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خزائن املال اخلليجي مرشعة األبواب 
ص4 أمـــام »داعــش«

تهمة »الطائفية« تالحقه.. وخالفات القيادات تربك »الدفاع«

      المستقبل العراقي / خاص

كان خال�د العبي�دي، ببزة الطّي�ار العس�كرية األنيق�ة، أحد أبرز 
الوج�وه الت�ي استبش�ر فيه�ا العراقي�ون خيراً، الس�يما وأن�ه ابن 
المؤسسة العس�كرية، ولديه خبرة كبيرة في الجيش الذي انهار في 
مواجهته مع »داعش« ف�ي 10 حزيران من العام الماضي في مدينة 
الموصل.خط�اب العبي�دي، الذي يتس�م بنبرة هادئة، عن اس�تعادة 
»هيبة« المؤسس�ة العسكرية عند تسلّمه منصبه، بدا هواء في شبك 
م�ع ممارس�ة الضغوط السياس�ية من قب�ل األحزاب التي رش�حته 
لمنصبه، فصار التخّبط أحد أبرز مالمح وزارة الدفاع العراقّية، والتي 
تش�هد انقالباً ناعماً على مكّون من مكونات الشعب العراقي.ويتهم 
العبيدي، الذي ينحدر من محافظة نينوى، بممارس�ة تفريقاً طائفياً 
بين الضّباط والطيارين والمنتس�بين ف�ي وزارة الدفاع، إذ تم إحالة 
ع�دد من الضّباط والطيارين المنحدري�ن من محافظات الجنوب إلى 
التقاعد، بينما تّم االحتفاظ بأولئك الذين ينحدرون من مناطق شمال 
وغرب البالد.  وإثر هذا، تقول مصادر رفيعة المستوى ل�«المستقبل 
العراق�ي«، إن »خالفات كبيرة برزت بين القيادات العس�كرية العليا 
في الب�الد«. وتعزوا المصادر الخالفات الى »تقاطع الصالحيات بين 
القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع، خاصة بعد االتهامات 
الموجه�ة لوزي�ر الدفاع بش�أن قيامه بإبع�اد الضباط الش�يعة من 
المراكز والمس�ؤوليات الرفيع�ة في الوزارة اضاف�ة  الى االتهامات 
الموجه�ة للوزير بإحالة عدد من الطيارين الش�يعة عل�ى التقاعد«. 
و«تزامن�ت الخالف�ات مع قي�ام جهات امني�ة بتفتيش من�زل وزير 
الدفاع وعثورهم على كميات كبيرة من االسلحة واالعتدة والمالبس 
العس�كرية«، وفقاً للمص�ادر. ودافع العبيدي عن نفس�ه بالقول ان 
»هذه االس�لحة كانت لدى حماية وزير الدفاع السابق وكالة سعدون 
الدليم�ي والذي تقدر حمايته باكثر من 130 عنصراً«. وأثارت حادثة 
األس�لحة ه�ذه الكثير من اللغ�ط، واته�م العبيدي بمحاول�ة القيام 
بانقالب داخل المنطقة الخضراء بالتنسيق مع اإلدارة األميركية، إال 

أن وزير الدفاع نفى التهم الموجهة إليه.
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»مافيات« جتارية تغرق العراق بـ »مرسطنات« تستخدم يف »االركيلة«
تمرر تحت غطاء سياسي

      المستقبل العراقي / خاص

مطلع�ة,  مص�ادر  اتهم�ت 
امس الثالث�اء, “مافيات تجارية 
حكومية” باستيراد مواد مخدرة 
تس�تخدم في )االركيلة( تسبب 
عدد من االمراض الخطيرة التي 
العراقي, وفيما  المجتم�ع  تهدد 

التج�ارة  ه�ذه  رواج  ان  اك�دت 
التي تن�ذر بكارثة صحية جاءت 
القوانين واهمال  نتيجة لغي�اب 
ملف االم�ن الوطني, حذرت من 
نتائج “وخيمة” الن هذه المواد 
ق�د تفتك بحياة االبرياء في حال 

استمرار ادخالها للبالد.
وقالت تقارير خاصة, اطلعت 

عليها “المس�تقبل العراقي”, ان 
“هنال�ك هيمن�ة لبع�ض التجار 
كب�ار  بمس�ؤولين  المرتبطي�ن 
في الحكومة وبن�واب وما نحو 
ذل�ك يؤمن�ون له�م مصالحه�م 
ويضمنون ان تجارتهم الفاسدة 

تمر دون اي رقابة او حساب”.
ان “تل�ك  المص�ادر,  وقال�ت 

المافيات تقوم باستيراد )حجر 
ب��  يع�رف  ال�ذي  االركيل�ة(, 
)المعس�ل( الى الع�راق يحتوي 
مخ�درة  كيمائي�ة  م�واد  عل�ى 
وبنسب تركيز غير مسموح بها 
وبم�واد رديئ�ة ذات اث�ر كبير”، 
الفت�ا إلى أن الم�واد “تؤثر على 
بع�ض اجزاء الحس في الجس�م 

الجنس�ية  الق�درة  وابرزه�ا 
والخصوبة لدى الرجال”.

وبحسب المصادر, فان “مواد 
التدخي�ن المخدرة المس�تخدمة 
ف�ي االركيل�ة بات�ت م�ن اخطر 
الس�لع التي يتم المتاج�رة بها, 
واالكثر رواجا وربحا في الوقت 
ذات�ه ال�ى درج�ة انه�ا اصبحت 

تجارة مس�اعدة يلجا اليها اغلب 
التجار النها خالية من الخس�ائر 
وارباحه�ا مضمون�ة وبوتي�رة 
باق�ي  عل�ى خ�الف  تصاعدي�ة 

التجارات”.
المص�ادر تنامي هذه  وعزت 
التجارة  الى غياب قوانين التجارة 
في الع�راق وتعطيل تش�ريعات 

الصح�ة واالمن التج�اري وامن 
المس�تهلك واالمن الوطني فيما 
يتعل�ق به�ذه المس�الة, داعي�ة 
الى االلتف�ات الى تلك المس�ائل 
وغيرها النها تزرع افات فس�اد 
وام�راض في المجتم�ع وتقود 
نح�و ش�يوع القي�م المنحرف�ة 

والهجينة”.

     عمار البغدادي

هل يعتقد مؤيدو »االعالم التجاري« تحقيق هدف التحرير او العدالة 
المجتمعية او اق�رار قانون الحرس الوطني او اخراج داعش من العراق 
حين يشتغلون بخطاب ويمدون ايديهم الى العقود والمال الحرام باسم 

االعالم المقاوم؟!
ه�ذا االعالم ظاه�رة فكرية رخيصة ف�ي الثقافة العربي�ة والثقافة 
العراقي�ة خصوصا وربما جرب اكثر م�ن رجل اعمال ومقاولون صغار 
وكب�ار حظهم في افتتاح مراكز اعالمية وصحف في الس�احة العراقية 
لكنهم فش�لوا في بن�اء اعالم مقاومة او اعالم تجرب�ة وطنية او اعالم 
مهني تقليدي او اعالم وطني مميز النهم بنوا كل ذلك على خلفية المدح 
والهج�اء واعالم مثل هذا لن يكون قادرا عل�ى تحويل المنتج االعالمي 
الى بضاعة اولى بل س�يأتي على مال المق�اول كما حدث ويحدث حاليا 

في اكثر من جريدة ووسيلة اعالمية!.
لماذا يسيء بعضنا لتجربته الوطنية التي يزعم انه منها وهو ينتمي 
اليها ويشوه مقاصدها ويصر كذلك على اهانتها وتمييع اهدافها وارباك 
مس�يرتها السياس�ية وتعطيل امكانات النمو فيها بخطاب طائفي مرة 
لكي ينعش جيبه وخطاب سياس�ي متوتر لصالح جه�ة امعاناً بالفتنة 

الوطنية في الداخل بين الكتل والمكونات؟!.
عل�ى المق�اول ان »يلتهي« بمقاوالت�ه ويبتعد ع�ن العمل الصحفي 
واالعالم الوطني الن المسألة تنطوي على خطورة حقيقية اذا ما توجه 
االعالم الى جهة اخرى مغايرة لهدفه االساس�ي وربما تحول الصحفي 
ال�ى مداح من الدرجة االول�ى عند هذا المقاول فيما لوس�اد هذا النمط 
التج�اري اوضاعن�ا العراقية وتح�ول »االعالم التجاري« ال�ى »قاعدة« 

و«االعالم المهني« الى شتيمة وسبة!.
ثم م�ن المعي�ب ان تعل�ن صح�ف وطني�ة ومهنية ومس�ؤولة عن 
افالس�ها بس�بب قلة الم�وارد المالية فيم�ا تنتعش في الضف�ة الثانية 

صحف المقاولين..والله عيب!.

اللمسة االخرية.. االعالم التجاري!
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رسالة اىل السفري االمريكي يف بغداد
    التحليل السياسي /غانم عريبي

ال يب�دو ف�ي االفق انك�م بصدد 
وحقيقي�ة  ش�املة  مراجع�ة 
للسياس�ة االمريكي�ة ف�ي العراق 
وانك�م ماض�ون ف�ي مخط�ط ال 
تس�معون في�ه اال انفس�كم ومن 
يدخ�ل عل�ى الخ�ط م�ن زوارك�م 
اليك�م ع�ن  ويتح�دث  العراقيي�ن 
معن�ى االعوج�اج والس�ذاجة في 
الطريق�ة التي تتعاط�ون فيها مع 
الملف االمني والسياس�ي في البلد 
اتهمتم�وه بالس�ذاجة وتل�ك بحد 

ذاتها سذاجة مماثلة!
يك�ون  ان  المفت�رض  م�ن 
العس�كري  التع�اون  مس�توى 
المقدم لحكومة  والتنسيق االمني 
العبادي اكبر واوس�ع وبال ضجيج 
ويتناس�ب والدع�م االعالمي الذي 
الفت�رة  طيل�ة  منك�م  س�معناه 
الس�ابقة لتلك الحكومة لكن الذي 
حدث هو زي�ادة في ع�دد الخبراء 
والضب�اط االمريكيي�ن الى العراق 
وتوزيع منتظم لهم في المطارات 
والقواعد العسكرية العراقية دون 
ان تس�بق ذل�ك تقدي�م ش�يء من 
الخبرة االس�تخبارية واالمنية الى 
الجانب العراقي الصديق، بل سمعنا 
من مص�ادر ومعلومات ان الجانب 
االمريك�ي يلقي الس�الح لمقاتلي 
وبيج�ي  االنب�ار  ف�ي  البغ�دادي 
ويتع�اون م�ع تركي�ا امني�ا وفق 
نس�ق من التعاطي االمني لصالح 

ف�ي  والداعش�ي  الترك�ي  المل�ف 
الع�راق وهي قضية تعكس المزاج 
المتناقض للسياسة االمريكية في 
الع�راق والمنطقة لي�س اال واال... 
ه�ل هنالك عاقل وس�تراتيجي في 
الدني�ا يتعام�ل م�ع داع�ش اخوة 
القاع�دة التي دمرت ب�رج التجارة 
س�بتمبر؟!ان   11 ف�ي  الدول�ي 
التعامل مع داع�ش، وهي االمتداد 
المسخ للمجموعات المتطرفة في 
العالم العربي واالسالمي وعندكم 
ايض�ا، فيه م�س بمش�اعر عوائل 
ضحايا 11 س�بتمبر ف�ي الواليات 
المتحدة، ومن يس�تمع لطريقتكم 
ف�ي التعاط�ي م�ع االره�اب ف�ي 
العراق سيصاب بالدوار في المدن 

االمريكية االخرى.
ش�خصيا، كن�ت اص�دق الكالم 
ش�حة  يرب�ط  ال�ذي  االمريك�ي 
االمريكية  العس�كرية  المساعدات 
الس�ابقة  العراقي�ة  للحكوم�ة 
رئي�س  م�ع  العالق�ة  بمس�توى 
الحكومة الس�ابق ن�وري المالكي 
وربم�ا اعدت�م التاكي�د ان الرج�ل 
كان س�ببا في زيادة حدة التطرف 
الطائف�ي من وجه�ة نظركم ابان 
تظاه�رات المناط�ق الغربي�ة كما 
حدد ذلك الرئيس اوباما في خطابه 
االخي�ر ام�ام اكث�ر م�ن 65 دولة 
ف�ي العال�م ف�ي مؤتم�ر مكافحة 
االره�اب ف�ي الوالي�ات المتحدة، 
لكن كيف تريدوننا ان نصدق انكم 
م�ع الحكوم�ة العراقي�ة الجديدة 

الرئي�س  توجه�ات  وتدعم�ون 
العب�ادي االصالحية والعس�كرية 
واالمني�ة وانتم ال زلتم ش�حيحي 
النف�س فيم�ا تقدمون�ه م�ن دعم 
عس�كري م�ع ان الدع�م المقدم.. 
انتم الزمتم انفس�كم بتقديمه ولم 
نس�الك اي�اه اب�دا اضاف�ة الى ان 
الحكوم�ة العراقية دفعت مليارات 
لش�راء  المالك�ي  حكوم�ة  اب�ان 
طائ�رات اف16 لالن لم يتس�لمها 
اس�الك  وهن�ا  العراق�ي  الجان�ب 

ياسفير الواليات المتحدة:
يتناس�ب  الحال�ي  الدع�م  ه�ل 

وحجم التاييد االعالمي والسياسي 
الذي قوبل به العبادي.

االجاب�ة تحدده�ا كم�ا اعتق�د 
غي�ري  كث�ر  عراقي�ون  ويعتق�د 
ومحلل�ون ومتابعون سياس�يون 
وش�هود  عس�كريون  وخب�راء 
ف�ي س�احة المعرك�ة م�ع داعش 
لطائ�رات  العيني�ة  المش�اهدات 
امريكية تلقي السالح على اطراف 

مدن يسيطر عليها الدواعش!.
لماذا ه�ذا التناقض والغموض 
في السياسة االمريكية ازاء تجربة 
س�اهمت  الع�راق  ف�ي  سياس�ية 

بتأسيس�ها  المتح�دة  الوالي�ات 
وارواح  امواله�ا  م�ن  بملي�ارات 
الدولي�ة..  وس�معتها  جنوده�ا 
تتذكرون ان الماليين من مجتمعات 
في الغرب وف�ي الواليات المتحدة 
خرج�ت بعد ق�رار الرئي�س بوش 
اس�قاط النظ�ام العراق�ي تطالب 
وخضت�م  الح�رب  خ�وض  بع�دم 
الحرب وتحديتم العالم واس�قطتم 
الدكتات�ور وكان�ت فرح�ة كبي�رة 
الغرب�ي  العال�م  فرح�ة  تضاه�ي 
بنهاي�ة هتلر ف�ي اعق�اب هزيمة 
النازية عام 1945؟!.اننا في العراق 
ال نريد منكم بعد الذي رايناه منكم 
اال التعاط�ي »العاقل« مع الملفات 
مح�ل التناقض والخالف والتحدي 
السياس�ية  واالولوي�ة  واالهمي�ة 
والمالية واالقتصادية والعسكرية 
وان تترك�وا العراقيي�ن يح�ررون 
بالده�م بايديه�م م�ن الدواع�ش 
ومخلفات السياسات االستعمارية 
في العالم االس�المي النن�ا نعتقد 
ان تل�ك التنظيمات نش�ات برعاية 
وتمويل امريك�ي ومن يقاتلها في 
الع�راق اخ�ذ باالعتبار ان�ه يقاتل 
مخلفات السياس�ة االمريكية اوال 
قب�ل ان يقات�ل البغ�دادي والزم�ر 
االرهابي�ة التي تم تس�هيل امرها 

بقرار امريكي في اوربا.
 اذا اعتقدتم ان العراقيين سذج 
وال يفهم�ون اش�ارات السياس�ة 
واه�م  اعتق�اد  فه�و  االمريكي�ة 
وساذج وتلك السذاجة لن نلومكم 

عليه�ا النكم لي�س لديك�م تجربة 
ف�ي »الدول�ة االس�تعمارية« مثل 
بريطاني�ا وفرنس�ا وايطالي�ا في 
العال�م العربي واالس�المي ولكننا 
نق�ول لكم انك�م ترتكب�ون يوميا 
السياس�ة  بح�ق  كبي�رة  اخط�اء 
االمريكية التي قدمت نفس�ها في 
الع�راق قبل وبعد س�قوط النظام 
داعية حرية واس�قاط العتى صنم 
دكتات�وري ف�ي العص�ر الحدي�ث 
ص�دام ث�م انقلب�ت عل�ى نفس�ها 
تام�رت  انظم�ة  م�ع  بالتواط�ؤ 
وخطط�ت واش�تغلت بق�وة على 
اس�قاط التجرب�ة العراقي�ة وانتم 
تعرفون جيدا ان من اغار على برج 
التج�ارة ف�ي مانهاتن هو نفس�ه 
ال�ذي يخت�رق الحدود م�ع العراق 

ويفجر نفسه في سوق بغدادي.
اع�ادة  التعن�ي  المراجع�ة  ان 
انتاج الرؤية االمريكية في العراق 
بعيون امريكية بل باشراك الطرف 
المس�الة  بانتاجه�ا الن  العراق�ي 
هنا تعن�ي العراقيي�ن وحدهم في 
العراق يشاركهم االمريكيون فيها 
وه�ذا يحتم عليكم اغ�الق ملف ان 
تس�معوا انفس�كم فق�ط ب�ل هي 
دع�وة حقيقي�ة لفتح االف�ق على 
ق�راءات عراقي�ة تس�معون فيه�ا 
وجهة نظرنا وتتعلمون منا كيفية 
ادارة الملف العراق�ي امريكيا واال 
فانكم س�تفتقدون عندنا في قابل 
االي�ام والس�نوات الصداقات التي 

شكلتموها طيلة الفترة السابقة.

من أغار على برج التجارة 
في مانهاتن هو نفسه 

الذي يخترق حدود العراق 
ويفجر نفسه

األمم املتحدة: »داعش« قتل واصاب 35 الف عراقي العام املايض
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت بعثة األمم المتحدة في العراق عن أن 
العام الماضي شهد إزهاق عدد مروع من أرواح 
العراقيي�ن، فقد قتل على األق�ل 12,000 مدني، 

فيما أصيب أكثر من 23,000 آخرين.
وذكر بيان للمنظمة أن »في ش�هر يناير من 
هذا العام فقط، بلغت الخس�ائر البشرية 2,200 

من ضمنهم790 قتيال و1,500 جريح«.
وأض�اف البيان األممي أن التقارير المتواترة 
بش�أن االنتهاكات والتجاوزات الكبيرة لحقوق 
اإلنسان التي يرتكبها »داعش« ضد المدنيين تعد 
مخيفة، فقد أظهر أنه ال يتردد عن نشر جرائمه 
الت�ي يرتكبها ض�د الرجال والنس�اء واألطفال 
بص�ورة علنية، فيما ال تزال س�المة وأمن أفراد 
المجتمع�ات العرقي�ة والديني�ة المتنوع�ة في 

المناط�ق الت�ي يس�يطر عليها التنظي�م مبعث 
قلق كبي�ر، خصوصاً فيما بتعلق بآالف النس�اء 

واألطفال المأسورين.
وأش�ارت البعث�ة ومكت�ب األم�م المتح�دة 
لحق�وق اإلنس�ان ف�ي الع�راق إل�ى أن�ه »م�ن 
المرّجح أن يتم إيقاف أو تقليص ما نس�بته 60 
في المئة من العمليات اإلنسانية في العراق، ما 
لم يصل التمويل الالزم لها في األسابيع القليلة 
المقبل�ة، مثلم�ا س�تتوقف اإلم�دادات الغذائية 
ف�ي منتصف ش�هر ماي�و إذا لم يص�ل التمويل 
الضروري قبل نهاية ش�هر مارس المقبل، كما 
س�تتوقف إمدادات األدوية األساسية في نهاية 
مارس أيضا«.وأكدت البعثة، أنها بحاجة عاجلة 
إل�ى 150 ملي�ون دوالر لدع�م النازحي�ن، وأن 
االحتياج�ات الالزمة إلنق�اذ األرواح والحماية 

هائلة ومن المرجح أن تزداد.

      بغداد / المستقل العراقي 

أكد وزير الداخلية محمد الغبان، أمس 
الثالثاء، أهمية تفعيل االتفاقات السابقة 
االتح��������ادي�ة  الحكوم�ة  بي�ن 
وحكومة إقليم كردس�تان، وفيما أعرب 
ع�ن ش�كره لرئي�س إقلي�م كردس�تان 
مس�عود بارزاني الستضافته النازحين، 
ش�دد وزي�ر داخلي�ة كردس�تان كري�م 
سنج������اري على أن أي هجوم على 
جزء م�ن العراق يمثل عدوان�اً على أمن 

اإلقليم والبالد.

وقال�ت الداخلي�ة ف�ي بيان تس�لمت 
»المس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، إن 
»الغب�ان التق�ى رئيس إقليم كردس�تان 
مس�عود بارزان�ي وبح�ث مع�ه ع�دداً 
م�ن الملف�ات المهم�ة وذات االهتم�ام 
المش�ترك«، مؤكدة على »أهمية توحيد 
الرؤى وتفعيل االتفاقات الس�ابقة بين 
الحكومة االتحادية وحكومة كردستان 

العراق«.
وأض�اف البي�ان أن »الطرفي�ن بحثا 
س�بل تعزيز التنس�يق بين بغداد وأربيل 
لمواجه�ة التطرف واإلرهاب، وضرورة 

توحي�د ال�رؤى والعم�ل المش�ترك في 
مواجه�ة التحدي�ات األمني�ة«، معرب�اً 
عن »ش�كره لرئيس اإلقليم الستضافة 
عدد كبي�ر من النازحين ج�راء هجمات 

)داعش( اإلرهابية«.
من جانب�ه أكد وزي�ر داخلية اإلقليم 
كريم س�نجاري بحس�ب البيان على أن 
»أي ع�دوان على أي جزء من العراق هو 

عدوان على أمن كردستان والعراق«. 
وكان وزي�ر الداخلي�ة محم�د الغبان 
وص�ل اليوم، إل�ى أربيل عل�ى رأس وفد 

أمني وإداري رفيع المستوى. 

      بغداد / المستقل العراقي 

قررت المحكمة االتحادية 
العليا إلغاء المادة 35/ رابعاً 
من قان�ون التقاع�د الموحد 
رقم )9( لسنة 2014 الخاصة 
بالروات�ب التقاعدية للقضاة 
وأعضاء االدعاء العام، مؤكدة 
أن الق�رار جاء لمخالفة هذه 
المادة الس�ياقات الدستورية 

المعتمدة في التشريع.
وقال القاضي عبد الستار 
بيرق�دار، المتحدث الرس�مي 
للسلطة القضائية االتحادية، 
االتحادي�ة  »المحكم�ة  إن 
العليا عقدت جلستها الثالثاء 
مدح�ت  القاض�ي  برئاس�ة 
المحم�ود وحض�ور جمي�ع 

أعضائها«.
»المحكم�ة  أن  وتاب�ع 

 /35 الم�ادة  نق�ض  ق�ررت 
رابع�اً م�ن قان�ون التقاع�د 
الموح�د، الخاص�ة بالرواتب 
التقاعدي�ة للقض�اة وأعضاء 

االدعاء العام«.
أن  إل�ى  بيرق�دار  وأش�ار 
»مجلس الن�واب كان قد أعاد 
صياغة مش�روع المادة التي 
فيه�ا جنب�ة مالي�ة بطريقة 
مختلف�ة ش�كالً ومضموم�اً 

عّم�ا وردت إليه م�ن مجلس 
 /60 للم�واد  ال�وزراء خالفاً 
م�ن  ثاني�ًا  و80/  و78  أوالً 

الدستور«.
»الم�ادة  أن  إل�ى  ولف�ت 
الملغاة كانت قد ألحقت ضرراً 
بالقض�اة وأعض�اء االدع�اء 
أف�اد بأن  المش�مولين بها«، 
»قرار المحكمة يعّد نافذاً من 

تاريخ صدوره«.

      بغداد / المستقل العراقي 

 أك�د المهن�دس باق�ر الزبي�دي وزير 
النقل على أهمية أن تأخذ مجالس اإلدارة 
في تشكيالت الوزارة دورها في االرتقاء 
بعمل الش�ركات ورس�م خارطة جديدة.

لعملها وفق األطر التي يحددها القانون؛ 

وجرى خالل االجتماع مناقشة موضوع 
تطوير قطاع السكك وفق رؤيا حديثة

لنق�ل  الخاص�ة  القط�ارات  لعم�ل 
المسافرين والبضائع وإنشاء سكك حديد 
تتالءم مع السرعة الجديدة في القطارات 
.وأوع�ز الوزي�ر بتش�كيل لجنة برئاس�ة 
الوكيل الفني للوزارة ومدير عام الس�كك 

الحدي�د لمتابعة التنس�يق مع الش�ركات 
الت�ي  والفرنس�ية  والصيني�ة  التركي�ة 
تقدمت لتطوير قطاع السكك.وشدد على 
أهمية المباش�رة بتأهيل خطوط س�كك 
محافظت�ي كرب�الء المقدس�ة والنج�ف 
األشرف الستيعاب األعداد الكبيرة لزائري 
العتبات المقدس�ة والتي فاقت العشرين 

مليون زائر هذا العام إضافة الى الس�كك 
الحديد بغ�داد- البصرة والف�او والبصرة 
وتنظي�م مزايدة كبرى عل�ى غرار مزايدة 
الهات�ف النقال التي حدثت في 2008.كما 
وجه الوزير بتخصيص غرفة في الشركة 
العامة لسكك الحديد يباشر فيها سيادته 
والس�يد الوكي�ل الفني والس�يد المفتش 

العام للدوام في الش�ركة يوماً باألسبوع 
لإلش�راف ميداني�اً على عملي�ة التطوير.

كما دعا الوزير تش�كيالت ال�وزارة كافة 
للتعام�ل م�ع الح�دث إعالمي�ا وبطريقة 
الصحي�ح  باالتج�اه  تنعك�س  ايجابي�ة 
لحركة الشركة وتحويلها من خاسرة إلى 
رابحة كما حدث مع الشركة العامة لنقل 

المس�افرين والوف�ود والش�ركة العامة 
للنقل البحري حيث تم حل المشاكل التي 
تعان�ي منها الش�ركات الخاس�رة.بعدها 
جرت مناقش�ة ج�دول أعم�ال االجتماع 
واتخ�ذت القرارات الالزم�ة بصدده، هذا 
وحضر االجتماع الوكيل الفني والمفتش 

العام والمدراء العامين في الوزارة.

الغبان لبارزاين: جيب تفعيل االتفاقات السابقة
 بني املركز وأربيل

القضاء يقرر الغاء الرواتب التقاعدية للقضاة واعضاء 
االدعاء العام بقانون التقاعد

وزير النقل يرتأس اجتامع هيئة الرأي لالرتقاء بعمل الرشكات

      بغداد / المستقبل العراقي

ام�س  نصي�ف،  عالي�ة  النائب�ة  أعلن�ت 
الثالثاء، عزمها إجراء اس�تفتاء لمعرفة آراء 
المكون العربي بش�أن بقاء او انفصال اقليم 
كردستان عن العراق.وقال المكتب االعالمي 
لنصيف في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« 
نسخة منه إن »النائبة تعتزم إجراء استفتاء 
لمعرف�ة آراء المك�ون العرب�ي ف�ي بقاء أو 
إنفصال إقليم كردس�تان عن العراق«، مبينة 

ان »ه�ذا االجراء ياتي في ظل األزمة الحالية 
التي تس�ببت به�ا حكومة اإلقلي�م وقيامها 
بمحارب�ة الع�رب والك�رد عل�ى حد س�واء 
في أرزاقه�م ومعيش�تهم«.وأضاف المكتب 
أن »الدع�وة عام�ة ألبن�اء المك�ون العرب�ي 
إلبداء آرائهم بش�أن بق�اء أو انفصال اإلقليم 
ع�ن الع�راق«.وكان رئيس إقليم كردس�تان 
مس�عود البارزاني أكد ف�ي )8 تموز 2014( 
أن الش�عب الكردي ل�ن يتراجع عن حقه في 

تقرير المصير كما يقرره بإرادته الحرة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعتبر وزير الخارجية االيراني 
أم�س  ظري�ف،  ج�واد  محم�د 
العراق  الثالثاء، اس�تقرار وتقدم 
بجمي�ع المج�االت هو اس�تقرار 
وتق�دم إليران، فيم�ا لفت الى أن 
بالده هي »اول بلد« وقف بجانب 
العراق ف�ي حربه ض�د االرهاب. 
مؤتم�ر  خ�الل  ظري�ف  وق�ال 
نظي�ره  م�ع  مش�ترك  صحف�ي 
العراق�ي ابراهي�م الجعف�ري، إن 
»ايران والعراق يواجهان تحديات 
المج�االت،  مش�تركة في ش�تى 
ونح�ن بحاجة الى دع�م دولي«، 
وتق�دم  »اس�تقرار  أن  مبين�اً 
الع�راق، يعتبر اس�تقراراً وتقدماً 
وأضاف  االسالمية«.  للجمهورية 
ظري�ف أن »الع�راق يحقق تقدماً 
على جميع االصعدة، ونشيد بدور 
الحكوم�ة العراقية ف�ي مكافحة 
االرهاب المتمث�ل بتنظيم داعش 
ال�ى أن  وم�ن يناص�ره«، الفت�اً 
»اي�ران اول بلد س�اعد العراق في 
حرب�ه ض�د داع�ش، وان طهران 
كان�ت وما تزال تبق�ى الى جانب 
العراق«. ووص�ل وزير الخارجية 
االيراني محمد ج�واد ظريف،في 
وقت سابق من اليوم الثالثاء، الى 
العاصمة بغداد في زيارة رسمية 
يبحث خاللها التعاون بين البلدين 

في مختلف المجاالت.

ظريف: استقرار 
وتقدم العراق يعد استقرارًا 

وتقدمًا إليران

     بغداد / المستقبل العراقي

حق�وق  لجن�ة  طالب�ت 
ام�س  البرلماني�ة،  االنس�ان 
الف�وري  بالتوج�ه  الثالث�اء، 
لزي�ارة ناحي�ة البغ�دادي في 
االنب�ار وتوثي�ق م�ا خلفت�ه 
عصابات داعش االرهابية من 

جرائم ضد البشرية.
للمكت�ب  بي�ان  وذك�ر 
تلق�ت  للجن�ة  االعالم�ي 
»نسخة  العراقي  »المس�تقبل 
منه، »في الوق�ت الذي تبارك 
في�ه لجن�ة حق�وق االنس�ان 

المبذول�ة  الجه�ود  النيابي�ة 
من قب�ل الق�وات االمنية بكل 
اصنافه�ا ف�ي تحري�ر ناحية 
البغ�دادي وف�ك الحص�ار عن 
براث�ن  م�ن  الناحي�ة  أهال�ي 

عصابات داعش االرهابية«.
واض�اف البيان ان »اللجنة 
تطالب رئيس الوزراء بتوجيه 
وخصوصاً  الخدمية  الوزارات 
والتج�ارة  الصح�ة  وزارت�ي 
الضروية  االحتياجات  بتوفير 
الهال�ي الناحي�ة، كم�ا تدعو 
اللجنة وزارة حقوق االنس�ان 
والمفوضي�ة العلي�ا لحق�وق 

الف�وري  بالتوج�ه  االنس�ان 
لزي�ارة الناحي�ة وتوثي�ق ما 
خلف�ه تنظي�م »داع�ش« من 

جرائم ضد البشرية«.
االمني�ة  الق�وات  وكان�ت 
االتحادي�ة  الش�رطة  م�ن 
االره�اب  مكافح�ة  وجه�از 
ح�رروا  الش�عبي  والحش�د 
ناحي�ة »البغ�دادي« بالكام�ل 
من عصابات االرهابية بعد ان 
كانت محاصرة لعدة ايام، كما 
قام�ت تلك القوات بمس�اعدة 
الم�واد  وايص�ال  العوائ�ل 

الغذائية والمساعدات لها«.

حقوق االنسان: جيب توثيق ما خلفه »داعش« 
يف »البغدادي«

نصيف تعتزم إجراء استفتاء بشأن انفصال
 أو بقاء كردستان
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            بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجلس الوزراء بجلسته اإلعتيادية، أمس 
الثالثاء، إعادة المفصولي�ن إبان أحداث )صولة 

الفرسان( إلى وظائفهم ثانية. 
وقال نائب رئيس الوزراء، بهاء األعرجي، أن 
»على الوزارات و مؤسس�ات الدولة كافة إعطاء 
األولوية في التعيين )إعادة تعيين( إس�تثناًء من 
ش�رط العمر من خ�الل الدرج�ات المتوفرة في 
موازنة عام 2015 و حس�ب نس�ب المحافظات 
عل�ى أن يراعى في الوظائ�ف المخصصة عوائل 

الشهداء والسجناء السياسيين.

إعادة تعيني املفصولني إبان أحداث »صولة الفرسان«

       المستقبل العراقي / خاص

كان خال�د العبي�دي، بب�زة الطّيار 
العس�كرية األنيقة، أحد أبرز الوجوه 
العراقي�ون  فيه�ا  استبش�ر  الت�ي 
خي�راً، الس�يما وأن�ه ابن المؤسس�ة 
العس�كرية، ولدي�ه خبرة كبي�رة في 
الجي�ش الذي انهار ف�ي مواجهته مع 
»داع�ش« ف�ي 10 حزيران م�ن العام 
الماضي ف�ي مدين�ة الموصل.خطاب 
العبي�دي، ال�ذي يتس�م بنب�رة هادئة، 
المؤسس�ة  »هيب�ة«  اس�تعادة  ع�ن 
العس�كرية عند تس�لّمه منصب�ه، بدا 
هواء في ش�بك مع ممارسة الضغوط 
السياس�ية م�ن قب�ل األح�زاب الت�ي 
رش�حته لمنصبه، فصار التخّبط أحد 
أب�رز مالم�ح وزارة الدف�اع العراقّية، 
والتي تشهد انقالباً ناعماً على مكّون 
م�ن مكونات الش�عب العراقي.ويتهم 
العبي�دي، ال�ذي ينحدر م�ن محافظة 
نينوى، بممارس�ة تفريقاً طائفياً بين 
الضّب�اط والطيارين والمنتس�بين في 
وزارة الدف�اع، إذ ت�م إحال�ة ع�دد من 
الضّب�اط والطياري�ن المنحدري�ن من 
محافظات الجنوب إلى التقاعد، بينما 
تّم االحتفاظ بأولئ�ك الذين ينحدرون 
من مناطق ش�مال وغرب البالد.  وإثر 
هذا، تق�ول مصادر رفيعة المس�توى 
ل�«المس�تقبل العراقي«، إن »خالفات 
كبيرة برزت بين القيادات العس�كرية 
العلي�ا في الب�الد«. وتع�زوا المصادر 
الخالف�ات ال�ى »تقاط�ع الصالحيات 
بين القيادة العامة للقوات المس�لحة 

ووزارة الدفاع، خاصة بعد االتهامات 
الموجه�ة لوزير الدفاع بش�أن قيامه 
بإبع�اد الضباط الش�يعة م�ن المراكز 
والمس�ؤوليات الرفيع�ة ف�ي الوزارة 
اضافة  الى االتهامات الموجهة للوزير 

بإحالة عدد من الطيارين الشيعة على 
التقاع�د«. و«تزامن�ت الخالف�ات مع 
قيام جهات امنية بتفتيش منزل وزير 
الدف�اع وعثورهم عل�ى كميات كبيرة 
االس�لحة واالعت�دة والمالب�س  م�ن 

العس�كرية«، وفقاً للمص�ادر. ودافع 
العبيدي عن نفس�ه بالق�ول ان »هذه 
االس�لحة كان�ت ل�دى حماي�ة وزي�ر 
الدفاع السابق وكالة سعدون الدليمي 
وال�ذي تق�در حمايته باكث�ر من 130 

عنص�راً«. وأث�ارت حادث�ة األس�لحة 
هذه الكثير من اللغط، واتهم العبيدي 
داخ�ل  بانق�الب  القي�ام  بمحاول�ة 
م�ع  بالتنس�يق  الخض�راء  المنطق�ة 
اإلدارة األميركي�ة، إال أن وزير الدفاع 

نفى التهم الموجهة إليه.
وأش�ارت المص�ادر إل�ى »نوعي�ة 
االس�لحة التي تم العث�ور عليها داخل 
من�زل وزي�ر الدفاع  ه�ي 300 قاذفة 
و300 ب�ي كي س�ي ورمان�ات يدوية 

وعتاد متوس�ط وخفيف«. وتساءلت 
المص�ادر ع�ن »ماهي�ة وج�ود هذه 
االس�لحة لدى حمايات الوزير س�واء 
وكال�ة  الس�ابق  الدف�اع  وزي�ر  كان 
س�عدون الدليمي او حماي�ات الوزير 

الحالي خالد العبيدي«.
أم�س  الدف�اع،  وزارة  وش�هدت 
الثالثاء، إرباكاً واضحاً، إذ تم تطويقها 
بالكام�ل، وجرى تش�ديد على فحص 
المنتس�بين داخلها  هوّيات واس�لحة 
م�ن دون معرفة األس�باب. ويس�رب 
تفاصي�ل ع�ن أن التح�ّول في مس�ار 
العبي�دي المهني يعود إل�ى األجندات 
السياس�ية للحزب الذي يق�ف خلفه، 
وقال�ت  لمنصب�ه.  رّش�حه  وال�ذي 
المصادر ان »هناك شخصية سياسية 
تق�ف وراء التحول ف�ي مواقف وزير 
الدف�اع الحال�ي م�ن خ�الل فرضه�ا 
اجندات سياس�ية معينة لتس�ير امور 
ال�وزارة«. وأش�ارت المص�ادر إلى أن 
»اسامة النجيفي كان قد فرض تعيين 
مدي�ر مكت�ب وزي�ر الدفاع م�ن قبله 
ش�خصيا«. وترب�ط العبي�دي عالق�ة 
وثيق�ة بعائلة النجيف�ي والتي يتحّدر 
منها نائب رئيس الجمهورية أس�امة 
النجيفي المعروف بمواقفه الطائفية، 
باإلضاف�ة إلى ش�قيقه أثيل النجيفي، 
الذي ُيتهم بالتواطؤ مع جهات أّدت إلى 
سقوط الموصل بيد تنظيم »داعش«.

وتس�ّربت معلومات ُتفيد بأن العبيدي 
كان يعم�ل مستش�اراً ل�دى أثي�ل في 
الموصل، لكن لم يس�تّن ل�«المستقبل 

العراقي« التأكد من ذلك.

