يعني اننا س�نصل 
في ق�ادم االيام ال�ى امور خطيرة تتج�اوز الخطوط 

الحمراء وال يمكن معالجتها .
ان الصم�ت ال�ذي ن�راه الي�وم ام�ام مش�كلة المرور 
يدلل عل�ى قلة الوع�ي الحكومي والمجتمع�ي ، الننا 
امام خس�ائر بش�رية فادحة ومادية كبيرة ومعانات 
نفس�ية جراء االختناق�ات المرورية ، وتل�وث البيئة 
، كم�ا يتض�رر المجتمع  م�ن الضوض�اء الناتجة عن 
حركة السير ، ورغم ذلك نراه صامتا ، والتوجد إشارة 
إيجابية واحدة تدل على الس�عي الج�اد للحد من هذه 
اآلثار على المس�تويين الش�عبي أو الرس�مي على حد 

سواء... 
 

الحوادث المرورية
تعد الحوادث المرورية وما تخلفه من خسائر بشرية 
ومادية العنصر األول من مكونات المشكلة المرورية 
، وتعود أس�باب الحوادث إلى تدني مس�توى تخطيط 
الم�دن بش�كل ع�ام يس�توعب الحاضر والمس�تقبل 
، ويراع�ي زي�ادة وس�ائل النق�ل ، وزيادة الس�كان ، 
واألنشطة المهنية ، والتجارية ، واألسواق ، والمعاهد 
، والجامعات ، والفنادق ، والمطاعم ، وصاالت األفراح 
، وكذا تخصيص مواقف عامة وخاصة ، ومتنفس�ات 

وأرصفة للمش�اه،  وهذا ما انعكس خالل 
السنوات االخيرة بعد نشوء احياء 

لم يكن مخططا لها.
تش�ير إحص�اءات وزارة 

الصح�ة العراقي�ة الى 
المرور  ح�وادث  ان 

االس�باب  اح�د 
للوفاة   الرئيسية 
فق�د  حي�ث   ،
 75000 حوالي 
شخص حياتهم 
الفت�رة  خ�الل 
ال�ى   1976
2005 بس�بب 
او  الح�وادث 
حوادث المرور 
الرغ�م  وعل�ى 
القي�ود  م�ن 

ض�ة  و لمفر ا
عل�ى الحرك�ة في 

ع�ام 2005 بس�بب الوضع 
االمن�ي في العراق كان هناك 1789 حالة وفاة ناجمة 
عن حوادث المرور اكد هذه االحصائية باالرقام وزير 

الصحة ف�ي الحكومة الس�ابقة  الدكتور مجيد  صمد 
امين واش�ار بان عل�ى الرغم من ان ح�وادث المرور 
هي مش�كلة صحية عامة رئيسية اال انها لطالما نظر 
اليها في مجال الصحة العامة باعتبارها حادثا وحدثا 
عش�وائيا يقع على االخري�ن وان هذه االحداث نتيجة 
حتمي�ة للتنق�ل على الطرق�ات اال ان االدل�ة التي بين 
يدي منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي االن حول 
امكانية تجنبها تجلب االمل للدول المختلفة وكش�ف 
تقري�ر ف�ي وزارة الصح�ة لع�ام 2009 ، ان حصيل�ة 
حوادث الط�رق في العراق تزيد بم�ا يقرب من اربعة 
اضع�اف عل�ى حصيلة االصاب�ات من ج�راء عمليات 
االره�اب جاء ذلك التصريح ف�ي مؤتمر عقدته وزارة 
الصح�ة العراقية حيث تم اط�الق برنامج عقد للعمل 
من اجل الس�المة على الطرقات في -11 آيار -2011 
2020 . ويتعه�د بخفض مس�توى الوفيات المرورية 
بحل�ول 2020 وت�م اطالق ه�ذا البرنامج بي�ن وزارة 
الصح�ة ووزارة الداخلي�ة وبتعاون منظم�ة الصحة 
العالمي�ة وفي الوقت نفس�ه تم اط�الق البرنامج في 
وزارة الصح�ة في اقليم كردس�تان الع�راق حيث اكد 
وزير الصحة في االقليم ، بان الس�المة على الطرقات 
اصبح�ت هدف�ا رئيس�ياً ف�ي جه�ود تعزي�ز الصحة 
الوطني�ة واض�اف ان مواصلة تطوير البني�ة التحتية 
للطرق وانظمة المرور محوري�ة النقاذ ارواح الناس 

وتعزيز التنمية االقتصادية .
 

وباء
ع�د باحثين ومس�ؤولين ف�ي محافظة باب�ل حوادث 
الس�ير ،بانه�ا  وباء أي ان الزيادة ف�ي حوادث الطرق 
اكث�ر من المتوق�ع . وقد ب�دأت آثارها الس�لبية تكبر 
وت�زداد خط�ورة منها زي�ادة عدد األرام�ل واالطفال 
اليتام�ى ج�راء الح�وادث المرورية فضال ع�ن الفقر 

وتفكك األسر.
ويشير الباحثون الى ان نوعية الطرق المعبدة اكثرها 
اليضمن السالمة اما بسبب قلة اعراضها وعدم وجود 
مناط�ق امان لس�ير الس�ابلة او لكونها خط�ا واحدا 
ذهاب�ا واياب�ا ، مش�يرين الى ان الخط�ورة تكمن في 

التقاطع�ات عل�ى الخط�وط الس�ريعة ، كم�ا يحمل 
الباحثون بعض سائقي السيارات مسؤولية الحوادث 
المرورية وتهديد س�المة المجتمع عن طريق التهور 
والس�رعة ، والتجاوز ، وعدم احترام األولوية للمشاه 
، وعدم االهتمام بوس�ائلهم ، إضافة إلى تدني الوعي 
المروري وعملية االنتشار المروري بوسائله الحديثة 

لرص�د وضب�ط المخالف�ات ، خاصة ف�ي الطرق بين 
مراكز المدن . 

 
حرب غير معلنة

بس�بب حجم الخسائر البش�رية المرتفع الناجم، وما 
تخلف�ه من إعاقات صحية واقتصادية تعتبر الحوادث 
المروري�ة حرب�اً غير معلنة ، ولألس�ف يستس�لم لها 
المجتم�ع كقضاء وق�در دون الوقوف على أس�بابها 
ووض�ع الحلول والتوصي�ات الكفيلة بتقليص عددها 
والحد من آثارها ، بل ُتحفظ إحصائياتها ، وما تخلفه 
من نتائج مأس�اوية في سجالت شرطة المرور وفي 
وزارت�ي الصح�ة والتخطي�ط 
، ول�م تث�ر اهتمام�اً على 
الرسمي  المس�تويين 

والشعبي !!
 

الجهات 
ذات 

العالقة 
برغم االثار المأساوية لحوادث المرور هذه الحرب غير 
المعلنة  تبقى الجهات الرسمية تلزم الصمت ازاءها ، 
اذ لم تقم باي نش�اط ملحوظ واج�راءات فعالة للحد 
من حوادث الطرق وخفض ضحاياها كما لم تنشر اي 
احصائي�ات جديدة ، حيث كانت اخر احصائية عراقية 

وردت في تقرير لوزارة الصحة لعام 2012 اش�ار الى 
أن 5450 مواطنا قتلوا بس�بب الحوادث المرورية في 
الع�ام الذي س�بقه  حس�ب ارقام فح�ص الجثث في 
الطب العدلي لكافة محافظات العراق، ووفقا للتقرير 
فان هذا العدد يش�كل ما نس�بته %25.2 من مجموع 
وفيات العراق.وقد  حلت أربيل في المرتبة األولى في 
أعداد الوفي�ات وجاءت بغداد ثاني�اً ، بينما كانت عدد 
اإلصابات بس�بب ح�وادث الم�رور أكثر م�ن 85 ألف 
إصاب�ة لعموم العراق.وفي تقري�ر مماثل لعام 2011 
كان ع�دد ضحايا الحوداث المرورية 4040 ضحية أي 

أن الزيادة في عام 2012 بلغت 26% .
ويرى بعض المختصين ان س�بب حوادث المرور في 
العراق هو زيادة عدد الس�يارات وقيادة السيارات من 

صغار السن او من الذين ال يجيدون قيادة السيارات.
وتشير احصائيات شبه رسمية الى ان العراق استورد 
ما يفوق قيمته ال� 7 مليار دوالر من السيارات بمختلف 
االحجام منذ2003 حيث س�جل تراجع�ا ملحوظا في 
الرقابة المرورية بسبب الفوضى المرورية التي عمت 

البالد خالل االعوام التي اعقبت االحتالل االميركي.
وفي احصائي�ة لعام 2010 ان ح�وادث الدهس بلغت 
3360 حادث دهس”، و هذه النس�بة “تش�كل 45% 

من مجموع الحوادث المرورية”.
وبلغت “حوادث االصطدام 3177 حادثا، ونس�بتها 
%43، وتليه�ا حوادث انقالب المركبة وعددها 826 
حادث�ة، أي بنس�بة %11 م�ن ح�وادث الط�رق” أما 
الح�وادث األخ�رى،  فق�د بلغت 89 حادثة، ونس�بتها 
%1.وحس�ب احص�اءات وزارة التخطيط لغام 2011 
فان نس�بة الذكور من قتلى الحوادث المرورية 79%، 

مقابل نسبة %21 من االناث
وذكر مس�ؤول ف�ي وزارة التخطيط إن “أعلى نس�بة 
من الحوادث المرورية حدثت بسبب السائق، إذ تسبب 

سائقو السيارات بوقوع ما نسبته %73، أما الحوادث 
الباقية فقد توزعت اس�بابها على عدم متانة السيارة 

اوالمشاة”.
وقال�ت منظم�ة الصح�ة العالمي�ة ان 75 الف عراقي 
قتلوا في حوادث المرور للفترة من 1979 الى 2005.

 وذكرت ان عدد ضحايا المرور عام 2005 كان 1789 
ونقل�ت المنظمة عن وزير الصحة قوله ان عام 2009 
ش�هد عددا م�ن االصابات نتيج�ة ح�وادث المرور 4 
اضع�اف اعلى من اصاب�ات العملي�ات االرهابية لتلك 
الفت�رة .وعل�ى العموم ذك�ر موقع منظم�ة الصحة 
العالمي�ة ان العراق يحت�ل المرتبة الرابع�ة دوليا في  
نس�بة ح�وادث الم�رور القاتل�ة وه�ي 44.7 من كل 
مائة الف من الس�كان بعد نامبيا االولى بنس�بة 53.4 
والثانية سويسرا بنسبة 28.2 والثالثة مالوي بنسبة 
45.4 اما اقل نسبة فكانت في المالديف ومالطا وجزر 

مارشال واليابان.
 

اثار اخرى 
هذه األرقام تبين الخس�ائر المباشرة ، وهناك خسائر 
مادية في الوس�ائل ، ناهيك عن الخس�ائر التي تعقب 
الح�وادث على ش�كل جهود طبي�ة )ك�وادر وأدوية( 
والتي تس�تحوذ على نصيب كبير من حصة األمراض 
األخ�رى، الس�يما ف�ي ظ�ل تدن�ي الدع�م الحكومي 

للخدمات الصحية .
ويترافق مع الحوادث المرورية أضرار فادحة كحدوث 
إعاق�ات وعجز في صف�وف الضحايا ، مم�ا يجعلهم 
يش�كلون عبئاً ثقيالً أش�د وطأة م�ن المتوفين ألنهم 
يصبح�ون عاجزين عن العمل ، ويحتاجون إلى رعاية 
صحية دائمة.. كما أنن�ا نلحظ أن معظم الضحايا من 
وفيات وإصاب�ات ترتفع في صف�وف الذكور ، ألنهم 
يتحركون بدون قيود اجتماعية ، وتقل نسبة الوفيات 
في صفوف اإلناث نظراً للقي�ود االجتماعية، وتكمن 
الخطورة في أن الذكور من البالغين عادًة هم من يعيل 
األس�ر ، ووفاتهم أو عجزهم بإعاقة ُتدخل األسرة في 

عداد الفقر والجوع والتشرد والضياع .

