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إرسائيل للسعودية: حتالفوا مع »القاعدة«
ص4 و »داعش« ضد احلوثيني!

زعيم إسالمـي يفـاوض األردن لتـدريب »ميليشيـات خـاصـة«! 

بذريعة إدخاره لتحرير الموصل

      المستقبل العراقي / خاص

ابدت مصادر سياس�ية انزعاجها من االنتق�ادات واالتهامات 
التي يطلقها بعض النواب والمس�ؤولين تجاه الحش�د الشعبي, 
وفيم�ا انتقدت موقف رئيس الوزراء حي�در العبادي ازاء قرارات 
بع�ض الق�ادة العس�كريين وامتناعهم ع�ن تقديم المس�اعدات 
العسكرية في معركة تحرير صالح الدين, دعت الجميع الى العمل 

من اجل العراق واالبتعاد عن التخندقات الطائفية والحزبية.
وانتقدت المصادر في حديثها ل�«المستقبل العراقي«, التهاون 
الذي يبديه رئيس الوزراء ومجامالته لكتلة نيابية وما تمرره من 
سياس�ات عبر وزرائها في الحكومة بما يخدم اطالة امد معركة 

تحرير صالح الدين.
وقالت المص�ادر, ان »هذه الجهات تحاول وعبر تصريحاتهم 
الطائفي�ة وانتقاده�م للحش�د الش�عبي عرقل�ة عملي�ة تحرير 
تكري�ت«, متهم�ة قادة عس�كريين باصدار ق�رار يقضي بحجب 
المدرعات عن الحشد الشعبي في معارك بصالح الدين واالمتناع 
عن تقديم المعونات للقطعات العسكرية المرابطة في الخطوط 

األمامية«.
 وبحس�ب المصادر, فان »الدعم العسكري للحشد الشعبي قد 
حجب في معركة صالح الدين بحجة انه بمقدوره تمويل نفس�ه 
ذاتيا وتامين عتاده وسالحه وبذريعة ان الجهود تنصب باتجاه 

تامين االسلحة والمعدات الى معركة تحرير الموصل«.
واستبعدت المصادر انطالق عملية تحرير الموصل على المدى 
القريب, لعدم وجود رغبة حقيقية من قبل الساسة السنة وكتلهم 
النيابية في التوجه الستعادة المدينة, فهم ضد طرد »الدواعش« 
ويرونهم افضل من الحش�د الش�عبي, كما صرح عدد من النواب 

السنة من بينهم ظافر العاني وطه اللهيبي وغيره من النواب.
ودعت المصادر القادة العس�كريين الى الموازنة بين المعارك 
وساحات القتال المفتوحة ضد الدواعش, طالما ان رئيس الوزراء 
يعطيهم صالحيات كاملة وثقة كبيرة مما يحتم عليهم ان يضعوا 

مصلحة البلد اوال وليس المصلحة الحزبية او الطائفية ».

قادة يمنعون وصول »السالح« إىل احلشد يف تكريت

االستعدادت مستمرة لدك اوكار الدواعش

ص3قيادي يف احلشد لـ »                            «: معركة »احلسم« اقرتبت وال  نريد مساعدة واشنطن

النجيفي وعالوي يطالبان بقوات »ردع عريب«.. واإلقليم يبارك
لمسك األرض في المناطق »السنية«

     المستقبل العراقي / خاص

كش�فت مصادر مطلعة, أمس 
الثالث�اء, ع�ن تقدي�م طلب ش�به 
رس�مي م�ن قب�ل نائب�ي رئي�س 
الجمهوري اسامة النجيفي وإياد 
ع�الوي, وبمبارك�ة كردي�ة، الى 
الجامع�ة العربية بإرس�ال جيش 

ردع عربي الى المناطق السنية.

وقالت المصادر ل�«المس�تقبل 
العراق�ي«, ان »النجيفي وعالوي 
وبمباركة كردية من حزبي اإلقليم 
قدما طلب�ا الى الجامع�ة العربية 
عرب�ي(  )ردع  جي�ش  لتش�كيل 
يوازي الحشد الش�عبي يدخل الى 
الت�ي يحتلها  المناطق )الس�نية( 
داعش برعاية  قطرية –سعودية- 
مصري�ة، على أن يوف�ر له غطاء 

جوي من قبل امريكا وتركيا«.
وبرزت مؤخراً مطالبات بتدخل 
ق�وات عربية ف�ي المناط�ق التي 
يحتله�ا »داعش« بدالً من الحش�د 
الشعبي والجيش العراقي, بذريعة 
ان دخ�ول االخي�ر اث�ار مش�كلة 
طائفية, لكن المعطيات على ارض 
الواق�ع تق�ول العك�س, فاهال�ي 
المناطق المحررة اس�تقبلوا هذه 

القوات التي حررت مدنهم مؤخرا 
م�ن »داعش« بفرح�ة غامرة مما 

يكذب هذه االدعاءات.
ال�دول  جامع�ة  واقترح�ت 
العربية النظر في إمكانية تشكيل 
قوة تدخل عربية مش�تركة لدحر 
لميث�اق  وفق�ا  وذل�ك  اإلره�اب 
ومعاه�دة  العربي�ة  الجامع�ة 
الدف�اع العرب�ي المش�ترك لع�ام 

1950 والبروتوك�والت اإلضافية 
لالتفاقي�ة الت�ي تتضم�ن إيج�اد 
نظ�ام دف�اع عربي مش�ترك مرن 
ومتكامل للدفاع الجماعي وحفظ 
السلم واألمن في المنطقة وإنشاء 
قيادة عامة موحدة لقوات التدخل 
لمقتضي�ات  وفق�ا  العس�كرية 
المعاه�دة أو أي صيغة أخرى يتم 

التوافق عليها .