العبيدي يسقط يف رشك »اجندات« النجيفي.. وخالفات القيادات تربك »الدفاع«
600 قاذفة وبي كي سي في منزله.. وتهمة »الطائفية« تالحقه
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بع�د االتهام�ات المدعوم�ة باألدل�ة 
والنفي الدبلوماسي تحدثت كربالء, امس 
الثالثاء, عن معلومات استخباراتية تشير 
الى وجود عملية ان�زال مرتقبة لعناصر 
»داع�ش«, تن�وي الطائ�رات االمريكي�ة 
القي�ام بها في الصحراء المش�تركة مع 

االنبار مع اسلحة ومعدات عسكرية.
المخ�اوف الكربالئي�ة, ج�اءت عقب 
حوادث مشابهة قام بها طيران التحالف 
طائ�رة  هب�وط  اخره�ا  كان  الدول�ي, 
امريكي�ة ف�ي منطق�ة المزارع ش�مال 
محافظ�ة بابل, التي لها ارتباط جغرافي 
ايض�ا بالمحافظ�ة المقدس�ة, حي�ث لم 
يعرف لغاية االن سبب الهبوط, او الهدف 
من�ه. وعل�ى خلفي�ة تل�ك المعلوم�ات, 
اجرت ق�وات أمني�ة ومروحي�ات تابعة 
لطيران الجيش, مناورات عسكرية لمدة 
3 أي�ام م�ع تحلي�ق مكث�ف للمروحيات 
في منطقة صح�راء كرب�الء والمناطق 

القريبة منها, بحسب اللجنة االمنية في 
مجلس المحافظة.

محلي�ة,  اع�الم  وس�ائل  وتناقل�ت 
تصريحات للس�فير االمريكي في بغداد, 
يعترف خالله�ا بتقديم طائرات امريكية 
المس�اعدة ل�«داعش«, لكنه تذرع بانها 
»غي�ر خاضع�ة« للس�لطات االمريكية, 
والدف�اع  االم�ن  لجن�ة  بينم�ا كش�فت 
النيابية عن اسقاط طائرات غربية تحمل 

مساعدات واسلحة لالرهاب.
وقال عضو اللجنة االمنية في كربالء 
حسين اليساري في تصريح صحفي, إن 
»قوات أمني�ة ومروحيات تابعة لطيران 
الجي�ش أجرت مناورات عس�كرية لمدة 
3 أي�ام م�ع تحلي�ق مكث�ف للمروحيات 
في منطقة صح�راء كرب�الء والمناطق 

القريبة منها«.
وأضاف، أن »ه�ذه المناورات جاءت 
ورود  بع�د  أمن�ي  ط�ارئ  ألي  تحس�با 
معلومات اس�تخباراتية تفي�د بمحاولة 
الدواع�ش اقتح�ام صح�راء كرب�الء أو 

تنفيذ إنزال لهم بطائرات أميركية«. على 
حد تعبيره

وتاب�ع أن »الجه�ات األمني�ة وقيادة 
عملي�ات الف�رات األوس�ط تعامل�ت مع 
هذه المعلومات بجدية تامة«، مؤكداً أن 
»كربالء ال تستبعد وجود إنزال بطائرات 
أميركي�ة لوجود ح�وادث س�ابقة، كما 
حصل ف�ي قاع�دة تلعف�ر الت�ي أقدمت 
فيه�ا طائ�رات أميركية على إن�زال عتاد 

ومقاتلين، وفي ناحية البغدادي أيضا«.
الغربي�ة  »الصح�راء  أن  واس�تطرد 
مؤمن�ة بش�كل كام�ل وال يوجد ش�يء 
يدعو للقلق، كما أن أعداد القوات األمنية 
كاف لحماي�ة المدينة«. وحذر بالقول إن 
»أميركا لو قررت المساس بأمن كربالء 
فسنكش�ف علنا كل تفاصيل الس�يناريو 
الذي تطبقه اآلن مع داعش في العراق«.

وأش�ار إل�ى أن »كرب�الء ال تمتلك أية 
صالحية لمنع طائ�رات التحالف الدولي 
من التحليق فوق أجوائها بس�بب وجود 
اتفاق�ات مركزية بي�ن الحكومة وقيادة 

التحالف«.وتات�ي ه�ذه المن�اروات بعد 
نفي عدد من المس�ؤولين وعلى راسهم 
رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي ووزير 
الدف�اع خال�د العبيدي, القاء مس�اعدات 
اميركي�ة الى تنظي�م داعش ف�ي االنبار 
االم�ن  لجن�ة  لرئي�س  وتلعفر.وس�بق 
ان  الزامل�ي,  حاك�م  النيابي�ة  والدف�اع 
كش�ف عن اسقاط طائرتين بريطانيتين 
محملتين بالسالح والعتاد لتنظيم داعش 
ف�ي االنب�ار.  وقال الزامل�ي في تصريح 
متلف�ز, ان االنبار تع�د المنطقة الرخوة 
مقارنة بقواط�ع العمليات االخرى لعدة 
اس�باب اولها ان المحافظة تعتبر ساحة 
مفتوحة وهن�اك عمق للدواعش باتجاه 
س�وريا وخصوص�ا منطقة الرق�ة التي 
تزوده�م باالس�لحة والم�ؤن المختلفة 
اما الس�بب الثاني فهو وج�ود الطائرات 
االمريكية او ما يس�مى بالمستش�ارين 
العسكريين الذين يؤمنون وجود داعش 
في االنب�ار وان الواليات المتحدة تراهن 
على ض�رورة ان تبقى االنبار »الخاصرة 

الرخوة« باتجاه بغداد وكربالء .
واق�ر الس�فير األمريك�ي ف�ي بغداد 
ستيوارت جونز ضمنيا بإلقاء مساعدات 
عس�كرية لتنظي�م »داعش« ف�ي العراق 

عبر طائرات أمريكية الصنع .
ونقلت مصادر صحفية, عن الس�فير 
جونز في رسالة جوابية وجهها لرئيس 
»ان  العب�ادي  العراق�ي حي�در  ال�وزراء 
العس�كرية األمريكي�ة رصدت  الق�وات 
طائرات عس�كرية قام�ت بإلقاء معدات 
ال تعرف ماهيتها لمناطق يسيطر عليها 
مس�لحو تنظيم »داعش« وه�ي بالتأكيد 

ليست تابعة لنا ».
واضاف الس�فير االمريكي ان اجهزة 
االس�تخبارات االمريكي�ة تش�ك بوجود 
جهة اخرى تملك طائرات أمريكية الصنع 
تحاول االس�اءة الى جهودنا المش�تركة 
ف�ي محاربة ه�ذا التنظي�م, وهي بصدد 
جمع معلومات اكثر لتحديد هذه الجهة 
.وينق�ل ش�هود عي�ان, ب�ان »طائ�رات 
حربية امريكي�ة ألقت, ليلة 20 ش�باط, 

مناطي�د عل�ى المناط�ق الت�ي يس�يطر 
عليها تنظيم داعش, في قرية الجرايشة 
)27 كم ش�رقي الرم�ادي( في محافظة 
االنبار«, مبينين ال�ى ان«الطائرات القت 
المس�اعدات بعد اطالق اشارات ضوئية 

من قبل عناصر التنظيم«.
م�ن جانبه�ا, اك�دت كتائ�ب ح�زب 
الله احد فصائل الحش�د الش�عبي ، قيام 
مروحي�ة أمريكي�ة بتحلي�ق منخف�ض 
فوق منطقة اآلبار التي يتجمع ويسيطر 
عليها عناص�ر داعش ش�رقي الفلوجة، 
فيما أش�ارت إلى امتالكه�ا فيديو ُيظهر 
قي�ام المروحي�ة بالتوق�ف ف�ي الج�و 
وبارتف�اع منخفض ف�وق منطقة اآلبار 
وإلقاء “شيء” لسيارتين مدنيتين كانتا 
تحت المروحية. وفي حادث اخر, هبطت 
مروحي�ة أميركي�ة ف�ي ,6 م�ن الش�هر 
الج�اري, في أحد مالعب قضاء الفلوجة 
التي يس�يطر عليها مجامي�ع »داعش«، 
وأن المروحية انطلقت وحلقت بس�رعة 

بعد 9 دقائق من هبوطها.

»داعش« خيطط إلنزال يف كربالء املقدسة .. واحلكومة املحلية تستبق بـ »مناورات«
بمساعدة الطائرات االمريكية

»10« آالف مقاتل ينتظرون حترير تكريت للتوجه إىل املوصل
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بدأ اآلالف من الجنود ورجال الحش�د الشعبي 
بالتحش�د ش�مال بغ�داد اس�تعدادا لش�ن هجوم 
كبي�ر لتحرير مدين�ة تكريت التي يس�يطر عليها 
تنظي�م )داع�ش(. وق�ال مس�ؤولون عراقي�ون 
وقادة في الحش�د الش�عبي ان الهجوم س�يكون 
خطوة أساس�ية نحو تحقيق االنتصار الكبير في 

الموصل.
وقد وصلت عصر الس�بت الى مدينة س�امراء 
الت�ي تبعد 40 ك�م الى الجنوب م�ن تكريت ارتال 
ضخم�ة م�ن المقاتلين الش�يعة الذي�ن يحملون 
األع�الم وينش�دون األغاني الحربية الحماس�ية 

حسب ما ذكر مواطنون محليون. 
وقال مس�ؤولون محليون ان الجنرال قاس�م 
س�ليماني قائد فيلق القدس اإليراني موجود في 

المدينة لإلشراف على سير المعارك.

وتعد استعادة السيطرة على الطرق والمناطق 
ف�ي محافظة ص�الح الدي�ن، الواقعة بي�ن بغداد 
والموص�ل امرا ضروريا لتامي�ن خطوط االمداد 
بين العاصمة بغداد والمناطق التي تقع ش�مالها 
التي س�تكون ميدانا للمعركة القادمة. ان عملية 
اس�تعادة تكريت م�ن ايدي داعش س�وف تكون 
اختب�ارا حقيقيا للق�وات العراقي�ة لكونها تضم 

اعدادا ضخمة من السكان المدنيين.
يقول جاس�م جب�ارة رئي�س اللجن�ة األمنية 
لمجل�س محافظ�ة ص�الح الدي�ن »ان المعرك�ة 
س�تكون صعب�ة ج�دا«، وأضاف »س�اعة الصفر 
ستبدا قريبا«.وحث األهالي المتبقين على مغادرة 
م�دن تكريت والعل�م والدور والب�و عجيل. وقال 
الش�يخ جاس�م الس�عيدي احد القادة في كتائب 
ح�زب الل�ه وق�ادة اخرون في الحش�د الش�عبي 
ان الهج�وم ق�د يس�تغرق 10 أي�ام. وكان رئيس 
ال�وزراء العراقي حيدر العب�ادي قد صرح لوكالة 

رويترز ان معركة اس�تعادة صالح الدين س�تبدا 
ف�ي غضون ش�هر. وأض�اف انه ال يوج�د جدول 
زمن�ي لمعرك�ة تحري�ر الموصل حيث يس�تلزم 
االمر مزيدا من االس�تعدادات. وكان مسؤول في 
القيادة المركزية االمريكية قد قال يوم الخميس 
ان معرك�ة تحري�ر الموص�ل قد تبدا في نيس�ان 
او أي�ار القادمين  على الرغم من تش�كيك خبراء 
عس�كريين وقادة عراقيين في إمكانية ان تكون 

القوات العراقية جاهزة في ذلك الوقت.
وتعتم�د الحكومة العراقية بش�كل كبير على 
قوات الحش�د الشعبي  القرار االمن، فيما تواصل 
في الوقت نفس�ه االعتماد عل�ى برنامج التدريب 
ال�ذي تقدم�ه الوالي�ات المتح�دة الع�ادة تاهيل 

القوات العراقية النظامية.
وق�د أك�دت كتائب ح�زب الل�ه وعصائب أهل 
الحق ومنظمة بدر ارسالها قوات الى سامراء يوم 

السبت لكنهم لم تكشف عن أي اعداد محددة.

لك�ن كري�م الن�وري المتحدث باس�م منظمة 
ب�در واحد قادتها ق�ال ان اكثر من 10000 مقاتل 
يتحش�دون االن وس�وف يش�نون هجوم�ا م�ن 
مح�اور متع�ددة حيث يتحش�د قس�م م�ن هذه 
القوات ف�ي طوزخورماتو التي تقع على بعد 60 

كم الى الشرق من تكريت.
وأض�اف ان قائ�د ق�وات بدر ه�ادي العامري 

سيتولى قيادة الهجوم.
وسوف يشترك الجيش العراقي ومقاتلون من 
العش�ائر السنية والش�رطة المحلية في الهجوم 
أيضا حس�ب تصريح جبارة الذي أضاف ان نيران 
المدفعي�ة الثقيلة بدات بالفعل ب�دك مدينة العلم 

وقضاء الدور منذ يوم االحد الماضي.
وتتميز عملية تحرير تكريت ببعدها العاطفي، 
فق�د كانت ه�ذه المدين�ة مس�رحا لمذبحة راح 
ضحيته�ا حوال�ى 1700 جندي عراقي في ش�هر 
حزي�ران من العام الماضي على يد تنظيم داعش. 

ويتهم اهالي الضحايا العش�ائر السنية من أهالي 
المحافظة بارتكاب هذه المجزرة.

وهذه هي ليس�ت المحاولة األولى الستعادة 
المدينة من اي�دي تنظيم داعش، فقد قام الجيش 
العراقي بمحاولة سابقة الستعادتها في الصيف 
الماض�ي في عه�د رئيس الوزراء الس�ابق نوري 

المالكي ولكن المحاولة لم تتكلل بالنجاح.
ويقول نعيم العبودي المتحدث باسم عصائب 
اهل الحق ان »هذا الهجوم سيمهد الطريق لتحرير 
الموصل«، وأضاف ان االالف من مقاتليهم قد تم 

حشدهم يوم السبت.
وأع�رب كريم النوري أيضا ع�ن ثقته بالنصر 
وقال »عندما يكون سليماني موجودا فهذا يعني 
ان االنتص�ار اكي�د«، مش�يرا الى القائ�د اإليراني 
الذي اصب�ح وجها مالوفا في س�احات المعارك 

في العراق. 
عن الواشنطن بوست

المعنويات عالية.. العامري وسليماني يقودان المعركة 
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ونس�بت الصحيفة ف�ي تقرير نش�رته 
عل�ى موقعها اإللكتروني لمس�ؤول كردي 
رفيع المس�توى قوله إن الواليات المتحدة 
إيق�اف  إل�ى  جاه�دة  تس�عى  األمريكي�ة 
ال�دول الخليجية الغنية بالنفط عن إرس�ال 
األم�وال ل�� داعش ومس�اعدتها ف�ي دفع 
روات�ب مقاتليها الذين قد يتج�اوز عدد ال� 
100.000 ش�خص.وأضاف ف�ؤاد حس�ين 
رئي�س، االركان لحكومة اقليم كردس�تان 
الع�راق، “ثم�ة تعاط�ف م�ع داع�ش ف�ي 
عديد م�ن البل�دان العربية وه�ذا التعاطف 
ُيترج�م إلى منحه�م أموال، وه�و ما يمثل 
كارثة بالطبع”.وأوضح حس�ين أن البلدان 
الخليجي�ة كان�ت، حتى وق�ت قريب، تمنح 
المس�اعدات المالية وبصورة علنية تقريبا 
إلى المعارضة المس�لحة في س�وريا، لكن 
انضم معظم تلك الجماعات المس�لحة األن 
إلى داعش وجبهة النصرة، التابعين لتنظيم 
القاعدة.ول�ذا، وفقا لحس�ين، ف�إن داعش 
وجبهة النصرة هما من لديه المال والسالح 

في الوقت الحالي.
ورف�ض حس�ين تحدي�د أس�ماء الدول 
الخليجي�ة التي تمول داعش، غير أنه أش�ار 
ضمنيا إل�ى أنها نفس الدول التي أس�همت 
في تمويل الجماعات المس�لحة السنية في 

كل من العراق وسوريا في الماضي.
وق�ال محم�ود عثم�ان العض�و البارز 
ف�ي الحكمة العراقية الكردي�ة والذي أُحيل 
مؤخرا إل�ى التقاعد من البرلم�ان العراقي 
إن ثمة س�وء فهم بخصوص الس�بب الذي 

تدفع فيه دول خليجية األموال إلى مسلحي 
تنظيم “داعش”.وشدد عثمان على أن هؤالء 
المانحي�ن ال يدعمون داعش فقط باألموال 
م�ن منطل�ق إيمانه�م بأفكار المس�لحين، 
ولكن الدول العربية الخليجية تمدهم بالمال 
خوفا منهم، موضحا “الدول الخليجية تمد 
داعش بالمال حتى ال يفكر األخير في ش�ن 
عمليات عدائية عل�ى أراضيها”.من جهته، 
أع�رب ق�ادة عراقيون في بغ�داد عن نفس 
المعتق�دات التي تذهب إلى أن داعش- الذي 
تتس�اوى مس�احة األراضي التي يس�يطر 
عليها م�ع حجم بريطاني�ا العظمى ويصل 
عدد س�كانها 6 مليون نس�مة يقاتلون في 
جبهات متع�ددة، من حلب وحت�ى الحدود 
اإليراني�ة- ال يمكنه االعتم�اد على التمويل 
الذات�ي، وذلك بالنظر إلى الحديث الدائم عن 

موارده المحدودة.
وم�ع ذل�ك، يب�دو أن تنظي�م “داع�ش” 
يمتل�ك م�ن الم�وارد المالية والبش�رية ما 
يكفي�ه لخوض حرب طويل�ة األمد. فوفقا 
للح�وارات الهاتفية التي أجرتها اإلندبندنت 
مع أن�اس يعيش�ون ف�ي مدين�ة الموصل 
العراقي�ة، وكذل�ك مقابالت ش�خصية مع 
الجئين من المدينة نفس�ها، يفرض داعش 
التجني�د اإلجب�اري على ش�اب عل�ى األقل 
من كل أس�رة في الموصل الت�ي يصل عدد 

سكانها إلى 1.5 مليون شخص.
ويف�رض مس�ئولو داع�ش حزم�ة من 
األش�خاص  عل�ى  الصارم�ة  العقوب�ات 
المتخلفين عن المشاركة في القتال، والتي 

تبدأ ب� 80 جلدة وتنتهي باإلعدام.
ويحص�ل المقاتل�ون الج�دد عل�ى م�ا 
324 جني�ه  إجمال�ي قيمت�ه 500 دوالر ) 
إس�ترليني( ش�هريا لك�ن ت�م خف�ض تلك 
القيم�ة إل�ى حوال�ي 350 دوالر، في حين 
يص�ل الضباط والق�ادة ف�ي التننظيم على 
دخل أعلى بالطبع.وفي الوقت ذاته، يحصل 
المقاتلين األجان�ب في داعش والذين يقدر 

عدده�م ب� 20.000 ش�خص، عل�ى رواتب 
أعلى بكثير تبدأ من 800 دوالر شهريا.

وكانت التقديرات الصادرة عن “أي إتش 
إس” IHS، ش�ركة أبحاث الطاقة، في شهر 
أكتوبر الماضي قد أظهرت أن داعش يتحصل 
على 800 مليون دوالر س�نويا، أو ما يعادل 
2 مليون دوالر يومبا من العائدات النفطي، 
كما أن يقوم ببي�ع النفط الذي حصل عليه 

بصورة غير ش�رعية في الس�وق السوداء.
وبخ�الف النف�ط، يجن�ي تنظي�م “داعش” 
أرباحا كبيرة من عمليات الخطف التي يقوم 
بها وطلب الفدية عل�ى الرهائن، باإلضافة 
إل�ى التبرع�ات التي يطلبها عب�ر اإلنترنت. 
لك�ن ال ي�زال واضحا أن تج�ارة النفط هي 
مصدر التمويل الرئيس�ي لمسلحي داعش.

ويقوم داع�ش أيضا بعمليات بيع واس�عة 

للنس�اء واألطفال الذين يقوم باختطافهم، 
لتمث�ل عملي�ات تجارة البش�ر واح�دة من 
أه�م مصادر التموي�ل للتنظي�م، فضالً عن 
أن�ه يتمكن بفض�ل هذه التج�ارة من إغراء 
واستقطاب مزيد من المقاتلين من مختلف 
أنح�اء العال�م ممن يت�م تأمين نس�اء لهم 
ك��”س�بايا وعبي�د” ف�ور وصوله�م إل�ى 

األراضي التي يسيطر عليها التنظيم.

     بغداد / المستقبل العراقي

خزائن املال اخلليجي مرشعة األبواب أمام »داعش«
ذكرت صحيفة اإلندبندنت البريطانية أن تنظيم 

»داعش« ال يزال يتلقى الدعم المالي من دول عربية 
بعينها خارج العراق وسوريا، ما يمكنه من تعزيز 
قدراته العسكرية وتوسيع رقعة انتشاره في كلتا 

الدولتين

طائرات جمهولة تستفز البرصة
كاظم فنجان احلاممي

في الس�اعات األولى بعد منتص�ف ليلة أمس، وفي 
الس�كون المطب�ق الذي تعيش�ه البص�رة، وبينما كان 
الن�اس يغط�ون ف�ي نومه�م العمي�ق، تعم�دت إحدى 
الطائرات الحربية إفزاع الن�اس وترويعهم، باختراقها 
حاج�ز الصوت، وإح�داث صوت انفج�ار غامض، كان 
مصحوب�اً بفرقع�ة مدوي�ة، تش�به أص�وات س�قوط 
صواري�خ البعي�دة الم�دى، فاهتزت البي�وت، وتمايلت 
الجدران الخاوية، وترنحت أسالك الكهرباء، وتصدعت 

السطوح والنوافذ.
خيمت على ش�مال المدينة حالة مفاجأة من الذعر 
والقل�ق. دفعت الن�اس للخروج إلى الش�وارع في هذه 
األج�واء الليلي�ة المتجمدة. ظل�ت الطائ�رة تحوم في 
س�ماء البص�رة لدقائق مع�دودات، ثم تالش�ى صوتها 

تدريجيا وسط ذهول الناس وحيرتهم.
لق�د أعادتنا تلك األصوات المدوي�ة إلى أيام الغارات 
الليلية المفزعة، الت�ي عصفت بالبصرة، فقلبت عاليها 
س�افلها. وأعادت إل�ى األذهان تلك المرحل�ة المخيفة 
التي كنا نعيش�ها، تحت وط�أة القصف الجوية، وتحت 
رحمة الحمالت الصاروخية المكثفة، التي كانت تشنها 
علينا طائرات التحالف، والطائرات الخليجية المتحالفة 

معها.
نحن ال نعرف حتى اآلن هوية الطائرة التي اخترقت 
حاج�ز الصوت فوق س�ماء البص�رة، وال نعرف هوية 
الطي�ار ونواي�اه وما ال�ذي كان يفكر ب�ه عندما تعمد 
إحداث هذا الصوت الهائل ؟. لكننا نتساءل عن الظروف 
)القاه�رة(، الت�ي اضط�رت ه�ذا الطي�ار إل�ى ترويع 
الن�اس وأخافتهم. هل كانت تالحق�ه طائرة معادية ؟. 
الجواب: كال. وهل أصبحت البصرة من ضمن المناطق 
المش�مولة باإلزع�اج الليل�ي ؟. الج�واب: كال. فلم�اذا 
انتهكت األجواء اآلمنة بهذه الطريقة، التي ال تحمل أي 
خصل�ة من خصال األخالق العس�كرية أو المدنية ؟. أال 
يدل ذلك على استهتار هذا الطيار وعدم التزامه بأصول 

الطلعات الجوية الروتينية ؟.
أغل�ب الظن أن الطائ�رة كانت من أس�راب طائرات 
التحالف، وربما من الطائرات العربية المتحالفة معها، 
أو قد تكون من الطائرات القطرية المتحالفة مع القوى 
الش�ريرة. من يدري ؟، فكل االحتم�االت واردة، وكلها 
متوقعة في هذه الظروف الفوضوية التي تعيشها مدن 
الش�رق األوس�ط، والتي ضاع فيها الخيط والعصفور. 
المثي�ر للغراب�ة أن خب�ر االخت�راق الصوت�ي تناقلت�ه 
وكاالت األنباء المحلية والعالمية، لكننا لم نس�مع بأي 
تفس�ير أو تبرير رس�مي م�ن الجهات المس�ؤولة عند 

الدفاع المدني.
وأخي�راً أال يح�ق لنا أن نتس�اءل. فنق�ول: ما الذي 
يمن�ع الطائ�رات الحربية المس�تهترة من تك�رار هذه 
المنغص�ات الليلية الس�افرة ؟؟. ولم�اذا تغافلت عنها 
الجهات الرس�مية، فلم تصدر حتى اآلن أي بيان رسمي 
أو احتجاج�ي أو توضيحي حول ه�ذا االنتهاك المتعمد 

لقواعد السلوك.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكد المتحدث باس�م البي�ت االبيض جوش 
ارنست ان الرئيس االميركي باراك أوباما يعتقد 
أنه “حان وقت حسم المفاوضات النووية مع 
إيران” التي اس�تمرت ألكثر من عام “وأن يتم 
قريب�ا تحدي�د م�ا اذا كان يمك�ن التوصل الى 
اتفاق”.واضاف ارنس�ت خالل مؤتمر صحفي 
“نحن نعرف تأثير إيران بالمنطقة وحصولها 
على س�الح ن�ووي س�يحرض دوال أخرى في 
المنطقة ناهيك عن دعمها لالرهاب في جميع 
أنحاء العالم ونيتها الس�يئة تجاه أقوى حليف 
لن�ا ف�ي المنطق�ة وه�ي اس�رائيل”.واوضح 
ارنس�ت “أن أوباما يرى أن أفضل طريقة لحل 
الوضع هو عبر طاولة المفاوضات واذا تمكنا 
م�ن التوصل ال�ى اتفاق يل�زم اي�ران بطمأنة 
المجتم�ع الدول�ي بش�أن برنامجه�ا النووي 
بطريقة يمكن التحقق منها فسنتمكن من نزع 
فتيل التوتر حول هذه المس�ألة”.وأقر ارنست 
بأن التوصل التفاق نووي مع ايران “س�يكون 
انجازا مهم�ا وجيدا لألمن القومي األمريكي” 
ولكن أيضا “س�يكون جي�دا ألمن أقوى حليف 
لنا في المنطقة وهو اس�رائيل”، مش�ددا على 
“ان التوص�ل التف�اق عبر المفاوض�ات يبقى 
أفض�ل من الخيارات األخ�رى رغم صعوبته”.

واش�ار الى ان ذل�ك يعتمد على “قبول الش�ق 
المتش�دد في اي�ران بالمضي قدم�ا في اتفاق 
م�ن ش�أنه أن يطمئن المجتم�ع الدولي بأنهم 
ال يس�عون للحصول على س�الح نووي ولكن 
هن�اك ف�ي النظ�ام االيراني من يت�رددون في 
تقدي�م هذا النوع من االلتزام وهذا هو الحاجز 

الرئيسي”.

البيت االبيض: حان 
وقت »حسم« مفاوضات 

النووي اإليراين

    بغداد/ المستقبل العراقي

زيارة الفتة لوفد برلماني فرنس�ي 
يض�م أعض�اء ف�ي مجلس�ي الن�واب 
الس�ورية  العاصم�ة  إل�ى  والش�يوخ 
حي�ث يلتقي مس�ؤولين في الحكومة 

السورية. 
الزيارة التي تح�اط بتكتم إعالمي 
ش�ديد من قبل الطرفي�ن قالت وزارة 
الخارجي�ة الفرنس�ية إنه�ا تتم بدون 
تنس�يق مع الخارجية الفرنس�ية وإن 

الوفد ال يحمل أي رسالة رسمية.
الوف�د  ف�إن  المعلوم�ات  ووف�ق 
الفرنس�ي وص�ل  الثالثاء وس�يلتقي 

وزي�ر الخارجي�ة وليد المعلم وس�ط 
تكت�م إعالم�ي ش�ديد م�ن الجانبي�ن 
الس�وري والفرنس�ي م�ن أج�ل عدم 
ظ�ل  ف�ي  س�يما  ال  الزي�ارة  إفش�ال 
االنتق�ادات الت�ي صدرت م�ن باريس 

تجاه الوفد البرلماني.
المحاول�ة األول�ى  وه�ذه ليس�ت 
إلعادة التنسيق أو الحديث مع دمشق، 
فقد س�بقتها مح�اوالت عديدة جرت 
عب�ر وس�طاء لكنه�ا ل�م تحق�ق أي 

نتائج. 
وقد زار وفد أمني فرنس�ي دمشق 
في تش�رين الثاني من عام 2013 من 
أج�ل الحصول عل�ى معلوم�ات حول 

المسلحين في س�وريا لكن الحكومة 
الس�ورية اش�ترطت حينه�ا أن يكون 
فت�ح  إع�ادة  عب�ر  األمن�ي  التنس�يق 

السفارات وهو ما لم يحصل.
ويض�م الوفد البرلماني الفرنس�ي 
الذي يزور دمشق عضوين من مجلس 
النواب هما جيرارد بابت رئيس جمعية 
الصداق�ة الفرنس�ية الس�ورية وأحد 
المقربين من الرئيس فرانسوا هوالند 
وجاك ميارد أحد الوج�ود البارزة في 

البرلمان الفرنسي وله تأثير ونفوذ 
كبي�ران فيه، وعضوين من مجلس 
الش�يوخ هما ايميري دو مونتيسكيو 
نائب رئيس لجنة الش�ؤون الخارجية 

في مجلس الش�يوخ وجان بيار فيال، 
إغاثي�ة  جمعي�ات  وف�د  جان�ب  إل�ى 

فرنسية.
بي�ان  تضمن�ه  مم�ا  وبالرغ�م 
الخارجي�ة الفرنس�ية م�ن أن الوفد ال 
يحم�ل مع�ه أي رس�الة، إال أن زي�ارة 
وفد برلماني من بل�د كان يعتبر رأس 
الحربة ضد السياس�ة السورية وكان 
من أول البلدان التي أغلقت س�فارتها 
في دمشق تكتسب أهمية كبيرة وتعّد 

بمثابة 
اخت�راق ف�ي العالقات الفرنس�ية 

السورية”.
وهي تأتي ضمن س�ياق مراجعات 

حثيثة لتدش�ين سياس�ة جديدة تجاه 
س�وريا تس�تند إلى الخط�ر الحقيقي 
ال�ذي ب�دأ يده�م االتح�اد األوروب�ي 
أكثر فأكث�ر بعد حادثة ش�ارلي إيبدو 
لمعرفة ع�دد المقاتلين في الجماعات 
اإلرهابي�ة ولمعرف�ة المناط�ق الت�ي 
تس�يطر عليها ه�ذه الجماعات كونها 

بؤرة الستقطاب “التكفيريين”.
وتتراف�ق زي�ارة الوف�د البرلماني 
الفرنس�ي مع زيارة يق�وم بها رئيس 
ناي�ر  الباكس�تاني  الش�يوخ  مجل�س 
حس�ين بخاري يجري خاللها لقاءات 
ومحادث�ات مع عدد من المس�ؤولين 

السوريين.

وفد برملاين فرنيس يف سوريا بال رسالة رسمية

    بغداد/ المستقبل العراقي

قال مص�در بمنظم�ة أوبك، أم�س الثالثاء، 
إن المملك�ة العربية الس�عودية ل�ن توافق على 
عقد مؤتم�ر طارئ للمنظمة رغم المعاناة التي 
تمر بها الدول األعضاء على خلفية تدني س�عر 

برميل النفط.
ويشار إلى أنه ال يتوقع أن تجتمع أوبك حتى 
حزي�ران المقب�ل، إال أن وزير النف�ط النيجيري 
والذي يش�غل منصب رئيس منظمة األوبك قال 
في تصريح لصحيفة فايننش�ال تايمز إن هناك 
“احتمالي�ة عالية” بأن تدعو إلى اجتماع طارئ 
للمنظمة خالل األس�ابيع الستة المقبلة أو نحو 

ذلك إذا استمرت أسعار النفط بالهبوط.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الداخلي�ة، أمس الثالثاء، عن تحرير 
150 عائل�ة كانت محاصرة في البغدادي، فيما أكدت 
فتح المياه ألهالي الناحية بعد تطهير محطة تصفية 

المياه فيها.
وق�ال المتح�دث باس�م ال�وزارة العمي�د س�عد 
إن “ق�وة أمنية نف�ذت عملي�ة تعرضية ف�ي ناحية 
البغدادي باالنبار، أس�فرت عن مقتل 15 إرهابياً من 
داعش�وتحرير 150 عائل�ة كانت محاص�رة من قبل 

التنظيم اإلرهابي”.
وأض�اف مع�ن، أن “ف�وج مغاوي�ر الل�واء اآللي 
الثاني ش�رطة اتحادية فتح المي�اه ألهالي الناحية، 

بعد تطهير محطة تصفية المياه فيها”.
وأعلن�ت وزارة الدفاع، أمس االثنين )23 ش�باط 
2015(، ع�ن تطهي�ر أغلب مناطق ناحي�ة البغدادي 

غرب الرمادي، فيما أكدت المباش�رة بحملة تفتيش 
ومسح أمني للمنطقة تمهيداً لعودة أهالي الناحية.

الداخلية: حترير 150 عائلة يف البغدادي وفتح املياه 
ألهايل الناحية

السعودية ختنق 
دول »أوبك« برفض 
انعقاد مؤمتر طاريء

    بغداد/ المستقبل العراقي

“داع�ش”  تنظي�م  اختط�ف 
المس�يحيين  م�ن  العش�رات 
اآلش�وريين م�ن قرى تقع ش�مال 

شرقي سوريا.
وأف�اد مرص�د حقوق اإلنس�ان 
الس�وري، وه�و جماع�ة مراقب�ة 
معارض�ة للنظام الس�وري ومقره 
لن�دن، بأن 90 ش�خصا عل�ى األقل 

اختطفوا في سلسلة من الهجمات 
التي ش�نها مس�لحو التنظيم فجرا 

بالقرب من بلدة تل تمر.
وتقع بلدة ت�ل تمر غربي مدينة 
الق�وات  تس�يطر  الت�ي  الحس�كة 

الكردية على معظم مناطقها.
ويأت�ي ذل�ك ف�ي الوق�ت ال�ذي 
يواص�ل في�ه المقاتل�ون األك�راد، 
مدعومين بغ�ارات جوية للطائرت 
المناطق  داخل  األمريكية، تقدمهم 

تنظي�م  عليه�ا  يس�يطر  الت�ي 
“داعش”.

وقال مس�ؤول كردي، إن قوات 
الش�عبية  الحماي�ة  وح�دات  م�ن 
أجبرت مس�لحي تنظي�م “داعش” 
على التراجع إلى مس�افة خمس�ة 

كيلومترات من بلدة تل حميس.
وأك�د المرصد الس�وري التقدم 
الحماي�ة  ق�وات  أحرزت�ه  ال�ذي 
الشعبية، وقال إن ما ال يقل عن 12 

مسلحا من تنظيم “داعش” قتلوا.
وتع�د محافظ�ة الحس�كة ذات 
أهمية اس�تراتيجية في القتال ضد 
تنظي�م “داع�ش”، لوقوعه�ا على 
الحدود مع كل من تركيا والمناطق 
الت�ي يس�يطر عليه�ا التنظي�م في 

العراق.
وتش�ن قوات البيش�مركة كذلك 
هجمات على مواقع لتنظيم الدولة 

داخل العراق.

»داعش« خيتطف 90 آشوريًا يف سوريا
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تعلن رشكة مص�ايف الجنوب )رشكة عامة( عن 
 ) RO( اجراء املزايدة العلنية لبيع وحدة التحلية
يف الس�اعة )التاسعة( يوم) االربعاء (  املصادف    

. 2015 /3 / 11
فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة العلنية الحضور 
بامل�كان والزمان املحددين مس�تصحبني معهم 
مبلغ التام�ني البال�غ )11000000 ( احد عرش 
ملي�ون دينار  بص�ك مصدق ألم�ر الرشكة  مع 
جلب هوية االحوال املدني�ة والبطاقة التموينية 
وبطاقة السكن مع تاييد املجلس البلدي  ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن  وعىل 
ان ترفع املواد خالل )15( خمسة عرش يوم من 
تاريخ االحالة القطعية ويتحمل غرامة تاخريية 
قدرها )25000( خمس�ة وع�رشون الف دينار 

عن كل يوم تاخري .

تعل�ن مصايف الجنوب رشك�ة عامة  عن اج�راء مزايدة علني�ة لبيع الفقرات 
املدرج�ه تفاصيلها وتاميناتها ادناه يف الس�اعة التاس�عة من صباح )االحد( 

املصادف 2015/3/29.
فعىل الراغبني االش�رتاك باملزايدة العلنية الحضور بامل�كان والزمان املحددين 
مستصحبني معهم مبالغ التثمني املردجه ادناه مع جلب هوية االحوال املدنية 
وبطاق�ة الس�كن والبطاقة التموينية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 
نرش االعالن وان ترفع املواد خالل )15( خمس�ة عرش يوم من تاريخ االحالة 
القطعية وخالفه يتحمل غرامة تاخريية قدرها )25000( خمس�ة وعرشون 

الف دينار عن كل يوم تاخري ...

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
جلنة بيع وإجيار اموال الدولة

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

)رشكة عامة(
جلنة بيع وإجيار اموال الدولة

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

رشكة عامة
جلنة بيع واجيار اموال الدولة

اعالن للمرة الثانيةاعالن للمرة االوىل

اعالن للمرة االوىل

تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن 

اجراء املزايدة العلنية إليجار بناية ساحة وقوف 

س�يارات النفثا ملدة ستة اش�هر قابلة للتمديد 

العائد اىل هذه الرشكة يف الس�اعة )التاس�عة( 

صباح يوم )االثنني( املصادف    23 / 3 / 2015 

وتحتوي عىل مطعم وقاعات اسرتاحة .

فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة العلنية الحضور 

باملكان والزمان املحددين مس�تصحبني معهم 

التأمينات وبمقدار )9000000 ( تسعة ماليني 

دين�ار بصك مصدق ألمر الرشكة  ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن مع جلب 

هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وتأييد 

من املجلس البلدي نسخة مصورة مع اصلية.
عبد احلسني نارص قاسم

مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
رئيس جملس االدارة

عبد احلسني نارص قاسم
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

رئيس جملس االدارة

عبد احلسني نارص قاسم
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

رئيس جملس االدارة

التاميناتالمواد الفقرات

4000,000 اربعة ماليني1 � مواد مخزنية راكدة فائضة عن الحاجة

9,600,000 تسعة ماليني وستمائة الف دينار2 � مواد مخزنية راكدة فائضة عن الحاجة

3 � مواد مخزنية راكدة مواد اثاث مستهلك 
وعدد يدوية مستهلكة

10,000 عرشة ماليني دينار

7,500,000 سبعة ماليني دينار4 � مواد مخزنية راكدة فائضة عن الحاجة

9000,000 تسعة ماليني دينار5 � مواد مخزنية راكدة فائضة عن الحاجة

6 � مواد مخزنية راكدة فائضة مع مواد 
وملحقات مع مواد وملحقات خزان فايرب كالس

10,000,000 عرشة ماليني دينار

7 � مواد مخزنية راكدة فائضة مع اجهزة 
ومعدات

7,750000 سبعة ماليني وسبعمائة وخمسون 
الف دينار

اعالن
 بناءا عىل الطلب املقدم من السيد   )امجد 
حمي�د علي�وي( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
)االس�م املجرد البنه القارص( من )رزان( 
اىل )محم�د(    فم�ن لدي�ه اع�رتاض  عىل 
الدعوى مراجعة  هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديري�ة يف الطلب وفق احكام املادة 
21 من القان�ون االح�وال املدنية رقم 65 

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

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد  
)صباح عبد الكاظم هاشم( الذي تطلب 
في�ه تبدي�ل اللقب م�ن )الحج�اج( اىل 
)البيض�ان( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق اح�كام امل�ادة 21 من 
القان�ون االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

فقدان 
فق�دت من�ي هوية 
املهندس�ني  نقاب�ة 
باس�م  العراقي�ني 
ع�ي  عب�د  )اثي�ل 
س�لمان( ع�ىل م�ن 
يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

اعالن
بناءا عىل الطلب املقدم من الس�يد  )حيدر 
خض�ري عب�اس( ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
)اللق�ب( من )خليف�اوي( اىل )اليارسي(    
فمن لديه اع�رتاض  عىل الدعوى مراجعة  
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 من القانون 
املدني�ة رق�م 65 لس�نة 1972  االح�وال 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )صباح 
عباس حمادي( ال�ذي تطلب فيه تبديل 
اللق�ب من )العطب�ي( اىل )املكصويص( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 من القان�ون االحوال 

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

فقدان
فق��دت  من��ي الهوي��ة 
الصادرة من رشكة توزيع 
املنتوج�ات النفطية هيئة 
توزي�ع الجن�وب العائ�دة 
 10628 املرقمة  للس�يارة 
ذي قارفحص  مرس�يدس 
تريل�ه ملالكه�ا )مرت�ى 
عيىس عب�د ابراهيم (عىل 
من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد  )عالء 
حس�ني س�بتي( الذي يطلب في�ه    تبديل 
)اللقب( من )الحلفي( اىل )الزامي(    فمن 
لديه اعرتاض  عىل الدعوى مراجعة  هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الطلب وفق اح�كام املادة 21 من القانون 
املدني�ة رق�م 65 لس�نة 1972  االح�وال 

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

فقدان
فق�دت من��ي  هوي��ة 
جاس�م  )محمد  الطالب 
كش�يش (الص�ادرة من 
البرصة  التقن�ي  املعه�د 
قس�م امليكانيك عىل من 
يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

رقم االخطار
2015/31

اعالن
من / محكمة قوى االمن الداخي املنطقة الخامسة بالبرصة

اىل / املته�م اله�ارب )الرشطي نبيل حس�ام وادي  ( املنس�وب اىل 
قي�ادة حرس ح�دود املنطقة الرابعة      ملا كن�ت متهما وفق املادة 
/5 م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 2008  لغيابك ع�ن مقر عملك من 
تاري�خ 2008/5/5 ولح�د االن وبم�ا ان مح�ل اختفائك مجهول 
اقت�ى تبليغ�ك به�ذا االعالن ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى 
االمن الداخي للمنطقة الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما 
من تاري�خ تعليق هذا االعالن يف محل اقامت�ك وتجيب عن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 
وتحج�ز اموال�ك املنقول�ة والغري املنقول�ة ويطلب م�ن املوظفني 
العمومي�ني الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومي�ة وإلزام االهلي�ني الذين يعلمون بمح�ل اختفائك 
باخب�ار الجهات املختصة اس�تنادا للم�ادة 69 /اوال وثانيا وثالثا 
ورابعا من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي 

رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

محكمة االحوال الشخصية يف  البرصة   
 العدد8/ب/2015  

التاريخ/2015/2/22
اعالن

 اىل / املدع�ى عليه�م : فه�د واقب�ال وفري�ال وفج�ر ابن�اء دعيج 
سلمان

اق�ام املدعي )يوس�ف طعمه خل�ف ديل( الدعوى البدائي�ة بالعدد 
8/ب/2015 ام�ام هذه ااملحكمة يطلب فيها ازالة ش�يوع العقار 
املرقم 1/50 م5 املعامر لعدم رغبته يف البقاء معكم به عىل الشيوع 
وملجهولي�ة محل اقامتك�م يف الوقت الحارض حس�ب كتاب مركز 
رشطة البحار بالعدد 1354 يف 2015/2/18 وكتاب املجلس املحي 
يف ناحي�ة  البحار بالع�دد 70 يف 2015/2/17 عليه تقرر تبليغكم 
نرشا بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني للحض�ور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة املصادف الساعة العارشة من صباح يوم 
2015/3/9 ويف حال�ة ع�دم حضوركم او من ين�وب عنكم قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا حسب االصول.
القايض
رحيم جرب الغراوي

محكمة االحوال الشخصية يف  البرصة   
 العدد7/ب/2015  

التاريخ/2015/2/22
اعالن

 اىل / املدعى عليهم : فهد واقبال وفريال وفجر ابناء دعيج سلمان
اق�ام املدع�ي) يوس�ف طعمه خل�ف ديل( الدع�وى البدائي�ة بالعدد 
7/ب/2015 ام�ام ه�ذه املحكمة يطل�ب فيها ازالة ش�يوع العقار 
املرق�م 45م5  املعام�ر لع�دم رغبته يف البقاء معكم به عىل الش�يوع 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م يف الوقت الحارض حس�ب كت�اب مركز 
رشط�ة البحار بالع�دد 1353 يف 2015/2/18 وكتاب املجلس املحي 
يف ناحية  البحار بالعدد 70 يف 2015/2/17 عليه تقرر تبليغكم نرشا 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املصادف الساعة العارشة من صباح يوم 2015/3/9 
ويف حال�ة ع�دم حضوركم او من ين�وب عنكم قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقكم غيابا وعلنا حسب االصول.
القايض
رحيم جرب الغراوي

محكمة االحوال الشخصية يف  البرصة   
 رقم الدعوى / 24/ش/2015

اعالن 
 اىل املدعى عليه/فهد نارص عبدالله

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 24/ش/2015 يف 
2015/2/22 والذي يقيض يتصديق الزواج الخارجي الواقع 
بين�ك وب�ني زوجتك املدعي�ة )امان�ي ناهي خل�ف( بتاريخ 
2003/6/14 عىل مهر معجله الف دوالر ومؤجله الف دوالر 
ح�ال كونك مت�زوج واملدعي�ة باكر وفق املذه�ب الجعفري 
وملجهولية محل اقامتك  حسب رشح املجلس البلدي ملنطقة 
االم�ن االداخ�ي تق�رر تبليغ�ك بق�رار الحكم املرق�م اعاله 
بصحيفتني يوميتني محليتني ولك حق االعرتاض خالل املدة 
القانونية عرشة ايام ويف حالة عدم االعرتاض سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية .   
القايض 
غازي داود سلمان
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الكهرباء تدعو الرشكات اليابانية لتنفيذ مشاريع اسرتاتيجية يف العراق
    ديالى/المستقبل العراقي

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، امس الثالثاء، عن إتالف 
نح�و 10 اطنان من الدجاج المس�تورد غير صالح لالس�تهالك 
البش�ري ش�رق بعقوبة، مؤك�دة أن ف�رق الرقابة نف�ذت أكثر 
م�ن 30 حملة متابعة لالس�واق المحلية ف�ي ديالى خالل العام 
الحالي.وق�ال مدي�ر اع�الم الدائرة ف�ارس الع�زاوي, إن “فرق 
الرقاب�ة الصحي�ة في قض�اء بل�دروز )30 كم ش�رق بعقوبة( 
قامت بإتالف نحو 10 اطنان من الدجاج المس�تورد غير صالح 
لالستهالك البش�ري بعد ضبطها في احدى االسواق الشعبية”.

واض�اف العزاوي أن “فرق الرقابة الصحية قامت باكثر من 30 
حملة متابعة لالس�واق المحلية ف�ي محيط االقضية والنواحي 
بديال�ى العام الحالي م�ن اجل منع بيع الم�واد الغذائية التالفة 
وغير الصالحة لالستهالك البشري”.يذكر ان دائرة صحة ديالى 
اعلنت قب�ل يومين، عن ضبط اربعة اطنان م�ن المواد الغذائية 

التالفة خالل العام الحالي في مناطق متفرقة من المحافظة.

       بغداد/ المستقبل العراقي

وزع�ت محافظ�ة بغ�داد، الدفع�ة األول�ى م�ن تعويض�ات 
متضرري مياه الفيضانات المفتعلة من تنظيم “داعش” بقضاء 

ابو غريب غربي العاصمة. 
وق�ال محافظ بغ�داد علي التميم�ي في بي�ان صحفي، إنه 
“تم توزيع الدفع�ة األولى من التعويضات على المتضررين من 
أهالي أب�و غريب بعد تعرضهم لمي�اه الفيضانات المفتعلة من 

قبل العناصر الظالمية داعش وأتباعهم”.
وأض�اف أن�ه “ت�م تش�كيل لجن�ة برئاس�ة النائ�ب الفن�ي 
وقائممق�ام قض�اء اب�و غريب إلنج�از معام�الت المتضررين 
والبال�غ عددهم اإلجمال�ي أكثر من عش�رة آالف معاملة، اذ تم 
انج�از الدفعة االول�ى والتي يتم توزيعها الي�وم والبالغ عددها 

250 متضرراً”. 
وأش�ار التميم�ي ال�ى ان “التعويضات س�تصرف الى باقي 
المستفيدين عبر الوحدات اإلدارية في القضاء”. يذكر أن وزارة 
الهج�رة والمهجري�ن أعلنت، ف�ي )22 نيس�ان 2014(، أن عدد 
العوائل النازحة من قضاء أبو غريب غرب العاصمة بغداد جراء 

الفيضانات بلغ 715 عائلة.

        واسط/المستقبل العراقي

كش�فت ادارة محافظ�ة واس�ط ع�ن وض�ع خط�ة خدمية 
وصفته�ا بالفوري�ة اعتم�ادا عل�ى االمكانيات الذاتي�ة للدوائر 
البلدي�ة، فيما اطلقت وعدا باكس�اء جميع ش�وارع المحافظة 

خالل فترة امدها ستة اشهر.
وأوضح معاون المحافظ للش�ؤون الخدمية نبيل ش�مة, ان 
“الخطة تتضمن تش�كيل لجان فورية للقيام باألعمال الخدمية 
المختلف�ة بش�كل ان�ي وس�ريع بعيدا ع�ن الس�ياقات االدارية 
والروتي�ن المتبع، مؤكدا س�عي الجه�ات المعنية الى تش�غيل 
معم�ل اس�فلت الك�وت بكام�ل طاقت�ه االنتاجية خ�الل االيام 

المقبلة تمهيدا ألعمال اكساء الشوارع”.

إتالف نحو 10 اطنان من الدجاج 
املستورد الفاسد

حمافظة بغداد توزع الدفعة االوىل
من تعويضات مترضري الفيضانات

واسط تكشف عن خطة عىل مدى 6 اشهر 
الكساء شوارعها

    بغداد/المستقبل العراقي
 

قاس�م  الكهرب�اء  وزي�ر  دع�ا 
الفهداوي,ام�س الثالث�اء, الحكومة 
الياباني�ة الى دعم ش�ركاتها لتنفيذ 
ف�ي  خاص�ة  الكهرب�اء   مش�اريع 
م�ن  تض�ررت  الت�ي  المحافظ�ات 

عصابات داعش االجرامية.
بوف�د  لقائ�ه  خ�الل  ذل�ك  ج�اء 
كبير يمث�ل اهم الش�ركات اليابانية 
الرصين�ة لبح�ث التع�اون معها في 
الكهرب�اء  وزارة  مش�اريع  تنفي�ذ 

وتجهيز المحطات بقطع الغيار.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة, ان “وكيل 
وزارة التج�ارة واالقتص�اد الياباني 
اكد استعداد ش�ركات بالده للتعاون 
ووزارة  ع�ام  بش�كل  الع�راق  م�ع 

الكهرباء بشكل خاص.
قاس�م  الكهرب�اء  وزي�ر  وق�ال 
الفه�داوي, ان “الصناع�ة الياباني�ة 
اكتس�بت ثقة المواط�ن العراقي في 
جمي�ع المج�االت لم�ا تمتلك�ه من 
مواصف�ات فنية عالي�ة، فضالً على 
كونه�ا تتق�دم صناع�ة الكثي�ر من 
الدول المعروفة”، معربا عن امله ان 
يثم�ر هذا اللقاء ع�ن تعاون بناء في 
مجال الطاق�ة الكهربائي�ة من اجل 

تقديم الخدمة للمواطن العراقي.
ودع�ا الوزير الفهداوي الحكومة 
الياباني�ة الى دعم ش�ركاتها لتنفيذ 
ف�ي  وخاص�ة  ال�وزارة  مش�اريع 
م�ن  تض�ررت  الت�ي  المحافظ�ات 
بع�د  االجرامي�ة  داع�ش  عصاب�ات 

تحريره�ا وف�ي مقدمته�ا الموصل 
واالنب�ار وصالح الدي�ن، فضالً على 

محافظة ديالى التي تحررت مؤخراً 
من قبل القوات المس�لحة والحش�د 

ال�وزارة  تجهي�ز  وكذل�ك  الش�عبي 
بقطع الغيار للمحطات التي تحددها 

ال�وزارة وخاص�ة في مج�ال النقل 
والتوزيع.

إنجاز أحد اهم الطرق الرابطة بني مركز كركوك 
وقضاء الدبس

    كركوك/ المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة طرق وجس�ور كركوك، 
ام�س الثالث�اء، عن إنج�از أحد أه�م الطرق 
البري�ة الرابط�ة بين مركز كرك�وك وقضاء 
الدبس ش�مال غرب�ي المحافظ�ة، مبينًة أن 
الطريق يعتبر من الطرق االستراتيجية.وقال 
مدير الطرق والجسور رئيس مهندسين أقدم 
قاسم البياتي” إن “احدى الشركات المحلية 
تمكنت من انجاز واحد من اهم الطرق البرية 
الرابطة بين كرك�وك وقضاء الدبس ) الممر 
الثاني( والذي يبل�غ طوله 26 كم”، مبينا ان 
“كلفة المشروع بلغت 12 مليار و500 مليون 
دين�ار بتمويل من وزارة االعمار واإلس�كان 
المديرية العامة للطرق والجس�ور”.وأضاف 
الط�رق  م�ن  يعتب�ر  “الطري�ق  أن  البيات�ي 
االستراتيجية النه يربط مناطق شمال غربي 
كرك�وك ونواحيه�ا بقضاء الدب�س )45 كم 
ش�مال غربي كركوك(”، مشيرا الى أن “هذا 
الطريق يس�تخدم من قبل الشركات النفطية 
وكان ذو ممر واحد ومع انجاز الممر الثاني 
فانه س�وف يش�هد حرك�ة بممري�ن ويقلل 

“ه�ذا  أن  المرورية”.وأوض�ح  الزحام�ات 
الطري�ق س�جل وف�اة العدي�د م�ن المدنيين 
بس�بب كثرة حوادث الس�ير”.يذكر أن دائرة 
طرق وجسور كركوك، 250 كم شمال بغداد، 
تمكن�ت بعد ع�ام 2003 من تنفي�ذ عدد من 
المش�اريع اإلس�تراتيجية في قطاع الطرق 
والجس�ور، عب�ر وض�ع التصميم األس�اس 
للطريق الحولي الذي يربط الطرق الرئيس�ة 
جنوب وشرق وشمال وغرب كركوك بهدف 
االعتم�اد عل�ى الط�رق الخارجية في س�ير 
المركب�ات الكبي�رة ذات الحم�والت الثقيلة، 

بحسب المسؤولين في المحافظة.

     بابل/المستقبل العراقي

زراع�ة  مديري�ة  أعلن�ت 
محافظة بابل، الش�روع بعملية 
مس�ح ميداني لبس�اتين النخيل 
في المحافظة، مبينة أن المسح 
الوبائي�ة  الخريط�ة  س�يحدد 

لحشرة الدوباس.
وقال مدير زراعة بابل حسين 
حس�ون، إن “الش�عب الزراعية 
بدأت في الش�روع بعملية مسح 
ميداني لبس�اتين النخيل البالغة 
دون�م”،  ال�ف   135 مس�احتها 
مش�يرا الى أن “عملية المس�ح 
الوبائي�ة  الخريط�ة  لن�ا  تح�دد 
وبأصن�اف  الدوب�اس  لحش�رة 
الخفيفة والمتوسطة والشديدة 

االصابة”.
وأضاف حسون أن “المديرية 
هي�أت كادرا متخصص�ا مكونا 
م�ن 17 فرقة تنتش�ر في عموم 
المحافظة تم تزويدها بسيارات 

نق�ل خاص�ة ومس�تلزمات اخذ 
العين�ات من مجامي�ع النخيل”، 
مرجح�ا “انج�از ه�ذه الحمل�ة 

منتصف شهر اذار المقبل”.
وتابع حس�ون “من المتوقع 
ان تب�دأ عملية مكافحة حش�رة 
الدوب�اس بداي�ة ش�هر نيس�ان 

المقبل”.يذك�ر أن وزارة الزراعة 
حم�الت  تنظي�م  عل�ى  دأب�ت 
المكافحة الموس�مية لبس�اتين 
النخيل ضد حشرة الدوباس التي 
كان له�ا ضرر بالغ على إنتاجية 
التم�ور ف�ي المحافظ�ة خ�الل 

السنوات األخيرة.

بابل ترشع بمسح ميداين لبساتني النخيل لتحديد
خطر »الدوباس«

     بغداد/المستقبل العراقي

الصناع�ة  ل�وزارة  االداري  الوكي�ل  دع�ا 
الش�ركات  الدي�ري,  والمع�ادن مك�ي عجي�ب 
االيرانية للعمل واالستثمار في العراق من خالل 
مش�اركة نظيراته�ا العراقي�ة لتأهي�ل مصانع 
االدوية  او انشاء مصانع جديدة.جاء ذلك خالل 
ترؤس�ه اجتماع�ا مش�تركا ضم مس�اعد وزير 
الصحة للش�ؤون الدوائي�ة والغذائي�ة االيراني 

رس�ول دينار فاند والوفد المرافق له من ممثلي 
الش�ركات االيراني�ة المتخصص�ة بالصناع�ات 
الدوائي�ة والمستش�ار العلمي ل�وزارة الصناعة 
الدكت�ور حم�ودي عب�اس ومديرع�ام الدائ�رة 
الفني�ة ومع�اون مدير عام دائرة االس�تثمارات 
وعدد من المس�ؤولين.وقدم المستشار العلمي 
لوزارة الصناعة الدكتور حمودي عباس ش�رحا 
وافيا ع�ن واقع الصناع�ات الدوائية في العراق 
التاري�خ  مس�تعرضا    ، نهوضه�ا  ومتطلب�ات 

العريق لش�ركة صناعة االدوية والمس�تلزمات 
الطبية في س�امراء وواقعه�ا االنتاجي الحالي 
والفرص االستثمارية المتوفرة فيها باعتبارها 
من اكبر الش�ركات الدوائية ف�ي المنطقة.واكد 
عباس بأن “فرص االستثمار المتاحة في مجال 
الصناع�ات الدوائي�ة كبيرة وواعدة س�واء كان 
من خالل انش�اء مصانع دوائية جديدة من قبل 
الجانب االيراني عن طريق االستثمار او التعاون 
مع احدى الشركات الحكومية و الخاصة او من 

خالل االس�هام في اعادة تأهيل بعض المصانع 
الموجودة التابعة للشركات في ظل تزايد حاجة 
البلد للدواء والتي تتجاوز 3 مليار دوالر س�نويا 
الس�يما ف�ي مج�ال صناع�ة وانت�اج المحاليل 
الوريدي�ة”. ولفت عباس الى ان” العراق بحاجة 
ال�ى انش�اء اربع�ة معام�ل جدي�دة ف�ي بغداد 
والمحافظات لس�د الحاجة المحلية” ، مش�ددا 
على ضرورة “مراعاة النوعية في صناعة الدواء 
لمساس�ه المباش�ر بحياة المواط�ن العراقي”.

ودع عب�اس الش�ركات االيراني�ة للدخ�ول الى 
السوق العراقية في ظل الدعم الحكومي المقدم 
ضم�ن موازن�ة الع�ام الحالي المتمث�ل باعطاء 
االفضلي�ة للمنتج�ات المحلي�ة ال�ى جانب عزم 
وزارة الصناعة والمعادن التخاذ اجراءات بشأن 
اعادة النظر بشروط االستثمار عند االعالن عن 
الفرص االستثمارية القادمة مع استعداد الوزارة 
الكامل لتقديم العون والمس�اعدة والتسهيالت 
الالزم�ة .من جهت�ه, نقل الوف�د االيراني رغبة 

الشركات االيرانية لالستثمار في العراق وتبادل 
المعرف�ة ونق�ل التكنولوجيا ، معرب�ا عن امله 
بتقديم كل وس�ائل الدعم والمس�اعدة لتسهيل 
مهام وعمل الش�ركات االيرانية الراغبة بالعمل 
في العراق واالس�هام في بناء قاعدته الصناعية 
.هذا وقد اتفق الطرف�ان على التواصل في عقد 
اللقاءات واالجتماعات والزيارات لحين التوصل 
الى صيغة عمل مش�تركة تخدم مصلحة البلدين 

الجارين .

الصناعة تبحث مع طهران فرص االستثامر يف الصناعات الدوائية

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال واسط االتحادية
قسم شؤون احوال واسط  

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )صدام 
حس�ن راهي( ال�ذي تطلب في�ه تبديل 
االس�م املجرد م�ن )ص�دام( اىل )حيدر( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 من القان�ون االحوال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال واسط االتحادية
قسم شؤون احوال واسط  

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم من الس�يدة 
)عليه عبد الحس�ن زجر( ال�ذي تطلب 
فيه تبديل االس�م املج�رد من )عليه ( اىل 
)علي�اء( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها عرشة 
ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن 
القانون االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال واسط االتحادية
قسم شؤون احوال واسط  

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )محمد 
جب�ار محم�ود( الذي يطلب في�ه تبديل 
اللقب من )الدليمي( اىل )التميمي( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 من القان�ون االحوال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال واسط االتحادية
قسم شؤون احوال واسط  

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )خلف 
جب�ار محم�ود( الذي يطلب في�ه تبديل 
اللقب من )الدليمي( اىل )التميمي( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 من القان�ون االحوال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال واسط االتحادية
قسم شؤون احوال واسط  

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )حسن 
جب�ار محم�ود( الذي يطلب في�ه تبديل 
اللقب من )الدليمي( اىل )التميمي( فمن 
لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 21 من القان�ون االحوال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال واسط االتحادية
قسم شؤون احوال واسط  

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن الس�يد 
)لي�ث عي�ى قم�ريل( الذي يطل�ب فيه 
)تغيري اس�م ابنت�ه الق�ارصة ريماس( 
من )ريم�اس( اىل )فاطم�ة( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 
املادة 21 من القانون االحوال املدنية رقم 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال بغداد / الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة

العدد: 1872
التاريخ / 2015/2/23

اعالن
قدم املواطن )نصيف جاس�م حم�د(  دعوته 
القضائي�ة لتبديل )اس�مه(  وجعله )نرباس( 

بدال من )نصيف(
     فم�ن لديه اع�رتاض  عىل الدعوى مراجعة  
هذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق احكام امل�ادة 21 من القان�ون االحوال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال واسط االتحادية
قسم شؤون احوال واسط  

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )عايص مطرود 
عكلة( الذي يطلب فيه تبديل االس�م املجرد من 
)ع�ايص( اىل )عيل( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال واسط االتحادية
قسم شؤون احوال واسط  

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )نعيمة حسن 
حتيتة( الذي يطلب فيه تبديل االسم املجرد من 
)نعيمة( اىل )منعم( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�الل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن القان�ون االحوال 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية احوال واسط االتحادية
قسم شؤون احوال واسط  

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيدة )كفاح جميل 
ابراهيم( الذي تطلب فيه تبديل اس�مها املجرد 
م�ن )كف�اح( اىل )زين�ب( فمن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الطل�ب وفق اح�كام املادة 21 م�ن القانون 

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

محكمة االحوال الشخصية يف املهناوية
العدد 717

اعالن
قدم املواط�ن مجيد حمدان توييل طلبا اىل هذه 
املحكم�ة ي�روم الحص�ول عىل حج�ة قيمومة 
ع�ىل ول�ده املفقود ولي�د مجيد حم�دان توييل 
يف  بتاري�خ 2014/6/12  قاع�دة س�بايكر  يف 
محافظة صالح الدين اثن�اء تواجده يف وحدته 
العس�كرية كون�ه مط�وع يف القوات املس�لحة 
والنقطاع اخب�اره من ذلك التاري�خ ولحد االن 
فع�ىل من تتوف�ر لديه معلومات ح�ول املذكور 
اع�اله الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة الدالء 
تلك املعلومات خالل س�بعة اي�ام من نرش هذا 

االعالن
القايض

محكمة االحوال الشخصية يف املهناوية
العدد 718

اعالن
قدم املواطن كاظم محمد عطشان طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم الحصول عىل حجة قيمومة عىل 
ولده املفقود عبد الواحد كاظم محمد عطشان 
يف  بتاري�خ 2014/6/12  قاع�دة س�بايكر  يف 
محافظة صالح الدين اثن�اء تواجده يف وحدته 
العس�كرية كون�ه مط�وع يف القوات املس�لحة 
والنقطاع اخب�اره من ذلك التاري�خ ولحد االن 
فع�ىل من تتوف�ر لديه معلومات ح�ول املذكور 
اع�اله الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة الدالء 
تلك املعلومات خالل س�بعة اي�ام من نرش هذا 

االعالن
القايض

اعالن
قدم املواطن )سفيان طه احمد( طلبا 
يروم فيه تبديل )االسم( من )سفيان( 
اىل )س�يف(    فم�ن لديه اعرتاض  عىل 
الدعوى مراجعة  ه�ذه املديرية خالل 
م�دة اقصاه�ا ع�رشة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن القانون 
االح�وال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل.
اللواء
تحسن عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة
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عرفلت األزملة الليبيلة تعقيلدات خطلرة على خلفية 
التطلورات األخرة التي أعقبت مقتل املواطنني املرصيني 
األبريلاء بدم بارد ملن طرف التنظيلم اإلرهابي املعروف 
ب"داعلش"، وخاصلة بعد أن أخذت السللطات املرصية 
على عاتقها مهمة الثأر والقصاص من منفذي الجريمة 
البشعة، بموازاة مع دعوتها لألمم املتحدة من أجل إصدار 
قلرار يدعلو إىل رفع حظر تصديلر األسللحة إىل الجيش 
الليبي . وكانت مرص تأمل يف بداية األمر أن يتخذ مجلس 
األملن قلراراً تحت البند السلابع يسلمح بتنفيلذ عملية 
عسلكرية مركلزة ضد معاقلل امليليشليات والتنظيمات 
اإلرهابيلة، غر أن الدول الغربيلة ويف مقدمتها بريطانيا 

رفضت مناقشة االقرتاح عى مستوى املجلس . 
ويمكن القول إن الجريمة التي استهدفت الرعايا املرصيني 
يف ليبيا، أسلهمت بشلكل الفت يف توضيح مواقف القوى 
الدوليلة الكربى من األزمة الليبيلة، فقد التزمت اإلدارات 
الغربيلة يف مجملهلا حلذراً دبلوماسلياً مريبلاً، مكتفية 
بالتنديد بالجريمة ملع تأكيدها عى رضورة إيجاد "حل 
سليايس" لألزمة الليبية، متناسية أنها تجاهلت مثل هذا 
الحل عندما طلبت من الحلف األطليس التدخل يف ليبيا من 
أجل إنهاء حكم العقيد القلذايف، من دون أن تأخذ الوقت 
الكايف من أجلل التفكر يف تبعات انهيلار الدولة يف ليبيا، 
ليس عى الشلعب الليبي فقط ولكن عى شعوب املنطقة 
برمتهلا؛ حيث أضحت ليبيا مرشلحة أكثلر من أي وقت 
ملى ألن تكون برميلل البارود الذي يمكنله أن يعصف 
بأمن واسلتقرار املنطقلة برمتها . وملن الواضح يف كل 
األحلوال أن تحّفظ الدول الغربية على االقرتاح املرصي، 
الذي دعا من خالله الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس 
إىل تدخل عسلكري أممي يف ليبيا، غلر متجانس، فهناك 
أطراف غربية مثل فرنسلا وإيطاليا ترى أن القضاء عى 
املليشليات املسللحة لن يتحقق من دون تدخل عسكري 
يمكنه أن يحسلم املوقف لصالح قلوات الجيش الوطني 
الليبي، بينملا تتبنى بريطانيا موقفاً يتسلم بالكثر من 
النفلاق السليايس ملن خلالل إرصار رئيلس حكومتها 
كامرون عى رضورة إيجاد ما يسلميه حالً سياسياً، يف 
الوقلت الذي تعلم فيه بريطانيلا جيداً أن إمكانية إنضاج 
مثل هذا الحل غر متاحة يف املرحلة الحالية، نظراً لحالة 
االسلتقطاب الحاد بلني األطراف املتناحلرة، وخاصة أن 
الجماعات املحسلوبة عى اإلسالم السيايس، وعى رأسها 
تنظيم اإلخلوان تتبنلى الخطاب اإلقصائي نفسله الذي 
سلبق تداوله من طلرف تنظيم "اإلخلوان" يف مرص، ألن 
ثقافة املشاركة السياسية ال يمكن أن تنبع من خطابات 
تتبناها تنظيمات تدافع عن أيديولوجيا شمولية . وتجدر 
اإلشارة يف السياق نفسه إىل أن املوقف الربيطاني الرافض 
لرفلع الحظلر علن صلادرات السلالح للجيلش الوطني 
الليبي، مع غياب مؤسسلة عسكرية موحدة ومتجانسة 
يمكلن دعمهلا، يتسلم بالتهافلت وانعلدام الجدية، ألن 
الجيلش الليبي يجلب أن يحصل عى املعلدات الرضورية 
وعلى التكوين العسلكري املالئم من أجلل أن يتمكن من 
رص صفوفله ومواجهة الخطر اللذي تمثله التنظيمات 

املسلحة التي تتبنى عقيدة عسكرية إرهابية وفاشية . 
أملا مواقف الجوار اإلقليمي األخرى فتخضع لحسلابات 
مغايرة مرتبطة بالوضع الداخيل لكل دولة، فتونس التي 
تربطهلا عالقلة اسلرتاتيجية قوية مع جارتهلا الجزائر 
ال تريلد، من جهلة، أن تتبنلى موقفاً يقف على الطرف 
النقيض ملع املوقف الجزائري، وال تلود من جهة أخرى 
أن تعصف بالتوازنات الداخلية الهشلة للحكومة الحالية 
التي دخلت يف رشاكة براغماتية غر طبيعية مع "حركة 
النهضلة" اإلخوانية، عى الرغم ملن الترصيحات القوية 
املعاديلة لتيار اإلسلالم السليايس التي أطلقهلا الرئيس 
التونليس يف حملتله االنتخابيلة األخلرة . بينملا ينطلق 
املوقف الجزائري من اعتبارات مشلابهة، ولكن مختلفة 
يف اللحظة نفسلها، من حيث الدوافع االسرتاتيجية، فقد 
توّصلت الجزائر خالل املرحلة السابقة، التي تزامنت مع 
حكم املستشلار مصطفى عبد الجليلل وحكم أول برملان 
منتخلب يف عهلد حكومة عليل زيدان، إىل قناعلة مؤداها 
أنله ال وجود حتلى اآلن لنواة صلبة لجيلش وطني ليبي 
يمكلن البناء عليهلا من أجل تطوير قلدرات هذا الجيش 
وأنه وباستثناء قوات حفرت، ليس هناك قيادات عسكرية 
ليبية قادرة عى فرض عقيدة عسكرية موحدة وجامعة 
عى كل مكونات الجيش، األمر الذي من شلأنه أن ُيفشل 
كل محاوللة هادفة إىل إعادة تأهيل الجيش الليبي نتيجة 
لتضارب اللوالءات القبلية واملناطقيلة، فضالً عن غياب 
ملروع وطني جاملع وموحد يف املرحللة الراهنة . كما 
أن الجزائر التي تمكنت خالل سنوات سابقة، من تدجني 
الكثلر من القوى املحسلوبة على التيار اإلسلالمي ويف 
طليعتهم "اإلخوان"، ال تريد أن تؤثر بشلكل سللبي عى 
املشلهد السليايس الداخيل املحتقن من خلالل وضع كل 
اإلسلالميني يف سللة واحدة، رغم قناعتهلا العميقة بأن 
مفهلوم االعتدال لدى تنظيمات اإلسلالم السليايس عى 
اختالف توجهاتها ال يمثل سلوى واجهة إشهارية . ومع 
ذللك فإن املوقلف الجزائلري املدافع عّما يسلمى بالحل 
السليايس يتسلم بالكثر من التناقلض، ألن الدولة التي 
ال تسلتطيع أن تبني جيشلاً نظامياً متجانساً ال يمكنها 
بكل بداهة أن تؤسلس لتوافق سيايس قابل للتطبيق عى 
أرض الواقع، بسلبب غياب الضاملن القوي الذي يمكنه 
أن يفلرض على كل األطراف احلرتام بنود هلذا التوافق؛ 
األملر الذي يفرض عى الجميلع تبني مقاربة تعتمد عى 
رضورة إيجاد صيغة تسلمح بتدخلل خارجي يمكنه أن 
يؤثلر يف ميزان القلوى لصالح الطرف اللذي بإمكانه أن 

يعيد للدولة الليبية هيبتها وكرامتها . 

�حل�سني �لز�وي

كرة اللهب يف ليبيا
يف أعقاب املذبحة البشعة التي راح ضحيتها واحد وعرون 
مرصياً، ال ذنب لهم سلوى السلعي إىل الرزق الحالل، وجه 
الرئيلس املرصي رضبته الجوية إىل قواعد تنظيم »داعش« 
الذي أقدم عى هذه الجريمة النكراء وكلّف وزير خارجيته 
يف الوقت نفسله بالسلفر إىل نيويورك لكي يسعى إىل حشد 
تأييد دويل ملثل هذه الرضبات باسلتصدار قرار من مجلس 
األملن يوفر غطلاًء رشعياً لهلا ويرفع الحظلر عى توريد 
السلالح للجيلش الليبلي الرعلي. لكن املسلعى املرصي 
أخفق حتى اآلن، وأحد األسباب األساسية لهذا اإلخفاق هو 
املوقلف األمركي، ومن ورائه كالعلادة املوقف الربيطاني. 
دانلت اإلدارة األمركية املذبحة، وقامت بتعزية السللطات 
املرصيلة يف مصابها، غر أن الواليات املتحدة -ومن خلفها 
القلوى الغربية- ليسلت بصدد التحلرك يف أي وقت قريب، 
وفقلاً ألحد املصلادر الغربية املطلعة، نحلو تحقيق أي من 
املطاللب املرصيلة. ويضيلف املصلدر أن ما سلمعه وزير 
الخارجيلة امللرصي يف نيويلورك كان متوقعلاً، خاصة أن 
الرئيس املرصي قد استمع يف األيام التي تواكبت مع املسعى 
امللرصي من مسلؤولني غربيلني إىل ملا يفيد بلأن التفهم 
الغربلي لحلق مرص يف القيلام بتحرك منسلق مع حكومة 
طلربق بعلد اإلعدام الوحلي للعمال املرصيلني لن يتحول 

لتغير يف الديناميكية السياسلية الدوليلة إزاء التعامل مع 
ليبيا، واقترصت الترصيحات األمركية بشلأن املوقف عى 
أن »داعلش« رشيرة، وأن مرص يمكلن أن تكون رشيكاً يف 
مسلعى القضاء عى اإلرهاب، وأن الواليات املتحدة ملتزمة 
بالراكة االسلرتاتيجية معها، وتؤكلد أهمية التعاون بني 
الجانبني ملسلاندة الشلعب الليبي عى مواجهلة التهديدات 
اإلرهابية ودعلم حكومة ليبية موحلدة. وأضافت املصادر 
الربيطانية أن ليبيا بحاجة إىل حكومة موحدة قبل أن يكون 
بإملكان مجللس األمن رفلع الحظر عى السلالح من أجل 

تجهيز الجيش الليبي عى نحو أفضل ملواجهة »داعش«.
تعيدنلا هلذه املواقلف األمركيلة والغربيلة »الحكيملة« 
مجلدداً إىل ظاهلرة املعايلر املزدوجلة التلي تميز سللوك 
الواليلات املتحدة وبالذات تجاه قضايانا العربية منذ زمن، 
فل»داعش« التي رضبلت القوات املرصية قواعدها يف ليبيا 

بتنسليق مع الحكومة الرعية فيها هي نفسها »داعش« 
التي يرضبها سلالح الجو األمركي يف العراق بتنسليق مع 
الحكوملة الرعيلة يف العراق ودون تنسليق مع الحكومة 
القائملة يف سلوريا، وقد سلبق للواليات املتحلدة أن قامت 
بغلزو العراق يف 2003 دون تفويض دويل، وهو الغزو الذي 
مازلنلا نعاني تداعياته حتلى اآلن، كما أن الواليات املتحدة 
دأبت منلذ أعلنت حربها عى اإلرهاب بعد أحداث سلبتمرب 
2001 على مهاجملة أهلداف يف اليمن تقلول دائملاً إنها 
تابعلة لل»القاعدة«، فيما يتضح يف كثلر من األحيان أنها 
مواكب عرس أو تشييع جثامني إىل مثواها األخر. وبعبارة 
أخلرى، فإنه إذا كانت ملرص تطلب أمراً إداً فلإن الواليات 
املتحلدة فعلتله وتفعله حتلى اآلن، ناهيك عن سلجلها يف 
فيتنلام وحمايتهلا اللصيقة للكل ما ترتكبله إرسائيل من 
جرائم بحق الشلعب الفلسلطيني، ويدعو هذا إىل التساؤل 

عن أسلباب التضارب يف املوقلف األمركي، والواقع أن املرء 
ال يسلتطيع أن ينحي جانبلاً الفكرة املنتلرة واملتمثلة يف 
أن السلبب األصيل يف هذا السللوك املزدوج هو أن الواليات 
املتحلدة مهتمة للغاية بإعادة رسلم خريطلة املنطقة عى 
النحو اللذي يتفق وتصورها االسلرتاتيجي الخاص برق 
أوسط جديد يريحها من عبء العروبة وتداعياتها السلبية 
على مصالحهلا إىل األبد، وهو تصلور يالزمنا منذ مروع 
قيادة الرق األوسلط يف مطلع خمسينيات القرن املايض. 
واملشلكلة أن اإلدارة األمركيلة الحاليلة تلرى يف »اإلخوان 
املسللمني« رشيلكاً رئيسلًا يف هلذا امللروع، ولذلك فهي 
تتخلذ ما تتخلذه اآلن من مواقف مائعة تجلاه التهديدات 
اإلرهابيلة التي يقفون وراءها يف مرص وغرها وال تريد أن 
ترى سياسلة أو قراراً أو عمالً يف ليبيا من شأنه أن يقوض 
فرصهلم يف الحكم، وهذا فضالً عما تردده من أنها لم تكن 
مسرتيحة لعدم اسلتئذان مرص قبل توجيه رضبة لقواعد 
»داعش«، بما ينذر بصعود فاعل إقليمي قوي ومستقل قد 

يكون حجر عثرة أمام املروع األمركي يف املنطقة.
ال تمللك ملرص رغم ذلك كله سلوى أن تحافلظ عى أمنها 
وأمن أبنائها بالطريقة التي تتناسلب ملع جرائم اإلرهاب 

التي باتت تهدد الجميع.