خاتمة
ف�ي  الخاتمة نامل ان يعي كل طرف مس�ؤوليته عما 
يحص�ل من حوادث مروري�ة احيانا يراها البعض امر 
ع�ادي ولكنه�ا في الحقيق�ة التحص�ل اال بخطأ يقع 
عل�ى عاتق احد المس�ببين ، فاما يكون الس�ائق لقلة 
الوعي او عدم اهليته لقيادة السيارة او نوعية الطريق 
وعدم االهتمام باجراءات السالمة في الشوارع وهذا 
ماتعاني منه اغلب الطرق عندنا او العجلة لعدم توافر 
ش�روط المتان�ة واالمان فيها اما لخل�ل في الصناعة 
واغلب الس�يارات المس�توردة حاليا فيه�ا هذا العيب 
واحيان�ا االهم�ال م�ن قب�ل صاح�ب الس�يارة لهذه 

الشروط .
كل هذه االسباب تؤدي الى نتيجة واحده وهي ازهاق 
االرواح وضي�اع ملي�ارات الدنانير ، ونتس�ائل ماهي 
موق�ف الحكومة من هذه االحصائي�ات ، وما موقف 
المجتم�ع الذي من المفت�رض أن يقوم بالضغط على 
الحكوم�ة في س�بيل اإلعت�راف بالمش�كلة، وحلها؟ 
،وهل اتعظ الس�ائقون من حجم الخس�ائر البش�رية 
واالقتصادي�ة ، بحي�ث يأخذون منها العب�رة لاللتزام 
ب�آداب وقواع�د المرور حتى يأم�ن المجتمع ويعيش 
ف�ي س�الم؟ .. نراكم على خير وي�ارب االمن واالمان 

لكم جميعا.

حوادث املرور .. حرب غري معلنة
 متى نوقفها قبل ان تتجاوز اخلطوط احلمراء ؟
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     عوفرا بنجو

منذ صي�ف 2014، ال ينزل اس�م األكراد عن 
العناوي�ن. ف�ي ليل�ة وضحاها تقريب�ا أصبحوا 
الالعبين اإلقليميين األهم في الش�رق األوسط: 
واجه�وا  الذي�ن  الوحيدي�ن  ه�م  األك�راد  كان 
الحرب البرّي�ة ضّد أعضاء )داعش( في جبهتين 
منفصلتين، في سوريا والعراق، وبذلوا أيًضا كّل 

ما بوسعهم.
وق�د علمن�ا مؤخ�را أن مقات�الت ومقاتلي 
األك�راد اس�تطاعوا تحري�ر كوبان�ي م�ن أيدي 
داعش والتي تقع في منطقة األكراد الس�ورية، 
بعد نضال بطولي استمر ألكثر من أربعة أشهر. 
أيًضا في جبهة كردس�تان العراق فقد اس�تطاع 
مقاتل�و البيش�مركة ص�ّد أعض�اء داع�ش عن 
كركوك الغنية بالنفط ومن مناطق استراتيجية 
أخرى، وتحرير س�نجار، التي تصّدرت العناوين 
في أعق�اب حملة القتل المرّوعة التي قامت بها 

داعش ضّد اليزيديين.
وفي أعقاب هذه التطّورات يواجه المجتمع 
الدول�ي الي�وم س�ؤاال مهّما: م�ا ه�ي المكانة 
المناس�بة الت�ي يج�ب إعطاؤه�ا لألك�راد ف�ي 
الس�احة السياس�ية الدولية، وهل ينبغي تقديم 
مساعدات مباشرة لهم وهو األمر الذي قد ُيعّزز 
طموحاتهم نحو االس�تقالل؟ إس�رائيل نفسها 
تواجه ه�ي أيضا معضل�ة: هل يجب مس�اعدة 
األكراد في العراق وفي س�وريا أيًض�ا؟ إذا كان 
األم�ر كذل�ك، فإل�ى أية درج�ة يجب جع�ل ذلك 

علنّيا؟ أي نوع من العالقات يجب تطويره؟
ومن أجل اإلجابة على تلك األس�ئلة يجب أن 
نتتبع قليال التاريخ المعّقد لعالقات إسرائيل مع 
األكراد. ينبع هذا التعقيد من كون األكراد ليسوا 
قطعة واح�دة، حيث يعيش�ون ف�ي أربعة دول 
مختلفة: تركيا، إيران، العراق وس�وريا. وحيث 
إّنهم ل�م يقيم�وا دولة خاّص�ة بهم أب�دا. وفقا 
لذلك تطّورت عالقات مختلفة تماما على س�بيل 
المثال بين األكراد في الع�راق وأولئك الذين هم 

في تركيا.

بني التعاُون والتجاهل الدبلوما�سي
تعود ج�ذور العالقات مع أك�راد العراق إلى 
الخمس�ينيات، عندما كانت القاعدة العاّمة هي 
“عدّو ع�دّوي صديقي”. تّم إرس�اء تلك العالقة 
ضم�ن نظرية األط�راف التي طّورتها إس�رائيل 
في تلك الفت�رة، والتي اعتبرت أّن�ه يجب تعزيز 
العالقات م�ع دول والعبين غي�ر عرب من أجل 

الخروج م�ن العزلة التي فرضتها الدول العربّية 
علين�ا. كان�ت األقلّي�ة الكردية في الع�راق أحد 
ه�ؤالء الالعبي�ن. كان هن�اك أيًضا تق�ارب في 
المصالح االس�تراتيجية: بحس�ب رؤيا إسرائيل 
كان على األك�راد إضعاف أو إح�داث الفتنة في 
ق�وات الجي�ش العراقي في حال ح�دوث تهديد 
على الجبهة الشرقية، والتي كان من المحتمل أن 
تش�تمل في القرن الماضي على سوريا، العراق 
واألردن. بالنس�بة لألكراد، كانت المصلحة هي 
الحص�ول على مس�اعدة في صراعه�م القومي 
ضّد األنظم�ة العراقية المختلفة وخصوصا في 

عهد البعث.
ي فت�رة ذروة العالقات بي�ن عامّي -1965

1975، قّدمت إس�رائيل المس�اعدة بشكل سّري 
لألك�راد على المس�توى العس�كري مثل تدريب 
البيشمركة؛ وهو جيش العصابات الكردية، إقامة 
الخدمة الس�ّرية فرسطين، المساعدة في توفير 
األسلحة، والمساعدة في المجاالت االجتماعية 
مثل إقامة مستش�فى ميدان�ي أو تجهيز الكتب 
الدراس�ية باللغ�ة الكردي�ة. تمّتع�ت إس�رائيل 
بمعلومات اس�تخباراتية وبمساعدة اليهود في 
الخ�روج من الع�راق. أّدت هذه العالق�ات، التي 
انقطع�ت في منتص�ف الس�بعينيات، في نهاية 
المطاف إلى خيبة أمل ل�دى كال الطرفين. خاب 
أمل إس�رائيل من كون األكراد لم يس�اعدوا في 
ح�رب يوم الغفران ولم يس�يطروا على الجيش 
العراق�ي. يّدعي األكراد دفاعا عن أنفس�هم بأّن 
إيران كان�ت من الممكن أن تقاتله�م إذا اتخذوا 
خطوة كهذه بسبب االتفاق الذي أُبرم بين إيران 

والبعث عشية الحرب. وقد خاب أمل األكراد من 
جانبهم من كون إسرائيل قد تركتهم عام 1975 
بعد اتف�اق الجزائر بين الع�راق وإيران. وتّدعي 
إسرائيل دفاعا عن نفسها بأّنه في اللحظة التي 
توقف�ت فيها إيران عن مس�اعدة األكراد، والتي 
انتقلت من خاللها أيًضا المساعدات اإلسرائيلية، 
لم تعد لديها أية طريق مادية أخرى لالس�تمرار 

في المساعدة.
ومن الواض�ح للجميع اليوم بأّن المراس�ي 
القديم�ة - لدى كال الالعَبين - قد أُنزلْت مؤخرا. 
بالنس�بة إلس�رائيل ف�إّن ال�دول غي�ر العربي�ة 
تحدي�دا، إي�ران وتركيا، ه�ي التي تتخ�ذ اليوم 
مواق�ف متطّرف�ة تجاهها، وبخص�وص تهديد 
الجبه�ة الش�رقية فلم يع�د موج�ودا منذ وقت 
طويل. بالنس�بة لألكراد فإّن النظام العراقي لم 
يعد يهّددهم كم�ا كان في يوم من األيام. فضاًل 
ع�ن ذلك، فقد ط�ّوروا هم أيًض�ا عالقات وثيقة 
مع تركيا وإيران باإلضافة إلى عدد غير قليل من 
الدول العربّية.ثّمة منطق عكس�ي وّجه عالقات 
إس�رائيل مع األكراد في تركيا. أخذت إس�رائيل 
دائم�ا في األخذ باالعتبار حساس�ية تركيا فيما 
يتعلّق بالمس�ألة الكردية، لدرج�ة أّنه في فترة 
ما تلّقت وسائل اإلعالم اإلس�رائيلية توجيهات 
ب�أال تس�تخدم مصطلح ك�ردي أو كردس�تان. 
تصّرفت إسرائيل بهذه الطريقة ألّن تركيا كانت 
على مدى فترة طويلة الدولة المس�لمة الوحيدة 
التي اعترفت رسميا بدولة إسرائيل. ومن ناحية 
أخ�رى، فق�د كانت عالقاتن�ا مع ح�زب العّمال 
الكردستانّي،  PKK ، إشكالّية؛ سواء ألّن التنظيم 

كان ع�دّوا ل�دودا لتركيا وتّم تعريف�ه من قبلها 
وم�ن قبل دول الغرب كتنظيم إرهابي، وس�واء 
ألّنه طّور عالقات وثيقة مع سوريا ومع منظمة 
التحرير الفلسطينية، بل وشارك في حرب لبنان 
األولى عام 1982 ضّد إس�رائيل. وهنا إذن كانت 
لدينا مصالح مش�تركة مع الحكوم�ة التركية، 
ولذلك ساعدنا الجيش التركي في االستخبارات 

وفي بيع الطائرات دون طّيار.