وق�د باش�رت الق�وات األمنية 
والحشد الش�عبي وأبناء العشائر، 
الحال�ي(،  آذار  م�ن  )األول  من�ذ 
بعملي�ة أمني�ة واس�عة لتطهي�ر 
محافظ�ة صالح الدي�ن، مركزها 
تنظي�م  م�ن  تكري�ت،  مدين�ة 

)داعش(.
يذكر أيض�اً أن تنظيم )داعش( 
قد استولى في )ال�11 من حزيران 

مدين�ة  عل�ى  المنص�رم(،   2014
تكري�ت، مرك�ز محافظ�ة صالح 
الدي�ن، وقض�اء ال�دور، مس�قط 
رأس عزة الدوري، من دون قتال، 
وقضاء الشرقاط، )120 كم شمال 
تكري�ت(، في حي�ن تمكنت قوات 
الش�رطة والعش�ائر من طردهم 
من قض�اء الضلوعي�ة، )100 كم 

جنوب تكريت(.

    المستقبل العراقي / خاص

انتق�دت مص�ادر نيابية, أم�س الثالث�اء, خطط االعم�ار وتنفيذ 
المش�اريع الخدمي�ة, وفيم�ا اك�دت ب�ان أم�واالً طائل�ة انفقت في 
ه�ذا الس�ياق دون ان تغير ش�يء عل�ى أرض الواقع نتيجة الفس�اد 
المستش�ري ف�ي دوائر الدولة وتدخ�ل »المافيات« ف�ي عملية احالة 
العقود للشركات المنفذة. وفيما أشارت المصادر إلى أن األموال التي 
صرفت عل�ى إعمار العاصمة بغداد منذ عام 2009 ولغاية اآلن تكفي 
لبن�اء مدينتين كبيرتين على مدى 3 س�نوات, أبدت اس�تيائها لتردي 
الخدم�ات فيها والنق�ص الكبير فيم�ا يتعلق بالبن�ى التحتية.وقالت 
المص�ادر في حدي�ث ل�«المس�تقبل العراقي«, ان »معيار احتس�اب 
اجور المشاريع في العراق يبلغ 100 اضعاف تنفيذها في دول العالم 
األخرى«. وأضاف�ت المصادر«لو اخذنا مص�ر انموذجاً, حيث اعلنت 
مؤخ�را عن مش�روع العاصمة االدارية المصرية الذي يس�توعب 15 
مليون مواطن بكامل المرافق والتجهيزات, وهو تكفي لنصف سكان 
العراق تقريبا, في وقت يضيع العراق مبالغ كبير في مش�اريع تافهة 
في اقضية ونواحي ال تزال كما هي منذ خمسينيات القرن المنصرم«. 
ولفتت المصادر الى أن »العاصمة بغداد قد انفق عليها منذ عام 2009 
لغاية العام الجاري, لخدمات المش�اريع قرابة 40 مليار دوالر, تكفي 
لبناء مدينتي�ن بمواصف�ات العاصمة المصرية الجدي�دة خالل ثالث 
س�نوات فقط, لكن بغداد ال تزال كما هي م�ع تراجع ملحوظ وكبير 
في مس�تويات االعمار والخدمات واس�تهالك للبن�ى التحتية فيها«. 
وأش�ارت المص�ادر ان »آلي�ة الفس�اد المالي هي من تس�عر وحدات 
المشاريع وتضع التصاميم المالية والموازنات, وهي من تضع آليات 
سرقة االموال عبر نظام احالة العقود من متعهد الى اخر«, مستبعدة 
ان يك�ون رئيس الحكومة حي�در العبادي او غيره ق�ادرا على تغيير 

هذه االليات ومواجهة عمالقة ومافيات الفساد في البلد«. ص3آثار املوصل يف مزادات أوربا .. والعراق يتحرك »دبلوماسيا« الستعادهتا
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ليلة »االنقسام« يف الكالسيكو!
    التحليل السياسي /غانم عريبي

في ليلة الكالس�يكو بين الريال 
العراقي�ون  انقس�م  وبرش�لونة، 
ال�ى ريال وبرش�ا بع�د ان امضوا 
س�نوات طويل�ة في ظل انقس�ام 
والسياس�يون  االع�الم  س�اهم 
واالمريكي�ون والطائفي�ون ف�ي 
تعزيزه وتكريس�ه هو االنقس�ام 

الطائفي!.
الواحدة  الطائف�ة  حتى داخ�ل 
هنالك انقسام بين الريال والبرشا 
وهنالك مشجعون امضوا ساعات 
يتجادل�ون فيم�ن  طويل�ة وه�م 
س�يكون الراب�ح ف�ي تل�ك الليلة، 
وق�د س�اهم االعالم كالع�ادة في 
زي�ادة س�عار المعرك�ة الرياضية 
مثلما زاد س�عار الحرب الطائفية 
وه�و م�ا يعني ان  بع�ض االعالم 
العراق�ي يتجن�ى عل�ى الحقيق�ة 
الوطنية من اجل الشهرة والضربة 
البعض،  االعالمية كم�ا يس�ميها 
وه�و اليختل�ف البتة ع�ن االعالم 
الفرنس�ي القائم عل�ى الصرعات 
والضرب�ات االعالمي�ة وماح�دث 
في ش�ارل ابيدو ش�اهد على ذلك 
وه�ذه »ازمة« و«م�رض« خطير 
يج�ب ان يعال�ج م�ن قب�ل الدولة 
على  والخائفون  والمتخصص�ون 

البلد.