قلال الرئيلس األمركلي بلاراك أوباملا يف قملة مكافحة 
اإلرهلاب والتطرف الذي عقد مؤخراً بواشلنطن إن بالده 
ال تشن حرباً عى اإلسالم وإنما عى املتطرفني. واعترب أن 
»املتطرفني اإلسالميني« ال يتحدثون باسم »مليار مسلم« 
داعيلاً إىل التصلدي لل»وعودهم الزائفلة وأيديولوجياتهم 
الحاقلدة« من خلالل توحد القادة الغربيني واملسللمني يف 
رفض ما يزعمه »الجهاديون« من أنهم يمثلون اإلسلالم، 
معربلاً عن رفضه ملا يرّوج له البعلض يف الواليات املتحدة 
والغرب من وجود »رصاع حضارات«، مؤكداً: »نحن لسنا 

يف حرب مع اإلسالم«.
وحسلب بيلان البيلت األبيلض، فلإن الهلدف ملن قملة 
مواجهة التطرف العنيف هو »تسليط الضوء عى الجهود 
املحلية، والدولية ملنع املتطرفني الذين يمارسلون العنف، 
ومؤيديهلم، من التطرف، ومن تجنيلد، أو إلهام، أفراد، أو 
جماعلات، يف الواليات املتحدة، وخلارج الواليات املتحدة، 
الرتكاب أعمال عنف«، وأشلار البيان إىل الهجمات األخرة 
يف كنلدا، وأسلرتاليا، باإلضافة إىل فرنسلا، ثلم الدنمارك. 
وكان البيلت األبيض قلد بدأ هذه الجهلود يف عام 2011، 
عندملا أعلن خطلة حول »رشكاء داخلل الواليات املتحدة 
ملنلع التطرف العنيلف، ولوضع اسلرتاتيجية وطنية ملنع 
التطلرف العنيف«، وهي الخطة التي يرملز إليها بأحرف 

»يس يف آي« )مواجهة التطرف العنيف(.
هلذا الكالم الجميل وهاته القملم واألحداث تؤصل لفكرة 
مفادهلا أن صون اإلسلالم ملن خبث وبربريلة الدواعش 
وأمثالهلم هو مطلب عاملي، ال يخص املسللمني لوحدهم 
وإنملا العاللم بلأرسه، ويعني مملا يعنيله أن الدواعش 
وحدوا السياسات العاملية عى هدف واحد ربما أصبح من 
القضايا النادرة التي عليها شبه إجماع دويل. وانطالقاً من 
ذللك فإن كل ما يصب يف اجتثاث »داعش« يمثل جزءاً من 
قضية عاملية ملحة بما يف ذلك تقييد حركتهم النشلطة يف 

اإلنرتنت.
لكن ملع ذلك، وكما سلبق وأن كتبت يف هاتله الصحيفة 
الغلراء، فإن هذا النوع من العنلف هو عبارة عن موجات 
متكررة ودائمة باسلم الدين وباسلم اإلسالم، وهو عبارة 
عن مغناطيس قوي يجذب شبابنا ويودي بهم إىل التهلكة، 
بلل ويجذب حتى أبناء الجيل الثالث من الجالية املسللمة 
املقيملة يف أوروبا والواليات املتحدة األمركية وأسلرتاليا. 

فال يمكن االستخفاف بهاته الداهية العظمى وال األعذار، 
فنحلن معنيلون قبل غرنا ملن األمم ونحلن مهددون يف 
ديننلا وأوطاننا وتاريخنلا وثقافتنا وتواجدنلا بني األمم، 
وهذا يشلمل »داعش« و»جبهة النلرصة« و»بوكو حرام« 
يف ملايل و»أحلرار الشلام« و»أنصلار الريعلة« يف ليبيا 
و»القاعلدة« يف اليمن، وغرها من التنظيمات املتطرفة يف 
سليناء، ومنطقة جنوب الصحراء األفريقية.. وهي كلها 
مسلميات إلرهاب واحد حيث يضلع مريدوها لالنتهازية 
عنوانلاً من الدين، ويقدمون للظلم وسلفك الدماء الربيئة 
تربيرات من اآليات، ويعطون ألفعالهم وأعمالهم أسلماء 

من الريعة!
طائلرات التحالف الدويل بإمكانهلا أن تزيل قرى وأمصاراً 
من الخريطة، لكلن الحرب الحقيقية التي يجب أن تكون 
هي حرب القلم واللسان.. فمحاربة »داعش« يف السنوات 
والعقلود املقبلة تبدأ ملن أوطاننا ومؤسسلاتنا الرتبوية، 
لكلي نزيل الداء ملن أصوله ال أن نقطع جلزءاً من جناح 

الفلروس فهلو رسيع النملاء والتواللد. التحاللف الدويل 
سليقيض على »داعش« طلال الزمن أو قرص وسليحقق 
هدفه الصغر، وسليتخلص ال محاللة من جماعة واحدة 
دموية وسفاكة، كما يمكن ترتيب الخرائط السياسية من 
جديد، ويمكن إعلادة النظر يف املنظوملة العربية ويمكن 
تخفيف الجمرة املذهبية، لكن سلتطرح أسئلة فيما بعد، 
عندما يتكلون تنظيم إرهابلي يف بعض مناطلق أفريقيا 
أو الوطلن العربي وعندما سليجرؤ إرهابيلوه عى قطع 
رؤوس غربية ومسلمة: الحل يبدأ من مؤسساتنا الرتبوية 
وملن مجتمعاتنا البريلة، ومن كتب اللرتاث التي يجب 
إعلادة صياغتها بما يتملاىش مع ديننا السلمح الحنيف 
الذي يجرم التبسيطية املخلة، ويدعو إىل العقل والتسامح 
وبناء األرسة اإلنسلانية الواحدة. فعندما يصبح األمر عند 
امللوثلة عقولهم إما حقلاً أو باطال، واملوقلف إما هدى أو 
ضلالال، واأللوان إما أبيض أو أسلود، والحاكلم إما مالكاً 
أو شليطاناً، والشخص إما مسللماً أو كافراً.. فال تركيب 
وال تنسليب وال تطييلف وال تعقيد وال تشلابك، وإذن فال 
اختلالف وال اجتهاد وال عقل، وال خطأ وال شلك وال حرية 
وال تطوير وال تحسلني، وإنما األشلياء بسليطة حاسمة 
جاهزة حازملة.. وهنا تكلون الطامة الكلربى واملصيبة 

اآلزفة التي تأتي عى األخرض واليابس.

د. �أحمد يو�سف �أحمد

االنتهازية الدولية ومواجهة اإلرهاب

د. عبد�حلق عزوزي

داعش وتوحيد السياسات العاملية

بالرغم من مرور حوايل )12( عاماً عى سلقوط 
نظام البعث الصدامي، اال انه ال يزال ملف حزب 
البعث الصداملي املحظور دسلتورياً يمثل أرقاً 
دائملاً للعمليلة السياسلية ومحل شلد وجذب 
بني الكتل السياسلية، وقد تمت كتابة النسلخة 
الجديلدة املعدلة ملن قانون املسلاءلة والعدالة 
والتلي وافق عليهلا مجلس اللوزراء وأحالها اىل 
مجلس النواب، وكانت يف هذه النسخة تعديالت 
كثرة مثلت تنازالت خطلرة بنظر بعض الكتل 
السياسية ألنها ُتتيح ملستويات عليا من منتسبي 
حلزب البعث املحظلور بالعلودة اىل الوظيفة او 
اإلحاللة على التقاعد فضلاًل علن تعديالت غر 
مسلبوقة تختص بمنتسلبي األجهلزة القمعية 
للنظلام الدكتاتلوري السلابق وفدائيلي صدام 
وأمالك املشلمولني املحجلوزة وغرها، وبالرغم 
من ارتفاع سلقف هذه التعديالت التي قد تبلغ 
حلد "االلغلاء الجزئلي" للقانلون، اال ان هنالك 
كتالً سياسلية أخرى تهدد بعدم تمرير القانون 
وتطالب بسلقف أعى وهو إلغاء القانون برمته 

وتحويل امللف اىل القضاء.
علودة الجلدل حلول مللف )البعلث( يعلود اىل 
الواجهة ملع كل موجة من موجلات الخالفات 
بني الكتل السياسية، فقد برز بقوة عند مناقشة 
الدستور العراقي الذي تم اقراره سنة 2005  ثم 
مع تشلكيل كل حكومة جديدة وآخرها حكومة 
العبلادي، ووضعله بعلض السياسليني كرط 
ال مسلاومة فيه من أجل االشلرتاك يف تشلكيل 
ايلة حكومة عراقية مقبللة ملمحني اىل ضغوط 
أمركيلة محتملة لصاللح الجهلات الرامية اىل 
إلغلاء قانلون املسلاءلة العدالة اللذي كان عى 
قائملة مطاللب املتظاهريلن يف مناطلق غلرب 
وشلمال العلراق فقد دعلا سياسليون اىل جعل 
إلغاء قانلون املسلاءلة والعدالة مفتاحلاً يقود 
اىل املصالحلة الوطنيلة، والواقلع ان الدعلوة اىل 
إلغلاء القانون غر ممكنة من الناحية املنطقية 
والقانونية والدستورية حيث يمّكن هذا اإللغاء 
قيادات بعثيلة صدامية من التسللل اىل العملية 
السياسية وتخريبها من الداخل، ولألمانة نقول 

بأن قانون )اجتثاث البعث( ثم قانون )املساءلة 
والعداللة( نجحلا يف حمايلة النظام السليايس 
الجديلد يف العراق من التخريب خالل السلنوات 

املاضية. 
وتنلص املادة السلابعة ملن الدسلتور العراقي 
على ما يليل: )يحظر كل كيلان أو نهلج يتبنى 
العنرصيلة أو االرهلاب أو التكفلر أو التطهر 
الطائفلي أو يحرض أو يمهلد أو يمجد أو يروج 
أو يربر له، وبخاصلة البعث الصدامي يف العراق 
ورملوزه وتحلت اي مسلمى كان، واليجوز ان 
يكون ذلك ضمن التعددية السياسلية يف العراق، 

وينظم ذلك بقانون(. 
وملن امللفت للنظر أن العزل السليايس للبعثيني 
قلد تحقق من خلالل قانوني )اجتثلاث البعث( 
ثم )املسلاءلة والعدالة(، لكن قانون حظر حزب 

البعث نفسله قد تأخر طيلة السلنوات املاضية 
بسبب الخالفات السياسية حتى أصبح باالمكان 
العلودة اليلوم اىل تفعيلل تريعه حيلث أحاله 
مجللس اللوزراء اىل مجلس النلواب مع قانوني 
الوطني.صحيح  والعداللة والحلرس  املسلاءلة 
ان قانلون املسلاءلة والعدالة ُيعد ملن القوانني 
االنتقالية لكن ملن املبكر جداً العمل عى إلغائه 
السليما يف ظل التحديلات اإلرهابية التي يمثلها 
تنظيلم "داعلش" الذي اعتمد بشلكل كبر عى 
أتباع النظام الدكتاتوري السلابق ويف مقدمتهم 
زعيلم هذا التنظيم "ابراهيم عواد السلامرائي" 
امللقب بأبلي بكر البغدادي واللذي كان يعمل يف 
األجهلزة القمعية للنظام السلابق وإن تلبسلوا 
لحلى الدينيني املتشلددين، وبالتلايل فإن تنظيم 
االرهابيلة  املسللحة  والتنظيملات  "داعلش" 

األخلرى هي امتلداد لنظلام البعلث الصدامي، 
وخلر دليلل على ذللك قيلادة نائلب رأس ذلك 
النظام املبلاد "عزت اللدوري" لجيش الطريقة 
النقشلبندية وهلي جماعلة متشلددة تتلبلس 
بالدين وتعمل عى إسلقاط العملية السياسلية 
وإعلادة عقارب السلاعة اىل اللوراء. وقد ذكرت 
صحيفلة "اإلندبندنلت" الربيطانيلة أّن سلجن 
"بلوكا" يف محافظة البرصة، الذي كان خاضعة 
لسليطرة الجيش الربيطاني، بعد احتالل العراق 
يف سنة 2003، شّكل "بنية فريدة" جمعت قادة 
البعلث مع اإلسلالميني املتطرفني، بشلكٍل مّهد 
الطريلق لتحالف املجموعتلني املختلفتني، الفتًة 
إىل أّن تنظيلم "داعلش" انبثق ملن رماد تنظيم 
"القاعلدة"، حيث تدّربت عنارصه عى املهارات 
التنظيميلة واإلعلداد العسلكري، يف حلني تبنى 
البعثيون أفكار العنف املتطرف، لكننا نتفق مع 
الدعوة اىل ضبلط اإلجلراءات التنفيذية لقانون 
املساءلة والعدالة وتبسيطها وتسهيلها ومراعاة 
الشلفافية واملسلاواة يف تطبيلق القانون حتى 

اليتحول امللف اىل ورقة ضغط لالبتزاز السليايس 
بيد هذا الطرف أو ذاك.

قانلون املسلاءلة والعداللة بنسلخته الجديلدة 
املعدلة التي وافق عليهلا مجلس الوزراء يواجه 
معارضلة شلديدة يف مجللس النلواب ملن كل 
الكتل السياسلية، فل"التحاللف الوطني" ينظر 
اىل التعديلالت بصفتها "إلغاًء جزئيلًا" للقانون 
وتمكني لكبار البعثيني ملن العودة اىل الوظيفة 
العاملة، لكن كتلتلي "اتحاد القلوى الوطنية" 
و"ائتلالف الوطنيلة" ال تعدان هلذه التعديالت 
كافية وتطالبلان بإلغاء القانلون كلياً وتحويل 
امللف اىل القضاء، ويظلل موقف كتلة "التحالف 
الكردستاني" يف مجلس النواب متذبذباً إزاء هذا 

امللف ويخضع لحسابات سياسية يف النهاية.
ملن املمكلن وضع سلقف زمني إللغلاء قانون 
املسلاءلة والعدالة يمتد اىل بضعة سنوات أخرى 
برط تريع قانون "حظر حزب البعث" الذي 
ينبغلي ان يحمل صفلة الديمومة وليس املؤقتة 

كما هو حال قانون املساءلة والعدالة. 

حممد حمبوب
بني املساءلة والعدالة

فوؤ�د ح�سون



كيف يعيش الناس وس�ط أزمة انطلقت منذ العام 
2011؟ م�ا الهموم اليومية الت�ي يعانونها؟ كيف 
يس�ّيرون أموره�م وم�ا ه�ي تداعي�ات األحداث 

الحالية عليهم؟
كلها تس�اؤالت تش�كل العمود الفقري للمسلسل 
الدرام�ي الجدي�د »عناي�ة مش�ددة« الذي يس�لط 
الض�وء على حاض�ر المواط�ن الس�وري، وعلى 
التحوالت اإلنس�انية واالجتماعي�ة واالقتصادية 
التي أرخت بظاللها كنتيجة لألزمة التي تمر فيها 
الب�الد، من خ�الل مجموع�ة حكاي�ات وعالقات 

متشابكة وقصص حب تمّر بتحديات كثيرة.
المسلس�ل من إخراج أحمد ابراهيم أحمد وتأليف 
مش�ترك بين علي وجي�ه ويامن الحجل�ي وإنتاج 

شركة »قبنض« لإلنتاج والتوزيع.
المخرج أحمد ابراهيم أحمد

- إل�ى أي مدى تضع المعايش�ة الدرامي�ة للواقع 
الحالي صدقك�م على المحك في تجس�يد حقيقة 

نبض الناس ونقل ما يجري معهم؟
عندما نق�ّدم الحكاي�ات والخط�وط التي تالمس 
المش�اهد، ال نفعل ذلك بقصد اإلس�اءة إلى أحد أو 
خدش إحس�اس أي مواطن يمر به�ذه األزمة، ما 
نفعله ه�و تقديم حكاي�ات حقيقي�ة، وقد يكون 
هن�اك أح�داث أفظ�ع مم�ا نقدمه�ا ج�رت فعالً، 
والس�ؤال هن�ا: عندما نط�رح ه�ذه القصص هل 
نفع�ل ذلك بص�دق أم لمجرد التش�ويق واإلثارة؟ 
بالطبع نفع�ل ذلك بصدق لكنن�ا ال نقدمها بقصد 
إع�ادة التذكير بأوج�اع الناس فالوجع ال ُينس�ى 
وه�و قائم.وأرى أنه ينبغ�ي تناول الواقع كما هو 
دون مبالغ�ة، أي عندما أطرح أي فكرة ولو كانت 

قاسية يجب أن أقدمها في شكل يتقبله الناس.
- ه�ل هن�اك حض�ور للمهّجرين م�ن بيوتهم في 

العمل؟
هن�اك خط له عالقة بش�خص لم يع�د لديه منزل 
فين�ام ف�ي الحديق�ة، وم�ن خالل�ه ن�رى بعض 
المهجري�ن الذي�ن ينام�ون في الحدائ�ق، فنرصد 

حياتهم وكيف يتعامل المجتمع معهم.
- لماذا تنتقد الكوميديا اليوم رغم أن المشاهد في 
حاج�ة إلى العمل الذي ُيخرج�ه من واقعه المؤلم 

ولو للحظات؟

ألن ه�ذه األعم�ال لم ترص�د حي�اة المواطن كما 
ينبغي وإنما تناولتها في شكل سطحي جداً.

- ف�ي الموس�م الدرام�ي األخير كان هناك ش�به 
اصطفاف عند المشاهدين مع األعمال التي تناولت 
األزم�ة بين مع و ض�د... فإلى أي مدى س�يجمع 

عملك من حوله السوريين على اختالفاتهم؟
في »عناية مشددة« ال نتبنى وجهة نظر أحد، إنما 

نتبنى وجهة نظرنا نحن أس�رة المسلس�ل، وهي 
وجهة نظر السوري وهمومه وحياته.

ت�ؤدي الفنانة لينا كرم في المسلس�ل ش�خصية 
»السيدة عتاب« زوجة رجل األعمال الفاسد كمال 
ب�ك... ع�ن دورها تق�ول: »ألعب ش�خصية عتاب 
التي تملك جمعي�ة خيرية ومقهى تدير من خالله 
أعماله�ا المش�بوهة، ويمكن اعتباره�ا من تجار 
األزمة فقد استغلت الظروف وضغوط الحياة التي 

يعانيها بع�ض الناس وتاج�رت بآمالهم وآالمهم 
وحتى بأعراضهم«.

الكات�ب علي وجي�ه: األزمة في »عناية مش�ددة« 
ليست خلفية لألحداث

- كثي�رة هي األعمال التي تناولت األزمة وما نتج 
عنها من تح�والت وتداعياتها وانعكاس�ات... ما 

الجديد والمختلف في »عناية مشددة«؟
األزمة هنا ليس�ت خلفية لألحداث بل نذهب فيها 
إل�ى مكان أبعد بكثير من ذلك، فس�ترى مجموعة 
من الحكاي�ات الجديدة، وحاولن�ا أن نقدم طرحاً 

مختلفاً له عالقة بقراءة معينة.
- إل�ى أي مدى حققت مع الفنان يامن الحجلي ما 

يمكن تسميته بورشة عمل أثناء الكتابة؟
المشروع باألساس ليس ثنائياً بل ثالثياً يجمعني 
والمخ�رج أحم�د ابراهي�م أحم�د والفن�ان يامن 
الحجل�ي، وحدث ذلك على صعيد تقديم مش�روع 
فيه تنوع أكبر باألف�كار، وتوليت مع يامن جانب 
الكتابة، وبما أنه ممثل أتاح هذا األمر زاوية أخرى 

للرؤية.
- ألي أمر ينتصر العمل، للسوداوية أم لألمل؟

إذا ل�م يكن لدي�ك أمل لن تحقق ش�يئاً، ونحن نثق 
بأن هن�اك أمالً، فعل�ى قدر ما يالمس المسلس�ل 

الواقع يقول إن هناك أمالً.
الفنانة روزينا الذقاني بدور »ياسمين«

تؤدي الفنانة روزينا الذقاني شخصية »ياسمين« 
الت�ي نزحت مع أهلها بس�بب األح�داث وتلقفتها 
»الس�يدة عتاب« وتقوم بتوريطها ش�يئاً فش�يئاً 
لتصب�ح فت�اة تعمل ف�ي الدعارة... ح�ول دورها 

تقول:
»نرى ياس�مين بداية فتاة خجولة ال تعرف الكثير 
عن الحياة، ويطرأ بعض التغيير على ش�خصيتها 
عندما تعمل لدى »السيدة عتاب« حيث تتعرف إلى 
كثير من الناس من خالل عملها وتدخل في الحياة 
العملي�ة ف�ي ش�كل أكبر لكنه�ا تبقى تل�ك الفتاة 
الخجول�ة وف�ي المرحل�ة الثالثة، نراها ش�خصاً 
آخر تماماً س�واء بطريقة مش�يتها التي تش�عرك 
بأنه�ا باتت تعرف قيمة نفس�ها أكثر أو من خالل 
المالب�س الت�ي باتت جريئ�ة مما يعك�س طبيعة 

سلوكها«.
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قالت المخرجة إنعام محمد على إن "دراما العشوائيات التى 

ظهرت مؤخرًا واجتاحت الشاشات العربية هى وليدة اللحظة ولو 
استمر أجلها فترة أطول، لكن إنتهاءها قادم ال محالة".

وأضافت فى تصريح صحفي  "انتشار هذه الظاهرة ال يعني أنها 
ستستمر لألبد، فال يوجد لدى أى مانع لتناول العشوائيات ألنها 
واقع ملموس البد من مواجهته، لكن هذه المواجهة لها أساليبها 
الحضارية في تناول ثقافتهم ومحاولة التغيير منها فيما ينفع 

الوطن ويرفع من شأنه".
وتابعت: "لكن أن يتم تناول العشوائيات وأهلها كسلعة فنية 

يتم المتاجرة على حسابها فهذا غير مقبول وأرفض ذلك 
إطالًقا".

بدأت الفنانة التونسية فاطمة ناصر تصوير مشاهدها فى مسلسل "بعد البداية" والذى 
تدور أحداثه في إطار درامى اجتماعى يحمل طابع األكشن واإلثارة والتشويق، وسيتم عرض 

المسلسل فى شهر رمضان المقبل.
مسلسل "بعد البداية"، من بطولة طارق لطفى والتونسية درة وخالد سليم والفنان الكبير 
فاروق الفيشاوى وروجينا ومحمود الجندى ورامى وحيد وعالء مرسى وآخرين، من تأليف عمرو 

سمير عاطف، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج أحمد خالد موسى.
من جهة اخري تواصل فاطمة ناصر، تصوير مشاهدها فى مسلسل "موالنا العاشق" مع النجم 

مصطفي شعبان بمدينة اإلنتاج اإلعالمى.
والمسلسل من بطولة نيكول سابا ومحمد لطفى ومحمد الشقنقيرى وخالد سرحان وسعيد 
طرابيك وسامى مغاورى وسارة سالمة وميساء مغربى ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج 

عثمان أبو لبن.

أمل حجازي تّتهم زميالهتا الفنانات
 حلّ�ت الفنانة اللبنانية أمل حجازي التي عادت إلى الس�احة أخي�راً بأغنية "الليلة"، ضيفة على 
برنامج "المّتهم" مع اإلعالمّيين رجا ناصر الدين ورودولف هالل، واّتهمت ميريام فارس بأنها 
لقّبت نفسها ب� "ملكة المسرح"، قائلًة: "أفّضل أن ال يعطي الفنان ألقاباً لنفسه، يترك الجمهور 

يلّقبه، في السابق كان الكبير الراحل جورج ابراهيم الخوري يعطي األلقاب للفنانين...".
وعن نوال الزغبي، قالت أمل: "كّنا ننتظر الموضة من نوال، ونقلّدها، ال بد أنها مقّصرة ش�وي 
في هذا الش�ّق". واّتهمت نجوى كرم بأنها تكّرر نفس�ها، بقولها: "كانت تنّوع أكثر في أعمالها 
الفنية".كما انتقدت أمل إعالن إليسا عن انتمائها السياسي في العلن، قائلة: "شهادتي مجروحة 

بصوتها، لكني كنت أفّضل أالّ تأخذ صبغة معّينة في السياسة". 

حبر على ورق
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احلرب الغنائية بني مرص ولبنان  !!
  ال�ذي وص�ل الين�ا مؤخ�را ان نقاب�ة الموس�يقيين 
المصرية باتت هي في موقع المسؤولية تجاه )سوق 
االغان�ي الغريبة المبتذلة( حينم�ا اعلنت الحرب على 
مثل تل�ك الموجة من االبت�ذال واصحابها ومروجيها 
.. حينم�ا راح�ت تف�رض غرام�ات مادي�ة عل�ى من 
يمارس�ون االبتذال في نتاجاتهم الغنائية الموسيقية 
والتي تصل في بعض االحيان الى االف من الدوالرات 

من اجل الس�ماح بممارس�ة مثل تلك المهنة .. والتي 
تك�ون بعده�ا ش�رعية حين الحص�ول عل�ى )هوية 
االنتم�اء( لتلك النقابة وكما حصل في )قضية روبي( 
حينم�ا منعته�ا النقابة م�ن مزاول�ة ذات المهنة في 

)االبتذال( !!.
واليوم تتواصل وس�ائل االع�الم المصرية ايضا وفي 
مقدمتها تلك الصحف التي وجهت اتهامها للمطربات 

اللبنانيات اللواتي يظهرن في اشرطة مثيرة وموحية 
للجنس .. بأن تلك الظاهرة قد تسبب في زيادة الطالق 

.. وتعاطي المخدرات في المجتمع المصري !!.
والذي وددت قوله:

ان الحرب الفني�ة الدائرة بين مطرب�ات مصر ولبنان 
ه�ي تلك التي تحرق اليابس واالخضر على حد س�واء 
.. واذا كان�ت هيف�اء وهبي ونانس�ي عجرم واليس�ا 

موجودات في ساحة االثارة .. فهناك في مصر وعلى 
سبيل المثال :

)روبي وش�قيقتها( و )بوس�ي س�مير( و )الراقصة 
لوسي( .. الى جانب )التونسية نجالء( ..

علم�ا بان االثارة )الممجوجة( ق�د وصل بها )العناد( 
ال�ى الظه�ور وعب�ر الفضائي�ات وحتى ف�ي )برامج 
المس�ابقات( ان الفنان�ات المش�اركات ف�ي لج�ان 

التحكي�م يتباري�ن فيم�ا بينهن ف�ي ارت�داء المالبس 
)المخل�ة لالداب( رغ�م كونهن في لجنة تحمل اس�م 
)الحك�م(  وكان م�ن المف�روض ان يحترم�ن اس�م  
المهن�ة قبل ان يحترمن انفس�هم .. وكمثال على ذلك 
م�ا ظه�رت علي�ه )هيفاء وهب�ي( خالل مش�اركتها 
كمحكم�ة في برنامج الختي�ار المواهب الفنية وكما 

خلقها ربها !!.

بين دبي، العاصمة الس�ورّية دمشق، ومدينة الالذقية على 
الس�احل الس�وري، يبدو ج�دول أعمال س�الف فواخرجي 
حافالً بالنشاطات، حيث كرمّتها جمعية "سوريا بتجمعنا" 
مؤخ�راً، ف�ي حف�ٍل خاص أقي�م ب�دار "األوب�را"، ومنحت 
العضوي�ة الفخري�ة إلس�هاماتها االجتماعي�ة والوطني�ة. 
كم�ا اختيرت فواخرج�ي، لعضوي�ة لجنة تحكي�م مهرجان 
"خط�وات" الس�ينمائي الدولي لألفالم القصيرة، بنس�خته 
الثالثة، (تقام فعالياته بين 21 و26 شباط/ فبراير2015( 
، بمدين�ة الالذقي�ة، ه�ذا المهرج�ان ال�ذي واكب�ت 
انطالقته األولى قب�ل عامين، وكرمتها إدارته العام 

الماضي.
وكانت النجمة الس�ورّية قد ع�ادت من دبي مطلع 
الشهر الجاري، بعد زيارٍة قصيرٍة لدبي، شاركت 
خالله�ا، بإط�الق أحد ف�روع مرك�ز التجميل 
العالم�ي "أورورا"، بع�د أن اختاره�ا وجه�ه 
اإلعالم�ي في المنطقة العربي�ة لما تتمتع به 

من إشراقة دائمة.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل سالف فواخرجي 
تصوير دور البطولة في مسلس�ل "بانتظار 
الياسمين"، )تأليف أسامة كوكش، إخراج 
سمير حس�ين، وإنتاج شركة abc لموسم 

دراما رمضان المقبل(.
بأّن�ه  المسلس�ل  وصف�ت  فواخرج�ي 
"يالمس الواقع الس�وري الراهن، وربما 
العربي"،  ففي "شتاٍء برده قارص، حيث 
عاش�ت مجموع�ة م�ن مهج�ري الحرب 
بحديق�ة صغيرة، نزح�وا إليها من ش�تات 
م�دن س�وريا، مقيمين أحزانه�م و البصيص 
من أفراحهم."، وعن ذلك قالت النجمة الس�ورّية: 
"ألتقي بأناٍس ُكُثر ممن هجروا من بيوتهم، وتتضروا 
بس�بب الحرب، ولطالما طالبونا كفنانين بنقل قصصهم 
الحقيقية عبر التلفزيون، بعيداً عن لغة نشرات األخبار، 
والخطاب�ات؛ ه�ذا ما نح�اول تقديمه عبر ه�ذا العمل،  

لتجس�يد وجعن�ا ووج�ع الن�اس، عل�ى الشاش�ة، رغ�م صعوبة 
ظروف التصوير،ويبقى الواقع أش�د قسوة، وإيالماً بدرجة تفوق 

الخيال."
وتجّس�د س�الف في "بانتظار الياسمين" ش�خصّية "لمى" التي: 
"تلخّص مع طفليها حكاية أي حرب، خرج زوجها ليشتري ربطة 
خب�ز، ولم يعد، هربت من منطقٍة س�اخنة إلى الحديقة، وأصبحت 
ب�ال معيل، بال أهل، وليس لديها إاّل األمل بعودة الزوج )تيم( إليها، 
و إلى طفليها )سهيل( و) نور(، وال تنتهي آالمها عند هذا الحد، بل 

تبدأ حكايتها من هنا... في زمٍن يسوده الشقاء، واالستغالل."
وكان�ت النجم�ة الس�ورّية ق�د أنه�ت أواخر الع�ام الفائ�ت )يوم 
30كانون األّول/ ديس�مبر2014(، تصوير دورها، بطلًة لمسلسل 
"حارة المشرقة" )تأليف أيمن الدقر، إخراج ناجي طعمي، وإنتاج 
المؤسس�ة العاّم�ة لإلنت�اج التلفزيوني واإلذاع�ي(،  وأعربت عن 
س�عادتها بهذه التجربة، التي حملت له�ا "الكثير من التجديد، إلى 
جانب حالة المتعة التي سادت كواليس التصوير."ونوّهت النجمة 
الس�ورّية إلى الفرق الشاسع بين الش�خصيتين اللتين، تجسّدهما 
لموسم دراما رمضان المقبل:  "على مستوى طبيعتهما، والشكل، 
وطريق�ة األداء." ف� "لمى" :"تحمل ف�ي صفتها الكثير من القيم 
اإلنسانية الكبيرة، التي تحملها نساء سورّيات كثر، وتجلت بصورة 
خاّصة خالل الحرب، بكيفية حفاظهن على أنفس�هن، وأرواحهن، 
وأوالدهن."، أما "شهيرة" بمسلسل "حارة المشرقة":"فالفساد 
يحكمها،والتس�تطيع الهروب من الذئ�اب المحيطين بها،لتتحّول 
في النهاية إلى واحدة منهم."، لكّن رغم ذلك ال يخلو هذا الدور من 
لمسات إنس�انية تبديها "شهيرة  الشهيرة" تجاه زوجها، وأخرى 
تنح�و باتج�اه الطراف�ة لوّنت بها فواخرجي س�لوك الش�خصية، 

ومفرداتها، إذ "ال يوجد إنسان شرير بالمطلق".
أما عن المش�اريع المقبلة، فتحضر النجمة السورّية، لفيلم )َمَدد( 
عن نص للكاتب الصحفي سامر إسماعيل، )سينطلق تصويره بعد 
االنته�اء من تصوير مسلس�ل بانتظار الياس�مين(؛ ثاني تجاربها 
الس�ينمائية كمخرجة، حيث كانت التجربة األولى بفيلم "رس�ائل 
الكرز" )سيعرض قريباً(، وهو )من تأليف نضال قوشحة، بطولة: 
غّس�ان مس�عود، محمود نصر، دانة مارديني،جيان�ا عيد، وإنتاج 

شركة سيرَيتل(. 

سالف فواخرجي
 خترب برصاحة عن شتاء برده قارس

مسلسل »عناية مشددة« ... تداعيات األزمة عىل السوريني



إحتفل الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة شيرين 
رضا بعرض أحدث أعمالهما الس�ينمائية فيلم 
"خارج الخدمة" المق�رر عرضه يوم األربعاء 
بالصاالت السينمائية، وذلك بحضور مجموعة 

كبيرة من أصدقائهما وإعالميين وفنانين.
   القاه�رة: أقيم مس�اء أم�س العرض الخاص 
لفيل�م "خارج الخدمة" الذي يتقاس�م بطولته 
أحمد الفيش�اوي مع ش�يرين رضا وتستقبله 
دور الع�رض المصري�ة اعتب�اراً م�ن بع�د غد 
األربعاء حي�ث انطلقت الحملة الدعائية للفيلم 
قبل أياٍم قليلة. وحضر العرض الخاص الفتتاح 
الفيل�م عدد من الفنانين منهم محمود حميده، 
ش�ريف رمزي، أمير رمس�يس، إنج�ي وجدان 
ونادي�ن خ�ان وعدد كبي�ر من رج�ال اإلعالم 
إلى جانب صن�اع الفيلم في مقدمتهم المخرج 
محمود كامل والسيناريست عمر سامي اللذين 
والفنان�ة المعتزلة س�مية األلفي، وقد حرص وال�دي بطل الفيل�م الفنان فاروق الفيش�اوي ش�اركا أيضاً ف�ي إنتاج الفيل�م. باإلضافة إلى 

"الفيش�اوي األب�ن" عل�ى تقبيل يدهم�ا أمام 
عدسات المصورين.

وت�دور أح�داث الفيلم خالل األيام التي تس�بق 
ث�ورة 30 يونيه)حزيران( ف�ي إطاٍر اجتماعي 
حيث تنشأ عالقة حب بين سيدة مطلقة تعيش 
بمفرده�ا وش�اب يق�وم بالس�رقة، ويك�ون 
اإلدم�ان هو القاس�م المش�ترك بينهما ودافع 
إلقامتهما مع�ًا في منزلها، حيث تحدث العديد 
من المواقف بينهما التي تكشف بنهاية الفيلم 
أن الس�يدة أحبت�ه ول�م تجب�ر عل�ى أن تعيش 

معه.
والالف�ت أن الفيلم قد اس�تعان بع�دد كبير من 
الفق�رات السياس�ية الت�ي تضمنته�ا برام�ج 
"التوك ش�و" خالل تل�ك الفت�رة حيث ظهرت 
اإلعالمية ريم ماجد خالل تقديمها على شاشة 
قن�اة اون ت�ي ف�ي وكذل�ك اإلعالمي يوس�ف 

الحسيني.

إهياب توفيق: تصاريح الشعراء وامللحنني سبب تأخر طرح ألبومي
 

كشف المطرب إيهاب توفيق، أسباب تأخر طرح ألبومه الغنائي الجديد، الذي من المحتمل أن يحمل عنوان »هيفضل مسيطر«.
 وأوضح قائالً: »انتهيت بشكل كامل من تسجيل أغاني األلبوم الجديد، ولم يتبق سوى مرحلة الطبع وبعض األشياء الخاصة بالشركة 

المنتجة. لكن تأخر طرحه، يعود إلى قيام الش�عراء والملحنين الذين أتعامل معهم في األلبوم بتغيير عقود األغاني، من تنازالت 
في الشهر العقاري إلى تصاريح من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية«، وهذا ما ينص عليه القانون الجديد.

 وأشاد إيهاب بالمؤتمرات التي نظمت أخيراً في القاهرة لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشعراء والملحنين، وأكد 
أنها خطوة جيدة من أجل إعادة صناعة األغنية العربية إلى مجدها.
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القاهرة –أعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان األقصر للسينما األفريقية، 
عن أسماء أعضاء لجان التحكيم لمسابقات المهرجان في دورته الرابعة، التي ستعقد 

في الفترة من 16 إلى 21 مارس/آذار المقبل. 
وقال إن لجان التحكيم تضم نـخبة من السينمائيين األفارقة والمصريين، الذي 

يمثلون مدارس فنية مختلفة، ويعبرون عن أغلب اإلتجاهات السينمائية في القارة 
السمراء. 

وقد أعلن المهرجان سابقًا عن مشاركة فيلم تمبكتوا للمخرج عبد الرحمن سيساكو 
ضمن أفالم المهرجان والذي حصل مؤخرا على جائزة سيزار الشهيرة.

ومن المنتظر أن تبدأ فعاليات المهرجان بالورش السينمائية لـ 25 من شباب 
السينمائيين من القارة السمراء يوم 10 مارس/آذار المقبل وتستمر حتى نهاية 

المهرجان بقيادة المخرج العالمي هايلي جريما.

تحدثت الممثلة ميرفت أمين عن الطريقة التي 
تتبعها للمحافظة على شبابها وجمالها، وقالت 

"لن اقول اني آكل سلطة بشكل دائم، واني انام في 
اوقات معينة، في الحقيقة، انا اتبع ريجميًا معينًا 

خالل العمل".
وتابعت أمين، "احب االكل والدسم، احب 

المعكرونات والمحاشي، يعني قطعة فيليه 
وسلطة هذا الكالم ما ياكولش معي النني طباخة 

ماهرة".
حديث أمين جاء في مقابلة مع الزميلة صباح 

جميل لمجلة سيدتي.