تغيريات منوذجية يف مطلع القرن
م�ن الناحي�ة التاريخي�ة، فقد أّخ�رت ثالث 
عوامل رئيس�ية تطوي�ر العالقات اإلس�رائيلية 
الكردية: األخذ باالعتبار حساسية تركيا، واألخذ 
باالعتب�ار موقف الوالي�ات المتحدة بخصوص 
قضي�ة األكراد والمخاوف الكردية نفس�ها. في 
مطلع القرن الواحد والعش�رين حدثت تغييرات 
نموذجية ف�ي كّل المنطقة، ويجب إعادة النظر 
في ه�ذه الحقائق وم�ن ثّم أيًض�ا العالقات مع 
أجزاء كردس�تان المختلفة. الش�يء الرئيس�ي 
الذي حدث هو أن تركيا نفس�ها طّورت عالقات 
وثيق�ة جّدا م�ع األكراد ف�ي العراق ب�ل وبدأت 
عملية س�الم مع حزب العّمال الكردستانّي. في 
المقاب�ل، جعلت تركيا من إس�رائيل كيس اللّكم 
الثاب�ت بالنس�بة لها، وع�ّززت عالق�ات وثيقة 
م�ع تنظيم حماس الذي يعتب�ر تنظيما إرهابّيا. 
ولذلك، فقد السوط التركي في المسألة الكردية 
الكثير من قّوته ولم يعد هناك ما يجبر إسرائيل 
عل�ى االس�تمرار ف�ي أن تأخ�ذ بعي�ن االعتبار 
حساس�ية تركيا في ه�ذه المس�ألة. كان هناك 
تط�ّور كبير آخر أدى إلى انهي�ار الدول القومية 
س�وريا والعراق، والفراغ السياسي الذي تركاه 
خلفهما. تح�اول ملء هذا الف�راغ اليوم قّوتان 
متعارضتان: اإلسالميون واألكراد. بشكل ليس 
ف�ي صالحهم أصبح األكراد الي�وم رأس الحربة 
في الحرب ض�ّد اإلس�الميين المتطّرفين، ومن 
هن�ا أتت المصلحة الملّحة ل�دى العالم الحّر بما 
في ذلك إس�رائيل لدعمهم ضّد ق�وى الظالم. إّن 
صعود اإلس�الميين، وعلى رأسهم داعش، جلب 
مع�ه أيًضا تغيي�را معّين�ا في موق�ف الواليات 
المتح�دة بخص�وص األك�راد. ب�دأت الوالي�ات 
المتحدة بمساعدتهم وإْن لم يكن برغبة مكتملة. 
أي، إنه�ا تقوم بذل�ك ليس ألّنه�ا تطلب منحهم 
اعترافا بحّقهم في تقري�ر المصير، وإنما ألّنها 
فهمت بأّنهم الجهة الوحيدة القادرة على إيقاف 
داع�ش. مثال توضيح�ي على ه�ذه االزدواجية 
ه�و أّن الوالي�ات المتح�دة ق�د نّف�ذت أكثر من 

700 هجمة جّوية ضّد داعش من أجل مس�اعدة 
األك�راد ف�ي كوباني بس�وريا، ولك�ن من جهة 
أخ�رى فإّنها ترف�ض االعتراف بالحك�م الذاتي 
ال�ذي أقاموه هن�اك في صيف ع�ام 2012. وقد 
رأين�ا أمرا مش�ابها أيًضا بخصوص كردس�تان 
العراق: حيث نّفذت الوالي�ات المتحدة هجمات 
جّوية ضّد داعش ولكّنها ترفض تقديم مساعدة 
عس�كرية مباشرة لقوات البيش�مركة الكردية، 

والتي تحمل %90 من عبء إيقاف داعش.
تس�تمّر الواليات المتحدة في إصرارها على 
توفير السالح فقط بواسطة حكومة بغداد، التي 
تس�حب أرجلها في هذا الش�أن. هذه السياس�ة 
مس�تغربة ج�ّدا على ض�وء حقيق�ة أّن الجيش 
العراقي قد انهار في يوم حاسم كبيت من ورق. 
وألّن إس�رائيل ترتبط ارتباط�ا وثيقا بالواليات 
المتح�دة، فإّنها بحاجة في عالقاتها مع األكراد 
أن تحفظ لنفس�ها مع ذلك القدرة على المناورة 
والعم�ل المس�تقّل ف�ي مجاالت معّين�ة حيوية 
له�ا. هن�اك أيًضا م�ن يعتق�د أّن على إس�رائيل 
أن تح�اول ترجيح كف�ة الميزان ل�دى الواليات 
المتحدة لصالح األكراد، ذلك أّن مفهوم السالمة 
اإلقليمي�ة للعراق والذي تمّس�كت ب�ه الواليات 
المتح�دة قد عف�ا علي�ه الزمن.على المس�توى 
العمل�ي فقد تحّولت كردس�تان العراق إلى نوع 
م�ن الدولة داخ�ل دولة، ولكّنها أكثر اس�تقرارا 
وازده�ارا بكثير من الجزء العرب�ي من العراق. 
ب�ل إّنها ب�دأت بتصدير النفط بش�كل مس�تقّل، 
ومن هنا ف�إّن دوال عديدة في العالم ومن بينها 
دول الغ�رب ودول عربية ط�ورت معها عالقات 
مباشرة. بل وتساعدها بعض الدول الغربية في 

المجال العسكري.
تغيير آخر، يحدث من وراء الكواليس، هو أّن 
األكراد من أجزاء كردستان المختلفة وخصوصا 
في الش�تات، يحاول�ون اليوم س�واء كأفراد أو 
كرؤس�اء للتنظيم�ات، أن يجدوا مس�ارات إلى 
داخل قلب إس�رائيل. تهدف تل�ك التوجهات إلى 
الحص�ول على المس�اعدة اإلنس�انية، كما فعل 
اليزيدي�ون مؤخ�را. وهن�اك أيًض�ا مح�اوالت 
لتلّقي المساعدة العس�كرية أو مساعدة اللوبي 
اإلس�رائيلي ف�ي الغ�رب، وقب�ل كّل ش�يء في 

الواليات المتحدة، لصالح المسألة الكردية.

جاء وقت كرد�ستان
تطرح التطّورات المذكورة أعاله تشّككات 
غير سهلة في إسرائيل. فعلى الصعيد العملي 
ُيطرح الس�ؤال إذا ما كان من الجّيد مس�اعدة 

األكراد في الوقت الذي يّتهمون فيه إس�رائيل 
بشكل دائم بمحاولة تقطيع الدول الموجودة؟ 
وهناك سؤال مؤّثر آخر وهو: ما هو المكسب 
الذي س�تحّققه إس�رائيل من وقوفها بجانب 
األكراد؟ تس�اؤل آخ�ر هو: هل م�ن الجّيد أن 
نقف علًنا عن يمي�ن األكراد، كما فعل مؤخرا 
رئي�س الحكوم�ة بنيامي�ن نتنياه�و، ووزير 
الخارجية ليبرمان والرئيس السابق شمعون 

بيريس؟
لألكراد أيًضا الكثي�ر من المعضالت. على 
المس�توى الش�عبي فهناك تماٍه مع إسرائيل 
ورغب�ة ف�ي فت�ح عالق�ات معه�ا وجعله�ا 
نموذجا ُيحتذى. ولكن طالما أّن القيادة تأُمل 
بالحصول على مساعدة أّيا كانت من إسرائيل 
فإّنها تتحّفظ تماًما ع�ن عرض علنّي لعالقة 
كهذه خوفا م�ن ردود فعل البلدان المجاورة، 
وخصوص�ا إي�ران وتركيا.حت�ى لو ل�م تكن 
هناك إجابات قاطعة لتلك التساءؤالت، فهناك 
بعض االس�تنتاجات العاّمة.لدى إسرائيل كما 
ل�دى العالم الغرب�ي مصالح واضح�ة في أن 
ينجح األكراد في صراعهم ضّد اإلس�الميين. 
إّن حقيق�ة كونه�م جه�ة موالي�ة للغ�رب، 
معتدلة، علمانية نس�بّيا ولديها ق�درة إدارية 
مثبتة، تش�ّكل رصي�ًدا مهّما ف�ي ضوء قوى 
التدمي�ر والخ�راب ف�ي المنطق�ة. ولقد ثبت 
أيًض�ا بأّنهم جهة أكثر وّدية مع إس�رائيل من 
بقية ش�عوب المنطقة، وذلك بفضل الشعور 
بالمصي�ر المش�ترك بين ش�عبين صغيرين ال 
ُيعت�رف بحّقهما في دولة خاّص�ة بهما.على 
المستوى العملي فهناك مجال واسع للتعاون 
وخصوص�ا مع اإلقلي�م الكردي ف�ي العراق. 
وباإلضاف�ة للجان�ب األمني والتج�اري فقد 
افُتتح أفق محتمل جديد وهو شراء النفط من 
اإلقلي�م الك�ردي العراقي، والذي لم تس�تطع 
دول أخ�رى الش�راء من�ه بس�بب المعارضة 
القانوني�ة لحكومة العراق. وق�د يتطّور هنا 
أيًض�ا مثلّث من العالقات غي�ر المحتملة بين 
إس�رائيل، اإلقليم الكردي في العراق وتركيا، 
التي ينتقل النفط الكردي عن طريقها. ويجب 
عل�ى إس�رائيل أيًض�ا أن ُتق�ّدم المس�اعدات 
اإلنسانية على قدر اإلمكان لألكراد في سوريا 
وف�ي أماكن أخرى ال يزالون فيها ُيضطهدون 
من قبل دولهم.هناك اس�تنتاج مهّم آخر وهو 
أّن الغم�وض والعم�ل م�ن وراء الكوالي�س 
يبدوان الطريق األفض�ل إلقامة العالقات في 

هذه المرحلة.

كاتبة إسرائيلة تسرد محطات العالقات الكردية اإلسرائيلية

األكراد يبحثون عن الطريق إىل قلب إرسائيل

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة البرصة

العدد: 1917 / ب / 2014 
التاريخ: 9 / 2 / 2015 

اعالن
املدعي�ة/ س�ليمة احم�د س�الم – وكيله�ا 

املحامي قاسم خضري
املدعى عليهم/ توفيق ونضال وبثينة وايمان 

وفاروق وليىل وحنان ابناء احمد سالم
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلس�ل 
259 / 647 الرب�اط الكب�ري مس�احته 162 
م2 يقع يف منطقة االصمعي مشيد عليه دار 
س�كن مؤلفة من طابقني تحوي ثالث غرف 
نوم ومخ�زن ومطبخ وحمام ومرفق صحي 
يف الطاب�ق االريض وغرفت�ني وحم�ام البناء 
من الطابوق ومس�قف بالكونكريت املسلح 
ماع�دا غرف�ة واحدة مس�قفة بالش�يلمان 
ودرج�ة عمران ال�دار قديمة فم�ن له رغبة 
املحكم�ة ودف�ع  بال�راء مراجع�ة ه�ذه 
التأمينات القانونية بنس�بة 10/ من القيمة 
املقدرة للعقار والبالغة مائة وس�تة وستون 
مليون واربعمائة ال�ف دينار وبصك مصدق 
الم�ر ه�ذه املحكم�ة من م�رصف حكومي 
وس�تجري املزاي�دة الس�اعة الثاني�ة ع�ر 
م�ن ظهر اليوم الثالثني الت�ايل للنر واجور 

املناداة عىل املشرتي.
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة االستنئاف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
اعالن

اىل/ املدعى عليها/ ارساء عباس كاظم
اق�ام املدع�ي )محمد عبد ال�رزاق جبار (الدع�وى 235 / 
بح�ث/ 2015 ضدك يطلب فيها الحكم بايقاع الطالق وقد 
لوحظ من الرح الوارد من املجلس البلدي ملنطقة العشار 
انك مرتحل�ة اىل جهة مجهولة وغري معلوم�ة. عليه تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بالحضور 
ام�ام هذه املحكمة صباح ي�وم 9 / 3 / 2015 بالحضور 
ام�ام مكتب البح�ث االجتماع�ي وعند عدم حض�ورك او 
تحايلك قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون.
القايض

قرار الحكم غيابيا
محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة

رقم القضية: 1289 / 2014 
تاريخ القرار: 30 / 12 / 2014 

تشكلت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة يوم الثالثاء املصادف 30 / 12 / 2014 برئاسة 
عميد الرطة الحقوقي نزار دمرتي هاش�م وعضوية كل م�ن العميد الحقوقي خضري عويف 

هالل والعميد الحقوقي جرب عتيوي معلة واصدرت باسم الشعب حكمها االتي:-
حكم�ت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باس�م الش�عب عىل امل�دان الغائب )الرطي 

حسني عباس طاهر احمد( غيابيا بما ييل:-
1- بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة 
املادتني 61/ اوال و 69/ اوال من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 

2/ 11/ 2013 ولحد االن.
2- اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية القبض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحكم الصادر من 

حقه استنادا الحكام املادة 69/ ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
3- ال�زام املواطن�ني االخبار عن محل اختفاء املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام املادة 69/ ثالثا 

من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 .
4- حج�ز اموال�ه املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام املادة 69/ رابعا م�ن ق.أ.د رقم 17 

لسنة 2008 .
5- اخراجة من الخدمة استنادا للمادة 42/ ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 .