ه�ذه ظاه�رة صحية 
ان ينقسم العراقيون  الى 
ري�ال وبرش�لونة ويجب 
على االعالم الرياضي في 
العراق واالعالم المستقل 
غير المسيس على اساس 
ان  او ط��ائف�ي  حزب�ي 
ينخرط في عملية توجيه 
ه�ذا االنقس�ام الرياضي 
ويط�وره ال�ى حيث يجد 
العراقي نفس�ه في دائرة 
م�ن الج���دل الرياض�ي 
بعي���داً ع�ن التس�ييس 
والتيئي�س ال�ذي ف�رض 
عل�ى العراقيين س�نوات 
طويل�ة من اج�ل اهداف 
العالقة لها ب�ارادة االمة 
او بن�اء نظ�ام وطني او 
حتى تشكيل العراق وفق 
الديموقراطي�ة  مب�ادىء 
كم�ا اراده�ا العراقي�ون 
س�نة وشيعة قبل التغيير 

بسنوات.
العراقي�ون  نس�ي 

مب�اراة  وبع�د  قب�ل  لس�اعات 
الكالس�يكو االس�باني بي�ن اه�م 
الرياضي�ة  الحي�اة  ف�ي  فريقي�ن 
االس�بانية معارك داعس والغبراء 
وداع�ش وم�ن تحال�ف معها ضد 
العراقيين، ونسي العراقيون كذلك 

ان يكون هذا الش�اب من الطائفة 
الطائف�ة  م�ن  واالخ�ر  الفالني�ة 
لس�اعات  وانغمس�ا  العالني�ة، 
ف�ي لج�ة من يف�وز ف�ي المباراة 
المصيرية التي يتعلق شباب اليوم 
باهم فريقين في العالم بهما، وهو 
ما يعني ان العراقيين بامكانهم ان 

الطائفية وعذابات  ينسوا مرارات 
بالعراقيي�ن  وماح�ل  الطائفيي�ن 
بع�د ان اجب�رت داع�ش عش�رات 
االالف م�ن ابناء الس�يد المس�يح 
والشبك الشيعة ومن سنة عدد من 
المناط�ق الغربي�ة وديالى النزوح 
ع�ن مناطقهم.دل�ت التجرب�ة ان 

العراقيين ليس لديهم مش�كلة في 
ان ينقس�موا الى ريال وبرشلونة 
بع�د ان عاش�وا ردحا م�ن الزمن 
على ايقاع ج�دل طائفي، وها هم 
الي�وم يظهرون م�رة اخرى وهم 
اكثر ش�عب يجادل في انتمائه الى 
برش�لونة وطرف اخ�ر فيه يقاتل 

من اجل ان يفوز ناديه االخر.
ف�ي ليل�ة الكالس�يكو، بره�ن 
ان  باالم�كان  انه�م  العراقي�ون 
تس�مية  ف�ي  س�عداء  يكون�وا 
الرياضي، وبامكانهم  انقس�امهم 
لن يتناصفوا حقيقة هذا االنقسام 
باالنقس�امات  مب����الي�ن  غي�ر 
السياسية والطائفية التي اشتغلت 
عليه�ا الجماع�ات المتطرفة كما 

اشتغل عليها السياسيون.
الرياض�ي  االنقس�ام  ه�ذا  ان 
والدف�اع عن الفريق ال�ذي ينتمي 
الحركي�ة  الي�ه دلي�ل ح�ي عل�ى 
القائمة ف�ي المجتمع  االنس�انية 
النفس�ية  والق�درة  العراق�ي 
والروحي�ة على ط�ي اكبر خالف 
واق�وى ازم�ة ف�ي حيات�ه، بدليل 
انه تناس�ى، ف�ي غم�رة معركته 
تاثيرات  الوجودي�ة م�ع داع�ش، 
المس�ألة الطائفي�ة الت�ي عمل�ت 
على تدمي�ر المجتمع العراقي ولم 
تعطه فرصة بناء تجربته في ظل 
اجواء اس�تقرار مجتمع�ي معين 

وقد اس�تهلكت من ارواح ش�بابه 
عش�رات االالف وعاش ليلته وهو 

منغمس بنتائج المباراة.
ان�ا واثق ان المجتم�ع العراقي 
س�يتجاوز االزم�ة بس�رعة كم�ا 
تج�اوز ازم�ات معق�دة وكبي�رة 
ف�ي حيات�ه من�ذ العثمانيي�ن الى 
النظام القومي وتاثيرات الحروب 
والحص�ار الى قت�ال داعش وهي 
دليل ان هذا الش�عب لدي�ه القدرة 
بما م�ر به من اهوال ومش�كالت 
وسياس�ية  مجتمعية  وانقالب�ات 
عل�ى  وتس�وناميات  وح�روب 
تخط�ي المس�تحيل والدف�اع عن 
نظامه الوطني الذي قاتل من اجله 
وتحم�ل القت�ل والذب�ح بالجمل�ة 

لصالح الحرية التي يستحقها.
ليلة  العراقي�ون بما اظه�روه 
الكالس�يكو م�ن اس�تعداد اله�م 
انقس�ام ف�ي حياته�م الرياضي�ة 
والع�ودة  الحي�اة  يس�تحقون 
الس�ريعة ال�ى اس�تقرار حقيقي 
يج�ب ان ينعم به هذا الش�عب بعد 
س�نوات ح�روب وقت�ل وخط�ف 
ارواح  واس�تهالك  بن�ى  وتدمي�ر 
لصالح حروب عبثية لم يجن منها 
العراقيون سوى المرارة والعلقم.