في اتصال مع الممثلة نادين الراسي للوقوف معها حول حقيقة طالق 
شقيقها جورج الراسي من جويل حاتم ، اكدت لنا نادين ان العائلة 

"مخبوطة" :"العائلة كلها مخبوطة بهذا الخبر الذي انتشر اليوم، 
وانا ووالدتي نتهاتف كل دقيقة لمتابعة هذا الموضوع وللوقوف على 
حقيقة ما جرى وما الذي حصل بين جورج وجويل".وحول تصريح 
جويل حاتم بأن والدها طلب منها ترك جورج الراسي اكدت نادين 
:"جو حاتم بيعشق جورج الراسي وما بتصور انو هالكالم صحيح".
وحول ما كتبته جويل بعد حلقة سيرين عبد النور في المتهم عبر 
شاشة lbci بانها ست الستات أجابت نادين :"وانا اقول ايضًا عن 
سيرين بانها ست الستات ، وال اقبل ان اخرب بيت شقيقي بسبب 

هذا الكالم".

مادلني طرب تكتشف املواهب األردنية
 ُتشارك الفنانة اللبنانية مادلين طبر في عضوية برنامج اكتشاف المواهب الجديد "نجم المدارس" 

المقرر عرضه على التليفزيون األردني، فيما سُتِطُل بدوٍر رئيسي في فيلم "قيصرون".
القاهرة: ُتشارك الفنانة اللبنانية مادلين طبر في عضوية لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب 
الجدي�د "نج�م الم�دارس" والمقرر عرضه عب�ر شاش�ة التليفزيون األردني ويهدف الكتش�اف 

المواهب الفنية بين المتسابقين األطفال من مختلف األعمار الذين يدرسون في األردن.
ويش�ارك في عضوية لجنة تحكيم هذا البرنامج المقرر عرضه عبر شاش�ة التليفزيون األردني 
الفن�ان المصري أحمد راتب باإلضافة إلى الملحن الموس�يقي حلمي بكر، فيما س�يتولى مهمة 

تقديمه عبد الرحمن خضر ودعاء الشروق.

احلرب الغنائية بني مرص ولبنان  !!
  ال�ذي وص�ل الين�ا مؤخ�را ان نقاب�ة الموس�يقيين 
المصرية باتت هي في موقع المسؤولية تجاه )سوق 
االغان�ي الغريبة المبتذلة( حينم�ا اعلنت الحرب على 
مثل تل�ك الموجة من االبت�ذال واصحابها ومروجيها 
.. حينم�ا راح�ت تف�رض غرام�ات مادي�ة عل�ى من 
يمارس�ون االبتذال في نتاجاتهم الغنائية الموسيقية 
والتي تصل في بعض االحيان الى االف من الدوالرات 

من اجل الس�ماح بممارس�ة مثل تلك المهنة .. والتي 
تك�ون بعده�ا ش�رعية حين الحص�ول عل�ى )هوية 
االنتم�اء( لتلك النقابة وكما حصل في )قضية روبي( 
حينم�ا منعته�ا النقابة م�ن مزاول�ة ذات المهنة في 

)االبتذال( !!.
واليوم تتواصل وس�ائل االع�الم المصرية ايضا وفي 
مقدمتها تلك الصحف التي وجهت اتهامها للمطربات 

اللبنانيات اللواتي يظهرن في اشرطة مثيرة وموحية 
للجنس .. بأن تلك الظاهرة قد تسبب في زيادة الطالق 

.. وتعاطي المخدرات في المجتمع المصري !!.
والذي وددت قوله:

ان الحرب الفني�ة الدائرة بين مطرب�ات مصر ولبنان 
ه�ي تلك التي تحرق اليابس واالخضر على حد س�واء 
.. واذا كان�ت هيف�اء وهبي ونانس�ي عجرم واليس�ا 

موجودات في ساحة االثارة .. فهناك في مصر وعلى 
سبيل المثال :

)روبي وش�قيقتها( و )بوس�ي س�مير( و )الراقصة 
لوسي( .. الى جانب )التونسية نجالء( ..

علم�ا بان االثارة )الممجوجة( ق�د وصل بها )العناد( 
ال�ى الظه�ور وعب�ر الفضائي�ات وحتى ف�ي )برامج 
المس�ابقات( ان الفنان�ات المش�اركات ف�ي لج�ان 

التحكي�م يتباري�ن فيم�ا بينهن ف�ي ارت�داء المالبس 
)المخل�ة لالداب( رغ�م كونهن في لجنة تحمل اس�م 
)الحك�م(  وكان م�ن المف�روض ان يحترم�ن اس�م  
المهن�ة قبل ان يحترمن انفس�هم .. وكمثال على ذلك 
م�ا ظه�رت علي�ه )هيفاء وهب�ي( خالل مش�اركتها 
كمحكم�ة في برنامج الختي�ار المواهب الفنية وكما 

خلقها ربها !!.

شريين رضا وأمحد الفيشاوي حيتفالن بعرض خارج اخلدمة

جيال مراد :امجل لقب يف العالـم  ألي 
انسان هو اسمه

 
  بعد س�ؤالها، اي لقب يليق بك، قالت مقدم�ة البرامج أنجيال مراد، في مقابلة 

لمجلة الش�بكة، "سعيدة جداً باسمي، وحريصة على المحافظة على صورة هذا 
االس�م، وال سيما بوجود اش�خاص يحبونني ويتابعونني ويتواصلون معي عبر 

مواقع التواصل االجتماعي".
وتابعت مراد، "مغرمة بإسمي واحبه جداً، واجمل لقب في العالم ألي انسان هو 

اسمه".
 

جيني إسرب :
نادين وسريين ليستا اكثر موهبة 

وامهية مني
 

صرحت الممثلة جيني إس�بر بأن الممثلتين س�يرين عبد النور ونادين 
نس�يب نجيم ليس�تا اكثر موهبة منها، وقالت "نادين وس�يرين ليستا 

اكثر موهبة واهمية مني".
واضاف�ت، "انا لم تأتن�ي فرصة كالتي اتت الى س�يرين عب�د النور في 
روب�ي، او نادين في لو، واعطني فرصة كالتي اعطيت لهما، ثم بعد ذلك 

حاسبني واحكم على ادائي مقارنة بهما".

رجل وراء فقدان ريم البارودي وزهنا
 

القاه�رة- منذ فترة يتس�اءل جمه�ور الفنانة المصرية ري�م البارودي 
عن الس�ر وراء فقدان وزنها بهذه الس�رعة وسألتها بعض الفتيات عن 

الريجيم الذي اتبعته.
ريم نش�رت على حسابها الش�خصي عبر موقع “أنستجرام” صورة لها 
م�ع الفنان حمادة هالل ومع الكابتن ن�ور خطاب، وعلقت على الصورة 
وقال�ت: ” كابتن نور خط�اب في زيارة لكواليس مسلس�ل “ولی العهد” 
وعل�ی فك�رة كابتن نور هو مدرب حم�ادة هالل ولو عايزي�ن تعرفوا أنا 

خسيت أزاي اسألوا كابتن نور هو السبب”.
وبدا من كلمات ريم أنها مارس�ت الرياضة، وأن مدرب الفنان حمادة هالل 
قام بإعطائها بعض النصائح والتمرينات لتفقد وزنها بس�رعة ولتصبح 
موضع غيرة معجباتها.“ولي العهد” بطولة حمادة هالل، ريم البارودي، 

عال غانم، انتصار، إدوارد.

ريم نرصي: أشعر باالختناق كلام سمعت صوت شقيقتي أصالة
 

  أكدت الفنانة السورية ريم نصري أنها تشعر باإلختناق عند سماع صوت شقيقتها الفنانة السورية أصالة، 
لذا تتجنب قدر اإلمكان االستماع إلى أعمالها وبرنامجها "صوال".

 وقالت نصري: "عندما أسمع أصالة أشعر باالختناق، ألنني أستعيد كل الذكريات القاسية والكالم 
القاس�ي الذي قالته لي، كما أستذكر كل المعاملة القاسية التي عاملتني بها، كل مآسي الحياة 

كانت بسببها، ولذلك ال يمكنني أن أشاهدها وال أريد مشاهدتها".

عادل إمام يعتذر لنور الرشيف
 

القاه�رة- اطمأن الفن�ان المصري عادل إم�ام على صديقه 
الفنان نور الش�ريف واتصل به ليس�أله عن حالته الصحية.
الزعي�م صمم أن يس�مع صوت نور الش�ريف بنفس�ه رغم 
مرض�ه وعدم قدرت�ه على ال�كالم الكثي�ر، واعت�ذر عادل 
لصديقه ألنه ش�عر بالتقصير في حقه بسبب انشغاله في 

تصوير مسلسله الجديد وأكد له أنه سيزوره قريًبا.
ُيذك�ر أن الفنان نور الش�ريف ع�اد منذ أيام م�ن لندن بعد 
إج�راء فحص طبي ش�امل، بينما هو اآلن ف�ي منزله، وقد 

نفت ابنته مي ما قيل عن إصابته بالسرطان.



عبداللطيف اللعبي: ال جيب أن نقبل أبدًا هبزيمة الفكر

دار السياب تستعيص عىل احلروب وتتحول إىل متحف

أنطوان الدوهيي يواجه الدكتاتور يف ظلمة دهاليز السجون
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      عبد اهلل مك�سور

الكاتب اللبنان�ي أنطوان الدويه�ي، في روايته 
“حامل الوردة األرجوانية”، الصادرة عن “الدار 
العربية للعلوم ناشرون” و”دار المراد”، يطوف 
ف�ي األماكن وينتقل من مدين�ة إلى أخرى، بيد 
أّنه يظّل في كل الش�وارع محصورا بين جدران 

الزنزانة التي جلس فيها البطل.
ترّقب الفناء في كل شيء هو الهاجس الواضح 
ف�ي تلك التفاصي�ل الصغيرة لرواي�ة الدويهي، 
الذي عاش جّل حيات�ه في باريس وعاد محّمال 
بثق�ل الغياب بعد أن أمضى س�نواته باحثا عن 

الكتابة المطلقة.
رواي�ة “حامل ال�وردة األرجوانية”، تحمل بين 
صفحاتها ثنائيات أخ�رى لها قيمتها المعنوية 
واإلنس�انية بين الخير والش�ر والحلم والمتاح 
والوطن والمنف�ى والس�جين والدكتاتور، تلك 
الثنائي�ات التي صهرها أنط�وان الدويهي بآلية 
انس�يابية ف�ي زواي�ا الرواية من خ�الل بعض 

الشخصيات التي قّدمها في سرد متمّيز.
وضوح الم�كان وغيابه في نفس الوقت ارتبط 
بأزمنة مختلفة، مّرت س�ريعا في السرد الذاتي 
ال�ذي اّتخ�ذه الكات�ب، رّبم�ا كان الغ�رض من 
ذلك إس�قاط القصة على أماكن مختلفة ش�رق 
المتوس�ط، فحاضرات الش�رق يتحّسر الكاتب 
عل�ى ع�دم زيارته�ا ويعل�ن هن�ا وفاته�ا في 
مخّيلته، حين وقف على أبوابها أو هضابها ولم 

يستطع الوصول إلى جوهرها.
الدكتاتور في السجن

في ب�الد تؤّرقها الكلمة وتذهب بصاحبها نحو 
األب�د إل�ى الظالم المنس�ي في عمق الس�جون 
البعيدة والقريبة، إنها قصة مواجهة ما أسماه 
العي�ون  ذي  األكب�ر”  “األخ  أوروي�ل  ج�ورج 
الجاحظ�ة واألن�ف المدبب، الس�اكن في إطار 
حديدي قبالة المعتقل، يش�اركه سجنه وأيامه 
وتاريخ�ه الباقي في الظالم، على ذات الطريقة 
والدرب مع زي�ادة في جرعة مص�ادرة الحياة 
ب�كل م�ا فيه�ا يق�ود الق�در الكات�ب المغمور 
البس�يط البعيد عن السياسة إلى السجن، حيث 
يتّم اعتقاله دون سبب، ليصل في نهاية المطاف 
أّن س�بب مصادرة حرّيته هو ع�دم حديثه عن 
الحرية واألوضاع السياسية في ظل وجود عدد 
غي�ر منته من الكّت�اب، الذين يطالب�ون بإنهاء 
حالة الطوارئ التي تسيطر على النص عموما.

س�رد ذاتي يتقاطع مع حي�اة المؤلّف في كثير 
من تل�ك التفاصيل، التي يدركها القارئ بمجّرد 
االط�الع على س�يرة الدويهي، ال�ذي عاش جّل 
حياته ف�ي الم�دن الغريبة، فتظه�ر الضواحي 
الفرنس�ية واإليطالية وغيرها في نوس�تالجيا 
واضح�ة، تحضر ف�ي تل�ك اللحظ�ات الصعبة 
الت�ي تمّر عل�ى البطل ف�ي المعتق�ل الذي كان 
عبارة عن غرفة يتش�ارك فيها الكاتب المغمور 
والدكتاتور بصورته، وهذا يعيدنا إلى الروايات 
الت�ي تحّدث�ت ع�ن الس�جون الس�ورية حي�ث 
اعتلت صورة الدكتات�ور رؤوس المعتقلين في 

س�جنهم، ليجب�روا بعد س�نوات م�ن مصادرة 
الحرّية أن يوّقعوا رس�الة شكر وامتنان للقائد 
الذي عفا عنهم، وسمح لهم بممارسة تفاصيل 

الحياة الصغيرة.
التفاصي�ل الصغي�رة تحض�ر بقّوة ف�ي عالقة 
البطل م�ع مفاصل حيات�ه، وتلك الت�ي خلّفها 
فكان�ت  المعتق�ل،  إل�ى  أن دخ�ل  من�ذ  وراءه 
مراجعات�ه الحّية مواجهة الم�وت بكل ما فيه 
من تعقيد، من خالل ش�خص أّمه التي واجهت 
الم�وت أّول مّرة قبل ثالثة وس�تين عاما، حين 

كان عمره�ا واحدا وعش�رين عام�ا مع فقدان 
ابنها البكر.

هن�ا تكم�ن المواجه�ة الحقيقي�ة م�ع الموت 
للكاتب الذي لم يس�تطع إع�الن موته في ثنايا 
النص، فظه�رت الكلمات كلّه�ا بطعم الرحيل؛ 
ثنائيت�ا الحياة والموت، الحرية والس�جن هما 
والعم�ود  الرئيس�ي  المفص�ل  اللت�ان ش�ّكلتا 
الفق�ري للعم�ل ككل، الذي تضّم�ن أيضا قصة 
حب حكمته�ا الصدفة أيضا، لتكون هي المنقذ 
ألوراق البطل التي كتبها في المعتقل أو س�كنه 

المشترك مع الدكتاتور.
ابتزاز أجهزة األمن

يظهر تمّرس البطل بأساليب أجهزة المخابرات 
من خالل “السينييردية” التي ظهرت في النص، 
من خ�الل تواف�د المحّققين عليه ف�ي زنزانته 
المنفردة لمواجهته أيضا برسائل بريدية، كان 
جهاز األمن يتعّقبه عليها في مدنه الغريبة قبل 
عودته إلى البالد، ورغم أّن فحوى تلك الرسائل 
ال تش�ي بأّي مؤامرة لقلب نظام الحكم أو ألّي 
نش�اط سياس�ي، إال أّنها قد تكون وس�يلة للّي 

ذراع البطل.
ح�ول ه�ذه النقط�ة تحدي�دا هن�اك مفارق�ة 
مرعب�ة مّررها أنطوان الدويهي، هي أّن أجهزة 
األم�ن العربية قادرة في أي�ة لحظة على ابتزاز 
مواطنيه�ا، مهما كان س�لوكهم أو توّجهاتهم 
أو أماك�ن إقامته�م، ل�ذا يلجأ البط�ل إلى الحب 
في كثير من الزوايا، ورغم يقينه أّنه خاضع أو 
محكوم بالفشل واألمل معا، إال أّنه يستمر فيه 
حتى النهاية دون خوف، ويمارس�ه على مرأى 

من عيون عناصر األمن وأدواتهم.
ورغم كل ذلك هناك مقايضة تحدث في دهاليز 
الس�جن، وهنا تتضّم�ن الرواية إش�ارة إلى أّن 
األنظمة الدكتاتورية تلجأ دوما إلى الظالم لعقد 
الصفقات واالتفاقات، فالنور يؤذيها ويعّريها، 
وأم�ام كل هذا يطلب الضاب�ط من الكاتب البدء 
بسرد سيرة الدكتاتور وعائلته وتاريخه مقابل 
الحرّية، أو س�يكون طريق الس�جن الكبير هو 
الطري�ق األقرب إلي�ه، أمام ه�ذه الثنائية أيضا 

يدخل الس�جين في دوامة الشبكة العنكبوتية، 
وخيوطه�ا الت�ي يمس�كها الدكتات�ور من كل 

الجهات.
محاكاة الواقع

مح�اكاة الواقع أيضا كان�ت حاضرة بقّوة، من 
خالل الس�رد الوجداني في نهاي�ة الرواية التي 
تح�ّدث فيها عن تل�ك الجموع الثائ�رة الحانقة 
والحاق�دة عل�ى الظل�م، والمطالب�ة بالعدال�ة 
االنتقالي�ة، نح�و محاص�رة ع�روق الدكتاتور 
ونظام�ه حت�ى إع�الن موت�ه بش�كل نهائ�ي، 
إّنه�ا الملحمة األخي�رة التي ركن إليه�ا البطل 
الكات�ب، الذي ارتضى قبول العرض وبقاءه في 
السجن عاما آخر ليش�تري الوقت في مواجهة 

الدكتاتور.
تع�رض الرواي�ة ف�ي ثناياها مس�ارات عديدة 
تب�دأ كلّه�ا م�ن مقولة واح�دة، تدور ح�ول أّن 
ال�ذل عار والحي�اة وقفة عّز، مهم�ا كان الثمن 
ومهما كانت األس�اليب التي انتهجها من وقف 
عل�ى الضفة األخ�رى، غضٌب مش�روٌع أطلقه 
الدويه�ي في ظل مصادرة الحياة أمام الجميع، 
تل�ك الت�ي تتعّدى الحي�اة في الوط�ن والمنفى 
والسجن، لقد صادر الدكتاتور الحياة التي تقيم 
في الصدور وال س�بيل إل�ى النصر إال بمواجهة 
الخوف واالنتصار عليه، في اس�م الرواية أيضا 
يظه�ر هذا الط�رح من خالل الل�ون األرجواني 
ال�ذي يمّث�ل ل�ون ال�دم القان�ي الطاه�ر، أمام 
آلي�ات التعذيب الرهيبة وأس�اليبها التي يتبعها 

الدكتاتور وأجه

 خمل�ص ال�سغري 

 رفع الش�اعر المغربي عبداللطي�ف اللعبي التحّدي في 
وجه عالم الي�وم وإكراهاته، مقتنعا بأنه “ال يمكن لنا 
أن نقبل بهزيمة الفكر”، وال أن نتخلى عن الحلم، أو أن 
نقبل باالستسالم. كما دعا الكاتب والمناضل المغربي 
المبدعي�ن والمفكرين العرب إلى خوض غمار التحّدي 
والمواجه�ة، م�ن خالل االنتظ�ام في حركي�ة جديدة 
ودينامي�ة قوية، ب�دال من االستس�الم واله�روب إلى 
األمام. ه�ذا، وال يزال صاحب “مجن�ون األمل” مصّرا 
عل�ى الحل�م، متش�بثا باألمل، ذل�ك ألن التش�اؤم غير 
مجد في ملة واعتقاد ش�اعر العناد والحلم عبداللطيف 

اللعبي.
أحالم عنيدة

اللعب�ي صاحب “الغونك�ور”، وهي واح�دة من أرقى 
الجوائز األدبية في فرنس�ا، يقر أنن�ا “نعيش، بالفعل، 

وضعية صعبة نحن بني البشر
يواج�ه اللعب�ي س�ؤال محاوره بس�ؤال ف�ي المقابل، 
مقتنعا بأن الصورة إذا كانت ستنهار في أعين المتتبع 
الس�طحي أو غيره، فهل س�تنهار في أعي�ن المثقفين 
والمبدعين؟ بالنس�بة إل�ى اللعبي، يش�ّدد الكاتب على 
أن�ه ال يمكن أن يك�ون متفائال في ه�ذا الصدد تفاؤال 
مطلقا ومنقطع النظير، غير أن التشاؤم ال جدوى منه 
إطالقا.ويقّر اللعبي صاحب “الغونكور”، وهي واحدة 
م�ن أرق�ى الجوائ�ز األدبية في فرنس�ا، أنن�ا “نعيش، 

بالفعل، وضعية صعبة نحن بني البشر”، ذلك ألن هذه 
الوضعية ال تعني المغاربة أو العرب وحدهم، في رأيه، 
بق�در ما تعني كل اإلنس�انية. ونح�ن نعيش “وضعية 

عصيبة لها تأثير كبير على مخيلتنا وواقعنا”.
وس�ؤال اللعبي، ه�ذه المرة، ع�ن كيف س�نواجه هذا 
الخط�ر المحدق بن�ا، وهل يمكن لن�ا أن نقبل بما تريد 
أن تفرض�ه علين�ا بع�ض الجه�ات م�ن عن�ف ودمار 
وهمجي�ة، أم أنه يفرض علينا تعبئ�ة من طراز جديد، 
تعبئ�ة “ال يمك�ن إال أن تكون فكرية”، أو ما يس�ميها 
اللعبي “انتفاض�ة الوعي”، وانتفاضة الفكر، حيث “ال 
يج�ب أن نقبل بهزيمة الفكر أبدا، ب�ل علينا أن نواصل 
التحّدي والمواجهة من خالل اس�تراتيجيات وخيارات 

واجتهادات وإبداعات فكرية جديدة”.
وه�ل ال ي�زال اللعبي مصّرا على واح�دة من خالصاته 
األثي�رة في ق�راءة الواقع العربي الراه�ن، والتي يرّدد 
فيه�ا ب�أن “الربيع العربي ل�م يقل كلمته بع�د”، أم أن 
أح�الم التغيير ق�د تحّولت إلى كوابيس لالس�تبداد من 
جديد؟ يس�أل ش�رف الدين ماجدولي�ن، مضيفا، وهو 
يخاط�ب اللعبي عّم�ا إذا كان ال يزال متفائال؟ نعم، هو 
اللعب�ي كذلك، ال ي�زال يقبض على جم�رة األمل، يقينا 
منه أن التش�اؤم غي�ر مجد في ملته وال ف�ي اعتقاده، 
متس�ائال هذه المرة عما س�نجنيه إذا كنا متش�ائمين، 
ذل�ك ألن “التش�اؤم عديم الجدوى وال ينفع في ش�يء 
على اإلطالق”.والجواب عن�د اللعبي أنه “ال بّد أن يظل 
اإلنسان واقفا صامدا، مسلحا بأحالم عنيدة”، على حّد 

استعارته، ذلك ألن األحالم إنما ارتبطت باإلنسان على 
الدوام، من حلم الحرية إلى حلم العدالة والمساواة إلى 
حل�م الكرامة.وال يمك�ن قتل هذه األح�الم فينا، ألنها 
هي التي تضمن إنسانيتنا واستمراريتها فينا. من هنا، 
يصّر اللعبي على أن�ه “ال يمكن للمثقف أن يترك الحلم 
اإلنس�اني معرضا للموت”، ولسان حاله يرّدد بأنه “ال 
يمك�ن أن أغ�ادر خندق الحل�م. بل إن واجبي كش�اعر 
ومثقف هو أن ال أتنازل عن الحلم مهما كانت الضربات 

قوية وموجعة”.
آفاق جديدة

عن المبادرات التي ما فتئ اللعبي يطلقها في الوس�ط 
الثقاف�ي المغربي، وم�ن بينها نداءاته الش�هيرة، لعل 
آخره�ا نداء “م�ن أجل ميثاق وطن�ي للثقافة”، والذي 
عّممه على المثقفين المغاربة، وعن ضعف اس�تجابة 
والتفات�ة المثقفين لنداء الثقافة، يؤكد اللعبي أننا بتنا 
نفتقد إل�ى ذلك “الح�س الجماعي”، وه�و يعيب على 
المثقفي�ن والمبدعين دخولهم في “عزلة قاتلة”، على 
ح�ّد وصفه، حي�ث ينفرد كل واحد بنفس�ه، ليش�تغل 
بمف�رده، بمعزل ع�ن اآلخرين. وي�رى اللعبي أنه ربما 
كان محظوظا هو وجيله ألنهم عاشوا الثقافة واإلبداع 

“على إيقاع التحرك الجماعي”.
والي�وم، ل�م تع�د هنالك مثل ه�ذه الح�ركات الثقافية 
والفنية، مع أن “الح�ركات الجماعية هي التي تضمن 
التح�ّول والتغيي�ر والتج�ّدد بالنس�بة إل�ى الثقاف�ات 
والحضارات”، ذل�ك ألن “التح�ّرك الجماعي” في نظر 

اللعب�ي، ه�و القادر عل�ى “مس�اءلة اإلنت�اج الثقافي 
والقي�م الجمالية الس�ائدة”. ومقابل ذلك، يس�تحضر 
الش�اعر والمناضل المغربي الكثي�ر من الضربات التي 
تلقاه�ا في مس�اره النضال�ي الزاخر، موضح�ا أنه لو 
توقف عنده�ا، وانس�اق وراء موجة التش�اؤم، وقرر 
االستس�الم، لكان لذلك انعكاس س�لبي على اآلخرين. 
من هن�ا، فقد أصبح االس�تمرار في الحلم مس�ؤولية 
وواجب�ا تج�اه اآلخري�ن، وم�ن أجلهم أيض�ا. عن ذلك 
يق�ول اللعبي إنه “إذا ما دخلت الرموز الثقافية لبلد ما 
ف�ي عزلة وصمت، فهذا س�يؤثر على األجي�ال الحالية 
واألجي�ال القادمة”.والخالص�ة عن�د اللعب�ي ه�ي أن 
المثق�ف والكات�ب والمبدع، ال�ذي ما زلن�ا في حاجة 
إليه الي�وم، هو الذي يفكر ويبدع، على أس�اس أن تلك 
مس�ؤوليته اليومية، وواجبه، ألنه ال يقوم بممارس�ة 
أو نش�اط إضافي أو ش�خصي. “الكتابة ليست ترفا أو 
مهنة، بل هي الحياة نفس�ها، وأنا أعيش ألكتب، وهذه 
الحرق�ة هي التي بتنا نفتقده�ا اليوم.كما أننا ال نكتب 
من أجل الشهرة، وال من أجل الربح، وال من أجل موقع 
اجتماع�ي. نكتب ألن الكتاب�ة حاجة ملحة. نكتب لكي 
نلتق�ي م�ع اآلخرين في م�ا نكتب. الكتاب�ة دعوة إلى 
اللقاء باآلخرين في ما نكتب.أكتب لآلخر لكي أتقاسم 
معه ما أش�عر به. أن أتقاس�م معه م�ا تمنحني الحياة 
إياه، وما أس�تطيع أن أمنحه له�ذه الحياة”. بهذا يختم 
اللعبي، بينما هو ال ي�زال م�صّرا على اآلم�ال العد�يدة 

واألحالم الع�نيدة.

 بدر ش�اكر الس�ياب يمثل بالنسبة للذائقة 
العراقي�ة والعربية أكثر من اس�م ش�اعر، 
بل هو جزء م�ن التاريخ األدب�ي المعاصر 
للع�راق وأح�د معالم�ه الثقافي�ة، لذلك لم 
يك�ن غريبا أن تتحول داره حيث ولد ونظم 
شعره إلى متحف، وجيكور، مسقط رأسه، 
إل�ى مزار، وفي الحدث تأريخ لش�اعر هاَم 

بوطنه ففخر به.
هطل المط�ر على حفل افتت�اح موقع دار 
ش�اعر المط�ر بدر ش�اكر الس�ياب، أمس 
األحد، في قضاء أبي الخصيب في البصرة، 
واآلث�ار  الس�ياحة  وزارة  أع�ادت  وال�ذي 
العراقي�ة ترميم�ه وتأهيل�ه ليتح�ول إلى 
متح�ف خ�اص بهذا الش�اعر المه�م الذي 
أحدث ثورة في الشعر العربي قافزاً به من 

مرحلة الرتابة إلى مرحلة الشعر الحديث.
وبه�ذا نجح الس�ياب في أن يح�ول قريته 
إل�ى  بوي�ب  الصغي�ر  ونهره�ا  جيك�ور 
مكان يقصده الس�ائحون عل�ى الرغم من 
وقوعهم�ا على ش�ط الع�رب الفاصل بين 

العراق وإيران.
وفكرة ترميم دار الس�ياب وترميمها تعود 
إل�ى الع�ام 1969 عندم�ا تعهدته�ا وزارة 
الثقاف�ة العراقي�ة، وفي مطل�ع ثمانينات 
القرن الماضي عندما باش�رت هيئة اآلثار 
والتراث المش�روع فعالً، إال أن الدار هدمت 

وفقدت أبوابها وش�بابيكها نتيجة الحرب 
اإليراني�ة على العراق بي�ن 1980 – 1988 
ووقوع الدار أصالً عل�ى الحدود مع إيران، 
وأع�ادت وزارة الثقاف�ة العراقي�ة الك�ّرة 

لتحوي�ل الدار إل�ى متحف، لكن 
المش�روع توق�ف كلياً س�نة 
2003 بس�بب نش�وب الحرب 

واحتالل العراق.
اإلعالم�ي  المتح�دث  يق�ول 
لوزارة الس�ياحة واآلثار قاسم 
الس�وداني إن ال�دار المبنية من 
الطي�ن واآلج�ر تبلغ مس�احتها 
838 مت�راً مربع�اً، تتك�ّون م�ن 
طبقتي�ن، تضّم طبقته�ا األرضية 

ثمان�ي غرف متجاورة يتوس�طها 
فناء كبي�ر )باحة وس�طية( قضى 
فيها الس�ياب طفولته، واس�توحى 
م�ن فنائه�ا وملحقاته�ا وبس�اتين 
النخيل المحيطة بها، معظم قصائده، 
مثل قصي�دة دار جدي ومنزل األقنان، 
مثلما خلّ�د النهر الصغي�ر الذي يقطع 
قريته بالعدي�د من القصائد، حتى صار 
بويب أش�هر من أن يع�ّرف به، كما خلد 

شباك وفيقة المجاور لهذه الدار.

من جانبه كشف مستشار محافظ البصرة 
لش�ؤون التراث واآلثار هاش�م محمد علي 

الع�زام أن مش�روع إعادة 

ء  بن�ا
دار الش�اعر الكبير بدر شاكر 
السياب ُنفذ ليكون متحفاً شخصياً ومنتدى 

ثقافي�اً، وأن “الدار بحلتها الجديدة تحتوي 
عل�ى قاعة مخصصة الس�تضافة الندوات 
والمهرجان�ات الثقافية واألدبية”، مضيفاً 
أن “بع�ض غرف الدار س�تخصص لعرض 

مقتنيات السياب وأعماله الشعرية”.
الحكومة المحلي�ة في البصرة، بدورها، 
أكدت ش�روع مديري�ة الم�وارد المائية 
بكري وتقويم مس�ار نه�ر بويب الذي 
ذكره السياب كثيراً في شعره، وكاد أن 

يندرس في األعوام األخيرة.
وتضم�ن حفل االفتت�اح، الذي جرى، 
الس�ياحة  وزي�ر  وحض�ره  األح�د، 
الشرش�اب  فه�د  ع�ادل  واآلث�ار 
ومحاف�ظ البصرة ماجد النصراوي 
وع�دد م�ن الش�عراء والمثقفي�ن 
الس�ياب،  آالء  الش�اعر  وابن�ة 
معرضاً تش�كيلياً شخصيا للفنان 
البصري الكبير عبد العزيز الدهر 
حم�ل عن�وان )مدينت�ي بعيون 
متع�ددة(، كم�ا عزف�ت بع�ض 
المقطوع�ات الموس�يقية من 
وحي البصرة وتراثها الجميل، 
فض�ال عن مش�اركة مرك�ز تراث 
البص�رة، أحد تش�كيالت العتبة العباس�ية 
في كربالء بمعرض فوتوغرافي ضم عدداً 
من الصور التي تمثل أهم المواقع التراثية 

ف�ي المحافظة. وُزينت باح�ة الدار بتمثال 
جبس�ي للفنان التش�كيلي فاضل البصري 
مثل فيه الشاعر لحظة وفاته وهو يحتضن 

كتاَبا.
وبدر ش�اكر الس�ياب 1964-1926 شاعر 
جن�وب  “جيك�ور”  بقري�ة  ول�د  عراق�ي 
ش�رق البصرة في أس�رة ريفي�ة محافظة 
تتج�ر بالنخيل، ويع�ّد واحداً من الش�عراء 
المش�هورين في الوطن العربي في القرن 
العش�رين، كما يعد أحد مؤسس�ي الش�عر 

الحر في األدب العربي الحديث.
وكان اتحاد كت�اب وأدباء اإلمارات، اقترح 
على االتحادات والروابط واألس�ر العربية 
في اجتماعات المكتب الدائم لالتحاد العام 
لألدب�اء والكت�اب الع�رب ال�ذي انعقد في 
البحري�ن عام 2012، أن يكون العام 2014 
عام�اً للس�ياب، وتم إق�رار ه�ذا المقترح، 
وشهد العام الماضي الكثير من االحتفاءات 
وآخره�ا في معرض بي�روت للكتاب الذي 
تزام�ن مع الذك�رى الخمس�ين لرحيل بدر 

شاكر السياب.
ومن أش�هر المجاميع الش�عرية للس�ياب 
“أنش�ودة المطر 1960” و”شناش�يل ابنة 
الجلبي 1964” و”المومس العمياء 1954” 
و”المعبد الغريق 1962” وأزهار وأساطير 

.”1950

حي األمريكان
 

ص�درت الطبعة الثانية عن دار الس�اقي من رواية جبور الدويهي )حي 
األمي�ركان( يختص�ر نب�ض المدين�ة عبر الزم�ن، وم�ن رحمه خرج 
إسماعيل محسن ليجد نفسه مجّنداً لمحاربة األميركان في احتاللهم 

للع�راق، وم�ن ث�ّم مطلوب�اً بصفت�ه إرهابّياً يتب�ع تنظي�م القاعدة.
ومثلم�ا كان آل العّزام م�الذاً ألهله الذين خدموهم لس�نين طويلة، 
س�يجد إس�ماعيل مالذه لدى عبد الكريم وريث آل العّزام العائد من 
باريس مفعماً بالعشق ووحيداً، يقتات ذكرى حّبه عبر أسطوانات 
الموسيقى واألغاني األوبيراليه والعناية بأشجار الليمون القزمة 
الت�ي أودعته�ا حبيبت�ه لدي�ه، دون أن ينس�ى يوماً طع�م التفاح 
المغّطس بالس�كر الذي أطعمته إياه انتصار والدة إسماعيل حين 
كان طفالً وزار حّي األميركان.رواية مدينة استعاضت عبر الزمن 

عن صغرها بأن تكون جزءاً من أحداث كبرى تجري في العالم.

امرأتان
 

صدر عن دار الساقي رواية امرأتان للروائية هناء حجازي.
ف�ي بيئٍة تعتب�ر الحب جريمًة ال تغتفر، ُتغرم ليلى بش�اعر يبادله�ا الحب، لكن أهلها 
يرفضون�ه ألنه ليس من بيئته�م العش�ائرية المحافظة، ويرغمونه�ا على االقتران 
برجٍل آخر يذيقها صنوفاً من الذل والقس�وة. وحين ُتطلّق ليلى من زوجها يحبسها 

والدها في غرفة يبنيها شبيهًة بزنزانة انفرادية.
أم�ا مرام، صديقته�ا القادمة من بيئة مديني�ة منفتحة، فُتغرم بمثقف مش�هور، 
لكن�ه يرفض الزواج بها. إنها ليس�ت فق�ط حكاية امرأتين تمّردت�ا على األعراف 
والتقاليد وقوانين القبيل�ة، بل هي أيضاً حكاية مجتمع محكوم بالعيب والحرام 

والممنوع؛!