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

حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام امل�ادة 62/ اوال من ق.أ.د قابال لالعرتاض 
وافهم لعنا يف  /  / 2014 م

اعالن
قدم املدعي )عمر عبد الرحمن غريب( طلبا 
يروم فيه تبديل االسم من )عمر( اىل )عمار( 
فم�ن لديه اع�رتاض عىل الدع�وى مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل م�دة اقصاها )عرة 
ايام( وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفق 
احكام املادة )21( من قانون االحوال املدنية 

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

مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة واسط

شؤون االحوال املدنية
اعالن

بن�اء ع�ىل الطل�ب  املقدم من قب�ل الس�يد )حاتم عبد 
الكريم كاظم( ال�ذي يطلب تبديل لقبه من )الجعفري 
( اىل )املكص�ويص( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسه سوف 
تنظ�ر 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

محكمة بداءة ابو غريب
لجنة تاييد عائدية العقار

27/تاييد/2014
الق�رار للطلب املق�دم من قبل خالد ش�نان عليوي 
مال�ك العقار املرق�م 8122/21 م10 عبادي وهور 
الباش�ا والذي يطل�ب تاييد عائدي�ة العقار واملرفق 
م�ع كتاب مديرية التس�جيل العقاري يف ابي غريب 
ان  واملتضم�ن   2014/12/21 يف   11719 بالع�دد 
العقار مس�جل باس�م العراقي خالد شنان عليوي 
االول 1988 مجل�د  بالقي�د وبالع�دد 86 تري�ن 
209 وان الس�جل مفق�ود وان ص�ورة القيد املربزة 
مطابقة ملا موجود يف اضبارة العقار وان التس�جيل 
اكتسب شكله النهائي وان املعاملة موافقة لالصول 
وتنطبق عليها احكام املادة 58 من قانون التسجيل 
العق�اري واليوج�د حج�ر او مان�ع ع�ىل العق�ار 
واطلقت املحكمة عىل نس�خة مصدقة من اضبارة 
العقار واجرت املحكمة الكشف عىل العقار بصحبة 
لجنة تاييد عائدية العقار يف ابي غريب واس�تمعت 
املحكم�ة اىل البينة الش�خصية ول�م يوجد اعرتاض 
من اي ش�خص عىل تاييد امللكي�ة ملالك العقار وكل 
ماتق�دم تقرر الحك�م بتاييد عائدي�ة العقار املرقم 
8122/21 م10 عب�ادي وهور الباش�ا للمالك خالد 
ش�نان عليوي عىل ان ين�ر يف صحيفتني محليتني 
حكما قاب�ال للتمييز خ�الل ثالثون ي�وم من اليوم 
الت�ايل امام محكمة اس�تئناف بغ�داد الكرخ وافهم 

علنا يف 2015/2/9
القايض

اعالن
يعلن مرصف اربيل لفرعه 
الرئي�ي وفرع بغداد عن 
باس�هم  االكتت�اب  غل�ق 
للتحويل  املناف�ع  رشك�ة 
امل�ايل م . خ نهاي�ة الدوام 
الرسمي يوم 2015/2/3 
وذل�ك لالكتت�اب بكام�ل 
املطروحة خالل  االس�هم 
ان  علم�ا  ي�وم   30 م�دة 
ابت�داء بتاريخ  االكتت�اب 
2015/1/5 م�ع التقدير 
مرصف  املف�وض  املدي�ر 
اربيل للتنمية واالستثمار

اعالن دعوة دائنني
مه�دي  املصف�ي  ان�ي 
حسني ش�كارة لركة 
لخدم�ات  الرافدي�ن 
املح�دودة  االتص�االت 
تحت التصفية ادعو كل 
من له ح�ق او دين عىل 
الركة مراجعة مكتب 
املصفي الكائن يف بغداد 
ز1  م304  الوزيري�ة   –

د1
املصفي مهدي حسني 
شكارة

اعالن دعوة دائنني
محم�د  املصف�ي  ان�ي 
ن�وري  اس�ماعيل 
لركة الهوادة للتجارة 
تحت  املح�دودة  العامة 
التصفي�ة ادعو كل من 
ل�ه ح�ق او دي�ن ع�ىل 
الركة مراجعة مكتب 
املصفي الكائن يف بغداد 
ز9  م601  املنص�ور   –

عمارة ميسلون ط2
املصفي محمد 
اسماعيل نوري

مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة واسط

شؤون االحوال املدنية
اعالن

بناء ع�ىل الطلب  املق�دم من قبل 
الس�يد )ش�هيب حمد عويف( الذي 
يطلب تبديل لقبه من )املنتفكي ( 
اىل )البيضاني( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا ع�رة اي�ام وبعكس�ه 
املديري�ة يف  تنظ�ر ه�ذه  س�وف 
الطل�ب وفق اح�كام املادة 21 من 
القان�ون االحوال املدني�ة رقم 65 

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

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص
العدد 870

اعالن
اىل املفقود فاضل حس�ن خلف حس�ني 

التميمي يسكن الخالص قرية زنبور
املدع�وة  بتاري�خ 2015/2/5 قدم�ت 
ايمان كرجي حسني خلف والدة املفقود 
فاضل حس�ن خلف حس�ني والذي فقد 
بتاريخ 2014/6/12 والذي تطلب فيه 
اصدار حجة الحجر والقيمومة فتكون 
قيمة علي�ك لذا تقرر االعالن عن ذلك يف 
الصحف املحلية فعىل له حق االعرتاض 
مراجعة هذه املحكمة خالل ثالثة ايام 
م�ن تاريخ ه�ذا االعالن وبخ�الف ذلك 
س�وف تص�در املحكمة حج�ة الحجر 

والقيمومة وفقا القانون
القايض

فقدان
النف�ط  وزارة  هوي�ة  فق�دت 
بأسم الس�يدة لقاء عبد االمري 
مهندس�ني  رئي�س   – جاس�م 
رقم الهوي�ة 5223 تاريخها 1 
/ 7 / 2014 فم�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

اعالن
يعلن مرصف االتح�اد لفرعه الرئيي 
وفرع اربيل عن غلق االكتتاب باس�هم 
رشكة مؤتة للتحويل املايل م . خ نهاية 
الدوام الرسمي يوم 2015/2/3 وذلك 
لالكتت�اب بكام�ل االس�هم املطروحة 
خالل م�دة 30 يوم علم�ا ان االكتتاب 
م�ع   2015/1/5 بتاري�خ  ابت�داء 
التقدير املدير املفوض مرصف االتحاد 

العراقي

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االتحادية

محكمة بداءة بلد
العدد 388 / ب / 2014 

م / اعالن
اىل املدعى عليه / حيدر طالب مجيد / 

مجهول محل االقامة .
اقام املدعي سعد ناجي عباس الدعوى 
اع�اله ضدك وبتاري�خ 5 / 2 / 2015 
صدر القرار املتضم�ن الزامك بتاديتك 
مبل�غ قدره مائة وعرة ماليني دينار 
عن قيم�ة الصك املرق�م 0000022 يف 
26 / 12 / 2013 عليه قررت املحكمة 
وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني وعليك الحضور 
باملوعد اع�اله ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا سوف يكتسب 
القرار الدرج�ة القطعية وفق االصول 

مع التقدير .
القايض
مكي حسن سعيد

مديرية الجنسية العامة
مديرية جنسية محافظة واسط

شؤون االحوال املدنية
اعالن

بن�اء عىل الطلب  املقدم من قبل الس�يد )مروان زيدان 
حس�ني( الذي يطلب تبديل اس�مه املجرد من )مروان( 
اىل )رضوان( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 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

بناء عىل الطلب  املقدم من قبل الس�يد )حس�ني حميد 
كري�م( الذي يطلب تبدي�ل لقبه من )عب�د الكريم( اىل 
)املوس�وي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 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

بناء عىل الطلب  املقدم من قبل السيد )منصور محسن 
ثامر( الذي يطلب تس�جيل اسمه املجرد من )منصور( 
اىل )نص�ري( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 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

بن�اء عىل الطل�ب  املقدم من قبل الس�يد )صدام جبار 
كاظ�م( ال�ذي يطل�ب تبدي�ل اس�مه من )ص�دام( اىل 
)ص�الح( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 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

بن�اء عىل الطلب  املقدم من قبل الس�يد )عمر جاس�م 
محمد( الذي يطلب تبديل اس�مه املجرد من )عمر( اىل 
)مهيم�ن( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 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

بن�اء عىل الطلب  املقدم من قبل الس�يد )داود س�لمان 
داود( الذي يطلب تبديل اس�م ابنته القارص من )براء( 
اىل )رقي�ة( فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطل�ب وفق اح�كام امل�ادة 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

بناء عىل الطلب  املقدم من قبل الس�يد )محمد حسني 
محمد عيل رايض( الذي يطلب تبديل لقبه من )الوائيل( 
اىل )الش�حماني( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسه سوف 
تنظ�ر 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
اعالن

بناء عىل الطلب  املقدم من قبل الس�يد )عمر ياسني 
حس�ني( الذي يطلب تبديل اسمه املجرد من )عمر( 
اىل )عمار( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسه سوف تنظر 
ه�ذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام امل�ادة 21 من 
القانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة
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االحتاد اآلسيوي: كأس آسيا خالية من التالعب

العدد )908(  االربعاء  18  شباط  2015

السلطات األسبانية تفتح حتقيقا جديدا حول التالعب بنتائج املباريات
 ذك�رت صحيف�ة "م�اركا" أن نيابة 
مكافح�ة الفس�اد يف أس�بانيا فتحت 
تحقيق�ا ح�ول قضية جديدة بش�أن 
التالع�ب يف نتائج املباري�ات يف الكرة 

األسبانية.
أن  األس�بانية  الصحيف�ة  وأك�دت 
الش�بهات تحوم ح�ول أربع مباريات 
لفري�ق أوساس�ونا يف نهاية املوس�م 
املنرصم عندما كان النادي األس�باني 
تح�ت قي�ادة ميجي�ل أنش�و رئي�س 

مجلس اإلدارة يف ذلك التوقيت.
الرئي�س  أن  إىل  التحقيق�ات  وتش�ر 
السابق ألوساسونا رصد مبلغ مليون 
ونص�ف املليون ي�ورو )مليون و700 
أل�ف دوالر( م�ن أج�ل أن يبق�ي عىل 
فريقه ضمن منافسات دوري الدرجة 

األوىل األسباني، وهو ما لم يحدث.
وقال�ت م�اركا: "أوساس�ونا هب�ط 
بالفع�ل ولم يصل املبل�غ املتفق عليه 

مسبقا إىل الجهة املحددة".
مب�اراة  أن  إىل  الصحيف�ة  وأملح�ت 
أوساس�ونا أم�ام اس�بانيول والت�ي 
انتهت بالتعادل اإليجابي بني الفريقني 
1/1 هي إحدى املباريات التي تخضع 

للتحقيق.
يذكر أن املكس�يكي خافير أجويري 
كان املدي�ر الفن�ي ألس�بانيول يف ذلك 
التوقيت، وهو املته�م أيضا بالضلوع 
يف قضي�ة أخرى للتالع�ب بالنتائج يف 

الدوري األسباني قبل ثالثة أعوام.
واته�م أجويري باإلضاف�ة إىل أخرين 
باالش�راك يف التالعب بنتيجة مباراة 
ليفانتي أمام رسقس�طة عام 2011، 
عندم�ا كان يق�ود املدرب املكس�يكي 
رسقس�طة آن�ذاك فني�ا وأفل�ت م�ن 
الهبوط بعد أن فاز يف املباراة املذكورة 

عىل ملعب منافسه بنتيجة 2 / 1.