على ه�ذه االرض ما يس�تحق 
الحياة..

رحم الله محمود درويش

المجتمع العراقي سيتجاوز
األزمة بسرعة كما تجاوز أزمات معقدة 

وكبيرة منذ العثمانيين

بـــغــداد ودمــشـق فـي »خـنـدق واحــد« ضــد االرهـــاب
الجعفري بحث مع األسد والمعلم التنسيق ضد »داعش«

      بغداد / المستقبل العراقي

فيم�ا قال وزي�ر الخارجية الس�وري إن ب�الده والعراق 
يقفان في خندق واحد، ضد اإلرهاب، ش�دد نظيره العراقي 
اثر لقائه مع الرئيس السوري األسد، على أن أمن العراق من 
أمن س�وريا مؤكداً أن األخطار المشتركة التي تهدد البلدين 

تتطلب تنسيقاً أعلى.
وخالل مؤتم�ر صحفي في دمش�ق، أم�س الثالثاء، أكد 
وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم أن »العراق 

الشقيق وسوريا يقفان في خندق واحد ضد اإلرهاب«. 
وأض�اف إنه »كلم�ا كان العراق بخير س�وريا بخير لذلك 
ثقتنا كبيرة بأن القادة العراقيين لم يألوا جهًدا للوقوف إلى 

جانب سوريا وكسر الحصار المفروض عليها«.
وأشارالمعلم الى أن تصريحات وزير اإلعالم األردني عن 
تدريب بالده لعش�ائر س�وريا على أراضيه ل�م تقدم جديًدا 
س�وى أنها تثبت ما كنا نقوله عن وجود معسكرات تدريب 
لإلرهابيين في األردن، بحس�ب ما نقل�ت عنه وكالة االنباء 

السورية الرسمية »سانا« .
ب�دوره ق�ال الجعف�ري إن »س�وريا تداف�ع ع�ن جميع 
دول الجوار وهذا اس�تحقاق كبير عل�ى الجميع االلتزام به، 
ونس�تغرب أي دولة مجاورة تطمئن إلرهاب يقتل األطفال 

وال يميز بين شخص وآخر«. 

وأكد أن سوريا والعراق يحاربان داعش بالوكالة عن كل 
العالم. وش�دد على ان أمن العراق من أمن س�وريا مؤكداً أن 

األخطار المشتركة التي تهدد البلدين تتطلب تنسيقاً أعلى.
واش�ار إلى امكانية مش�اركة الدول العربي�ة في تأمين 
الغطاء الجوي للقوات العراقية التي تحارب تنظيم »داعش«، 
وقال »ال نحتاج إلى قوى عس�كرية عل�ى األرض، فالجيش 
العراق�ي يق�وم بواجبه ولك�ن يمكن لل�دول العربية تقديم 
الغط�اء الجوي«. وش�دد بالق�ول »يجب عل�ى دول الجوار 
أن تق�ف إل�ى جانب س�وريا والعراق ك�ي ال ينتقل اإلرهاب 

إليها«.
وقبي�ل اختت�ام زيارته إلى دمش�ق التي اس�تغرقت عدة 
س�اعات، بح�ث الجعف�ري م�ع الرئي�س الس�وري بش�ار 
األس�د  التنس�يق بين البلدين في مواجهة التحديات االمنية 

المشتركة واهمية محاربة داعش .
ووصل الجعفري إلى دمشق في زيارة رسمية تستهدف 
إجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين  لتنسيق المواقف 
ف�ي مواجهة التط�ورات التي تش�هدها المنطق�ة وتعاون 

البلدين في الحرب ضد الجماعات المسلحة. 
واش�ارت مصادر عراقية إل�ى أن مباحثاته هناك تناولت 
العالق�ات بي�ن البلدين والتنس�يق ف�ي الحرب ض�د تنظيم 
»داعش« الذي يحتل مس�احات شاسعة من أراضي البلدين، 

اضافة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة.

      بغداد / المستقبل العراقي

عقدت عشائر محافظة ديالى، أمس الثالثاء، 
اجتماعا موسعا في مقر قيادة الشرطة وسط 
بعقوب�ة لدعم خمس�ة ملف�ات حيوي�ة داخل 
المحافظة، فيما أعلنت العشائر براءتها من أي 

شخص ينتمي للجماعات المتطرفة.
وق�ال المتح�دث االعالمي بإس�م ش�رطة 
ديالى العقيد غال�ب العطيه إن »زعماء القبائل 
والعش�ائر في محافظة ديالى عق�دوا، اليوم، 
اجتماعا موسعا في مقر قيادة الشرطة وسط 
بعقوبة بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
العشائر الفريق مارد الحسون ومحافظ ديالى 
عامر المجمعي وع�دد من القيادات الحكومية 
باالضاف�ة الى ش�خصيات دينية م�ن مختلف 

الطوائف«.
وأض�اف العطي�ة أن »االجتماع ج�اء لدعم 

خمس�ة ملف�ات حيوية في ديال�ى اهمها دعم 
والحش�د  االمني�ة  الق�وى  لجه�ود  العش�ائر 
الش�عبي ف�ي معركته�ا ض�د تنظي�م داع�ش 
واعوان�ه وتحرير كافة المناطق من س�يطرته 
اضافة ال�ى دعم ملف اعادة النازحين للمناطق 
المحررة واالسهام في تنشيط ملف المصالحة 