انا 
اأبو ع�سام الكليبي 

 

قائما امشي على ....طريق 

النار 

يمتد فوق احالم ....نهاري 

حين المس  ....... االرض

اتلفت خلفي ..... ألرى 

على الرمل  اثار اقدام

مثقال بنحيب أأللم

لم  اجد في ذاتي

وفاء صدق 

صامت  وعميق في .... وحدتي

ارتعش  حين احدق 

اناشيد الهاويه  

للوغى ساحات  

واالبطال صرعى

بي شوقا .....ان اصل 

شريعة نفسي 

مقنعة بقناع.... ذي 

طبقات سبع 

احملها على كفي

صبورا  كئيب 

في صدري .....وفاء 

لقبور المحبين 

ماتو مخلصين 

حنطتهم بالدموع 

وكفنتهم بالقبالت الذابله

اهداب جفوني ..... التجرأ

التطلع الى  وجوههم

بنيت نفسي على 

رماد االجيال 

سئمت روحي .... لن امد يدي 

الاخلق عالما ....وال  الامحو

عالما من الوجود

للحباة اشرعه... منها 

احصد شوك سنيني
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     جورج فريدمان
        عرض : نسرين نبيل جاويش

يص�ف “ج�ورج فريدم�ان” كتاب�ه الجدي�د بأن�ه أكث�ر 
خصوصي�ة من كتاب�ه الس�ابق “المائة ع�ام القادمة”، 
متناوال خالل�ه العالقة بين اإلمبراطوري�ة، الجمهورية، 
وممارسة الس�لطة في العقد القادم، مؤكدا أن الواليات 
المتحدة ستصبح قوة فاعلة في العقد القادم وكذا خالل 
ه�ذا القرن بأكمله، بدون توضيح أي نظام س�تتبع. وإن 
كان يعتق�د بأنه لك�ي تحيا الجمهورية، فإن المؤسس�ة 
الوحيدة القادرة علي تحقيق هذا هي مؤسس�ة الرئاسة، 
متمثلة في الرئيس. ويثير الكتاب تساؤال رئيسيا مفاده: 
كيف تس�تطيع الواليات المتحدة االستمرار في ممارسة 
سلطتها، وكذا الحفاظ علي الجمهورية في الوقت نفسه 

خالل هذه الفترة؟.
اس�تهل “فريدمان” رؤيته بأن الق�رن عبارة عن أحداث، 
أما العقد، فهو عبارة عن أش�خاص فاعلين، مش�يرا إلي 
أن الرئيس األمريكي س�يكون الفاعل الرئيسي علي مدي 
الس�نوات العش�ر القادمة، خاص�ة أن دوره ف�ي الفترة 
القادم�ة س�يكون م�ن أولوياته تش�كيل االس�تراتيجية 
المتبع�ة، وكذا إدارة التوقع�ات. وبالتالي، يجب أن يقوم 
الرئيس ف�ي العقد القادم بتحديد األعداء األكثر خطورة، 
وإيج�اد تحالفات إلدارته�ا، وهو ما يترت�ب عليه إيجاد 
مؤسس�ات جديدة لتحل محل المؤسسات القديمة، مثل 

حلف الناتو، وصندوق النقد الدولي، واألمم المتحدة.
تنش�أ المؤسس�ات الجدي�دة بغ�رض خدم�ة المصال�ح 
االس�تراتيجية األمريكية في إطار ثالثة مبادئ رئيسية، 
أولها: إيجاد ت�وازن للقوي في نطاق كل منطقة إقليمية 

يخدم مصالحها ويبعد عنها التهديدات المختلفة. ثانيها: 
إيجاد تحالفات يمكن للواليات المتحدة من خاللها جعل 
ال�دول هي الت�ي تتحمل عبء المن�اورة والمواجهة، مع 
الوع�ود بتقديم المس�اعدات االقتصادي�ة، التكنولوجيا 
العس�كرية، وكذا التدخل العسكري إذا لزم األمر. ثالثها: 
اس�تخدام التدخل العس�كري كمالذ أخير، في حالة فشل 

حلفائها في التعامل في حالة انهيار توازن القوي.
“تحول غير متوقع”

أك�د “فريدم�ان” أن كل نم�و اقتصادي غالبا م�ا ينتهي 
بأزم�ة يقودها قطاع بعين�ه، تمثل في قطاع اإلس�كان 
في أزم�ة ع�ام 2008، وكانت بوادرها نتيجة اس�تجابة 
الرئيس بوش ألحداث 11 سبتمبر وكيفية إدارته لألزمة. 
وتنط�وي هذه األزم�ة علي عدد م�ن النتائج المباش�رة 
علي المس�تويين الجيوسياس�ي )الجغرافيا السياسية( 

والسياسي.
في�ري أن األزم�ة أك�دت أهمية إب�راز الس�يادة الوطنية 
واالتج�اه نح�و القومي�ة االقتصادي�ة. وباالنتق�ال إلي 
التأثير في المس�توي السياس�ي، فإن أب�رز مالمحه هو 
النض�ال لفصل النخب السياس�ية ع�ن االقتصادية، كما 
ه�و حادث في الصين، وروس�يا، وأوروبا وكذا الواليات 
المتح�دة. وبالنظ�ر إل�ي التأثي�ر المباش�ر لألزم�ة علي 
المس�توي االقتصادي وبالمقارنة مع الكس�اد العظيم، 
يج�د “فريدم�ان” أن الناتج القوم�ي اإلجمالي للواليات 
المتحدة إبان الكساد العظيم، انخفض بنحو %50، بينما 
انخف�ض بنس�بة %4.1 ما بين عام�ي )2007  و2009( 
ولكنه اليزال مؤثرا في االقتصاد األمريكي، ولكن التأثير 

األكبر لن يحدث في العقد القادم، وإنما فيما بعد.
أعداء األمس حلفاء الغد

تأت�ي األهمية القصوي لمنطقة ش�به الجزي�رة العربية 
للواليات المتح�دة لفورتها النفطية، والحتمالية تعرض 
المنطق�ة إل�ي اختالل ف�ي موازي�ن القوي. وف�ي حال 
انس�حاب القوات األمريكية من العراق، س�تصبح إيران 

الق�وة اإلقليمي�ة الفاعلة الوحي�دة ف�ي المنطقة، وهو 
م�ا يع�زي إلي ض�رورة إيج�اد حكومة قوية ف�ي بغداد 
الستعادة قدر من التوازن، والعودة للحفاظ علي توازنات 
الق�وي اإلقليمية. ولذا، ف�إن علي الوالي�ات المتحدة أن 
تستعيد التوازن الذي سيكون مثارا للجدل من خالل دعم 

باكستان، والوصل إلي تسوية مع إيران.
ع�ن المخ�اوف م�ن الصع�ود الروس�ي مج�ددا، يؤك�د 
“فريدم�ان” أن روس�يا حالي�ا ال تمث�ل تهدي�دا حقيقيا 
لموق�ع الواليات المتحدة عالميا، ولك�ن هناك احتمالية 
وجود تعاون مع أوروب�ا، وبصورة خاصة ألمانيا، وهو 
ما قد يصبح التهديد األكثر خطورة للواليات المتحدة في 

هذا العقد.
فعلي المس�توي الجيوسياس�ي )الجغرافيا السياسية(، 
س�وف تتع�اون كل م�ن روس�يا والوالي�ات المتح�دة 
اقتصاديا وسياسيا في أماكن أخري مثال آسيا الوسطي 
والقوقاز، وسوف تقتصر المواجهة علي مستوي بولندا 
ومنطقة الكاريبي. ومن ثم، فإن التهديد من قبل روس�يا 
وأوروب�ا )خاص�ة ألمانيا( اليزال قائم�ا، ولكن ليس في 

العقد القادم مباشرة وإنما فيما بعد.
في هذا السياق، يشير فريدمان إلي أهم مالمح التوازنات 
خالل العقد القادم، والذي س�وف يشهد استمرار االتحاد 
األوروب�ي ولك�ن لي�س كالعب رئيس�ي، وه�ي: تقارب 
ألمانيا مع فرنسا وروس�يا، بينما التقارب بين بريطانيا 

والواليات المتحدة سوف يظهر بشكل أكثر وضوحا.
ويش�ير “فريدم�ان” إل�ي أن االقتصاد الصيني سيش�هد 
اختبارات قاس�ية، بينما س�تتعافي اليابان مما لحق بها 
من خسائر، وأن الهند لن تصبح أحد الالعبين األساسيين 
في العق�د القادم. ويتح�دث عن عودة كوب�ا مرة أخري 

تح�ت التأثي�ر األمريك�ي، واصف�ا إياها بسياس�ة أكثر 
عقالني�ة عل�ي الم�دي الطويل، ف�ي حين تمث�ل بوليفيا 
التهديد الكامن للواليات المتحدة. وبشأن بالمكسيك، أكد 
ضرورة بذل الجهود المختلفة من قبل الواليات المتحدة 
لوق�ف الهجرة غير الش�رعية وتهريب الم�واد المخدرة. 

وستتسم العالقة مع كندا باالستقرار.
ق�دم فريدم�ان في نهاية كتابه رؤية ش�املة للسياس�ة 
الخارجية األمريكية، وما يجب أن تكون عليه خالل العقد 
القادم، مش�يرا إل�ي أهمي�ة أن تقوم الوالي�ات المتحدة 
بتنظي�م حال�ة الفوض�ي ف�ي العال�م اإلس�المي، وبناء 
التحالف�ات والتوازنات اإلقليمية الت�ي تخدم مصالحها، 
والبح�ث عن مس�ار للخروج م�ن األزم�ات االقتصادية 
الراهنة، في ظ�ل أن االقتصاد األمريكي يمثل نحو 25% 

من اقتصاد العالم.
وعليه، تظهر الحاجة لتحقيق ما يلي:

-1قادة علي اس�تعداد لتحمل عبء التوفي�ق بين الواقع 
والقيم .

-2 رؤساء يدركون الفرق بين القوة والمبادئ.
-3  األهم هو جمهور ناضج لمعرفة أن األحداث الحالية 
علي المح�ك، وكيف أن الوق�ت المتاح للتنمي�ة الثقافية 

وتنمية المؤسسات إلدارة الجمهورية ضئيل جدا.
وينهي فريدمان كتاب�ه بالمقولة التالية “الوضع ال يزال 
بعي�دا عن الي�أس، ولكنه يتطلب عم�ال مضاعفا، وإرادة 

قوية لتحقيق النمو لصالح البلد”.
 تعريف الكاتب:

عالم اجتماع وسياس�ة أمريكي، وهو المؤسس والمدير 
التنفي�ذي الرئيس�ي لمؤسس�ة “س�تراتفور” لألبح�اث 

السياسية واالستخباراتية األمريكية.

قرن أمريكي جديد:كيف تستمر سلطة واشنطن يف العالـم ؟

      سارة شايز
      عرض: محمد محمود السيد، باحث متخصص 

       في الشئون العربية

 ُتع�د قضايا الفس�اد الحكومي م�ن أخطر قضايا 
الفس�اد ح�ول العالم، وذل�ك لما لها م�ن تأثيرات 
بالغ�ة، لي�س فقط ف�ي نطاقه�ا المحل�ي، ولكن 
تتعدى لتش�مل المجتمع الدول�ي، خاصة إذا كانت 
مرتبطة بش�بكات فس�اد عابرة للحدود الوطنية. 
وفي هذا الس�ياق، يأتي كتاب الباحثة في برنامج 
الديمقراطي�ة وس�يادة القان�ون وبرنامج جنوب 
آس�يا ف�ي مؤسس�ة كارنيج�ي للس�الم الدولي، 
والخبيرة في قضايا االختالس ومكافحة الفساد، 
سارة تش�ايز، والمعنون ب�”لصوص الدول: لماذا 
يهدد الفساد األمن العالمي؟”، حيث يسلط الضوء 
على قضية الفس�اد الحكوم�ي الُمنّظم، وتأثيراته 
فى األمن العالمي، من خالل دراس�ة الحاالت التي 
تحولت فيه�ا الحكومات إلى عصاب�ات إجرامية، 
األم�ر ال�ذي يدف�ع ش�عوبها لتبني أعل�ى درجات 
الس�خط والتزّم�ت الدين�ي، كما في أفغانس�تان، 

ونيجيريا، وبعض دول الربيع العربي. 
تعريف الفساد 

 يمكن تعريف الفساد بأنه خلل وانحراف في نظاٍم 
ما، وه�و بذلك يعبر عن النظام في أس�وأ حاالته. 
ولك�ن الكاتبة ترى أنه ف�ي بعض بلدن العالم، يعد 
الفس�اد هو النظام فى حد ذاته. وفي تلك البلدان، 
ال تحمل الحكومات على أجندتها أي أهداف تتعلق 
باإلدارة العامة، إنما تهدف سياس�اتها باألس�اس 
إل�ى تراكم رأس الم�ال لدى الش�بكات النافذة إلى 
الحك�م. وبذل�ك، ترفض تش�ايز مفه�وم “الدولة 
الفاش�لة”، ألن ما نراه نحن من عجز في القدرات 
الحكومي�ة وأوج�ه للقص�ور ف�ي تلك ال�دول هو 
ف�ي الحقيقة جزء م�ن االس�تراتيجية التي يعمل 
به�ا النظام في س�بيل تضخيم ثروات�ه، وتحقيق 
مصالحه الشخصية، بدالً من أن تكون مؤشراً على 

انهياره.
 

 وهنا، يمكن تقس�يم الفس�اد إلى قسمين، األول: 
هو الفس�اد العادي أو الش�ائع، وه�و موجود في 
كل البلدان. ورغم أن�ه يطرح مخاطر أمنية، فإنها 
غالباً ما تك�ون ذات تأثير متواضع، ألن هذا النوع 
من الفساد يعّبر عن استغالل مثيري االضطرابات 

لمواطن ضعف المجتمع. 
أّما الثاني واألخير، فهو الفساد الذي يسري داخل 
النظام السياس�ي ذاته، ويستولي على أدوات عمل 
الحكومة األساس�ية، مما يؤدي إلى تطويع موارد 

الدولة لخدمة المصالح المادية للنخبة الحاكمة.
  وُتقّس�م تش�ايز هذه البل�دان الت�ي تحتوي على 

النوع الثاني من الفساد إلى فئتين: 
الفئ�ة األولى: هي تل�ك الدول التي تعاني الفس�اد 
المنّظم نس�بياً، وغالباً م�ا تحتوي هذه الدول على 
ش�بكة أو ش�بكات كليبتوقراطية)1( ع�ّدة، حيث 
تس�يطر تل�ك الش�بكات عل�ى وظائ�ف الحكومة 
المهم�ة. وتح�اول تطويع أدوات القوة الرس�مية 
وغير الرس�مية لمصلحتها، من خالل ش�راء والء 
تعم�ل  كم�ا  واألمني�ة.  العس�كرية  المؤسس�ات 
تلك الش�بكات عل�ى اس�تمالة الس�طلة القضائية 
العقوب�ات  م�ن  اإلف�الت  لضم�ان  لمصلحته�ا، 
القانونية.وأه�م م�ا يميز تل�ك الش�بكات إضفاء 
المش�روعية عل�ى أنش�طتها الفاس�دة من خالل 
استصدار تشريعات محددة من السلطة التشريعية، 

تخدم مصالحها. 
الفئة الثانية واألخيرة: وهي تلك الدول التي تعاني 
الفس�اد، ولك�ن ليس بالدرجة نفس�ها ف�ي الفئة 
األولى، ألن النخب الحاكمة في تلك الدول غالباً ما 
يكون احتكارها ألدوات القوة أقل اكتماالً. ولذلك، 
قد تنخرط في منافس�ة علنية وعنيفة لالس�تيالء 
عل�ى مصادر الدخ�ل وموارد الدولة، مع ش�بكات 

فساد منظمة أخرى ال تنتمي إلى النخب الحاكمة. 
وتعد كولومبيا هي النموذج األبرز في هذا الصدد، 
حي�ث يكون االس�تيالء عل�ى الهي�اكل الحكومية 

المحلية أسهل عن غيرها من الدول.
 

شبكات الفساد المنظمة في أفغانستان ونيجيريا
 حاولت تش�ايز ف�ي كتابها إج�الء أفكارها حول 
الفس�اد الحكومي، م�ن خالل تناوله�ا للعديد من 
المواق�ف والحوادث التي عاصرتها في الدول التي 
عمل�ت به�ا، وكانت تعان�ي مع�دالت مرتفعة من 
الفساد الحكومي. لذلك، نجد أن النصيب األكبر من 
تل�ك المواق�ف والحوادث كان ألفغانس�تان، حيث 
شهدت تش�ايز بنفس�ها االنتهاكات التى مارسها 
والممارس�ات  هن�اك،  الحكومي�ون  الموظف�ون 
الحكومية التي طورت منظومة الفس�اد، وتزوير 
االنتخابات األفغانية في 2009، مما أدى في نهاية 
المطاف إلى رفض السكان للتعاون مع الحكومة، 
وه�و ما أنتج الع�زوف، أيضاً، عن المش�اركة في 

االستحقاقات االنتخابية.
 وكذلك، تحدثت تش�ايز عن الفس�اد ف�ي نيجيريا، 
الذي أدى القتال فيها من أجل التحّصل على إيرادات 
النفط إلى انهيار أخالقي عام، حيث إن الحكومات 
في مثل هذه ال�دول غالباً ما ُتوصف بأنها ضعيفة 
أو فاش�لة، ولكنها ف�ي الحقيقة قوي�ة ومنظمة، 
ولكن من أجل ارتكاب ممارس�ات فس�اد بدالً من 
تقديم الخدمات االجتماعي�ة، وال يمكن فهمها إال 
في إطار توصيفها بأنها ش�بكة مصالح شخصية 

متكاملة األركان.
 

ول�م تع�ف تش�ايز حكوم�ات ال�دول الغربية من 
مسئولية استشراء الفس�اد الحكومي المنظم في 
تل�ك الدول، فق�د تحدثت عن األم�وال التي دفعتها 
وكال�ة االس�تخبارات المركزي�ة األمريكي�ة إل�ى 
كرزاي، الرئيس األفغاني الس�ابق، وشقيقه أحمد 

ولي.
 

الربيع العربي.. الثورة 
ضد الكليبتوقراطية

 
التحلي�الت  اتجه�ت 
الغربي�ة إلى أن موجة 
العربية  االنتفاض�ات 
تضخم  نتيجة  جاءت 
المتعلق�ة  األزم�ات 
الكل�ي  باالقتص�اد 
له�ذه ال�دول، إل�ى 
المش�اكل  جان�ب 
في�ة  ا جر يمو لد ا
بها، بينما اتجهت 
ف�ي  تش�ايز 
أن  إلى  تحليله�ا 
الفق�ر أو الظلم 
 ، ع�ي جتما ال ا
م�ل  ا كعو
ة  د مج�ر
 ، ة د منف�ر
ه�ي  ليس�ت 
ب  س�با أل ا
لحقيقي�ة  ا
دفعت  التي 
ب  لش�عو ا
ة  ر للث�و

عل�ى 
حكامها. 
لك�ن  و
لس�بب  ا

الحقيقي هو وجود مزيج 
م�ن استش�راء للفق�ر المدقع بمع�دالت كارثية، 

ووجود ظلم اجتماعي ح�اد، وهو األمر الذي كان 
جلياً في مظاهر الحياة اليومية في تلك الدول التي 

عّبرت عن تناقض اجتماعي فج.
 فف�ي حي�ن كان الن�اس العاديون يعان�ون يومياً 
م�ن الفق�ر والحرم�ان، كان�ت النخب السياس�ية 
واالقتصادي�ة تقوم باس�تعراٍض متب�اٍه لثرواتها 
الضخم�ة، التي هي في األس�اس جزء من الموارد 
العامة للدولة، والتي تحّصلوا عليها جراء عمليات 

الفساد.
 وتؤك�د تش�ايز أن كل الحكوم�ات الت�ي واجهت 
احتجاجات جماهيرية، خالل االنتفاضات العربية 
ف�ي ع�ام 2011، س�واء ف�ي تون�س، أو مصر، أو 
س�وريا، أو البحرين، أو اليمن، قامت بممارس�ات 
فاس�دة بش�كل حاد، لمصلحة نخب ضيقة شملت 
كبار المسئولين الحكوميين، وأقاربهم. وقد هتف 
المتظاهرون بش�عارات مكافحة الفس�اد، وغالباً 
م�ا حمل�وا ملصق�ات ُتظهر الق�ادة السياس�يين 
وه�م وراء القضبان، بس�بب قضايا الفس�اد التي 

وصمتهم.
 العالقة االرتباطية بين الفساد واألمن العالمي 

تح�اول تش�ايز، م�ن خ�الل كتابه�ا، إثب�ات تل�ك 
العالقة االرتباطية بين الفساد الحكومي الُمنظم، 
وزعزع�ة األم�ن الدولي. ومن خالل اس�تعراضها 
للعديد من حوادث وقضايا الفس�اد في الدول التي 
ركزت على دراس�تها في هذا الكتاب، يمكن القول 
إن التأثيرات السلبية للفساد الحكومي الُمنّظم فى 

األمن العالمي تتجلى في أكثر من صورة: 
-إث�ارة الغض�ب الش�عبي: حيث إن الفس�اد الحاد 
والمنّظ�م يعمل على إث�ارة غضب الش�عوب التي 
غالب�اً ما تك�ون ضحية هذا الفس�اد، األم�ر الذي 
يجعله عامالً مؤثراً في إثارة االضطرابات 
عي�ة  جتما ال ا

والتمرد، التي يتم خاللها استخدام الوسائل العنيفة 
أو المزعزعة لالستقرار. كما أنه ُينظر إلى الواليات 
المتح�دة أو ال�دول الغربي�ة األخ�رى بحس�بانها 
تساعد الممارسات الفاس�دة للحكومات، وهو ما 
يؤدي إلى أن ينال تل�ك الدول جزء كبير من غضب 
الشعوب. فعلى سبيل المثال، كان المبرر الرئيسي 
لهجمات 11 س�بتمبر 2001، بالنس�بة لعطية عبد 
الرحم�ن، العضو البارز ف�ي تنظيم القاعدة، الدور 
الذي لعبته الواليات المتحدة في تمكين ومساعدة 
الحكوم�ات  أن  أي  العربي�ة،  الكليبتوقراطي�ات 
األجنبي�ة الت�ي تلع�ب دورا مس�اعداً للحكوم�ات 
الفاس�دة ال ُتعد أقل فساداً من الحكومات المحلية 

في نظر الشعوب. 
- فقدان الدول للش�رعية السياس�ية: وهو ما ُيعد 
عامالً أساسياً في كثير من األزمات، فالمواطنون 
يفترض�ون أن حكوماته�م تك�ون معني�ة بتوفير 
الحماي�ة والرعاي�ة له�م، والعم�ل عل�ى التنظيم 
المحايد لألنشطة االجتماعية واالقتصادية. لذلك، 
تس�قط ش�رعية هذه الحكومات عندم�ا تتصرف 
بطريقة منهجية بطرق إجرامية، مما يسبب تآكال 
حادا لنسيج المجتمع، ينتج عنه عواقب وخيمة. 

- تصاعد نفوذ المنظم�ات المتطرفة: حيث يلعب 
الفس�اد الحكوم�ي ال�دور األبرز في ه�ذا الصدد، 
ليس من خالل تحفيز المواطنين الس�اخطين على 
االلتح�اق بها فحس�ب، بل أيضاً ع�ن طريق توفير 
م�الذ ودعم لوجيس�تي لتل�ك الجماعات نفس�ها، 
حيث يتراخى المسئولون عن أداء واجباتهم مقابل 
مبال�غ من المال، مما يجعل النخب الحاكمة تدخل 
ف�ي تحالف�ات وعالق�ات تعايش مع ق�وى كبرى 
إجرامي�ة عابرة للح�دود الوطنية، مث�ل عصابات 
المخدرات، واألسلحة التي تغطي أنشطتها قارات 
بأكملها. ومما يساعد على استمرار تلك التحالفات 
والعالقات هذه المنظمات المتطرفة واإلجرامية 

الكبرى.
 - إث�ارة الصراعات بصورة متعّمدة: 
وذلك م�ن قبل النخب الفاس�دة، ألن 
هذه الصراعات توف�ر فرصا للترّبح، 
ونق�ل الث�روة، فض�اًل ع�ن أن ت�ردي 
األح�وال المعيش�ية، ال�ذي يصاح�ب 
الح�رب األهلية، يوفر إمكانية الوصول 
إلى المس�اعدات الدولية، التي تس�تولي 
عليها تلك النخب الفاسدة. واألمر نفسه 

ينسحب على المساعدات العسكرية. 
يعن�ي  مصطل�ح  الكليبتوقراطي�ة:   -
)حك�م اللص�وص(، وهو نم�ط الحكومة 
ال�ذي يراكم الثروة الش�خصية والس�لطة 
السياس�ية للمس�ئولين الحكوميين والقلة 
الحاكم�ة، الذي�ن يكّون�ون الكربتوق�راط، 
وذلك على حساب الجماعة. وعادة ما يكون 
نظام الحك�م في تلك الحكوم�ات في األصل 
ديكتاتورياً أو استبدادياً، ومع ذلك فقد تظهر 
الكليبتوقراطية في بعض النظم الديمقراطية. 
انظ�ر: ريم عزم�ي، “كليبتوقراطية؟!”، موقع 
صحيفة األه�رام المصري�ة، 14 ماي�و 2011، 

متاح على الرابط التالي:
)1( الكليبتوقراطي�ة: مصطل�ح يعن�ي )حك�م 
اللص�وص(، وه�و نم�ط الحكوم�ة ال�ذي يراكم 
الثروة الشخصية والسلطة السياسية للمسئولين 
الذي�ن يكّون�ون  الحاكم�ة،  الحكوميي�ن والقل�ة 
الكربتوقراط، وذلك على حس�اب الجماعة. وعادة 
ما يكون نظام الحكم في تلك الحكومات في األصل 
ديكتاتوري�اً أو اس�تبدادياً، وم�ع ذلك فق�د تظهر 
الكليبتوقراطي�ة في بع�ض النظ�م الديمقراطية. 
انظ�ر: ري�م عزم�ي، “كليبتوقراطي�ة؟!”، موق�ع 
صحيفة األهرام المصري�ة، 14 مايو 2011، متاح 
http://digital.ahram.org. :على الرابط التال�ي
.eg/articles.aspx?Serial=515297&eid=378
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تختلط األمور على كثير م�ن األزواج الذين “يمّنون” على 
زوجاتهم ببع�ض األمور، في حين تجد الزوجات ما يقوم 

به األزواج أو يقدمونه هو حق لهن وواجب أيضا.
مفاج�أة االس�يدة  ليل�ى زياد كان�ت كبيرة عندم�ا أجابها 

وب�كل  ثق�ة زوجه�ا 
عليه�ا  ومتمنن�ا 

يسمح  بأنه 
له�ا 

بالذهاب عند أهلها عندما أخبرته بشعورها بالضجر.
وتضي�ف زياد أن المش�كلة ليس�ت بعدم خروجه�ا وإنما 
باعتب�ار زوجها أن ذهابها عند أهلها هو منحة يقدمها لها 
كنوع من الترفيه، متجاهال أن هذا األمر ش�رعه الله وهو 

حق لها.
ح�ال الس�يدة وداد رحي�م ال يختل�ف كثيرا عن ح�ال ليلى 
فه�ي األخ�رى تعاني م�ن قلة اس�تيعاب زوجه�ا، لتفهم 
احتياجاتها ومتطلباتها من ناحية وإعطائها حقوقها من 

ناحية أخرى.
وت�ردف “زوج�ي يعتب�ر حقوقي م�كارم البد أن أش�كره 
عليه�ا”، واصف�ة افتخاره واعتزازه بنفس�ه ام�ام الناس 
بس�ماحه لها بأن تعمل، معتب�را ذهابها للعمل منحة على 

الرغم من صعوبة وضعهما المادي الذي يتطلب عملها.
“احمدي الله انك تشتغلي”، كلمات أثارت غضب رحيم.

بي�د أن افتخ�ار زوج الس�يدة خالدة ح�داد الدائم بنفس�ه 
وبطريق�ة تعامل�ه لزوجته وتدليل�ه لها، أث�ارت حفيظة 
زوجت�ه التي خرجت عن صمتها لتصدمه بأن كل ما يقوم 
به ما هو إال حقها الش�رعي في الحياة وليس�ت مكرمة أو 

مّنة منه.
السيدة حداد  ذل�ك التجاه�ل الذي وتستهجن 

ب�أن  تعتق�د  ال يجعله�ا  أحيان�ا  األزواج 
الزوج�ة إال القلي�ل يعلم�ون ع�ن حقوق 

الذي ال يذكر.
قليال  م�ع الس�يدة منته�ى األمر مختل�ف 
زوجه�ا جبار التي “يتمنن”  عليه�ا 

لها  بتبادل أطراف الحديث بالس�ماح 
أم�ام أف�راد عائلت�ه، 
يس�كتها  أن  دون 
يجادله�ا،  حت�ى  أو 
استهجانها  مؤكدة 
وتفاجئها بما قاله 

زوجها.
وتضي�ف “ل�م أك�ن 
أعل�م أن الس�ماح لي 
بال�كالم منه مكرمة 

زوجي�ة عل�ي أن احتفي بها”، الفتة أن خل�ط األزواج بين 
الحق�وق والتفض�ل جعله�ا تعتق�د وكأن حياته�ا منحة 

زوجية.
من جانبه يؤكد اختصاصي علم االجتماع األسري الدكتور 
فت�اح طعمه على أن يكون هن�اك أداء للحقوق والواجبات 

التي فرضها الشرع والقانون.
ويش�ير إل�ى أن الخل�ط ال�ذي يخلط�ه األزواج يكمن في 
اعتقاده�م أن�ه إذا ق�دم حق�وق مفروضة عليه بالش�رع 
والقان�ون يعتق�د أنها مّنة أو فضل منه س�واء في ذهابها 

إلى أهلها، أوالذهاب الى العمل وغيرها.
ويج�د طعم�ه أن عل�ى األزواح ان يتعرف�وا عل�ى حقوق 
الزوجات س�واء كانت قانونية أو ش�رعية، على أن يراعي 
حقوقها ويعاملها بالمعروف، مبينا أن العشرة بالمعروف 
بأن ال يس�يء اليه�ا وأن يعطيها حقوقها كاملة إلى جانب 

حقوقها المعنوية.
وتتمث�ل الحق�وق المعنوي�ة وفق طعمه ف�ي أن يهيئ لها 
الزوج س�بل الراحة وديمومة المودة والس�عادة الزوجية 
كأن ال يش�تمها أو ينتقدها أمام الناس بما ينقص قيمتها، 

مبينا أن كل هذه األمور تؤثر على الزوجة.
“على األزواج فهم هذه المعاني بصورة حقيقية وأنها حق 
مكتس�ب لهن وليس�ت تفضل أو مَنة على الزوجة”، حتى 
تس�تمر الحياة الزوجية وتس�تقر. وي�ردف أن على الزوج 
أن ي�روح عن زوجت�ه وأوالده وأن يوس�ع عليها بالنفقة، 
إن كان قادر أن يتفقدها بالمناس�بات وأن يقدم لها الهدية 
ألنها ترطب العالقة والمحبة وتزيد من المودة، دون مّنة.

ويضيف أنه في حال تفضل الزوج بشيء لزوجته يجب أن 
ال يكون مّنة أو تفضل النها هي زوجته ورفيقة دربه التي 

تشاركه همومه وأفراحه.
وفي مي�دان علم النف�س يجد اختصاصي الطب النفس�ي 
الدكتور سعد محمود هادي أن شعور الزوجة باالضطهاد 
وعدم نيلها لحقوقها التي شرعها الله لها، يسبب لها نوعا 
من اإلحب�اط الذي يؤثر وبش�كل كبير على نفس�يتها من 

جهة واستقرار العالقة الزوجية من جهة أخرى.
ويضيف أن إش�عار ال�زوج لزوجته بأن م�ا يقدمه لها من 
حقوق ه�و مكارم يتمنن بها عليها يس�بب له�ا نوعا من 

 ، د ضطه�ا ال ا
عندما  السيما 
يحاربها  ت�راه 
تل�ك  عل�ى 

ف�ي  الحق�وق 
أو  غضب�ة  ح�ال 

زعله منها.
قي�ام  ه�ادي  ويرج�ع 

إل�ى  بع�ض األزواج بذل�ك 
خوفه�م الدفين وقلقهم من أن 

تحاربهم الزوجة في قيادة األسرة، 
أو أن معاملتها بش�كل جيد قد يجعلها 

تتم�رد علي�ه وهو األم�ر الذي يخش�اه 
الكثير من األزواج.

وين�وه هادي  إلى األثر النفس�ي الطيب الذي 
يول�ده قي�ام ال�زوج بحق�وق زوجت�ه كامله 

دون نقص�ان، حيث تصبغ عالقته�م الزوجية 
بالمحب�ة والم�ودة ويجعل رابط المق�دس بينهما 

أقوى.
بدوره�ا تش�ير خبي�رة العالق�ات الزوجي�ة نجوى 

ع�ارف إل�ى أهمي�ة أن يس�بق ال�زواج نض�ج عقلي 
وانفعالي، حتى يتمكن كال الطرفين من إدراك الحقوق 
والواجبات الزوجية.وتضيف أن هذه الحقوق ليس من 

الشرط أن تكون مكتوبة، لكنها مستوعبة ومدركة من 
قب�ل العقل دون الحاجة إل�ى أن يلقنه أحد ذلك، مبينة أن 
عدم إلمام الزوج بحقوق زوجته يؤدي إلى حدوث الكثير 
من المشاكل.وتس�تهجن عارف قي�ام الكثير من األزواج 
بالتمنن على زوجاتهن والتفضل عليهن ببعض الحقوق 
الت�ي يعطيها لزوجت�ه، في حين يلحقه�ا البعض اآلخر 
بنوع من المعايرة فيما بعد، مما يتس�بب بإحداث نوع 
م�ن الغصة في قلب الزوج�ة. وتؤكد ضرورة أن تأخذ 
الزوج�ة حقوقها بالتراض�ي والحب وع�دم اتباعية 
المزاجي�ة ف�ي إعطائها تل�ك الحقوق وع�دم ربطها 
بمصحل�ة، الفت�ة إل�ى أثر ذلك ف�ي تدمي�ر العالقة 

الزوجية وإضعافها.
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أزواج »يمنون« عىل الزوجات بحقوقهن

       المستقبل العراقي/متابعة 

 ه�ل ال�زواج مج�رد مش�روع اس�تثماري ومال�ي؟ وهل 
العالقة بين الزوجين ما هي اال مبالغ مالية يقدمها الزوج 
لزوجت�ه متخلي�ا ع�ن أي مس�ؤوليات أخرى فيم�ا تقوم 
الزوج�ة بال�دور األس�ري الباقي م�ن تربية أبن�اء وإدارة 
البي�ت، متحملة هذه األعباء من منطلق المثل الرائج “ظل 

رجل وال ظل حايط”.
أسر كثيرة يعيش فيها الزوج مجرد “بنك متنقل” ليس إال، 
يعتبر أن مس�ؤوليته تتمحور حول تأمين المال، متناس�يا 
أي�ة أدوار أخ�رى له كونه ش�ريكا وأبا، ما يؤث�ر ذلك على 
العالق�ة الزوجية التي تتس�م بالبرود والجف�اف، وتبقى 

الزوجة متحملة األعباء منفردة.
وي�رى خب�راء أن مصير مثل هذه العالق�ات إما االنفصال 
أو الرض�وخ، إذ ي�ؤدي إهم�ال ال�زوج أو ع�دم اكتراث�ه 
بمسؤولياته األسرية والزوجية وال مباالته إلى ما يسمى 
ب�”التصح�ر العاطف�ي”، حيث تنش�أ عالق�ة زوجية غير 

سوية ولها تبعاتها السلبية على الشريكين واألطفال.
فف�ي عالقة سوس�ن خالد م�ع زوجها، الت�ي مضى على 
زواجهم�ا 13 عام�ا، حالة من الملل والب�رود والالمباالة، 
فزوجه�ا ي�رى أن دوره األساس�ي ه�و تحم�ل االعب�اء 
االقتصادي�ة وتوفير الم�ال لتوفير أي احتياج�ات للمنزل 
واالبناء، لكنه في المقابل ال يتدخل بأي أمر يتعلق بالمنزل 

او رعاية االبناء.
والمش�كلة كما تصفها سوس�ن ه�ي ان زوجها ال يتدخل 
بحض�ور نش�اطات ابنائ�ه او اجتماع�ات المدرس�ة، وال 
يق�وم بفرض هيبت�ه على االبناء ليش�عروا بوجوده حين 
يقترف�ون اي خطأ ما يضاعف مش�كلتها، فهو بين العمل 

واألصدقاء.
العالقة بين سوس�ن وزوجها ليس�ت جيدة، فهي ال تحمل 
أي مش�اعر أس�رية وش�راكة حقيقية رغم ارتباطهم عن 
ح�ب دام س�نوات، فكل ذل�ك “تبخر” وفق قوله�ا، فهو ال 

يعيش أي نشاط اجتماعي مع االسرة.
تقول سوس�ن إنها حاولت محاورته بضرورة مساعدتها 
ف�ي أن يكون له حضور في حياة األبناء وفي إدارة المنزل 
إال أنها ال تنجح، كونه يتذرع بضيق الوقت بس�بب األعمال 
المتزاحم�ة، وكلم�ا واجهت�ه بتقصيره يبادر بت�رداد “أال 

تريدون ماال أعمل لتأمين مستقبل العائلة ماديا”.
وم�ا زاد الطي�ن بلة، وفق قول سوس�ن، أن وق�ت الفراغ 
لزوجها يقضي�ه مع أصدقائه ما يتركها ذلك في حالة من 

الحزن ويدفعها للتفكير في داخلها باالنفصال.
سوس�ن ال تتضايق من انش�غاله الدائم في العمل وتوفير 

النق�ود، ب�ل انزعاجها يتأتى من ال مباالت�ه وعدم اكتراثه 
بالعائل�ة، كما أنه ال يق�در جهودها في إدارة كل ش�ؤون 
األس�رة، لدرجة أنها حين تمرض ال تجد مس�اندة أو دورا 
بل ال تأخذ إجازة من دور يومي يسبب لها “احتراقا” وفق 

قولها.
رواء النعيمي، متزوجة من�ذ عامين ونصف العام، ولديها 
طفلة، تصف عالقتها بزوجه�ا بأنها قائمة على “العرض 
والطل�ب”!، حي�ث يمض�ي وقت�ه بالكامل ف�ي العمل بين 
وظيفته أما المس�اء فيمضيه في مش�روعه الخاص، فال 
يأت�ي للبيت إال في موعد النوم، ما ينعكس على عالقتهما، 

حتى أنه ال يتناول الطعام في المنزل.
يتناس�ى زوج النعيمي حاج�ة زوجته للكلم�ة الطيبة، أو 
المشاركة في المسؤولية، فهي تقوم بكل األعباء المنزلية 
وتحض�ر أغ�راض المن�زل، وترفه ع�ن طفلته�ا وتذهب 

للمناسبات االجتماعية العائلية وحدها.
واألنك�ى م�ن ذل�ك، وف�ق ق�ول النعيم�ي، أن عالقتهم�ا 
الزوجي�ة “غي�ر طبيعية” فه�ي تتزين ل�ه وتحضر اجواء 
رومانس�ية في البيت من موس�يقى وطعام وشموع غير 
أن�ه يأتي البيت وال يلتفت لكل ما تقوم به، وهي في حيرة 
من تصرف زوجه�ا الذي يوفر مص�روف البيت ويعطيها 
حاجته�ا من النقود لكن�ه: وفق قولها يقتله�ا بالمباالته 

وبرود مشاعره.
“ال�زواج لي�س س�ريرا م�ن ال�ورود”، بحس�ب التربويه  
هناءالس�عدون، ووصول العالقة بي�ن الزوجين لهذا الحد 
م�ن اإلهم�ال ليس خطأ ط�رف واحد بل طرفي�ن، ويجدر 
االنتباه لألس�باب التي دفعت بال�زوج للتغير، وكيف بلغت 

األمور هذا الحد.
وتلفت السعدون انه في العالقة الزوجية، بدال من محاولة 
تغيير سلوك احدهم ما يدفعه للعصبية واالحساس بشعور 
التحك�م يجب محاولة التكيف مع الس�لوك لكن ان يرتبط 
بالق�درة على التحمل فمثل هذه العالقات تعاني من خواء 

وبرود عاطفي وهو امر ينعكس سلبا على كال الطرفين.
من جهته يبين االختصاصي النفس�ي والتربوي د.موسى 
مط�ر إلى أن هذه الحاالت تندرج تحت “الطالق العاطفي” 
من جهة وتحت “التصحر العاطفي” ايضا من جهة اخرى 
حيث ان االس�رة تك�ون بدون روح واش�به بمتجر يعيش 

منه االخرون ويلبون احتياجاتهم.
ويلف�ت مط�ر للض�رر النفس�ي ال�ذي يلحق بالش�ريكين 
حتى بالرجل نفس�ه ج�راء التوتر والب�رود بينهما، واالثر 
المنعكس على االطفال ما يولد ضغطا عصبيا نتيجة عدم 

االحساس بالذات والحب.
ويضيف ان كال الطرفين يشعر بحالة من الضياع النفسي 

والصراع الش�ديد وقد يصل الى صدمة عصبية ويقود كال 
الطرفين للبحث عن عالقات ومصادر لمش�اعرهما خارج 

اطار عالقة الزواج والهرب من الواقع بعدة طرق.
ويوض�ح :” ان االث�ر الس�لبي لحالة الالمب�االة من ناحية 
الزوج وتخليه عن مس�ؤولياته يت�رك المرأة في حالة من 

تدن لمفهوم الذات”. 