وأقي�ل أجوي�ري م�ن منص�ب املدير 
الفن�ي للمنتخ�ب اليابان�ي يف مطلع 
شباط/فرباير الجاري بعد أن اتهم يف 

القضية التي تنظر أمام إحدى محاكم 
مدين�ة فالنس�يا والت�ي يج�ب عليه 
املث�ول أمامها مع باقي ال� 42 متهما 

اآلخرين، من بينهم العبون وإداريون 
لناديي رسقسطة وليفانتي.

من جانبه أشاد االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم الثالثاء بالجهود التي بذلها بعد 
أن أعلن أن كأس آس�يا التي أقيمت يف 
اسراليا يف يناير كانون الثاني املايض 

جاءت خالي�ة من أي تالع�ب بنتائج 
سوس�اي  اليك�س  املباريات.وق�ال 
األم�ني العام لالتحاد اآلس�يوي للعبة 

يف بي�ان "انه مل�ن املش�جع للغاية أن 
ن�رى نجاح خطط النزاه�ة والتعاون 
املفصلة والتي وضعت خصيصا ألرفع 

بطوالتنا مكانة وهي كأس آسيا."
واض�اف "ل�م يكن ه�ذا ممكنا بدون 
لكاف�ة  واملرك�زة  الداعم�ة  الجه�ود 
األم�ن  س�لطات  وخاص�ة  املعني�ني 
االس�رالية ومجموع�ة س�بورترادار 
عملي�ات  مراقب�ة  يف  )املتخصص�ة 
التالعب( حيث عمال يدا بيد مع وحدة 
النزاه�ة التابع�ة لالتح�اد اآلس�يوي 

طوال مش�وار البطولة."
وق�ال املالي�زي سوس�اي "التطبي�ق 
الفع�ال لخطة العمل ه�ذه يمكن أن 
يمث�ل برنام�ج عمل لكاف�ة األحداث 
الرياضية اآلس�يوية األخ�رى ولكافة 
صعي�د  ع�ىل  الرياضي�ة  االتح�ادات 

القارة."
بنتائ�ج  التالع�ب  فضائ�ح  وطال�ت 
املباري�ات اغل�ب ال�دول األعض�اء يف 
االتحاد اآلس�يوي والبالغ عددهم 47 
دول�ة خالل الس�نوات األخ�رة حيث 
يستهدف املتالعبون الالعبني أصحاب 
األجور الضعيفة يف عدة دوريات مثل 
الجنوبية  اس�راليا ولبن�ان وكوري�ا 

والصني وفيتنام وسنغافورة.
ولجأ االتحاد اآلسيوي للعبة ملجموعة 
تعق�ب  يف  للمس�اعدة  س�بورترادار 
مصداقي�ة  رضب�ت  الت�ي  املش�كلة 

الرياضة يف القارة.
واس�تطاعت املجموع�ة الت�ي تتخ�ذ 
من س�ويرسا مق�را لها والت�ي تقوم 
عىل توفر البيانات املتعلقة بعمليات 
التالع�ب وخاصة يف مج�ال الرياضة 
تحقي�ق نتائج قوية.وش�جع االتحاد 
اآلس�يوي للعب�ة كاف�ة أعضائه عىل 
القي�ام باليشء ذات�ه اال ان الكثر من 
االتح�ادات اآلس�يوية ل�م تق�م بذلك 

بداعي ارتفاع التكلفة.

المستقبل العراقي / وكاالت

والري�اض��ة الش�ب��اب  وزارة  ض�د  ب�ن�ي��ان  اي��اد  الس��ابق  الرشط��ة  ن�ادي  رئي��س  دع�وى  ت�رد  الك�رخ  ب�داءة  م�ح�ك�م��ة 
س�ب�ت�اي�ت�ل...

ادارة فري�ق مص�ايف الوس�ط ُتقي�ل امل�درب حيي�ى عل�وان م�ن تدري�ب فريقه�ا الك�روي وتس�مي مه�ام صال�ح مدرب��ًا مؤقت�ًا

الش�ب��اب وزارة  ال���ى  ال�دويل  ال�ش���ع��ب  م��ل��ع���ب  ع��ائ��دي���ة  ن��ق���ل  ع�ل���ى  ي��واف���ق  ال����وزراء  م�ج�ل����س 

ً ً

مدرب دهوك: اخلسارة أمام امليناء غري مستحقةروين يوجه نصيحة هامة لدي ماريا

 
ق�رر نادي نف�ط الجنوب  االنس�حاب 
رس�ميا من ال�دوري العراق�ي املمتاز 
لكرة القدم للموس�م الح�ايل)2014-
2015(.وذك�ر مصدر مقرب جدا من 
داخل الهيئة االدارية بالنادي رفض 
الكش�ف ع�ن هويته:االنس�حاب 
الرس�مي من ال�دوري العراقي 
لك�رة الق�دم بس�بب الضائقة 
املادي�ة الت�ي يم�ر بها الن�ادي يف 
الوقت الراهن".واشار اىل ان " ارضاب 
العب�ي فريق ك�رة الق�دم وتلويحهم 
بع�دم خ�وض املباري�ات املتبقي�ة اال 
بعد اس�تالم مس�تحقاتهم املالية اجرب 

الهيئ�ة االدارية عىل قرار االنس�حاب من 
الدوري".وبني املصدر ان " خزينة النادي 
ليس فيها املال الكاف لتسديد املتبقي من 
عقود العبي فرق كرة القدم وكرة الس�لة 
وغره�ا من االلعاب بس�بب عدم تس�لم 
ال�وزارات العراقي�ة للتخصي�ص املايل اىل 
االن وعىل الرغ�م من اقرار املوازنة العامة 
للبالد االس�بوع املايض". وكشف عن ان " 
الهيئة االداري�ة حاولت اثناء الالعبني عن 
قرار االرضاب ومحاولة اقناعهم بالعودة 
اىل الفري�ق ولو بش�كل مؤقت . من جهته 
ذك�ر مدرب الفريق عم�اد عودة يف اتصال 
هاتف�ي من محافظة البرصة ملراس�ل  يف 
الع�راق ان " الالعب�ني ادوا امل�ران االخ�ر 
لي�وم االثنني لكنه�م كان�وا مرصين عىل  

االرضاب وعدم خوض املباريات املتبقية 
من الدوري اال بعد استالم مستحقاتهم 
املالي�ة كاملة وبحس�ب رشوط العقد 
املربم بني الالعبني واالدارة". وش�دد 

ع�ىل ان " الجهاز الفن�ي والالعبني 
ل�م يتس�لموا اىل االن س�وى %25 

م�ن عقودهم ونحن عىل اعتاب 
انته�اء املرحل�ة الثاني�ة م�ن 

الدوري العراق�ي". يذكر ان 
نادي نفط الجنوب يتصدر 

حاليا املجموعة االوىل من 
املمتاز  العراق�ي  الدوري 
برصي�د 25 نقط�ة يليه 
والك�رخ  ثاني�ا  ال�زوراء 

ثالثا.

كش�فت مص�ادر مقرب�ة ج�دا من 
داخل اس�وار نادي الطلبة الريايض 

ان الهيئة االداري�ة للنادي االزرق امهلت 
مدرب الفريق الش�اب عبد الوهاب ابو 
الهيل مباراة واحدة او اثنتني 
بغي�ة تعديل مس�ار الفريق 

وايقاف نزيف النقاط.
واك�د املص�در ال�ذي طالب 
بعدم الكشف عن اسمه ان " 
الهيئة االدارية لالنيق الطالبي 
ابلغت الجهاز الفني للفريق ان 
تحس�ني النتائج ومركز الفرق 
املجموع�ة  ترتي�ب  ج�دول  يف 
الثانية س�تكون عامل حيوي 
ببق�اء املدرب عبد الوهاب ابو 
الهي�ل يف منصبه الفني لفرة 
اطول". وكش�ف املصدر ان " 
الهيئة االدارية برئاس�ة العب 
النادي س�ابقا ع�الء كاظم قد 
اتصل�ت باملدرب املعروف باس�م 
قاس�م بغية تس�لم االمور الفنية للبيت 
االزرق عن�د حص�ول اي تعث�ر للفري�ق 

خ�الل املباراتني املقبلتني 
تقدي�ر".  ابع�د  ع�ىل 

مش�ددا ع�ىل ان " البعض 
من جماه�ر الن�ادي االنيق 

ق�د اتصل�ت بالهيئ�ة االدارية 
الحالية وابلغتها رغبة الجمهور 

الطالبي بالتخيل عن املدرب الشاب 
عبد الوهاب ابو الهيل وتعيني مدرب 

جديد صاحب خربة وتجربة وتمرس 
يف ال�دوري العراق�ي". واعترب املصدر 
ان " حص�ول ن�ادي الطلب�ة ع�ىل 12 
نقطة من اصل 27 ممكنة حتى انتهاء 
مباريات الجولة ال9 من الدوري املحيل 
ام�ر ال يمكن القبول به وال الرضا عنه 
باي حال م�ن االحوال".الفت�ا اىل ان " 
الهيئ�ة االداري�ة وفرت للجه�از الفني 
لنادي الطلبة كل ما يحتاجه من العبني 

محرف�ني وعراقي�ني فضال ع�ن توفر 
املعس�كرات التدريبي�ة الداخلية وعقود 

ورواتب الالعبني واملدربني".

أعلن رئي�س االتح�اد الكويتي لك�رة القدم طالل 
الفه�د االحم�د الصب�اح، أن ب�الده ستس�تضيف 
الخلي�ج  كأس  دورة  م�ن  املقبل�ة   23 النس�خة 
العرب�ي لك�رة الق�دم )خليجي 23( بع�د تقديم 
العراق اعتذرا الس�تضافتها.وقال طالل الفهد 
لوكالة )كونا( الكويتية الرس�مية، عقب ختام 
اجتماع غر عادي لرؤساء االتحادات املشاركة 
ببطول�ة كأس الخليج العرب�ي: إنه تم تكليف 
الكوي�ت كدول�ة بديلة الس�تضافة فعاليات 
البطول�ة بع�د اعت�ذار العراق بس�بب عدم 
جاهزي�ة مالعبه".وأضاف رئيس االتحاد 
الكويتي لك�رة القدم انه "بعد اتخاذ هذا 
القرار س�يتم االتج�اه نح�و االجراءات 
الرسمية الس�تضافة الفعالية الرياضية 

يف الكويت".