الوطنية«.
واك�د العطية أن »االجتم�اع ركز على دعم 
العش�ائر لجه�ود االمن الداخلي عب�ر التواصل 
بالمعلوم�ة الصحيحة واالبالغ الفوري عن أي 
حركات مش�بوهة«، مبيناً أن »االجتماع خرج 
بجمل�ة مقررات هام�ة ابرزها اعالن عش�ائر 
ديالى البراءة من أي شخص ينتمي الى صفوف 

الجماعات المتطرفة«.
وتابع أن »العش�ائر تلعب دوراً محورياً في 
ملفي االمن والمصالحة وهي ركيزة مجتمعية 

راسخة تحظى باالحترام والتقدير«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اطلع محافظ البصرة ماجد النصراوي على 
اللمس�ات االخيرة الفتتاح مش�روع التكس�ي 
النه�ري ف�ي المحافظ�ة ف�ي االي�ام القليل�ة 

المقبلة. 
ووع�د النصراوي بتذليل العقبات التي تقف 
في طريق اطالق هذا المش�روع المهم، والذي 

من المقرر ان يقدم خدم�ات ممتازة للمواطن 
البص�ري، ويخفف عنهم مش�اكل االختناقات 

المرورية وغيرها.
يذكر ان اربعة زوارق وصلت الى المحافظة 
وقد قسمت على مجموعتين اثنتين منها سعة 
)30 ( راكبا واثنتين اخريين س�عة )40( راكبا 
في البصرة ، وسيكون الخط من ) تنومه عشار 

الى الطالبية والى ابو الخصيب ( .

عشائر دياىل تعلن الرباءة من أي شخص ينتمي لإلرهاب

حمافظ البرصة يعد بتذليل العقبات أمام 
مرشوع التكيس النهري

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الس�فير العراق�ي لدى واش�نطن، 
لقم�ان فيل�ي، إن العراق في ح�رب وجود 
مع تنظيم »داعش« اإلرهابي، مش�دد على 
ضرورة وجود تع�اون بين أمريكا والعراق 

ف�ي ه�ذا الصدد.وق�ال فيل�ي، إن�ه »عل�ى 
الوالي�ات المتحدة تفهم الموق�ف العراقي 
في الحرب عل�ى تنظيم داعش وتلعب دورا 
محوريا في مساندة العراق في الحرب ضد 
هذا التنظيم المتشدد«. وحول زيارة رئيس 
الوزراء العراقي، حيدر العبادي إلى الواليات 

المتح�دة الش�هر المقب�ل، أوضح الس�فير 
العراقي، أنها »مؤش�ر عل�ى عمق التحالف 
االستراتيجي بين بغداد وواشنطن«، منوًها 
بأن »العالقات بين البلدين ش�هدت ارتفاعا 
في مستوى التنس�يق، ال سيما بعد تشكيل 

الحكومة العراقية الجديدة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مسؤول قسم التنمية 
الدي�ن  ص�الح  مجل�س  ف�ي 
الجب�وري،  عبدالل�ه  فيص�ل 
أمس الثالثاء، ع�ن عودة 700 
ن�ازح م�ن كركوك ال�ى ناحية 
العل�م وق�رى بناحي�ة الفتحة 
في ص�الح الدين، مبينا ان ذلك 
تم بعد ازالة العبوات الناس�فة 
زرعه�ا  الت�ي  والمتفج�رات 
التنظي�م. وق�ال الجب�وري إن 
»اكثر من 700 ش�خص عادوا، 
اليوم، م�ن محافظ�ة كركوك 
العل�م  ناحي�ة  مناط�ق  ال�ى 
وثالث قرى في ناحية الفتحة 

ش�مال صالح الدين«، مبينا ان 
»عودته�م تأتي ضم�ن جهود 
ادارة ومجلس محافظة صالح 
المهجرة  العوائل  الدين العادة 
ال�ى مناطقه�ا لضمان مس�ك 
االرض م�ن قب�ل تل�ك العوائل 
وحماي�ة مناطقه�ا ومنازلها 
من داعش«. وأضاف الجبوري 
أن »ع�ودة العوائ�ل كان ه�و 
بمحض ارداتها وان التنس�يق 
ج�رى مع الق�وات االمنية في 
الدين«،  قيادة عمليات ص�الح 
مشيرا الى انه »تم تأمين كافة 
س�بل الع�ودة ال�ى مناطقه�ا 
الت�ي ت�م تحريرها عل�ى ايدي 
قوات الجيش العراقي والحشد 

الشعبي والعشائر«.
رئي�س  ق�ال  جهت�ه،  م�ن 
لجن�ة الهج�رة المهجرين في 
مجلس محافظ�ة كركوك ازاد 
إن »مجل�س محافظة  جباري 
كل  قدم�ت  واالدارة  كرك�وك 
م�ا يس�عها للعوائ�ل المهجرة 
رغم قل�ة التخصيصات المالية 
للمحافظ�ة في ه�ذا المجال«، 
الفت�ا ال�ى ان »ع�ودة العوائل 
من كرك�وك الى ص�الح الدين 
خطوة مهمة وس�وف تساعد 
العوائل العائدة الى المساهمة 
في تأمين مناطقه�ا بعد قيام 
القوات االمنية تطهيرها ورفع 
المتفجرات التي زرعها تنظيم 