وينوه :”إلى أن التخلي عن المس�ؤولية بأكملها من جانب 
الرج�ل “ال يع�د ام�را س�لبيا بالنس�بة لنس�اء اخريات”، 
ففي حين تجده بعضهن مش�كلة يتركها مرهقة جس�ديا 
وعاطفي�ا ف�إن اخري�ات يرين�ه مناس�با جدا له�ن، النه 
“يمنحهن س�يادة مطلقة في المنزل وش�عورا باالمساك 
بزمام االمور”، فضال عن االعتقاد بأن “واجب الرجل تولي 
مهام توفي�ر المتطلبات االقتصادي�ة والمادية فيما تقوم 

االم بالنصف الثاني وهو الرعاية والحنان والتأسيس”.
وتلف�ت التربوي�ة هناء الس�عدون  إلى أن النس�اء اللواتي 
يرضي�ن بمثل هذا الواق�ع “يهربن م�ن واقعهن ويخفين 

المه�ن حتى ال يقع�ن ضحية للش�ماتة والنميم�ة وامور 
اخرى ترتبط بواقعهن المعيشي”، مؤكدة انه ما من امرأة 

وعالقة طبيعية ترغب بمثل هذا الوضع”.
وتش�ير إلى أن األس�اس في الزواج منذ البداية أن العالقة 
بين الزوجي�ن اللذين بنيا مصيريهما على حب قد ال يكون 
ناضج�ا، وهذا بالمحصل�ة انعكس عل�ى عالقتيهما ألنها 

“نتيجة تعود احدهما على االخر وليس مش�اعر حب كما 
كانا يظنان”.

وعل�ى كال الزوجين، بحس�ب الس�عدون، معرف�ة مهامه 
وم�ا له وما عليه، وحين يقوم احدهما بتغيير االدوار فإن 
الخل�ل حاص�ل ال محالة وم�ا من طرف يح�ل محل االخر 
ألن االس�اس في الزواج هو تش�ارك وتفاعل ومسؤولية 

مشتركة.
وحي�ن يق�رر احد الطرفي�ن، ، االنفصال فيج�ب اال يؤخذ 
القرار في حالة من الزع�ل والنكد والعصبية، كون القرار 

مرتبطا بجميع أفراد األسرة.

األم�ر يختلف مع فوزيه ج�ودي، المتزوجة منذ 20 عاما، 
فزوجها يعمل طبيبا مقيما في احد المستش�فيات في بلد 
عرب�ي، وهذا تركها مس�ؤولة تماما ع�ن كل ما يتعلق في 
المنزل اما حضوره فهو مرهون بالعطل وحين يتسنى له 
وق�ت للحض�ور وتمضية وقت مع اس�رته المكونة من 3 

ابناء واربع بنات.
وتقر فوزيه ان االمر لم يكن س�هال في البداية فالمشاكل 
كانت وليدة لحظتها لع�دم تأقلمها مع كل هذه المعوقات 
بين زوج غائب وابناء تربيهم وحدها حيث توجب ان تكون 
أما وأبا ف�ي نفس الوقت كي تنش�ئهم بطريقة صحيحة، 
لكن الظروف احيانا بحسبها تلعب دورا كبيرا في الرضوخ 
للواق�ع والتضحي�ة خصوص�ا حين يك�ون ف�ي المقابل 

استقرار مادي يخفف من اعباء التوتر المستقبلية.
د. مطر يلفت إلى أن البرود بين الزوجين وحالة الالمباالة 
ترتب�ط احيان�ا بافتقاد أح�د الطرفي�ن لف�ن التعامل مع 
اآلخر، خصوص�ًا اذا كان من الش�خصيات العدوانية التي 
تف�رض حالة من الخوف من المصارحة، وكذا الش�كاكة، 

والمتذمرة والساخرة.
ال�ى ان ه�ذا “الجف�اف” ل�ه عالق�ة باخت�الف  إضاف�ة 
الزوجي�ن، وس�نهما، وخبراتهم�ا، وعواطفهم�ا،  بيئ�ة 
ومش�اعرهما، وم�دى تفضيلهم�ا العزل�ة واالنطوائي�ة، 
وغياب ال�زوج كثيراً عن البيت، واهمال الزوجة بنفس�ها 
وانوثته�ا، “ناهي�ك ع�ن الرج�ال يختلفون في اس�تقبال 
المعلومات وفي ارس�ال المش�اعر مقارنة بالنساء، وفق 

مطارنة.
وتوض�ح الس�عدون ان الرج�ل عدي�م المس�ؤولية يظهر 
من�ذ اليوم االول لل�زواج، وخيار المرأة يحدد اس�تمرارها 
وقبولها لمثل هذا الوضع، واي قرار تتخذه في االستمرار 
هو مرتبط بمش�اعر االموم�ة وبالظ�روف المحيطة بها 
والمعطيات، ففي العالقة الزوجية ما من صواب وخطأ بل 
معطيات وظروف، واي قرار للزوجين ال يقرره س�واهما 
فيم�ا النصيح�ة هي الوحي�دة التي قد تن�ور لهما الطريق 

ليحددا ما يريدانه حقا.
وعلي�ه ف�إن الب�رود والجفاء وكل م�ا يتبعه ف�ي العالقة 
الزوجي�ة يتطلب، ، م�ن كال الطرفين محاولة لكس�ر هذا 
الجم�ود والتذكر بأن المس�ؤوليات بينهم�ا تتعدى توفير 
المادة واالس�تقرار، فالمش�اعر هي بناء االسرة والمحبة 
ه�ي دفئها، ف�ال يجب ان تصب�ح المرأة “متس�ولة تبحث 

ف�ي  عاطفي�ة  نظ�رة  زوجه�ا ع�ن  عين�ي 
ي  تس�تجد اهتمامه”.و

ازواج يكتفون بدور »البنك املتنقل«..وزوجات يعانني »تصحرًا عاطفيًا«
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اليــونــان: انتهــت املنــاوشــات.. جـاءت معركـة الديـون احلقيقيـة
       فولفجانج مونشاو

اإذا كان من املفرت�ض اأن يكون هذا هو التحّدي للعقيدة القت�سادية الأملانية، فقد باء بالف�سل. الت�سويات التي مت التو�سل اإليها يف بروك�سل لتمديد عملية اإنقاذ اليونان 
مل تُكن ال�سفقة التي كانت ت�سعى اإليها حكومة حزب �سرييزا اجلديدة. لقد كان موقفها التفاو�سي �سعيفًا ل�سببني. قام اأ�سحاب الودائع اليونانيون، يوم اجلمعة، بنقل 
اأك��ر م��ن مليار يورو م��ن الودائع امل�سرفية اإىل اخلارج. والنظام امل�س��ريف كان لينهار يف غ�سون اأيام دون عملية التمديد. واأثينا مل تُك��ن لديها اأية خطة للخروج من 

اليورو. ومل يُكن لديها اأي خيار �سوى عقد �سفقة هيمن فيها الأملان على جميع امل�سائل اجلوهرية.

     إدوارد لوس

س�جون  ف�ي  نفّك�ر  عندم�ا 
المزدحم�ة،  المتح�دة  الوالي�ات 
ال نلج�أ ف�ي الع�ادة إل�ى خب�راء 
االقتص�اد - وبالتأكي�د لي�س إلى 
مس�ؤولي البن�ك المرك�زي. لكن 
المعدل الحاد للحب�س في أمريكا 
يج�ب أن يكون على رأس القائمة 
الت�ي تجعل جانيت ييلي�ن ال تنام 

ليالً.
األس�واق س�تكون في انتظار 
تغيي�ر  أدن�ى  عل�ى  االنقض�اض 
االحتياط�ي  رئيس�ة  قب�ل  م�ن 
الفيدرال�ي ف�ي بيانه�ا الرس�مي 
أم�ام الكونجرس هذا األس�بوع. 
هل يرف�ع البنك المركزي أس�عار 
الفائدة في حزيران )يونيو( أم في 
أيلول )سبتمبر(؟ مفتاح تفكيرها 
يكُم�ن في معدل مش�اركة القوة 
العامل�ة ف�ي الوالي�ات المتحدة. 
إذا تحس�نت، بإم�كان االحتياطي 
الفيدرال�ي إبق�اء أس�عار الفائدة 
عند مع�دل صفر دون الخوف من 
تضخم األجور. لكن إذا بقيت كما 
ه�ي، قد تضط�ر ييلين إل�ى إنهاء 

الحفلة في وقت أقرب بكثير.
كان�ت هن�اك تحلي�الت كثيرة 
الح�اد  االنخف�اض  بخص�وص 
ف�ي مع�دل البطالة ف�ي الواليات 
المتح�دة خ�الل األش�هر القليل�ة 
ف�ي   5.7 اآلن  يبل�غ   � الماضي�ة 
المائة فق�ط. لك�ن إذا كان نفس 
ع�دد األمريكيي�ن الفّعالي�ن ف�ي 
الق�وة العامل�ة اليوم كم�ا كانوا 
في بداية الرك�ود في عام 2007، 
فإن معدل البطالة سيكون 10 في 
المائ�ة تقريب�اً. وانخفض معدل 
مشاركة القوة العاملة - األساس 
لحساب معدل البطالة - إلى 62.8 
في المائة م�ن البالغين اليوم عن 
ذروة بلغ�ت 67.3 ف�ي المائة في 

عام 2000.
بع�ض هذا االنخف�اض نتيجة 
لتغيير التركيبة الس�كانية، بعدما 
ب�دأ جي�ل موالي�د ما بع�د الحرب 
العالمية الثانية بالتقاعد. وبعض 
من هذا يأتي من التوّسع في مزايا 
المتحدة،  الوالي�ات  اإلقع�اد ف�ي 
الذي يدفع لماليي�ن الناس للبقاء 
خ�ارج العم�ل أكثر مم�ا كان في 

السابق.
لك�ن األم�ر الذي يت�م تجاهله 
غالب�اً ه�و دور البطول�ة لنظ�ام 
العدال�ة الجنائي�ة ف�ي الوالي�ات 
المتحدة. يعتقد منتقدو اس�تعداد 
أمري�كا لتحقي�ق أرقام قياس�ية 
في القضاي�ا الجنائية أن ذلك يعد 
آف�ة اجتماعي�ة وجريم�ة بح�ق 
مذهل�ة.  فاألرق�ام  االقتص�اد. 
2.3 ملي�ون نزي�ل ف�ي الس�جون 
األمريكي�ة هو الرق�م األعلى في 
العالم – وهو رقم قريب من أعداد 
الصين وروس�يا  ل�دى  الس�جناء 
مجتمعتي�ن، وأكث�ر عش�ر مرات 
من أولئك الموجودين في سجون 
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة 
معاً. لنعتبرها معسكرات اعتقال 
ديمقراطي�ة. فه�ي تقريباً ضعف 
م�ا كان�ت عليه ف�ي ع�ام 1991. 
وه�ذا يعني أن الوالي�ات المتحدة 
فيه�ا ماليين المدانين الس�ابقين 
أكث�ر مما كان لديها في الس�ابق. 
ويت�م مراقب�ة األغلبي�ة العظمى 

منهم من ِقبل أرباب العمل.
لكن عار الماضي الجنائي يؤثر 
في مجموعة من الناس أكبر بكثير 
من المحكومي�ن بقضايا جنائية، 
الذي�ن يبل�غ عدده�م 13 ملي�ون 
شخص. ونحو واحد من كل ثالثة 
أمريكيي�ن بالغي�ن، أي نح�و 75 
مليون نس�مة، ترد أسماؤهم في 
قاع�دة البيانات الجنائي�ة التابعة 
الفيدرال�ي.  التحقيق�ات  لمكت�ب 

وتفاصي�ل م�ا ُيق�ارب نصف تلك 
األس�ماء غي�ر مكتمل�ة. وحت�ى 
يدخ�ل الش�خص قائم�ة مكت�ب 
التحقيق�ات الفيدرال�ي، ال يحتاج 
أن تتم إدانته ف�ي إحدى المحاكم 
– بل مجرد االعتقال في مناس�بة 

أو أخرى يكفي.
أصح�اب  معظ�م  ويج�ري 
العم�ل عمليات بحث ع�ن خلفية 
المتقدمي�ن للوظائ�ف وتصني�ف 
أولئك الذين لديهم سجالت جنائية. 
ومن بين أولئك الذين يمكن أن يتم 
ش�طب طلباتهم عل�ى الفور، بيل 
جيتس، مؤس�س مايكروسوفت، 
بس�بب عملي�ة اعتق�ال ف�ي عام 
1977 ناتجة عن مخالفة مرورية. 

كذلك س�يتم ش�طب طلب جورج 
كلوني، الذي ت�م اعتقاله في عام 
2012 للتظاه�ر خارج الس�فارة 

السودانية في واشنطن.
اقترب�ت  التس�عينيات،  خ�الل 
الوالي�ات المتح�دة م�ن تحقي�ق 
التوظي�ف الكام�ل. وتزام�ن هذا 
م�ع التحّول إلى عدم المس�امحة 
مطلقاً فيما يتعلق بالنظام. ونحو 
ال  األمريكي�ة  الوالي�ات  نص�ف 
يزال لديها حك�م الحبس التلقائي 
بع�د تطبيق قاع�دة “أمامك ثالث 
فرص، وبعدها ينتهي أمرك”. لكن 
بالنس�بة لمعظم أصح�اب العمل 
مخالف�ة واحدة تكف�ي - وهناك 
فرص�ة جي�دة إذا كان االعتق�ال 

نتيج�ة بالغ غي�ر دقي�ق. وإقناع 
الفيدرالي�ة  التحقيق�ات  مكت�ب 
تعديل�ه،  أو  س�جلك،  بتصحي�ح 
الش�يك  ذل�ك  عملي�اً.  مس�تحيل 
المرتجع الذي كتبته لمالك عقارك 
ف�ي ع�ام 1997 ربم�ا س�يظهر 
باعتب�اره “ُجنح�ة” حت�ى اليوم 
الذي تموت فيه. األسماء تبقى في 
قاعدة بيانات مكت�ب التحقيقات 
لمدة 110 أعوام. من بين الماليين 
المعّرفي�ن م�ن ِقب�ل اإلحصاءات 
العمالي�ة بأنه�م “محبطي�ن”، أو 
الذين توقفوا عن البحث عن عمل 
تماماً، نس�بة عالية منهم وجدت 

أن إحباطهم ارتد عليهم.
ماذا يمكن أن تفعل ييلين حيال 

ذلك؟ ليس الكثير بش�كل مباشر. 
لقد حاولت قبل عام تسليط الضوء 
عل�ى وصمة ع�ار مع�دل البطالة 
طوي�ل األج�ل - ع�زوف أصحاب 
العمل عن تعيين الموظفين الذين 
كانوا خارج الق�وة العاملة لفترة 
طويل�ة. اثن�ان م�ن أولئ�ك الذين 
استش�هدت بهما لديهما سجالت 
جنائي�ة. وق�د ُس�خر منه�ا لعدم 
الكش�ف عن ذل�ك التفصيل - لكن 
مثاليه�ا كانا عن األم�وال. وكان 
بإمكانها أيض�اً المطالبة بأن يتم 
تضمين تلك األسئلة عن السجالت 
الجنائية في دراسة القوة العاملة 
الش�هرية، وف�ي الدراس�ات ع�ن 
العم�ل. وتقوم  مواقف أصح�اب 

الحكومة األمريكية بجمع الكثير 
من التفاصيل عن اأُلس�ر. وينبغي 
له�ا إضاف�ة الس�جالت الجنائية 
عل�ى اس�تبياناتها. وينبغ�ي له�ا 
أيض�اً الثن�اء عل�ى حرك�ة “إلغاء 
المربع” Ban the Box، التي تعمل 
على إقناع أصح�اب العمل بإزالة 
“مرب�ع” األس�ئلة عن الس�جالت 
الطلبات.  الجنائية عن�د تصني�ف 
ويتم الكش�ف ع�ن المعلومة في 
مرحلة الحقة من عملية المقابلة، 
وفي ذلك الوقت تكون الش�ركات 
على األرجح أكثر قدرة على رؤية 
نقاط�ك األخ�رى. لقد ت�م اعتماد 
حرك�ة “إلغ�اء المربع” م�ن ِقبل 
ع�دد قليل من الش�ركات الكبرى، 
منه�ا وال مارت، متج�ر التجزئة 
ال�ذي أعلن األس�بوع الماضي أنه 
س�يرفع أجر س�اعة العمل. كذلك 
ينبغي أن تثن�ي ييلين على قانون 
اإلعف�اء - وه�و مش�روع قانون 
عض�و  بوك�ر،  ك�وري  برعاي�ة 
الديمقراط�ي،  الش�يوخ  مجل�س 
وراند بول، عضو مجلس الشيوخ 
الجمه�وري. وسيس�مح القانون 
لألمريكيي�ن بإزال�ة الجرائم غير 

العنيفة من السجالت.
لن تتوسع أية خطوة من هذه 
الخطوات لتصل إلى س�وق العمل 
األمريكي�ة في الوقت المناس�بن 
بحيث تعمل على تغيير حس�ابات 
االحتياط�ي الفيدرالي. لكنها معا 
من شأنها أن تساعد في تخفيض 
حاج�ز هيكل�ي كبير أم�ام النمو 
األمريكي. وإنه�اء قاعدة الفرص 
الث�الث من ش�أنه أن يح�دث أثرا 
أكث�ر دواما. ومن ش�أنه أيضا أن 
يجع�ل أمري�كا أكثر ع�دال. تتمتع 
ييلين بأكب�ر منصة اقتصادية في 
العال�م ويجدر بها أن تكش�ف عن 
المترتبة على  الخفي�ة  التكالي�ف 

ميل أمريكا لتجريم الناس.

نظام العدالة اجلنائية يعيق النمو األمريكي

ع�الوة عل�ى ذل�ك، الصفقة س�ارية 
المفع�ول لم�دة أربع�ة أش�هر فق�ط - 
لق�د ح�ان الوقت لالس�تعداد م�ن أجل 
المعرك�ة األكثر أهمية: تحديد المس�ار 
طويل األجل للوضع المالي في اليونان. 
بموجب اتفاقيتها القديمة مع الدائنين، 
كان من المفترض أن تشغل أثينا فائض 
ميزاني�ة أول�ي - قبل دف�ع الفوائد على 
ديونه�ا - يبلغ 3 في المائة ه�ذا العام، 
و4.5 ف�ي المائ�ة ع�ام 2016. االتح�اد 
األوروبي يريد أن تقلص اليونان ديونها 
البالغ�ة حالياً 175 في المائة من الناتج 
المحل�ي اإلجمالي، إل�ى 110 في المائة 

بحلول عام 2022.
أن  يخبرن�ا  االقتص�ادي  التاري�خ 
التعديالت التي بهذا الحجم ال تنجح ألن 
الناخبين ال يدعمونها. واحد من مطالب 
حزب س�يريزا الرئيسية قبل االنتخابات 
كان عق�د مؤتم�ر للديون تتف�ق خالله 
اليونان ودائنوها على “عملية تخفيض 
ديون” رسمية - تقليص القيمة االسمية 
للديون الُمس�تحقة - للسماح للبالد بأن 
تبقى في منطقة اليورو. وكلما انخفض 
الفائ�ض  انخف�ض  الدي�ون،  مس�توى 
األولي المطلوب لتحقيق أي هدف ديون 

معين.
بالنسبة للدائنين هذا الطلب كان من 
اس�تراتيجيتهم  الُمطلق�ة.  المحّرم�ات 
المفضلة هي تمديد القروض، وتخفيض 
أس�عار الفائدة على القروض اليونانية، 
والتظاهر بأن الب�الد ال تزال قادرة على 
الس�داد. عندها ُيصبح السؤال كالتالي: 
م�ا هو الم�دى ال�ذي يمك�ن أن تقطعه 
في ه�ذا االتجاه لجع�ل الفائض األولي 

المطلوب أكثر احتماالً؟
يرغب اليونانيون في تش�غيل فائض 
أول�ي يبل�غ 1.5 ف�ي المائة م�ن الناتج 
المحلي اإلجمال�ي من اآلن - األمر الذي 
يبدو معق�والً، نظراً لحال�ة اقتصادهم. 
دعون�ا نقول إنه�م قبلوا بنس�بة 2 في 
المائة. واآلن فّكروا في الفائض األولي 
باعتب�اره األم�وال الت�ي تملكه�ا البالد 
لخدم�ة الديون وس�دادها. ف�ي الوقت 
الحاضر اليون�ان ال تدفع أي فوائد على 
اإلط�الق عل�ى قروضه�ا م�ن الدائنين 
األوروبيي�ن � لي�س م�ن المفترض أن 
يب�دأ هذا حتى عام 2023. والس�بب في 
مطالبة الدائنين اليونان بتحقيق فائض 
أولي كبير هو إفس�اح المج�ال لدفعات 
الفائ�دة الت�ي س�تبدأ ف�ي ذل�ك الحين. 
بالتالي، مستوى الديون يرتبط ارتباطاً 

وثيق�اً بالفوائض التي تحت�اج اليونان 
إل�ى تحقيقه�ا. فه�ي ليس�ت متغيرات 
مس�تقلة يمكنك تعديلها حسب الطلب. 
لقد أخبرني أحد المسؤولين األلمان أنه 
لتبرير أي تخفيض ف�ي الفائض األولي 
بالقدر الكبير الذي تريده أثينا، قد تحتاج 
أيضاً إلى عملي�ة تخفيض للديون. وبما 
أن األلم�ان يعارض�ون عملية تخفيض 
الدي�ون، س�يعارضون كذل�ك تخفيض 
الفائ�ض األول�ي. لذل�ك هن�اك معركة 
كبي�رة مقبلة بس�بب ه�ذا - أكبر بكثير 
من أي شيء شهدناه األسبوع الماضي.

األم�ر ال�ذي عل�ى المح�ك بالنس�بة 
لليون�ان اآلن ه�و قدرته�ا الفعلية على 
النج�اة اقتصادي�اً. وه�ذا ق�د يتطل�ب 

الخروج من الحلقة الُمفرغة بين الديون 
واالنكماش التي كانت عالقة فيها خالل 
األعوام الخمس�ة الماضية. أحد الحلول 
المتطرفة لمش�كلة الديون واالنكماش 
ستكون خروج اليونان من اليورو. هذا 
من شأنه أن يكون ُمكلفاً جداً في البداية، 
لكن�ه سيس�مح لليون�ان بالعج�ز ع�ن 
الس�داد لدائنيها الرس�ميين، وتخفيض 
قيمة عملته�ا، وتش�غيل فوائض أولية 

أقل بكثير من تلك المطلوبة اآلن.
هناك حل أق�ل خطورة، وأقل تكلفة، 
ق�د يكون إع�ادة هيكل�ة الدي�ون داخل 
منطقة اليورو؛ لي�س تخفيضاً صريحاً 
للديون لكن ش�يئاً من هذا القبيل. كذلك 
ما ُيعادل مبادلة الديون مقابل األس�هم 

س�يادياً قد يك�ون أحد الخي�ارات. وفي 
حي�ن ال يمكنك امتالك أس�هم في إحدى 
بإمكان�ك مث�ال، رب�ط س�عر  البل�دان، 
الفائدة على السندات السيادية مباشرة 
بالناتج المحلي اإلجمالي. لكن السندات 
المرتبط�ة بالنات�ج المحل�ي اإلجمال�ي 
ليست س�حرية، وال سيما ألنها ستمنح 
حاف�زاً للبل�دان لتخفيض أرق�ام الناتج 

المحلي اإلجمالي الفعلية.
هن�اك خيار آخ�ر قد يك�ون االلتزام 
بالس�ندات الت�ي تملك بع�ض خصائص 
الم�ال - عمل�ة موازي�ة. وه�ذه يمك�ن 
اس�تخدامها وس�يلة للصرف، لكن ليس 
كم�ا  للحس�اب.  كوح�دة  بالض�رورة 

سيبقى التعبير عن قيمتها باليورو.

كذلك هناك مج�ال للحلول المبتكرة. 
الخيارات ليس�ت ثنائية كم�ا هو الحال 
بالنس�بة للتقش�ف الذي فرضته ألمانيا 
مقاب�ل خ�روج اليون�ان م�ن الي�ورو. 
وتوجد أيضا خيارات متوسطة متفوقة 
بالنس�بة لالثني�ن. الخي�ار األذكى ربما 
يك�ون الجمع بي�ن عدد م�ن األدوات - 
تخفي�ض الديون، والس�ندات المرتبطة 
وتمدي�د  اإلجمال�ي،  المحل�ي  بالنات�ج 
تواريخ االس�تحقاق، وتخفيض أسعار 
الفائ�دة - واألم�ل أن التأثي�ر الش�امل 
سيكون كافياً للسماح لليونان بتشغيل 

فوائض أولية أقل بشكل دائم.
ف�ي  مناقش�ته  س�تتم  م�ا  ه�ذا 
المفاوض�ات المقبل�ة. وحت�ى تزده�ر 

اليون�ان ف�ي منطق�ة الي�ورو، يتطلب 
ذل�ك تح�ّوالً ف�ي التفكي�ر بي�ن دائنيها 
يتج�اوز درجة المرونة الهامش�ية التي 
كان�وا عل�ى اس�تعداد للموافق�ة عليها 
األس�بوع الماض�ي. لق�د كان أفالطون 
هو م�ن ذكر في محاورت�ه “القوانين” 
أن رج�ل الدول�ة من المرجح أن يفش�ل 
إذا كان يقوم بتشريع القوانين من أجل 
الس�الم فقط. رئيس الوزراء أليكسيس 
تسيبراس ووزير ماليته ينبغي أن يتبعا 
ه�ذه النصيح�ة. فهما س�يحتاجان إلى 
خطة احتياطية ُمعّدة بالكامل لإلش�ارة 
إلى ش�ركائهما أن اليون�ان عازمة على 
تحقي�ق االس�تدامة - داخ�ل أو خ�ارج 

منطقة اليورو - مهما تطلب األمر.
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اللجنة االوملبية تتعهد بدعم املنتخبات الوطنية لكرة القدم
وع�د رئيس اللجن�ة االوملبية الوطني�ة العراقية 
رع�د حمودي بمواصلة الدعم واالس�ناد وتذليل 
جمي�ع الصعاب التي تقف ام�ام تطلعت اتحاد 
املنتخب�ات  تحض�ر  يف  املرك�زي  الق�دم  ك�رة 
الوطنية لجميع االستحقاقات الخارجية املقبلة 
اهمها منافس�ات كاس العالم ، جاء ذلك خالل 
استقباله رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود 

ونائبه عيل جبار يف مقر اللجنة االوملبية .
وقال حمودي ان الواج�ب يحتم علينا ان نكون 
ساندين وداعمني لعملكم الذي نتطلع من خالله 

ان نش�اهد منتخب�ات كروية متمي�زة  مهاريا 
وبدني�ا تحظى بحب الش�ارع الري�ايض التواق 
لرؤية تألق الكرة العراقية اثناء االس�تحقاقات 
الرس�مية متمن�ني لالتحاد التوفي�ق يف عمله ملا 

فيه تألق الكرة العراقية .
م�ن جهته ثم�ن رئي�س االتحاد املرك�زي لكرة 
الق�دم ونائب�ه دعم ورعاي�ة املكت�ب التنفيذي 
للجنة االوملبية وعىل رأس�ها السيد رعد حمودي 
.حيث قدم رئيس االتحاد جملة من االمور التي 
تهم واق�ع الكرة العراقية ومنه�ا مباريات يوم  
الفيفا الت�ي تحتاج اىل دعم م�ايل كبر نامل ان 

يكون حارضا.

المستقبل العراقي / بغداد

يعيش اإلس�باني خوان ماتا العب وس�ط مانشس�ر 
يونايت�د اإلنجلي�زي أوق�ات صعبة للغاية هذا املوس�م 
لراجع مش�اركته تحت قي�ادة املدرب الهولن�دي لويس فان جال 
املدير الفني للش�ياطني الحمر.وأشارت صحيفة "دييل ميل" إىل 
أن فان جال يفضل يف الفرة األخرة االعتماد عىل الثنائي آشيل 
يونج وأنتونيو فالنس�يا بدالً من خ�وان ماتا، رغم أن الالعب 
اإلس�باني أنهى املوسم املايض بشكل جيد، وسجل 6 أهداف 
يف آخ�ر 6 مباريات بال�دوري، علماً بأن�ه انضم إىل صفوف 
"املاني�و" يف يناير املايض قادماً من تش�يليس مقابل 37.1 

مليون جنيه إس�رليني.وذكرت الصحيفة أن ذكريات األيام 
الس�وداء األخرة ملاتا مع تشيليس تحت قيادة جوزيه مورينيو 

باتت تطارد الالعب مع لويس فان جال الذي يعد أس�تاذاً للسبيش�يال وان.
ولفتت إىل أن خوان ماتا يجد صعوبة كبرة يف استعادة بريقه يف أول موسمني 
له مع تشيليس، والذي وصل فيهما لقمة مستوياته مع فياس بواس وروبرتو دي ماتيو 
ورافائي�ل بينتيز، حيث فاز بدوري األبط�ال والدوري األوروبي وكأس االتحاد اإلنجليزي، 

وصنع 3 أهداف يف املباريات النهائية للبطوالت الثالثة.

كش�ف االتحاد العراقي لكرة القدم عن نيته اناط�ة املهمة التدريبية للمنتخب 
الوطني بواحد من االس�ماء التدريبية املحلية يف حال عدم التوصل اىل اتفاق مع 
املدرب رايض شنيشل,مستبعداً يف الوقت ذاته مفاتحة اي مدرب اجنبي يف الوقت 
الراهن.وقال عضو اتحاد الكرة كامل زغر: ان"نية اتحاد الكرة تتجه لتس�مية 
اح�د املدرب�ني املحليني لقي�ادة املنتخب الوطن�ي لتحضر اس�ود الرافدين 
استعداداً للدخول يف تصفيات كأس العالم روسيا 2018 اذا ما لم يتم 

ثني رايض شنيشل عن قرار استمراره مع نادي قطر القطري".
واوضح ان"جميع اعضاء مجلس ادارة االتحاد استبعدت فكرة 
االس�تعانة بخدمات احد االس�ماء التدريبية االجنبية السباب 
كثرة تقف يف مقدمتها املشاكل العديدة التي طفت اىل السطح 
طوال تواجد املدربني االجان�ب يف قيادة املنتخب الوطني خالل 
الفرة السابقة".وختم قوله: قياساً بالوقت املتبقي عىل انطالق 
اوىل مبارياتن�ا يف التصفيات االس�يوية س�يكون للم�درب املحيل 
الرؤية االوس�ع بحكم تواج�ده بالقرب من اغل�ب مباريات الدوري 

املحيل املمول االسايس الختيار تشكيل املنتخب الوطني".

إنتكاسة جديدة لفريمايلني

شبح األيام السوداء يطارد ماتا 
مدرب حميل سيقود املنتخب الوطني مع أستاذ مورينيو

يف حال عدم االتفاق مع شنيشل

منري: التعديالت يف تشكيلة الزوراء أتت بثامرها 

بغداد../البغدادية نيوز/.. كشف العب نادي الزوراء قيص منر 
ب�أن فريقه هذا املوس�م قادر عىل املنافس�ة عىل لق�ب الدوري 
املمتاز بالرغم من البداية الغر مشجعة من خالل الهفوات التي 
ارتكبها الفريق يف بعض مباريات الدوري املمتاز,مؤكداً يف الوقت 
ذاته إىل إن التعديالت التي أجريت خالل توقف عجلة املسابقة يف 
الفرة التي تزامنت مع مش�اركة املنتخب الوطني يف كأس أسيا 
أتت بثمارها بعد تحقيق الفريق سلسلة متتالية من االنتصارات 

األمر الذي منح الفريق دافعاً معنوياً كبراً.
وق�ال الع�ب فري�ق ال�زوراء ق�يص من�ر: ان"فري�ق بحج�م 
وجماهرية فريق الزوراء يبقى مرش�حاً فوق العادة للمنافسة 
ع�ىل لقب الدوري املمت�از تحت إي ظرف األم�ر الذي يجعل من 

الفريق هذا املوس�م ويف ظل االستقرار الفني واإلداري قادر عىل 
تحقيق اللقب رغم املنافس�ة الرشسة من قبل العديد من الفرق 

األخرى".
وأوض�ح إن"الجهاز الفن�ي لفريق الزوراء اس�تثمر فرة توقف 

املس�ابقة لتزامن مبارياتها مع االس�تحقاق الوطني 
املتمثل بمش�اركة املنتخب يف البطولة األس�يوية 

من خ�الل إج�راء العدي�د من التغ�رات عىل 
التش�كيل األبي�ض واالس�تعانة بخدم�ات 

بعض الالعبني األمر الذي أعطى نتائجه 
رسيع�ًا من خ�الل النتائ�ج االيجابية 

الت�ي حصده�ا الفري�ق والت�ي كان 
أخره�ا الف�وز ع�ىل نف�ط الجنوب 

برباعية".

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة أن مداف�ع 
برش�لونة توماس فرمايلني عانى من 

مرحل�ة  يف  إنتكاس�ة 
والت�ي  ش�فائه 

كان�ت تس�ر 
الطري�ق  يف 
لصحي�ح  ا
اآلن،  حت�ى 
ص�ة  خا

املداف�ع  أن 

البلجيك�ي ب�دأ قب�ل أي�ام الج�ري مع 
أخصائي العالج الطبيعي تش�ايف لينده 

ولكنه أجرب عىل التوقف.
ووفقاً لصحيفة "مون�دو ديبورتيفو" 
ف�إن فرمايلني توقف بس�بب معاناته 
م�ن آالم يف العض�الت وتقريب�ًا منذ 
خمس�ة أيام أوقف مرحلة تأهيله.

وقد وصل مدافع أرسنال السابق إىل 
برشلونة يف شهر أغسطس املايض 
وه�و يعاني م�ن إصاب�ة يف أوتار 
الركبة يف س�اقه اليمن�ى، وحاول 
البلجيكي التعايف من هذه اإلصابة 
بإتباعه لعالج مح�دد ولكنه عانى 
من إنتكاسة يف نوفمرب املايض ليقرر 
إج�راء عملي�ة جراحية.وأج�رى 
فرمايل�ني عملي�ة جراحي�ة يف 

امل�ايض  ديس�مرب   2
عي�ادة  يف  وتحدي�داً 
للدكت�ور  فنلندي�ة 
اوراف�ا،  س�اكاري 
متخص�ص  وه�و 
م�ن  الن�وع  ه�ذا  يف 
وتش�ر  . ت با الصا ا
الصحيف�ة الكتالونية 

ب�دأ  فرمايل�ني  أن 
أرض  ع�ىل  بالج�ري 

امللعب يف منتصف الشهر 
الجاري ولكنه اآلن إضطر 

للتوقف، وكان من املتوقع أن يعود 
الكتالوني  للفريق  البلجيكي  املدافع 

قبل نهاية املوس�م الحايل ليكون متاحاً 
للمدرب لويس إنريكي.

آرسنال جيهز رقاًم قياسيًا لضم بوجبا

دخل نادي آرسنال اإلنجليزي دائرة الفرق 
التي تنافس عىل التعاقد مع الفرنيس بول 
بوجبا العب وسط يوفنتوس اإليطايل خالل 
ف�رة االنتقاالت الصيفي�ة عقب نهاية 

املوسم الجاري.
"دي�يل  صحيف�ة  وأش�ارت 

إكس�ربيس" إىل أن إدارة الجانرز عىل اس�تعداد 
االنتق�االت  س�وق  يف  القي�ايس  الرق�م  لك�ر 
جني�ه  ملي�ون   80 بتخصي�ص  الربيطاني�ة 
إسرليني إلتمام صفقة بوجبا، بعدما تعثرت يف 
املفاوضات مع مورجان شنايدرلني العب وسط 
س�اوثامبتون الذي يفضل االنتق�ال إىل صفوف 

برشلونة اإلسباني.
وذكرت الصحيفة أن مهمة املدفعجية س�تكون 

صعبة للغاي�ة يف إتمام صفقة الالعب الفرنيس، 
حيث يتناف�س عليه أندية كبرة مثل تش�يليس 
ومانشس�ر س�يتي وجاره مانشس�ر يونايتد 

إلقناع إدارة "السيدة العجوز" ببيعه.
ويبحث نادي آرس�نال عن صفق�ة لتدعيم خط 
الوس�ط، خاص�ة أن مس�رة اإلس�باني ميكيل 
آرتيتا قائد الفريق أوش�كت ع�ىل النهاية داخل 

جدران النادي اللندني.

جالياين: إنزاجي يف أمان بحالة واحدة

السبت افتتاح اجلولة الرابعة لدوري الكرة ولقاء الزوراء مع الكرخ االبرز

أكد أدريانو جالياني املدير العام لنادي ميالن اإليطايل عىل أن 
مستقبل فيليبو إنزاجي املدير الفني للفريق يف أمان خالل 
الف�رة املقبلة.أدريان�و جالياني تحدث لوس�ائل اإلعالم 
قائ�اًل: "إنزاجي لي�س يف خطر، عقب تل�ك االنتصارات، 
وعىل أي حال ذلك يس�اعد موقفه الحايل."وأضاف: "هل 

يمكن�ه الرحيل؟ إنزاجي لديه عقد للموس�م املقب�ل، وال يوجد 
أحد يفك�ر يف تغي�ر املدرب."وأنهى حديثه قائ�اًل: "وكما قلنا 
س�ابقاً، كل يشء يعتمد عىل النتائج، لو تحققت فلن يحدث أي 
يشء تج�اه املدرب."يذكر أن نادي ميالن يحتل املركز التاس�ع 
برصي�د 33 نقط�ة، عقب الف�وز عىل نظره تش�يزينا بنتيجة 
2-0، وس�يالقي نادي كييفو فرونا يوم الس�بت املقبل، ضمن 

منافسات بطولة الدوري اإليطايل لكرة القدم.

أعلنت "لجنة املس�ابقات" التحاد الك�رة عن موعد إقامة 
الجول�ة الرابع�ة م�ن دوري الك�رة املمت�از وال�ذي 
سينطلق الس�بت املقبل بلقاء "الزوراء والكرخ" 
عىل ملعب الش�عب الدويل.وق�ال امني رس لجنة 
املس�ابقات فهم�ي العام�ري ل���"مع�رض 
الك�رة العراقي�ة املصور" ان فريق�ا الزوراء 
والكرخ س�يفتتحان مباريات الدور الرابع 
من دوري الكرة عىل ملعب الشعب الدويل 
، يف حني سيضيف ملعب املصايف مباراة 

أهل الدار مع نفط الوسط ، يف حني سيشهد يوم "األحد" إقامة 4 
مباريات عندما يس�تقبل "الطلبة النفط" عىل ملعب الشعب 
ال�دويل وبغ�داد مع دهوك عىل ملعب االول بينما يس�تضيف 
"املين�اء نفط ميس�ان" يف حني يالقي "الرشط�ة النجف".