يشار اىل انه بعد اسناد االستضافة للكويت ستقوم 
لجن�ة التفتيش كم�ا هو معتاد بزيارة للمنش�آت 
واملالع�ب ملعاينتها ورفع املالحظ�ات والتوصيات 
حولها.وكان املنتخب القطري فاز بلقب )خليجي 
22( التي اقيمت يف الرياض يف نوفمرب املايض فيما 
جاء املنتخب الس�عودي يف املرك�ز الثاني واملنتخب 
االمارات�ي ثالثا.كم�ا ج�رى خالل اعم�ال اجتماع 
رؤساء االتحادات املشاركة يف بطولة كأس الخليج 
العرب�ي لكرة الق�دم بالري�اض مناقش�ة تقارير 
اللجان الفني�ة واالدارية. وكان أمناء رس اتحادات 
ك�رة الق�دم يف دول مجل�س التع�اون الخليج�ي 
والع�راق واليمن ق�د عقدوا اجتماعه�م بالرياض 
برئاس�ة أمني عام االتحاد العربي السعودي لكرة 
الق�دم أحمد الخميس وبمش�اركة س�كرتر عام 
االتحاد الكويتي لكرة القدم وعضو اللجنة الدائمة 
لألمن�اء العامني الخليجية س�هو الس�هو ورفعوا 

توصياتهم اىل رؤساء االتحادات.

ادارة الطلبة هتدد مدرب الفريق باالقالة

انسحاب نفط اجلنوب من الدوري املمتاز

رسميًا.. الكويت تضيف بطولة 
خليجي 23

إيقاف ماركوفيتش العب ليفربول
4 مباريات أوروبية

 أق�رح واين روني قائد مانشس�ر 
ع�ىل  إنجل�را  ومنتخ�ب  يونايت�د 
دي  أنخي�ل  األرجنتين�ي  زميل�ه 
ماري�ا نج�م املاني�و الجدي�د تعيني 
حراسة عس�كرية شخصية لحماية 

ممتلكاته.

صحيفة " صن " الربيطانية أكدت أن 
روني تحدث مع دي ماريا بخصوص 
تعيني حراس�ة عس�كرية كما يفعل 
هو، لحماية أرست�ه وممتلكاته من 

العصابات املسلحة.
ويعي�ش نجم التانج�و يف حالة قلق 
شديدة، ويرفض إيجار منزل خاص 
له ويمك�ث برفقة أرست�ه يف أحدى 

فن�ادق مدينة مانشس�ر، وذلك بعد 
السطو الذي تعرض له.

مجهول�ني  أش�خاص  ثالث�ة  وكان 
هاجموا من�زل دي ماريا بعد مباراة 
فريقه أمام ليس�ر س�يتي 1 فرباير 
الج�اري، وحاولوا ك�رس زجاج باب 

املنزل للدخول، لكنهم الذوا بالفرار 
بعد انطالق جرس اإلنذار.

اعترب مدرب فريق دهوك حازم صالح: أن 
خسارة فريقه أمام ضيفه امليناء يف دوري 
لكرة  ا

املمتاز غر مس�تحقة، مبين�ا أن الهدف 
األول مشكوك بصحته والهدفني اآلخرين 
جاءا ألخطاء دفاعية.وقال حازم صالح: 
إن "خسارة الفريق أمام ضيفه امليناء يف 
دوري الكرة املمت�از بثالثة أهداف لواحد 
كان�ت غر مس�تحقة"، مبينا أن "هدف 
امليناء األول مش�كوك بصحته وجاء من 
حال�ة تس�لل واضحة".واض�اف صالح 

أن "الهدف�ني الثان�ي والثال�ث ج�اء من 
أخط�اء دفاعيةبس�يطة كان من املمكن 
أن التق�ع ل�وال اندف�اع الالعب�ني لألمام 
بغية التسجيل وتعديل النتيجة"، كاشفا 
أن "من االس�باب االخ�رى هي التبديالت 
اإلضطرارية فضال ع�ن ضغط املباريات 
الذي يؤثر عىل الالعبني حيث لعب الفرق 

ثالث مباريات يف ستة أيام".

 
أوقف االتح�اد األوروبي لكرة الق�دم الزار ماركوفيتش العب ليفرب�ول ألربع مباريات 
أوروبي�ة مقبلة عق�ب طرده يف مباراة فريق�ه أمام بازل الس�ويرسي يف دور املجموعات 
بدوري أبطال أوروبا يف ديس�مرب كانون األول املايض.وسيغيب الالعب عن مباراتي الذهاب 
واإلي�اب يف دور 32 يف الدوري األوروبي أمام بش�يكتاش الرك�ي ويف مباراتي دور 16 أيضا 
ح�ال تأه�ل ليفربول.وت�م إيقاف العب الوس�ط الرصبي البال�غ من العم�ر 20 عاما ملباراة 
إضافي�ة نتيج�ة طرده أثناء لعب�ه مع بنفيكا الربتغ�ايل أمام يوفنتوس االيط�ايل يف الدور قبل 
النهائي للدوري األوروبي املوس�م املايض. وطرد ماركوفيتش وقتها عقب دخوله يف ش�جار مع 
الحكم عقب استبداله قبل نهاية املباراة.واحتج ليفربول بشدة عىل طرد ماركوفيتش خالل مباراة 
ب�ازل حي�ث قال النادي االنجليزي إن الالعب كان يجري بالك�رة وبدا انه رضب بيده وجه مالحقه 
بهرانج س�افاري. وأش�ار ليفرب�ول إىل أن ماركوفيتش ل�م ينظر خلفه وقتها ل�رى مكان الالعب 

املنافس.
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امليزان

اول اغنية يف التاريخ »سومرية«

11 طريقة السعاد املرأة
كش�ف موق�ع »yourtango« ع�ن 11 طريق�ة 
إلس�عاد امل�رأة، تب�دأ »بإرس�ال رس�الة قصرية 
لطيفة لها قبل النوم حتى تس�تيقظ واالبتسامة 
تمأل وجهها«، مشددًة عىل »رضورة أن تقول لها 

إنها جميلة، بدالً من لطيفة أو »كيوت«.
ولفت املوقع اىل »رضورة ان تؤكد لها أنها مهمة 
بالنس�بة ل�ك، وأن�ك تخ�ى أن تفقده�ا، وعىل 
رضورة أن تعامله�ا ب�ن الناس مثلم�ا تعاملها 
وهي وحدها، بلطف بالطبع، وأن تكون موجودا 
دائما ح�ن تحتاجك«.ونصح املوقع أن »ترس�ل 
لها فجأة وبدون مناسبة رسالة قصرية تخربها 
أنك تفكر فيها«، مشدداً عىل »رضورة معاملتها 

بلط�ف كأم�رية عن�د الخ�روج برفقته�ا م�ع 
مس�اعدتها عىل خلع معطفها، وأن تسحب لها 
كرسيها، وافتح لها باب السيارة واجعلها تطلب 
طعامها أوالً وال تتحدث يف الهاتف يف وجودها«.

وأش�ار املوقع اىل »أهمية سؤالها ان كانت تفقد 
وزنها ه�ذه األيام، م�ع رضورة احرتام أرستها 
وصديقاته�ا وال تتكلم بالس�وء ع�ن أي منهم«، 
ناصح�اً »باحض�ار ال�ورود لها بدون مناس�بة 
وليس فق�ط عندما تحاول مصالحتها أو يف عيد 
الحب«، الفتًة اىل »أهمي�ة جعل صورتها خلفية 
لهاتفك أو شاشة توقف، بهذه الطريقة ستعرف 

أنك تفكر بها يف كل مرة تستخدم الهاتف.

؟؟هل تعلم
��� أن الغواص�ن الذين يتنفس�ون 
األوكس�جن ال�رف قب�ل الغوص 
بنصف س�اعة ق�ادرون عىل مس�ك 

أنفاسهم تحت املاء ملدة 13دقيقة
�� أن مس�امري الحدي�د ال تصلح يف 
تثبيت خش�ب البلوط وذلك بس�بب 
املادة الكيماوية املوجودة يف الخشب 

والتي تتسبب يف صدأ املسامري
��� أن ش�جرة املانغ�روف ، وه�ي 
ش�جرة اس�توائية ، تع�د واحدة من 
األنواع القليلة التي يمكن أن تنمو يف 

املياه املالحة
�� أن أطول فرتة قضاها ش�خص يف 
حالة قبض لألمعاء » إمساك«كانت 

102يوماً

يف بداي�ات خمس�ينات القرن امل�ايض، عثر 
علماء اآلث�ار عىل عدد من اللوحات الطينية 
التي تعود إىل القرن الرابع عرش قبل امليالد يف 
املدينة السورية القديمة أوغاريت. واحتوت 
ه�ذه اللوح�ات ع�ىل عالم�ات مس�مارية 
الش�كل باللغ�ة الحورية وتب�ن بعدئٍذ أنها 
أق�دم مقطوع�ة موس�يقية تم اكتش�افها 
وهي نش�يد عم�ره 3400 س�نة.ويف العام 
1972، قام�ت آن�ا درافك�ورن كيلمر وهي 
بروفيسور يف الحضارة اآلشورية يف جامعة 
كاليفورني�ا يف الوالي�ات املتح�دة برتجمت 

العالم�ات إىل نوتات موس�يقية. ومنذ نرش 
اللوح�ة الس�ومرية والنظريات املوس�يقية 
املوج�ودة عليه�ا للم�رة األوىل يف س�تينيات 
القرن املايض، ق�ام عدد من الباحثن بنرش 
إص�دارات خاص�ة بهم ح�ول العال�م.وإذا 
كنتم تتس�اءلون ما ه�ي أنغ�ام أول أغنية 
يف التاري�خ، تج�دون أدناه إصار بتنس�يق 
ميدي لهذا النش�يد. ولكن تجدر اإلشارة إىل 
أن لوح�ة املفاتيح ميدي ل�م تكن اآللة التي 
أدى عليها الس�ومريون هذا النشيد، غري أن 

الهدف هنا هو معرفة طبيعة نغماتها.

س�وف الظ�روف اليوم اختب�ار الحم�ل التحالفات 
“مع أشخاص آخرين للقوة والتحمل. بالكاد يمكن 
أن يسمى هذا االختبار السهل. ال أمل إلنهاء بعض 
اتصال مزعج يف رضبة واحدة وليس لقتل الساخنة 
رشاك�ة قيمة. أن�ت وخصمك يأت�ي وجها لوجه يف 

أكثر من مناسبة واحدة يف املستقبل القريب.

مهام مطالب اليوم الثور أن يكون مجتهدا، استجابة 
وش�جاع. س�وف املس�توى الع�ام الخ�اص للطاقة 
س�يكون مهما ج�دا، لذلك حاول أن تك�ون يف حالة 
جي�دة من الصباح بالذات. يوم العمل الخاص بك قد 
يكون أطول بما يف ذلك بس�بب رضورة للقيام بعمل 

شخص آخر عىل رأس عبء العمل الخاص بك.

التوائ�م قد تذهب من خالل أزمة اإلبداعية مفاجئة 
أو املشاركة يف لعبة خطرة مع نتائج غري متوقعة. 
وهناك احتماالت ليس�ت بهذا السوء، ولكن نتيجة 

إيجابية يستغرق بعض الجهد. 
الي�وم يمكنك أيض�ا تغيري فجأة راي�ك الخاص بك 

كبرية أخرى.

سوف يخربش البد من الرتكيز عىل األرسة، املحلية 
واألرسة واملش�اكل الزوجية. الفوىض قد يستقر يف 
منزلك وأنت قد تضط�ر إىل تغيري جذري يف الجدول 
الزمني الخاص بك. االس�تقالل اوالدكم وثيقة “قد 
يرض مش�اعرك. صوت�ك يف األرسة ه�و ليس فقط 

حق واحد – لديك لتتصالح معها.

س�وف األس�ود نموذجية التكيف برسعة مع 
ج�و غ�ري مس�تقر الي�وم. س�وف الصعوبات 

املؤقتة تتحول يف بعض أرباح جيدة.
ال تقلق بشأن صفقة تجارية ألغيت أو التأخر 
يف العمل؛ عاجال أم آجال س�وف تس�تقر هذه 

القضايا.