داعش«. ودعا محافظ كركوك 
نجم الدين كريم، في ) 23 آذار 
2015(، األم�م المتح�دة ال�ى 
التحقق من صح�ة أنباء »غير 
واقعي�ة« يتداولها سياس�يون 
عراقيون عن أوضاع النازحين 
أك�دت  فيم�ا  بالمحافظ�ة، 
اليونام�ي أنه�ا س�تعمل على 
إدارة  م�ع  تنس�يقها  زي�ادة 
كركوك لزيادة الدعم اإلنساني 
للنازحين. ويشهد العراق اكبر 
موجة نزوح في تاريخه وذلك 
بع�د س�يطرة عناص�ر تنظيم 
»داع�ش« على ع�دد من المدن 
واالقضية والنواحي في غرب 

وشمالي العراق.

      بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل المركز التخصصي للحساس�ية 
التابع لدائرة صحة بغداد/ الرصافة )3577( 
مراجعاً خالل شهر شباط الماضي.وقال مدير 
المركز الدكتور محمد رشيد عطية ان المركز 

اس�تقبل )3577( مراجعاً خالل شهر شباط 
الماض�ي منه�ا )17900( ذك�ور و)1787( 
اناث توزعت بين حساس�ية الجلد واالمراض 
والحنجرة.وق�ال  واالن�ف  واالذن  الصدري�ة 
عطي�ة الن المرك�ز اس�تقبل )1500( حال�ة 
مرضي�ة جلدية منه�ا  )744( ذكور و)756( 

اناث باعمار تراوحت من )س�نة واحدة – 65 
س�نة ( فيما بلغ ع�دد المراجعين من مرضى  
االذن واالنف والحنج�رة )1193( حالة منها 
)601( ذك�ور و)592( ان�اث فيم�ا بل�غ عدد 
المراجعين من مرضى الصدرية )884( حالة 

منها )445( ذكور و )439( اناث.

سفري العراق لدى واشنطن: عىل البيت األبيض 
فهم املوقف العراقي

صالح الدين: عودة 700 نازح من كركوك اىل العلم والفتحة 

املركز التخصيص للحساسية يستقبل اكثر من »3500« مراجعًا خالل شهر

      بغداد / المستقبل العراقي

ج�دد عمار الحكي�م، رئيس 
المجلس األعلى اإلسالمي، أمس 
الثالثاء، الدعوة لمساندة العراق 
إقليمي�ة  عب�ر تش�كيل جبه�ة 
واس�عة للقضاء على اإلرهاب.

حدي�ث الحكيم جاء خالل لقائه 
ممث�ل األمي�ن الع�ام لمنظم�ة 
ومدي�ر  اإلس�المي  المؤتم�ر 
الشؤون السياسية في المنظمة 
والوف�د  كعباش�ي  الحبي�ب 
المراف�ق له في مكتب�ه ببغداد. 
ونق�ل بي�ان اص�دره المجلس 
االعل�ى ع�ن الحكي�م قول�ه إن 
الجبهة الموح�دة ضد اإلرهاب 
واالس�تقرار  »األم�ن  س�تعزز 
ف�ي المنطق�ة«. ودع�ا منظمة 
المؤتمر اإلس�المي ال�ى  »دعم  
العراق في الحرب التي يخوضها 
العراقي�ون دفاعاً عن انفس�هم 
المنطق�ة  دول  ع�ن  ونياب�ة 
»فت�وى  ان  مبين�ا  والعال�م«، 
المرجعي�ة العلي�ا ف�ي الجه�اد 
الكفائي انما تدع�و لتحرير كل 
االرض العراقي�ة وليس مناطق 
معينة، مش�ددا على عودة ابناء 
المناطق المحررة لمسك االرض 

واعمارها والدفاع عنها«.
ممث�ل  اع�رب  جهت�ه  م�ن 
االمين الع�ام لمنظمة المؤتمر 
مس�اندة  ع�ن  االس�المي 
المنظمة للع�راق في مواجهته 
لالره�اب فضال ع�ن الدعم في 
الجانب السياس�ي واالقتصادي 
ومساعدة النازحين وفي إعادة 
بناء مؤسساته السياسية وبناه 
التحتي�ة بعد دح�ر االرهاب في 

القريب العاجل.

منظمة املؤمتر اإلسالمي: 
نساند العراق يف مواجهة 

اإلرهـــاب
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            بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت األمانة العامة لمجلس ال�وزراء، أمس الثالثاء، عن تعيين 1700 من المفصولين السياس�يين غير المعينين في 
وزارتي الزراعة والمالية، مؤكدة استمرارها في توزيع ملفات المشمولين على الوزارات األخرى.وذكر بيان لألمانة تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »األمانة العامة لمجلس الوزراء عقدت اجتماعاً موسعاً برئاسة معاون األمين العام 
رحمن عيس�ى حس�ن وحضور عدد من المدراء العامي�ن للدوائر اإلدارية في الوزارات و الجه�ات غير المرتبطة بوزارة و 
المحافظات بش�أن تعيين المفصولين السياس�يين غي�ر المعينين«.ونقل البيان عن معاون األمي�ن العام القول، إن »لجنة 
التحق�ق في األمانة العامة اس�تقبلت عش�رات اآلالف من الملف�ات الخاصة بالمتضررين من سياس�ات النظام المباد من 
ذوي الشهداء و السجناء و المهاجرين السياسيين الذين تم شمولهم ضمن التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين 
رق���م) 24( لس�نة 2005, حيث بلغت أعداد الملف�ات الواردة من الخزائن )15000( ملف , أحي�ل )5000( منها إلى لجنة 
التوزيع«.وأض�اف أن »األمان�ة العامة ش�كلت لجنة بموجب األمر الديواني )20( لس�نة 2014 تتول�ى توزيع المفصولين 
السياس�يين على الوزارات حس�ب الحاجة و االختصاص, حيث اس�تطاعت اللجنة توزيع أكثر من ألف مستفيد إلى وزارة 

الزراعة, و)700( مستفيد لوزارة المالية, مؤكداً استمرار اللجنة في توزيع ملفات المشمولين على الوزارات األخرى«.