واض�اف العامري ان يوم االثنني سيش�هد إقامة 3 مباريات 
تبدأ بلقاء الكهرباء مع كربالء والقوة الجوية مع زاخو بينما 

يستضيف "اربيل نفط الجنوب" مضيفا، اىل إمكانية 
تاخر مبارات�ي زاخو مع الجوية وكربالء 

مع الكهرباء بس�بب إقامة لقاء زاخو 
وكرب�الء لحس�اب الجول�ة الثالث�ة 

الخميس املقبل حني الرضورة.
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امليزان

غالكيس اس 6 قريبًا

اعتقال رجل بسبب قصة شعره
مدين�ة  م�ن  رج�ل  واج�ه 
 « والي�ة  يف  »س�تامفورد« 
كونيتيك�ت« األمريكي�ة، تهًم�ا 
جنائي�ة بس�بب ع�دم رضائ�ه 
عن »قصة« ش�عره التي أثارت 
غضبه، وال س�يما بعدما غرّمته 
ذك�رت  وحس�بما  دوالًرا.   50
صحيف�ة »sfgate« األمريكي�ة، 
قال رقيب رشطة »س�تامفورد« 
إن »آالن بيك�ر« البالغ من العمر 
غضًب�ا  غض�ب  ق�د  عاًم�ا،   47

ش�ديًدا لع�دم رضاه ع�ن قصة 
شعره، إذ ركل حائط الصالون، 
م�ع  بعدائي�ة  يت�رف  وب�دأ 
موظف�ي املح�ل والزبائ�ن، كما 
ألق�ى ببع�ض األدوات يف األرض 
ثم رح�ل، وقال�ت الرشط�ة إنه 
عاد الحًقا طالًبا إصالح ش�عره 
لكن الصال�ون رفض. وقد ألقت 
الرشطة القب�ض عىل »بيكر« يف 
منزله الحًقا، بته�م العتداء عىل 

العاملني بالصالون.

؟؟هل تعلم
هل تعل�م أّن 100 مليار خلّي�ة يتكّون منها 
املخ البرشي؛ حيث تسيطر هذه الخاليا عىل 
األعصاب والعضالت وأجهزة الجسم األخرى 

.
هل تعلم أّن بيضة الّنعامة من أكرب البيض يف 
العالم، وتزن ما يقارب 2 كيلو غرام , ويبلغ 
س�مك قرشة الّنعامة ما يقارب 1.5 ميلمرت؛ 
بحيث يستطيع شخص وزنه 126.98 كيلو 

غرام أن يقف عىل البيضة دون أن تتكس
هل تعل�م أّن الّنحل�ة ترف�رف بجناحيها ما 

يقارب 350 مرّة يف كّل ثانية.
هل تعلم أّن الزواحف لها6000نوع يف العالم، 
والعناكب لها 73 ألف نوع يف العالم، و القمل 
له مايقارب 3 آالف نوع، والثدّيات لها 4600 
نوع عىل مستوى العالم والطيور لها 9 آالف 

نوع.
هل تعلم أّن فم اإلنس�ان يفرز حوايل لرت من 

الّلعابيومّياً.

قام�ت »سامس�ونغ« بن�رش ص�ورة 
 »Unpacked« �أخرى تتعلق بحدث ال
املرتق�ب وال�ذي ستكش�ف في�ه ع�ن 
هاتفها الراقي املقبل ال�«غالكيس إس 

.»6
وتحم�ل الص�ورة إط�ار هات�ف ذكي 
ق�د يع�ود لل�«غالك�يس إس 6« والتي 
تكش�ف عن بع�ض التفاصي�ل املهمة 

واملتعلقة بتصميم الهاتف الجديد.
فعند التدقيق عىل إطار الهاتف و الذي 
يعد الج�زء الوحيد الذي كش�فت عنه 

»سامس�ونغ«، فاإلطار يبدو مقوس�اً 
بالكامل حت�ى يتصل بالجهة الخلفية 
من الهاتف، و لي�س كالصور املسبة 
الس�ابقة والتي كانت تب�ني أن اإلطار 
الجانبي للهاتف سيكون مسطحاً من 

املنتصف.
هات�ف  ب�أن  كذل�ك  تؤك�د  الص�ورة 
جس�م  م�ع  س�يأتي  »سامس�ونغ« 
مصنوع بالكامل من األملنيوم، وهو ما 
قيل منذ بداية ظهور التقارير املتعلقة 

بال�«إس 6«.

الي�وم وال يشء يم�ي كم�ا  وضع�ك س�يئ 
تري�د كاالم�س فالي�وم ال يختلف كث�را لكن 
بالعك�س فاالم�ور قد تزداد س�وءا وخاصة يف 
فرتة الظهرة التي تش�هد اس�وأ فرتة لغضبك 
وعصبيت�ك، س�تتخذ ق�رارات مفاجئ�ة ول�ن 

تحتمل اي كلمة توجه لك.

يوم ب�ه كثر من االم�ور املتضاربة، فس�اعة 
تكون يف احس�ن حال ويف س�اعة اخرِى تكون 
يف اس�وأ حاالتك، لكني اقول ل�ك ان عليك عدم 
توق�ع اي ش�يئ وخاص�ة يف الصب�اح . اما يف 
الظه�رة فقد تتدخ�ل يف امور ال دخ�ل لك بها 

مما يجعلك تكون يف وضع محرج.

لن ترتك احدا من رشك ، فأنت تصطدم مع اي شخص 
يق�ف امامك وكالمك يخرج كاملدفع من فمك وخاصة 
يف ف�رتة الصباح والظه�رة فهي االصع�ب خالل هذا 
النهار ، حافظ عىل هدوئك وال داعي للتهور يف اي عمل 
تقوم به. يف فرتة املساء عليك باالعتنتاء اكثر بصحتك 

و خاصة اذا كنت من مواليد 1 اىل 11 حزيران .

لك طلّة مميزة هذا اليوم والكل يحلف بحياتك، فأنت 
تواجه االمور بكل شجاعة وال تهرب من اي مشكلة، 
ي�وم جيد لتصفي�ة االمور واص�دار الق�رارات فكل 
هذه االمور س�وف تك�ون لصالحك وتدعمك، حاول 
ان تك�ون اكث�ر تفاهما م�ع من تح�ب وان تعطيه 

اهتمامك وال تجعل العمل يسقك منه يف املساء

ما زلت مركزا ع�ىل اعمالك فانها تحتل املرتبة االوىل 
يف اهتماماتك، تنجز اعماال كثرا وضغط العمل يصل 
اىل اعىل مستوى له يف فرتة الظهرة وما بعدها، احذر 
ان ينسيك عملك يف فرتة املساء امورا اخرى كالعائلة 
تصيبك بعض الكآبة يف املس�اء للهدوء الذي يسيطر 

عىل االجواء املحيطة بك فال يوجد شيئ لتفعله .

الصحة هي اهم ما تهتم به هذا اليوم فال داعي 
الهماله�ا وخاص�ة ان�ك تتع�رض لضغوط يف 
العمل اكان عىل املس�توى الجسدي او النفيس، 
الظهرة واملس�اء ه�ي اكثر فرتات ه�ذا اليوم 
ضغط�ا فحاول ان تالزم البيت يف هذه االوقات 

الن اي عمل قد تقوم به لن يكون بصالحك.

عليك بحل مشكالتك العاطفية ، فان االوضاع تذهب 
اىل طريق مسدود وغر مشجع عليك بتمالك اعصابك 
وات�رك العناد جانبا . اما يف الصب�اح فعليك االنتباه 
والرتكيز عىل عملك النه عمل مهم س�وف يسند اليك 
لتقوم به و هو مهم ملس�رتك العملية وباالخص اذا 

كن�ت م�ن موالي�د 3 اىل 9 ترشي�ن االول .

علي�ك باس�تغالل ه�ذا الي�وم كام�ال ويف كل 
املج�االت الن الحظ يق�ف اىل جانب�ك واالمور 
تس�ر اىل مصلحتك، الفلك يدعمك كيوم امس، 
لكن عليك بان ال ترتك عصبيتك تغر لك مزاجك 
الرائع يف املس�اء لس�وء تفاهم قد ينشب بينك 

وبني احد افراد عائلتك.

الكث�ر من االحداث والتغي�رات تنتظرك ومنذ 
الصب�اح تتلق�ى خ�ربا يغ�ر كاف�ة برامج�ك 
ومواعي�دك لهذا الي�وم، كن هادئ�ا وفكر مليا 
قب�ل االقدام عىل اي قرار يف فرتة الظهرة فأي 
خط�أ قد يكلف�ك غاليا، ال انصح�ك برؤية من 

تحب يف املساء ملزاجك املتقلب.

تمهل قليال اليوم وخاصة يف فرتة الصباح التي 
تع�د اكثر اوقات اليوم صخبا ، كثر من االمور 
س�وف تحدث مم�ا تجعلك ال تع�رف ما نفعل 
لك�ن باملحصل�ة الح�ظ يدعم�ك يف العمل ، قد 
يحصل نقاش بينك و بيم مديرك يف العمل عند 

الظهرة لكن النهاية تصب بصالحك.

تطغى االمور املالية عىل تفكرك وحساباتك، فأنت 
تقيم وضعك املادي لكثرة املصاريف التي تعرضت 
له�ا يف االيام املاضي�ة. اما بالنس�بة لالعمال فهي 
هادئة جدا و قد تضغط االعمال لديك ببعض الظهر 
. العاطفة ممتازة هذا املس�اء عليك باستغالل هذا 

الوضع لتقوية عالقتك مع من تحب

ي�وم آخر من النجاح يا مولود الحوت، فأمورك 
تس�ر من جي�د اى احس�ن ومزاج�ك اليوم يف 
احس�ن حال�ة وخاص�ة ان االمور تس�ر كما 
ترغ�ب وخاصة يف مجال العم�ل واملال، يف فرتة 
ما بع�د الظهر يحصل تناق�ش بينك وبني احد 

زمالئك يف العمل لكن انت تكون املنتر.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

احذروا جفاف العيون
جفاف العين�ني هي ظاهرة منت�رشة تتمثل يف 
عدم تك�ّون أو افراز الدموع بكمي�ة كافية، او 
عندما تكون تركيبة الدموع غر سليمة او أنها 
)الدم�وع( تتبّخر أو تت�الىش بسعة، فال تقوم 
بوظائفها كما يجب.ويشعر املصابون بجفاف 
العين�ني »بالحرقة« والحّكة، أو كأن يف عيونهم 
رمال ً أو حبيبات، ويشعرون كذلك بالحساسية 
للض�وء، ويتخيلون ان عيونهم تدمع، وتتفاوت 
وتختل�ف قدرته�م ع�ىل الرؤية الس�ليمة، كما 
يشعرون باإلرهاق والتعب، وبالرغبة يف اغماض 
العين�ني. وتق�ول الدكت�ورة »فان�ي س�يغف«، 
مدي�رة خدم�ات قرني�ة الع�ني يف مستش�فى 
»مئ�ر« بكفار س�ابا، ان جف�اف العينني ليس 
مزعج�ا ً فق�ط، ب�ل ان�ه احيان�ا ً يلح�ق األذى 

والرضر بالق�درة عىل الرؤية الس�ليمة )جودة 
البر( وبصحة وس�المة العين�ني وطبقتهما 
)س�طحهما( الخارجية. وفيما ي�ي حملة من 
النصائ�ح واإلرش�ادات الت�ي تقدمه�ا د.فاني 
س�يغف، للتخفي�ف والتس�هيل ع�ىل املصابني 
بجف�اف العين�ني:• ان الع�الج االكثر انتش�ارا ً 
ونجاعة للجفاف هو التنقيط املوضعي للقطرة 
)الس�ائلة أو اللزج�ة( ألنه�ا تبع�ث الرطوب�ة 
يف العين�ني.• يمك�ن اس�تعمال أدوي�ة مضادة 
لاللتهاب تتمث�ل يف قطرات »س�رتويد« )لفرتة 
قص�رة وبإرشاف مبارش ومس�تمر من طبيب 
العيون(. كم�ا يمكن اس�تعمال القطرات التي 
تزي�د االفراز الذاتي للدموع، عن طريق تخفيف 

االلتهابات بالغدد )الغدد التي تفرز الدموع(.

خطوات لبطن مشدودة
الحص�ول ع�ىل بط�ن مش�دود دون 
ترهالت، حلم يحت�اج تحقيقه للربط 
ب�ني الرياضة والتغذي�ة الصحية كما 
يحتاج لقدر كبر من الصرب والتخلص 
من بعض العادات الغذائية. ويس�اعد 
يف  التالي�ة  الع�رش  الخط�وات  اتب�اع 

تحفيز حرق دهون البطن.
التخلص م�ن الكرش وترهالت البطن 
يحتاج لتقوية عض�الت تلك املنطقة. 
وه�و أم�ر يج�ب أن يك�ون مصحوبا 

بأسلوب تغذية صحي.
العم�ل ع�ىل املح�اور الع�رش التالي�ة 
يس�اعد يف التخلص من دهون البطن 

وشد عضالتها: 

1- تمارين البطن: قلة الحركة تصيب 
عض�الت البطن بالرته�ل وبالتايل يبدأ 
ظه�ور الكرش تدريجي�ا، لذا فإن أوىل 
خط�وات الحصول عىل بطن مش�دود 
تتمثل يف تمارين البطن التي تساعد يف 

شد عضالت تلك املنطقة. 
2- املثاب�رة: تمرين�ات البطن ليس�ت 
باألمر الس�هل لك�ن نجاحه�ا يعتمد 
ع�ىل التك�رار. وينصح الخ�رباء بأداء 
كل تمرين ملدة 12 مرة ثم االس�رتاحة 
لفرتة قصرة واالنتقال للتمرين التايل، 
وفق�ا للنصائ�ح الت�ي قدمه�ا موقع 
»غوفيمينني« األملاني. ويفضل القيام 

بثالثة إىل أربعة تمرينات متتالية. 

مّس�اج  عم�ل  يس�اعد  التدلي�ك:   -3
)تدلي�ك( ملنطق�ة البط�ن يف تحفي�ز 
ض�خ ال�دم والتخلص م�ن الدهون يف 
تلك املنطقة. ويمكن وضع القليل من 
الزي�ت عىل البطن ثم تحريكه بش�كل 

دائري مع اتجاه عقارب الساعة. 
متنوع�ة:  رياض�ات  ممارس�ة   -4
الحصول عىل بطن مش�دود ال يتطلب 
تمارين البطن فحس�ب بل دمجها مع 
أنش�طة رياضية أخ�رى، مثل الجري 

والسباحة وقيادة الدراجة. 
5- الخ�رضوات بني الوجب�ات: تناول 
الخرضوات بني الوجبات يمد الجس�م 

بالفيتامينات والسكر الطبيعي. 

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 – جغ�رايف عرب�ي رس�م أول خريطة 
ملنابع النيل –

ش�هر  رويس  حس�اب   –  2  
– }1859/1793{

 3 – مسلسل تلفزيوني لهند أبي اللمع 
–

 4 – م�ن الطي�ور  – ح�رب دام�ت 40 
سنة –

 5 – عالم�ة موس�يقية – من ضواحي 
دمشق – نشف –

 6 – اإلس�م األول ألح�د املترف�ني يف 
لبنان – يبذل جهداً –

 7 – نحر »مبعثرة« – يف الجسم –
8 – فيزيائ�ي إنكليزي نال جائزة نوبل 

عام 1951 – لزم –
 9 – شاعر عبايس .

1 – رئيس وزراء أوروبي قىض بصورة 
مفجعة –

 2 – والية أمركية –
 3 – رف�ض – عكس�ها عائل�ة لرئيس 

حكومة لبناني سابق –
 4 – ننجمة أستعراض عاملية – مرتف 

بسيط –

 5 – غزال – كسب –
 6 – عكسها حرف جر – تنقل بواسطة 

الرسائب –
 7 – حرف مكرر – أسجل –

 8 – عكس�ها أداة نصب – وجوم – برئ 
طبيعي –

 9 – فنان عربي راحل.

سـودوكـو

املكونات
دقيق - 200 غرام

خمرة - ظرف أي 7 غرام
سكر - ملعقة صغرة

ماء دافئ - 125 مل
صلصة طماطم - 85 مل

جبن موزاريال مبشور - 100 غرام
جبن بارميزان مبشور - ملعقتان كبرتان

طماطم كرزية مقطعة - 4
فطر مقطع - نصف كوب

نعناع موّرق - ربع كوب
ملح - رشة

فلفل أسود مطحون - رشة
طريقة العمل

1- إدهني صينية فرن بالزيت.
2- أخلط�ي الدقي�ق، الخم�رة، رب�ع ملعقة 

صغرة من امللح والسكر يف وعاء كبر.
3- أضيفي املاء تدريجياً مع عجن املكونات.

4- أعجني املكونات حتى حصولك عىل عجينة 
متماسكة.

5- إفردي العجينة يف الصينية املحرّضة.
6- وّزع�ي صلصة الطماط�م عىل العجينة ثّم 
الجبن عىل نوعيه، الفطر، الطماطم والنعناع.

7- نّكه�ي البيت�زا بالقليل من املل�ح والفلفل 
األسود املطحون.

8- أخب�زي البيت�زا لح�واىل 15-20 دقيقة يف 
فرٍن محّمى.

بيتزا سهلة

معلومات  عامة
فوائد الذرة الصفراء

الذرة الصفراء تش�كل الغذاء الرئي�يس للعديد من دول 
العالم ، وتعد الواليات املتحدة اكرب منتج لها ، وتستخدم 
ال�ذرة يف انت�اج زيت ال�ذرة والنش�ا ، وطح�ني الذرة ، 
باالضافة الس�تخدامها كعلف للحيوانات ،ودخولها يف 
العديد من الصناعات ومج�االت انتاج الطاقة والوقود 
الحيوي. و فوائد الذرة للصحة عديدة جدا ، وهذا يعود 

عىل محتواها الغني بالعنارص الغذائية املفيدة.
فوائد

1- تعزيز صحة القلب والرشايني :
2- الوقاية من فقر الدم :

3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

4- امداد الجسم بالطاقة
5- لصحة البرشة والعيون

6- تعزيز املناعة والوقاية من السطانات
فوائد اخرى :

قد ال تقتر فوائد الذرة عىل ما تم ذكره س�ابقا فقط 
، فهي قد تكون مهمة جدا لتقوية العظام واالس�نان، 
بغناه�ا بالعديد م�ن املعادن املهمة، مثل : الكالس�يوم 
والفس�فور واملغنيس�يوم والنح�اس . ام�ا بصفته�ا 
مص�در لبعض الفيتامينات مث�ل مجموعة فيتامينات 
B ، كالنياس�ني والثيام�ني والفوليت والبرودكس�ني ، 

. Pantothenic acid  وحمض البانتوثينيك



07709670606
مؤي���د عب���د الزه���رة
لتحري���ر س���كرتير ا

العراقـي
تصدر ع�ن مؤسس�ة املس�تقبل العراقي�ة 

للصحاف�ة والطباع�ة والن�ر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

07901463050لالشرتاك واإلعالن 
البريد االلكتروني : 07801969233tahaa.iraq@yahoo.comهاتف رئاسة التحرير

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق 1053

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

16
ص�ف�ح���ة

العراقـي

صحيفةيومية سياسية مستقلة 

األخيـرة
العدد )913( 

  االربعاء 25 شباط  2015  

كيف نكرس األقفاص؟
مرص���د

وائل عبد الفتاح 

فن إسعاد اآلخرين
ح���رة اراء

يبحث الجميع عن الس�عادة وكيفية تحقيقها .. ويسعوا لها 
س�عياً جاداً .. يظن بعضهم ان الس�عادة ىف مال يغنيهم الس�ؤال 
والحاج�ة .. او ىف رشي�ك للدرب يمأل الحي�اة حولهم بالحب .. او 
األبناء الذين هم العزوة والس�ند ..ويس�تطيع البعض الجمع بني 
كل هذا فهى من أسباب السعادة إال أنها سعادة مؤقتة قد يصاب 
اإلنس�ان بع�د ذلك بامللل واإلحب�اط فيحمل ه�م املحافظة عليها 

وكيفية زيادتها وليس نقصها.
إس�عاد اآلخرين فن ال يتقنه الكثريي�ن .. وهو ال يقترص عىل 
الفنان�ني او املهرجني ..فيمك�ن لنا جميعاً ان ننقل الس�عادة إىل 
من حولنا بأبس�ط وأيرس الطرق.. اذا بدئنا باالبتسامة والوجهة 
البشوش فنكون أزلنا أول حاجز ىف طريق السعادة .. فهذا السالح 
البسيط عدوى تنتقل برسعة من وجهة اىل آخر .. ألم تالحظ انك 
مهم�ا كنت عابس التقت عينيك وجهة ال تعرفه يبتس�م ىف هدوء 
ترد تلك االبتسامة بأخرى بشكل تلقائي ؟ ثم تسأل نفسك بعدها 

ماذا حدث ليتغري مزاجى؟
أما السالح الثاني فهو سالٌح خطري ذو حدين .. أنها » الكلمة 
» فه�ى ترفع ش�خص اىل اعيل س�ماء وأخرى تنزل به اىل س�ابع 
ارض.. ويظ�ن صاحبها انه يقدم بها نصيحة وعون ملن يوجهها 
ل�ه .. ويأت�ي آخ�ر ويأخذ تل�ك الكلم�ات ويغري فيه�ا ويزيل من 
س�ميتها فتتحول بأس�لوب ارق وكلمات ارقى اىل نصائح تساعد 
الش�خص وتدخل ىف نفس�ه الرسور.وىف كثري م�ن األحيان يكون 
الصم�ت ابلغ معانى الس�عادة فقد يكون اإلنس�ان ىف حاجة ملن 

ينصت اليه فقط ليخرج مكنوناته دون تعليق من احد.
ال يوج�د م�ن يس�تطيع ان يقف ام�ام مفاجأة عاب�س او ان 
تغ�ادره الس�عادة وه�و يرى اهل�ه وأحبت�ه حوله دون س�ابق 
ترتي�ب او انتظار منه .. فاجئوا أحبتكم بهدية بس�يطة حتى ان 
كانت بدون مناس�بة تدخلوا الرسور اىل قلوبه�م.. وردة او حتى 
رس�الة عىل الهاتف املحمول تحمل كلماتها مس�اندتكم وحبكم 

وأشواقكم.
وهناك س�عادة تحل بوجود أش�خاص معينني حولنا .. نشعر 
به�ا عند وصولهم أنهم اتوا برفقتهم الس�عادة فهى مالزمة لهم 
مالزم�ة الرضيع الم�ه ال تفارقهم ال يفارقوه�ا .. او هكذا يبدو 
لن�ا .. والحقيقة أن طبعهم البش�وش غلب ما يحدث حولهم من 
مش�كالت وعثرات ىف الحياة .. فأصبح ما يراه ويش�عره الناس 
منهم هى السعادة واالبتسامة ..فيضفوا جو من الراحة والصفاء 

اينما حلوا.
ان الل�ه خل�ق كل ش�ئ ينقص بقس�مته ع�ىل اى ع�دد .. إال 
الس�عادة .. فعن�د قس�متها ومش�اركتها مع آخري�ن فهي تزيد 
وتكثر .. فالس�عادة احد وجوه الرضا .. واحد مظاهر شكرها ان 
نكون س�بباً ىف سعادة آخرين حولنا ..فهى ِمّنه من الله تعاىل لنا 

لنمنحها ملن حولنا فال تبخلوا بها ..

ستظل هذه األصوات ترن ىف كل مكان حولنا.
صوت االستغاثة إحنا بنموت .

وصوت العجرفة املنتقمة: ما تموتوا وتغوروا ىف داهية .
ه�ذه األص�وات س�معناها مس�جلة ىف دقائ�ق التقطته�ا 
التليفون�ات الذكية ورواها أحد الناجني من مذبحة اس�تاد ٣٠ 

يونيو.
هذا الراوى هو الذى اس�تغاث، والص�وت الذى رد عليه لواء 
بالرشط�ة، مهمته التى يخ�رج من أجلها ويحص�ل عىل راتبه 
الش�هرى ومكانته االجتماعية مقاب�ل إتمامها هى حماية هذا 

الشاب الذى كاد يصبح اسًما عىل بوابة املرشحة لوال الصدف.
ل�م يص�دق أغل�ب الجن�اة أنه�م يتنفس�ون اآلن أو يروون 
لحظاتهم التى لن ينس�وها، ولن ننس�اها جميًعا حتى مع كل 
مح�اوالت اإلنكار وتراكم املذابح واملج�ازر منذ أن خرج الناس 
من أقفاصهم االفرتاضية يوم ٢٥ يناير، مطالبني بحياة جديدة 

بعد املوت البطىء تحت حكم العصابة.
اللواء الراعى ملوت يش�به العقاب الجماعى، لم يكن وحده، 
كان خلفه قوات كاملة تعمل بمنطق االنتقام من لحظة التمرد 
ع�ىل األقفاص، لهذا لم يكن اخ�رتاع األقفاص الحديدية صدفة 
ليم�ر منه الش�باب الذى هتف يوًم�ا ىف مدرج�ات املالعب ضد 
قهر وجربوت رشط�ة حبيب العادىل، الح�ارس األخري لعصابة 

مبارك.
األقفاص تحولت من اس�تعارة س�لطوية إىل حقيقة دامية 
ىف ملع�ب ٣٠ يونيو، حيث ح�رشت فيها اآلف ليمروا إىل املباراة، 

لكنهم ماتوا كما لو كانوا ىف كمني انتقامى.
هل ذهب مشجعو الزمالك إىل كمني لتصفية فكرة املجموعة 

)أى مجموعة(؟
ال أهت�م هنا بالجانب الجنائى )أى الخطة والتدبري واالتفاق 
الرسى، فه�ذا جانب تدربت في�ه العقول الش�يطانية املجرمة 

التى ترتدى مالبس رسمية عىل إخفاء معامله(.
أهتم بالجانب الذى يبدو فيه كل ىشء ىف ذلك اليوم األس�ود، 
كم�ا ل�و كان اللع�ب مصيدة لش�باب ل�م يدجنوا بعد، ش�باب 
يخوضون معركتهم مع الس�لطة من مدخل املتعة والش�غف ، 

بما يمكن أن نختلف معه أو يقلقنا من املدخل.
لك�ن ه�ؤالء الس�اعني خل�ف اللعب�ة، ب�كل نزقه�م، كانوا 
هدف تدب�ري مندوب من ماكينة عفنة تدي�ر الرياضة ىف مرص، 
مصمصوا كل حى فيها ولم يبق منها إال املاكينة الرشس�ة التى 
تقتل من أجل اس�تمرار الس�بوبة ، ويتعاونون مع قاتىل املتعة 

الذين تحولوا بعد الثورة عليهم إىل قاتىل طالبى املتعة ذاتهم.
هذا التحالف القذر ب�ني األراجوزات الدموية والقتلة البلهاء 
من مخابيل يحملون أسلحة، يتصورون أن القتل يمكنه أن يعيد 
جربوتهم التافه الذى حكمنا به ٣٠ س�نة ويزيد.تحالف القتلة 
وأراج�وزات اس�تعراض العصاب�ات املالية، يفرض س�يطرته 
عىل جميع املس�تويات: الوعى وتشكيله ىف اإلعالم، املجموعات 
الحاكمة الت�ى ال تحكم إال بهم، والن�اس الحائرون بني الرعب 

عىل حياتهم واليأس من إمكانية التغيري.
هذه لحظة القفص .

نح�ن ىف القف�ص ننتظ�ر املوت، ونس�مع حرشج�ة صوت 
العجرفة املنتقمة.

وهى لحظة تحتاج إىل إبداع، ال إىل تحايالت سقيمة تستخدم 
الخطاب�ات العاطفي�ة، أو ألعاًب�ا م�ن ن�وع اس�تخدام بالونة 

التخلص من محمد إبراهيم ليعيش نظام السيىس.
أصوات االستغاثة والعجرفة ستالحقنا ىف كوابيس ال تنتظر 

النوم.
والخروج يحت�اج إىل ما هو أكثر من كل محاوالت التذاكى.. 

الخروج من األقفاص حياة أو موت .

فؤاد حسونكـاريكـاتـير

فاطمة عمارة

جامع الزيتونة .. رصح تارخيي شاهد عىل 1300 سنة من املعامر والتعليم
     المستقبل العراقي/متابعة

 ال يمك�ن للم�ار ع�رب أزق�ة املدين�ة 
العتيقة يف تونس العاصمة أال تطأ قدماه 
جامع الّزيتونة، الرّصح واملعلم الّتاريخي 
واإلس�المي الكب�ري ال�ذي يتص�در مدخل 
املدينة م�ن جهة منطق�ة القصبة، حيث 

قرص الحكومة.
يعد جامع الّزيتونة بتونس العاصمة، 
ال�ذي يعود تاريخ�ه إىل س�نة 79 هجري 
)699 مي�الدي(، القل�ب الّناب�ض ملنطقة 
مناراته�ا  وإح�دى  أفريقي�ا،  ش�مال 
وأيقوناتها التاريخية، وهو موضع رصاع 
حالي�ا بني الس�لطات التونس�ية وش�يخ 

الجامع حول “التعليم الزيتوني”.
فبمج�رد الوقوف أمام إح�دى بواباته 
الّضخمة تجدها فاتح�ة ذراعيها مرحبة 
بُزواره�ا م�ن املصل�ني وغ�ري املصل�ني، 
مرتام�ي  الجام�ع  صح�ن  ليس�تقبلهم 
األط�راف، وم�ن الجانب األي�رس تنتصب 
الصومعة )مئذنة( كقمة شامخة، لم تزح 
األّيام عنه�ا غبار التاريخ.والصومعة هي 
أحد أهم العنارص املكونة للجامع، وترجع 
أصولها إىل ع�ام 189٢ لتعوي�ض املئذنة 
القديم�ة، وتتمي�ز بنق�وش ورس�ومات 
إس�المية. ويف املقابل، تج�د قبتي الجامع 
العابقت�ني  وجماليتهم�ا  بزخرفتهم�ا 
بالتاريخ اإلس�المي والعرب�ي القديم.وال 
يكتم�ل املش�هد يف جام�ع الزيتون�ة دون 
إلقاء نظرة ع�ىل الحمائم، الت�ي اختارت 
من هذا املكان مستقرّا لها، حيث تنزل من 

أس�طحه من حني إىل آخر لتقتات ببعض 
الحبوب التي تلقى له�ا يف صحن الجامع 
الّشاسع، يف مش�هد يبعث عىل الّطمأنينة 
واالنرشاح والسالم لدى مرتادي الّزيتونة.

وتبلغ مس�احة الجامع ح�وايل ٥٠٠٠ 
م�رت مرب�ع، منه�ا 1٣44 م�رتا مربع�ا 
مس�احة مغطاة، ويوجد ب�ه 184 عمودا 
بتيج�ان أثري�ة. وحس�ب مؤرخ�ني فإن 
املكان الذي بني فيه الجامع كانت تحاذيه 
ش�جرة زيتون كبرية، ومنها جاءت هذه 

التسمية، إضافة إىل الرمزية الدينية، فقد 
ذكرت ش�جرة الزيتون يف الق�رآن الكريم 
ال�ذي وصفه�ا باملبارك�ة، كم�ا ورد ذكر 

الزيتون فيه سبع مرات.
لكنها ليست الرواية الوحيدة، إذ يقول 
الباح�ث املخت�ص يف اآلث�ار اإلس�المية، 
عبدالعزيز الّدوالتيل، إن “الجامع اس�تمد 
تس�ميته من قّديس�ة مس�يحية اس�مها 
الزيتون�ة كان�ت مدفونة يف امل�كان، حتى 
إن أح�د مل�وك آرغ�ون )مملك�ة قديمة( 

يف أس�بانيا طل�ب من أح�د مل�وك الدولة 
الحفصي�ة فيما بعد اس�تعادة رفاة هذه 

القديسة”.
ووفق�ا للباح�ث التونيس، ف�إن “أهم 
العن�ارص املعمارية ل� ‘الزيتون�ة’، والتي 
استمدت جماليتها من الهندسة اإلسالمية 
للجامع، هي بيت الصالة الّشاسع، والذي 
يتوس�طه مح�راب يع�ود إىل الق�رن ال�� 
17 املي�الدي، ليج�د الزائر خلف�ه املحراب 
األغلبي األصيل )نس�بة إىل دولة األغالبة( 

بحجم�ه الكب�ري، وق�د كان مزخرفا عىل 
نمط محراب جامع عقبة بن نافع بمدينة 
القريوان، واألمر نفس�ه بالنسبة إىل املنرب 

الذي وقعت عليه بعض التحويرات”.
وق�د ج�اء جام�ع الزيتون�ة، حس�ب 
الّدوالتيل، “كصورة مصغرة لجامع عقبة 
ب�ن نافع يف مدينة القريوان )أقدم جوامع 
تون�س( من ناحي�ة التخطي�ط املعماري 
والزخ�ارف الرخامي�ة والحائطية املميزة 
له”.وم�ن أهم املواد التي ش�ّيد بها جامع 
الزيتون�ة ه�ي “الحج�ارة، حي�ث كان�ت 
أكثر العنارص املس�تعملة سواء يف تشييد 
التيجان أو األق�واس واألعمدة، فضال عن 
الصح�ن الذي كان مغطى بألواح مرمرّية 
كبرية مأخوذة من معابد رومانية تعود إىل 
الق�رن الثاني قبل املي�الد، وأيضا األعمدة 
روماني�ة األص�ل، يف حني تع�ود التيجان 
إىل الحقبتني األندلس�ية والحفصية، فيما 
بنيت األقواس حدوّية الشّكل، أي مشابهة 

لحدوة الفرس.
ويشري الّدوالتيل إىل أن “جامع الزيتونة 
تأسس سنة 79 هجري عىل يد حسان بن 
النعم�ان، الذي فتح مدين�ة تونس، ولكن 
املعلم بش�كله الح�ايل يع�ود بالتحديد إىل 
س�نة ٢٥٠ هجري، وُهن�اك كتابة بالخط 
الك�ويف يف قبة املح�راب تدلنا عىل الخليفة 
ال�ذي أم�ر ببن�اء الجامع، وه�و الخليفة 

املستعني بالله العبايس”.
وه�ذا املعل�م الّتاريخ�ي “م�ن الّطراز 
األغلبي ولكن دخلت عليه تغيريات عديدة، 
وعرف خالل 1٣ قرنا تحويرات ومحطات 

كث�رية، فكل دولة حكم�ت تونس أضفت 
عليه بصمتها، وهو ما يفرس كل األنماط 
الهندسية والزخرفّية عىل مدى قرابة ألف 
سنة”، .ويضيف قائال إن “قبة البهو تعود 
إىل الق�رن الرابع الهج�ري، املوافق للقرن 
العارش امليالدي، وبني�ت وفق نمط جديد 
دخ�ل إىل تونس يف العه�د الفاطمي، أما يف 
عهد بني خراس�ان، أي الفرتة من أواسط 
الق�رن 11 امليالدي إىل أواس�ط القرن 1٢ 
املي�الدي، فأضيف�ت إلي�ه بواب�ات كبرية 
تفتح ع�ىل الخارج، فض�ال عن مقصورة 

اإلمام”.
وجام�ع الزيتون�ة، الذي يتس�ع آلالف 
إس�المية،  جامع�ة  أول  ه�و  املصل�ني، 
وي�درس فيه حوايل س�بعة آالف طالب يف 
٢٥ فرع�ا بمختل�ف محافظ�ات تون�س، 
بجان�ب الجامع الكبري، ال�ذي يطلق عليه 
“الجام�ع املعم�ور”، فيم�ا يتج�اوز عدد 

الشيوخ الزيتونيني 6٠٠ شيخ.
وحاليا، يص�ارع “التعلي�م الزيتوني” 
من أج�ل البقاء، تحت وط�أة الرصاع بني 
السلطات الّتونسية وإمام الجامع الشيخ 
حسني العبيدي الذي قّررت الهيئة الوقتية 
للجام�ع عزل�ه أواخر الش�هر املايض بعد 
توليه مسؤولية إدارة هذه املؤسسة ملدة ٣ 
سنوات وارتكابه خاللها عديد التجاوزات 
القانونية واألخالقية، حسب بيان الهيئة.

أص�ول  الزيتون�ي  التعلي�م  وي�درس 
الّدين والفقه اإلس�المي وعل�وم الفيزياء 
والكيمي�اء والرياضيات وعلوم الطبيعية، 

فضال عن اآلداب العربية.

ذك�ر موقع »هلث داي نيوز« العلم�ي األمريكي، أن الباحثني بجامعة »امربي�ال كوليدج« يف لندن، وجدوا أن 
الرجال الذين يبقون من دون عمل لفرتة طويلة يشيخون أرسع، وهذا يربز يف حمضهم النووي.وقال الباحثون 
إن�ه »التيلومريات« وهي تش�كيالت حيوي�ة موجودة عىل أطراف الكروموس�ومات، تقرص عند ه�ؤالء الرجال.

ومن املعروف أن قرص التيلومريات يش�ري إىل الش�يخوخة.
وقالت الباحثة املسؤولة عن الدراسة، جيسيكا بوكستون، 
إن »التيلوم�ريات األق�رص ترتب�ط بزيادة خط�ر األمراض 
املرتبطة بالش�يخوخة مثل أمراض القل�ب، والنوع الثاني 
من الس�كري«.وأضافت »يبدو أن البطالة طويلة األمد هي 
أح�دث مثال ع�ىل تجربة الحياة املجهدة الت�ي قد تؤدي إىل 

تغيريات دائمة يف الحمض النووي للخلية«.

العاطلون عن العمل يشيخون برسعة
 تجمد جزء كبري من ش�الالت نياغارا يف كندا والويات املتحدة األمريكية، نتيجة موجة 
ال�ربد الش�ديد، التي اجتاحت املنطق�ة، يف اآلونة األخرية، حيث وصل�ت الحرارة 4٠ درجة 
تح�ت الصفر.وتجاوزت س�ماكة الجليد ثالث�ة أمتار يف محيط الش�الالت، التي تعترب من 
أكرب الشالالت يف العالم، وتحظى سنويًّا بزيارة املاليني من السياح.وحسب سجالت وزارة 

البيئة الكندية فإن الشالالت لم تتجمد بهذا القدر منذ عام 191٢. 
وش�كل تجمد أكرب الش�الالت املعروف باسم »حدوة الفرس«، والش�الالت األمريكية، 
املس�ماة بذل�ك لوجوده�ا يف الواليات املتحدة، مش�هًدا طبيعيًّ�ا فري�ًدا، وكان من املمكن 
مالحظة قطع الجليد تنس�اب مع مياه نهر نياغارا تحت س�طح النهر. ولم تكن شالالت 
نياغارا الضحية الوحيدة ملوجة الربد الشديد، حيث نالت البحريات الكربى، الواقعة يف قارة 

أمريكا الشمالية، نصيبها من التجمد.

جتمد جزء كبري من شالالت نياغارا