س�وف يثري الش�بهة الوضع املادي الخاص بك إذا 
كنت كسوال، معزولة، السلبي واملحافظن. وهناك 
عادة من الذين يعيش�ون حياة نش�طة والرتحيب 
تغيريات تدريجية، عىل العكس من ذلك، تلعب دورا 
إيجابي�ا يف حياة الع�ذراء و. يف وقت مبكر يوم 18 
فرباير 2015 قد يكون هناك بعض التوتر البسيط 

يف الحي�اة املي�زان، ولك�ن س�وف نتائجه�ا تثبت 
إيجابي. س�وف تكسب أنت حس�نات تقدير جديد 
من املشاكل القديمة أو تعطي يف النهاية عىل طرق 
يائس�ة للوص�ول إىل النجاح. س�وف تكس�ب أنت 
حس�نات القوة الالزمة إلقن�اع املعارضن الخاص 

بك والعثور عىل الكلمات املناسبة اللناس تحب.

والتغي�ري املفاجئ من األش�ياء يدف�ع لك نحو 
التواص�ل املكث�ف والتح�ركات النش�طة. من 
خالل محاولة الختصار الطريق إىل النجاح، قد 
تجعل يف الواقع لفرتة أطول. تذكر أن العقارب 
أن نأخ�ذ نواياه�م الحقيقية ألنفس�هم يف 18 

فرباير عام 2015.

ق�د يك�ون الرم�اة معرك�ة م�ع األح�زاب و، 
ويفق�د الثقة يف نفوس�هم. خيبة أمل قد يثبت 
املتب�ادل وكنت ق�د تكون جزءا م�ن اللوم. قد 
يك�ون العالق�ات املضطرب�ة لها تأثري س�لبي 
عىل الش�ؤون املالية الخاصة بك، ولكن تحفيز 

البحث والنمو الروحي.

الج�دي ق�د ال يك�ون مولع�ا الجو الع�ام من 
اليوم. قد تكون سيئة الحظ يف طريق محادثة 
بن�اءة. قد يك�ون مزاجك ال يمك�ن التنبؤ بها 
– ق�د تتغري الخطط الخاصة ب�ك نتيجة لذلك. 
ق�د يكون هن�اك بعض التوتر بن�اء بينك وبن 

أشخاص آخرين.

توقعات اليوم برج الدلو “وحسابات تفشل. كنت 
الكام�ل للمح�رك إيجابي، ولكن الحي�اة وتبقي 
تح�اول باس�تمرار ليأخذك بعيدا عن مس�ارها. 
ق�د تفقد املكان الذي كنت دائم�ا مقتنعا قدرتك 
عىل تحقيق الفوز. قد تق�ع أيضا وراء الجميع، 

وبالتايل كسب نفسك سمعة من الخارج.

والي�وم يكون صعب�ا إذا تم تعي�ن عينيك عىل 
املس�تقبل وكنت إدخ�ال تغي�ريات مفاجئة يف 
حياتك. قد تتغري فجأة ظروفك املالية وعالقات 
الرشاكة. محاكمة املحكمة، ويجري بن الناس 
أو اش�تباكات مع رجال القانون قد يس�بب لك 

بعض القلق.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

الروبوتات مكان االنسان
توق�ع تقرير متخصص ص�ادر من رشكة 
كاسربسكي الب أن تتحول نبوءات »الخيال 
العلمي« ع�ن عالم يحل فيه اإلنس�ان اآليل 
محل اإلنسان العادي، إىل واقع بحلول العام 
2045، أي بع�د 30 عام�اً فق�ط م�ن اآلن، 
كما س�تتحول املنازل إىل ذكية و«مؤتمتة« 
بالكامل، وتصبح الطابعات وس�يلة إلنتاج 
كل املواد، فيما ستنقرض أجهزة الكمبيوتر 
بحلول ذل�ك العام، لكن الجمي�ع لن يكون 
س�عداء به�ذا التطور.وأش�ار التقري�ر إىل 
أن مهم�ة إنج�از معظ�م األعم�ال املعقدة 
والروتيني�ة ق�د أصبح�ت فعلي�اً تس�ند إىل 
اإلنسان اآليل، منبهاً إىل أن التوقعات السائدة 

منذ وقت طويل تفرتض أن يش�مل التعداد 
الس�كاني يف العالم مس�تقبالً املليارات من 
الن�اس، ومثله�م امللي�ارات من م�ا يعرف 
باإلنسان اآليل.وأوضح أن الناس سينشغل 
يف تحسن الربامج الخاصة باإلنسان اآليل، 
وسيكون قطاع تكنولوجيا املعلومات مالذاً 
لل�رشكات املتخصص�ة يف تطوي�ر برام�ج 
اإلنسان اآليل، مثلما تقوم به الرشكات اآلن 
من تطوير لتطبيقات تتيح للمس�تخدمن 
تحميلها وتثبيتها.ووفقا ملا جاء يف التقرير 
فمن املتوقع أن تكون الحدود الفاصلة بن 
اإلنسان اآليل والبرش غامضة وغري واضحة 

نوعاً ما.

احلمية التنقص الوزن
كث�ريا ما يقال أن كل ما يج�ب القيام به 
النق�اص الوزن ه�و اتباع نظ�ام غذائي 
مع�ن وممارس�ة التماري�ن الرياضي�ة، 
إال أن األم�ر ليس دائما بهذه الس�هولة، 
فالبيولوجي�ا الخاصة بكل ش�خص ربما 
أمريكي�ون  علم�اء  ضده.ن�رش  تعم�ل 
بحثا يف مجلة »النس�يت ملرض الس�كري 
والغدد الصماء«، تقدم النصيحة لألطباء 
باالبتعاد ع�ن تقديم التوصي�ات املعتادة 
معن)الحمي�ة(  غذائ�ي  نظ�ام  باتب�اع 
وممارسة التمارين الرياضية لألشخاص 
الذين يعانون من السمنة.والس�بب، كما 
يوضح املؤلف الرئييس للبحث »كريستوفر 
أوشنر«، األستاذ املساعد يف طب األطفال 

والطب النفيس، هو أنه من دون االهتمام 
جس�م  يف  البيولوجي�ة  باالس�تجابات 
االنس�ان التباع نظام غذائ�ي معن، فإن 
معظم الناس يف نهاية املطاف يستعيدون 
مرة أخرى ال�وزن ال�ذي يفقدونه.ولكي 
يك�ون فق�دان ال�وزن ناجح�ا، يف أغلب 
األحيان يجب اللج�وء إىل عملية جراحية 
أو دواء طب�ي بالتزام�ن م�ع تغيري نمط 
الحي�اة الغذائ�ي والريايض، لألش�خاص 
الذين يعانون من السمنة املفرطة.ووفقا 
ألوش�نر وغريه من الخرباء، فاتباع نظام 
غذائ�ي معن هو مجرد تقليل الس�عرات 
الحرارية املتناولة، بينما يحافظ الجس�م 
عىل نفس مس�تويات السعرات الحرارية 

املفق�ودة، فعندما يتم قط�ع الطعام عن 
الجس�م فجأة، يظن الجسم أنه يتعرض 
لتجويع ما ويحرق س�عرات حرارية أقل، 
يف محاولة للحفاظ ع�ىل الدهون، وهذه 
التغيريات تول�د يف الدماغ الرغبة يف تناول 
األطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، 
وبالتايل يس�تعيد الجسم وزنه من جديد.
ويقول الخرباء أنه بالنسبة لألفراد الذين 
يعانون من الس�منة املفرط�ة، فاألدوية 
الجراحي�ة س�تكون ه�ي  العملي�ات  أو 
أفضل الخيارات املتاحة، إال أنه لألس�ف، 
فه�ذه العالجات غالبا م�ا تكون مكلفة 
وله�ا قائمة طويل�ة من اآلث�ار الجانبية 

املحتملة.

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – كات�ب س�وداني كتب قص�ة فيلم 
»عرس الزين« –

األس�طول  عن�ده  دم�ر  مرف�أ   –  2  
األمريكي –

 3 – نشدد يف الطلب – تقسيم إىل أبواب  
4 – منزل – لفظة هجاء –

 5 – دولة أوروبية –
 6 – مرتفع بسيط – نمنع الرؤية –

 7 – جواهر – نعم باألجنبية –
 8 – عاصمة دولة أسيوية –
 9 – أسم حصان اإلسكندر .

1 – من أصحاب املعلقات –
 2 – مدين�ة فرنس�ية – عكس�ها عش 

الطائر –
 3 – عملية حس�ابية -  يحتمي خلفه 

املقاتلون –
 4 ���� نص�ف دليل – م�ن األبجدية – 

شاي باألجنبية –
 5 – كذب وإفرتاء – ملف »مبعثرة« –

 6 – متجلدين – مماثالن –
 7 – عكسها برش – يف البيض – أحصل  

8 – شاعر جاهيل – لعبة رياضية –
 9 – حرب دامت 40 سنة .

سـودوكـو

مقادير الوصفة
2 باكيت هوت دوج

1 باكيت مكرونة
1/4 كوب زيت زيتون أو ذرة

1 حبة كبرية بصل ،مفروم
2 فص ثوم مهروس

1 حبة متوسطة فلفل أحمر حلو
1 حبة متوسطة فلفل أخرض حلو
1 حبة متوسطة فلفل أصفر حلو
1 قطعة متوسطة بروكىل ،مقطع

1 ملعقة كبرية أوريجانو
1 ملعقة كبرية ريحان مجفف

1/2 ملعقة صغرية شطة
2/1 1 ملعقة صغرية ملح

1/4 ملعقة صغرية فلفل أسود
1/4 كوب ماء أو مرق

طريقة التحضري
1- اسلقى املكرونة حسب التعليمات املوجودة 
عىل العبوة ، صفيها من املاء،اتركيها جانباً .

2- ىف ق�در متوس�ط الحجم ، س�خنى الزيت 
، اضيف�ى البصل والث�وم ، قلب�ى اىل أن يذبل 

البصل .
3- أضيفى الهوت دوج، قلبى لحواىل 2 دقيقة 

ليكتسب نكهة البصل .
4- أضيفى الفلفل ،الربوكىل، قلبى الخرضوات 

مع الهوت دوج اىل أن تذبل قليالً .
5- أضيف�ى االوريجان�و ،الريحان ، الش�طة 

،امللح والفلفل .
6- أضيفى امل�اء أو املرق ، اتركى الخرضوات 

عىل نار هادئة لحواىل 10 دقائق .
7- أضيف�ى املكرون�ة ، قلب�ى لتختل�ط م�ع 

الخرضوات .
8- ضع�ى املرون�ة ىف طب�ق تقدي�م ، وزع�ى 

فوقها الجبن وقدميها ساخنة .