جملس الوزراء: تعيني 1700 من املفصولني السياسيني يف الزراعة واملالية

       المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اس�تغرب قي�ادي ف�ي الحش�د 
الش�عبي, االنباء الت�ي تحدثت عن 
ع�زم الحكومة مطالبة واش�نطن 
خ�الل  الج�وي  االس�ناد  بتقدي�م 
عملية تحرير تكريت في حين  انها 
لم تقم بواجبها تجاه العراق لغاية 
االن, وفيم�ا نفى وج�ود اي طلب 
به�ذا الص�دد, اك�د ب�ان العراقيين 
هم م�ن س�يدخلون المدينة لدحر 

»داعش«.  
وتناقلت وس�ائل اع�الم محلية 
وعربي�ة, امس الثالث�اء, انباء عن 
عزم الحكومة العراقية تقديم طلب 
الى الوالي�ات المتح�دة االمريكية 
من اجل مشاركة طيرانها الحربي 
في عملي�ة اس�تعادة تكريت, كما 
تحدث�ت انب�اء اخ�رى ع�ن قي�ام 
طائرات استطالع أمريكية بطلعات 
اس�تطالعية على مواقع »داعش« 

في تكريت.
كتائ�ب  ف�ي  القي�ادي  وق�ال 
فصائ�ل  اح�د  الش�هداء,  س�يد 
الحش�د الش�عبي, فال�ح الخزعلي 
أن  العراق�ي«,  ل�«المس�تقبل 
»الحكومة العراقية ليس في نيتها 
ان تطلب من واشنطن دعم واسناد 
جوي », مبديا استغرابه من اطالق 
هك�ذا اش�اعات ف�ي الوق�ت الذي 
المتح�دة  الوالي�ات  تتنص�ل في�ه 
والتحالف الدولي عن مس�ؤوليتها 
تج�اه العراق الذي يخ�وض حربا 

بالنيابة عن العالم مع اإلرهاب«.
ولفت الخزعلي, وهو نائب عن 
التحالف الوطن�ي, الى ان »القوات 

االمنية والحشد الش�عبي, هم من 
سيقتحم تكريت بمساندة الطيران 
العراق�ي,وال حاج�ة لن�ا بطائرات 
ع�ن  الدولي«,كاش�فا  التحال�ف 
اكتمال كافة االستعدادات لمعركة 

الحسم التي اقتربت جدا«.
وس�بق للخزعلي ان كشف, عن 
قيام قادة الحش�د الشعبي بدراسة 
ومناقش�ة خطط تحري�ر تكريت, 
مشيرا الى انه تلك الخطط لم تضع 
ف�ي حس�اباتها مش�اركة طيران 

التحالف الدولي.
ولم يش�ارك التحالف حتى اآلن 
ف�ي العملية العس�كرية في صالح 
الدي�ن التي حمل�ت اس�م )لبيك يا 
رس�ول الل�ه( وه�ي أكب�ر حمل�ة 
تقوم بها القوات االمنية والحش�د 
عصاب�ات  لمالحق�ة  الش�عبي 

»داعش« في المحافظة .
وكان دبلوماسي كبير من دولة 
غربية عضو بالتحالف الذي تقوده 
الوالي�ات المتحدة, ق�ال إن العراق 
»على وشك« أن يطلب من التحالف 
توجيه ضربات جوي�ة في الحملة 

التي تستهدف استعادة تكريت.
في الس�ياق ذاته, وصلت قوات 
خاصة الى مدينة تكريت للمشاركة 
في عملية تحريرها من »داعش« ، 
كما وصل�ت أجهزة حديثة لتفكيك 

العبوات الناسفة.
وبحس�ب مص�در امن�ي, ف�ان 
»هناك اس�تعدادات لهج�وم جديد 
عل�ى عناصر داع�ش المحاصرين 
أن  موضح�اً  تكري�ت«،  بمدين�ة 
بالمدين�ة،  المحاصري�ن  »داع�ش 
يس�يطرون على بعض كيلومترات 

من مركز تكريت«.
وكش�ف المصدر ع�ن »وصول 
تعزيزات من الق�وات الخاصة من 
جهاز مكافحة االرهاب والشرطة 
االتحادية لمساندة القوات االمنية 
والحش�د الش�عبي الت�ي تف�رض 
حص�ارا على داعش ف�ي تكريت«، 
مضيفاً »كما وصل�ت ايضاً اجهزة 
وآلي�ات مختصة وحديث�ة لتفكيك 

العبوات الناسفة«.