سلطة املعكرونة

معلومات  عامة
فوائد الربدقوش

املردق�وش أو الربدق�وش م�ن االعش�اب الش�عبية 
املوجودة يف كل منزل عربي ، واعُتمدت يف عالج العديد 

من الحاالت املرضية املستعصية منذ القدم. 
1- مضادة للبكترييا واالكسدة

ما يميز املردقوش عن غريها من النباتات اّنها مضادة 
للبكتريي�ا واالكس�دة، وتحت�وي عىل أم�الح معدنية 

بكميات عالية وفيتامينات اساسية للصّحة، 
2- تساهم يف خسارة الوزن

3- مقاومة لنزالت الربد واالنفلونزا
4- تخفف الشعور بالغثيان

5- مفيدة لصّحة العن

 Zea-Xanthin بفضل احت�واء املردقوش عىل م�ادة
، ُتع�د هذه النبت�ة مفيدة لصّحة العن، وتس�اعد يف 
الوقاي�ة من االمراض مث�ل التنكس البقع�ي واملياه 

الزرقاء.
6- تقوي عضلة القلب

7- تقيض عىل التوتر
لالش�خاص الذين يعانون من القلق والتوتر بش�كل 
دائم، الحل االفضل لهم هو تناول مرشوب املردقوش 
املع�روف بقدراته املهدئة وعالجه للقلق العصبي ألّنه 
يحت�وي ع�ىل مرك�ب الفالفونويد املع�روف بتأثريه 

االيجابي عىل االعصاب.
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جمال حكمت عبيد

شهقة شهادة
مس���احة لل���رأي

اته�اوى بني تل�ك الحرب النفس�ية والرسي�ة املعلنة يف 
ترصفاتي وسحنات وجهي واملشتعلة بروحي وبني حوايس 
ومدارك , اتجىل كضوٍء ش�فٍق عذٍب لغروب الشمس فأروي 
له تجربتي معك هكذا أجاوز خجيل وكربيائي معرتفة بكل 

ما يختلجني وتعاظم مشاعري اتجاهك .
قلقي من األيام والرك�ض وراء الوجدان خلف الحقيقة 
أو الرساب أو الخيال وتوتري املش�دود إىل علوك الش�اهق , 
حني افقد شهيتي عن مواكبة الحياة يتهاوى مني املاحول 
ويأخذ مع�ه كل زينة تألقت يف نطاقه س�واء يف الوجود أم 

بالعبثية املسترشية بي ويمحي معه كل االخيلة .
إّن جوهر الحب عندي إنما ُيقاس بمستوى قدرة الروح 
عىل التم�اس أو التض������اد مع ه�ذه الهموم املتواترة 
علين�ا , أنت وأنا مزيج من االنقالبات والتحديات لإلنس�ان 

ونبله فينا .
الح�ب هو حني نط�ر كأننا ُنحرك مجاذيفن�ا يف الهواء 
فنقف ونصغي لتلك االغنية بانتظار س�طوع الشمس من 
جدي�د , يومًيا اصحو باكية عىل ليٍل خ�ال منك وألتمس لك 
العذر تلو العذر بيد أنني اعرتف لك أن هذه حقيقتي املجردة 
وواقعي الراهن واالتي , وحني ألج يف االفكار وانقساماتها 
بني العيش بفناء االشياء وبني العيش يف العبثية وانعكاس 
خ�ذالن االي�ام يل ولك تتجس�د مع�ي رؤيا نابع�ة من ذات 
اإلنس�ان الذي يمث�ل الواقع , أما كل هذه املس�ؤولية تقع 
عىل عاتق الزمن الخس�يس والظروف امللتبسة واملتماشية 
مع�ه, فتدمغ بطابعه�ا حيات�ك وحياتي وتتحم�ل العبء 
األكرب من حج�م الحزن الذي نرضخ تحته . واقعنا منحدر 
مائ�ل عىل نقطة غر مس�تقرة , فمتى اُخم�د كالنار تحت 
ارساب الدخ�ان املُتعيل من االحرتاق واتهاوى صوب القاع , 
اك�ره الحياة ككرهي للنفاق . ثم أعود للغة للكلمة للحنية 
ل�كل ما هو متعلق بك تذكر تلك الكلمة وذلك الصوت كلهن 
كائنات ضمن حيزي وحيزها يف كل ما أكتب , وأنني ال املك 
خي�ار أو ارادة ل�ردع تل�ك العينني املرس�ومتني بإتقان من 
مخيلتي وروعة نظراتهما من بايل فهما ملكاني حد النخاع 
. هاجس الخوف من فقدهما ُيجنني ويفقدني قدرتي عىل 
املسر , أعرتف أنك حلم يتوارى يل بكل حني , أ تعلم فلسفة 
الحب فلسفة عجيبة حيث تأخذك من حياتك لتزرعك بحياة 
ش�خص آخر يتطابق معك بكل الصفات فيكون معك هالة 
أو حلق�ة غريبة تعيش ضمنها وتنذر روحك لها ... أما اآلن 
اس�أل نفي عما كنُت اتصور بنف�ي فيما لو كنَت تحمل 
الجين�ات الوراثية الت�ي احملها وتعيش ب�دم الذي يرسي 
بجس�دي ويجعل قلب�ي يخفق دون أن ترتب�ط معي بحبل 
رسي يجمعن�ي بك برحم واحد إال إنك تحمل ذات اإلنس�ان 

املخلوق بداخيل . فهل أملك سبيل للوصول إليك !

َخلوها دامية يف الش�مس ب�ال قابلة...قالها مظفر 
الن�واب لجموع الحكام العرب عن فلس�طني بعد عن 
ملّت م�ن وعود الع�رب وصوالتهم وما لح�ق بها من 

نزيف ...
واليوم عْدت أتذكرها وأطلقها بوجه سيايس العراق: 
اترك�وا الع�راق ما دمت�م ال تنفعوا يف رب�ط جراحه...

اتركوه انتم ومن لف لفكم من البلدان وسرتوه ينهض 
...انه العراق فهو ذك�ر) فحل( ال يحتاج إىل قابلة؛ بل 

هو أس�د كبى ولم ترحمه إناث الثعالب...
انهض ايه�ا الجريح.. انهض وأبن�اءك أوالد امللحة 
معك.. انهض وضمد جراحك عىس أن تش�فى وتطرد 
كل املش�ّوهني الفاس�دين واملنافقني...انهض وكفاك 
غف�وة؛ فما زل�ت احتفظ بجنس�يتي وج�وازي... أنا 

عراقي ومن الفاو إىل زاخو فرايش ...
يف بغ�داد أم�ي وأختي وأخي يصلّ�ون لك كل يوم يف 
املسجد والحسينية واملعبد والكنيسة واملندي ؛ فهم ال 
يعرف�ون الطائفية، كل بيوت الله معابد لهم، وما بني 
أبي حنيف�ة والكاظم جرس األئمة تعرب عليه بس�ملة 

املؤذن فتصدح يف رحاب الحرضتني...
- انه�ض وال تدعه�م يمحوا ذكريات�ي... فما زالت 
رائح�ة الخب�ز عند الصب�اح تعبق يف أنف�ي، وما زالت 
صورة بائعة) القيمر( يف مخيلتي وهي جالس�ة قرب 
املخبز تنظ�ر بعينيه�ا الزرقاويتني لتغ�وي بها املارة 
برشاء)القيم�ر( وتعود حاملة اطباقه�ا الفارغة عىل 
رأس�ها لتعمل غ�داء اطفالها وتتهيأ لي�وم غد ...وما 
زال�ت حرارة ش�مس تم�وز تمأل عظمي رغ�م برودة 

أوربا ...
مازال�ت ) دعابل( طفولتي مدفونة تحت إس�فلت 
شارعنا منذ خمسة عقود ...ما زالت مدرستي قائمة 
رغ�م تهال�ك صفوفه�ا وجدرانه�ا... وم�ا زال هناك 

زمالئي واصدقائي...مازال... وما زال...
.تخربن�ي أم�ي كل يشء موج�ود ي�ا ولدي س�وى 
األمان...ايها السياس�يون يا من أتيتم من دول األمان 

كيف نسيتم األمان...
ان�ا ال أحب أن تتقس�م أرض ب�الدي فيضيعوا أهيل 
ويضي�ع ج�وازي واصبح متس�والً التق�ط رزقي من 

ُفتات اوصال بالدي ...
بالدي ..بالدي ..بالدي لك حبي وفؤادي. فؤاد حسونكـاريكـاتـير

حنان علي 

رئيس التحرير يكرم فراس اليايس املستشار اإلع�المي لوزير اإلعامر واإلسكان
اعتمد                                      حلصوله عىل املاجستري يف الصحافة االستقصائية

       المستقبل العراقي/ علي ابراهيم

العراق�ي  املس�تقبل  مؤسس�ة  كرم�ت 
للصحافة والنرش, أمس الثالثاء, املستشار 
اإلعالمي لوزارة االعمار واالس�كان االستاذ 
ش�هادة  لنيل�ه  الي�ايس,  حس�ن  ف�راس 
املاجس�تر م�ن كلي�ة االع�الم يف جامع�ة 
بغ�داد عن اطروحته املوس�ومة »الصحافة 
االستقصائية يف العراق / دراسة مسحية يف 
جرائد الصباح واملدى واملستقبل العراقي«.

وق�دم رئي�س مجل�س ادارة املؤسس�ة 
»املس�تقبل  صحيف�ة  تحري�ر  ورئي�س 
العراقي«, االستاذ عيل الدراجي خالل حفل 
التكريم, درع اإلبداع والتميز لليايس, متمنياً 
له النج�اح يف حياته العملية املتمثلة بإدارة 
إعالم وزارة اإلعمار واإلسكان بالشكل الذي 
يحق�ق نقلة نوعية عىل كافة الصعد, واعداً 
بن�رش أطروحته عىل حلقات خ�الل الفرتة 
املقبلة.وتضمنت اطروحة املاجس�تر التي 
قدمه�ا اليايس وحصل فيها عىل درجة جيد 

جداً, دراس�ة مس�حية يف جرائد, املس�تقبل 
العراق�ي, والصب�اح, وامل�دى, للف�رتة من 
6/1/ م�ن ع�ام 2011 ولغاي�ة 31/ 5/ 
2012.وترّك�ز رس�الة الي�ايس ع�ىل الجهد 
االس�تقصائي املبذول يف هذه الصحف من 
خ�الل تخصيصها لصفح�ات بعينها ترّكز 

عىل هذا اإلجناس الصحفي املهم.  
وجاء اختي�ار هذه الف�رتة الزمنية من 
قبل الباحث, نتيجة ملا يتمتع به العراق من 
اس�تقرار أمني, مما يعطي الحرية الكبرة  

للصحافة االستقصائية.
واع�رب الي�ايس ع�ن ش�كره وامتنانه 
التكري�م  له�ذا  العراق�ي«,  ل�«املس�تقبل 
الكبر, مش�يدا بخطابه�ا االعالمي املعتدل 
نهجه�ا  مواصل�ة  اىل  داعي�ا  والرص�ني, 
الوطني عرب تحولها اىل منرب لكل العراقيني 
وايص�ال صوتهم ومطالباتهم ومش�اكلهم 
اىل املس�ؤولني, فضال عن تغطي�ة االحداث 
االمنية والسياسية بش�كل مهني وحيادي 

بعيداً عن الضغوطات السياسية.

العراق�ي  املس�تقبل  الي�ايس  ووص�ف 
بأنها »حيادية وتتط�ّرق إىل جميع مفاصل 

الفساد«.
وع�ىل هام�ش حف�ل التكري�م, اب�دى 
مستشار وزارة االعمار واالسكان استعداده 
ملد جس�ور التواصل والتعاون االعالمي  مع 
»املستقبل العراقي«, ملا تتميز به الصحيفة 

من انتشار واسع  عىل الساحة العراقية.
أن  إىل  املاجس�تر  رس�الة  وتخلّ�ص 
»املستقبل العراقي« تعد ثاني أكرب صحيفة 

الش�ارع  يف  وتأث�راً  انتش�اراً  الع�راق  يف 
العراقي.

وع�ّد الي�ايس أن »املس�تقبل للصحافة 
االس�تقصائية ألنها تقّدم للقاريء مكامن 
الخلل يف الشؤون السياسية واالجتماعية«، 
الفت�ًا إىل أن »هذا ه�و النهج الذي تس�لكه 
املس�تقبل العراق�ي من�ذ صدوره�ا«. وقد 
حرض الحفل ارسة تحرير املستقبل العراقي  
ومدير مكتب صحيفة املستقبل العراقي يف 

الفرات االوسط عيل ابراهيم .