على الصعيد ذاته, كشف مقرب 
من القائد العام للقوات المس�لحة 
حيدر العبادي، ان االمور العسكرية 
في ص�الح الدين باتت محس�ومة 
لتحرير المحافظ�ة بالكامل، فيما 
اشار الى ان االرهابيين محاصرون 

من جميع المحاور.
»تحري�ر  إن  المص�در  وق�ال 
بالكامل  الدي�ن  محافظ�ة ص�الح 
وان  غي�ر  ال  وق�ت  مس�الة  ب�ات 

االمور عس�كريا باتت محس�ومة 
لتحريرها«.

»الجمي�ع  المص�در  ودع�ا 
مثقف�ة  ونخ�ب  سياس�يين  م�ن 
وإعالميي�ن وأكاديميين وعش�ائر 
وجميع ش�رائح المجتمع للوقوف 
مع قواتنا االمني�ة ودحض جميع 
االعداء  التي يستخدمها  الشائعات 
والمتعاطفي�ن معه�م للني�ل م�ن 

عزيمة ابطالنا في المعركة«.

ف�ي الغض�ون, أك�د قائممقام 
مدين�ة تكري�ت عمر الش�نداح، ان 
المدينة تعد محررة وفق السياقات 
العسكرية، وهي محاصرة من قبل 
القوات االمنية من جميع الجهات.

وق�ال الش�نداح ، إن »العمليات 
وانم�ا  تتوق�ف  ل�م  العس�كرية 
مس�تمرة ف�ي تكري�ت«، مبيناً ان 
»المدين�ة تعتب�ر مدين�ة مح�ررة 
بحسب السياقات العسكرية وهي 

مطوقة من جميع الجهات وقد تّم 
قطع جميع امدادات داعش«.

واض�اف ان »الق�وات االمني�ة 
تفض�ل الحف�اظ عل�ى الممتلكات 
العام�ة وارواح المدنيين والعوائل 
الذين قد يكونون في مركز المدينة 
لذا العمليات العسكرية تسير بتأٍن 
شديد وبطء محكم من اجل تحرير 
المدين�ة م�ن المجام�ع االرهابية 
التي باتت بال اي امدادات لوجستية 

او عسكرية ».
 وتابع الشنداح انه »لدينا قوات 
أمني�ة كافي�ة م�ن قيادة ش�رطة 
محافظ�ة صالح الدي�ن يضاف لها 
مجموعة من ابناء المدينة وضمن 
الحش�د الش�عبي وهم من يمس�ك 

االرض بعد تحرير المدينة«.
ب�أن  المعلوم�ات  وتفي�د 
1000 عنص�ر م�ن داع�ش  نح�و 
محاصرون في داخل المدينة التي 
حوله�ا المتش�ددون إل�ى متاه�ة 
لأللغ�ام والمتفج�رات بحس�ب ما 

أفاد مراسل »شفق نيوز«.
ويق�ول مس�ؤولون محلي�ون 
إن الغالبي�ة الس�احقة من س�كان 
المدين�ة غادروها ول�م يتبق هناك 
س�وى 2 ف�ي المئ�ة يس�تخدمهم 

داعش كدروع بشرية.
يذك�ر أن رئيس ال�وزراء القائد 
حي�در  المس�لحة  للق�وات  الع�ام 
العب�ادي أعتب�ر، )18 آذار 2015(، 
تك�����ري�ت  مدين�ة  تحري�ر  أن 
اصبح في متناول اليد، الفتاً الى أن 
العمليات االمنية والعس�كرية في 
محافظة صالح الدين تس�ير وفق 

الجدول المعد لها.

قيادي يف احلشد لـ »                            «: معركة »احلسم« اقرتبت 
وال  نريد مساعدة واشنطن

اكتمال الخطط القتحام المدينة.. وأجهزة متطورة لتفكيك العبوات

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

واآلث�ار  الس�ياحة  وزارة  كش�فت 
العراقي�ة، أم�س الثالث�اء، ع�ن إيقافه�ا 
م�زادات لبي�ع آث�ار الموصل المس�روقة 
في عدد من الدول األوربية، فيما أش�ارت 
إلى أنها بدأت بعمليات استرداد تلك اآلثار 
بالتنس�يق م�ع س�فارات الع�راق، أكدت 
تع�رض المواق�ع األثري�ة ف�ي محافظة 
نينوى الى عمليات تجريف وس�رقة، من 
قبل تنظيم )داعش( ومنها »أسوار مدينة 
النمرود«. وسبق ل�«المستقبل العراقي«, 

ان كش�فت ع�ن تنامي تجارة بي�ع االثار 
العراقي�ة ف�ي البل�دان االوربي�ة والت�ي 
تهرب عن طريق تج�ار »اكراد« يقومون 
بش�رائها من »داعش« فيم�ا يتهافت كال 
من تركيا وإس�رائيل وأمراء الخليج على 

اقتناء االشياء النفيسة.
وق�ال وكي�ل وزارة الس�ياحة واآلثار 
قيس حسين رشيد »نحن وخالل تواصلنا 
م�ع مصادرن�ا المحلية ف�ي الموصل، قد 
أبلغون�ا ب�أن )داع�ش( يق�وم بعملي�ات 
تجريف أدت إلى تخريب الكثير من أسوار 
مدينة نم�رود فض�اًل عن أب�راج ومعابد 

مدينة الحضر وما ترافق معها من سرقة 
لآلثار ف�ي الموصل«. وأضاف رش�يد، أن 
»بعض اآلث�ار المس�روقة م�ن الموصل 
بدأت تظهر اآلن في أسواق بيع اآلثار في 
أوروب�ا«، مؤكداً أن »ال�وزارة نجحت في 
إيقاف بيع اآلثار في تلك المزادات كخطوة 
أولى، وم�ن ثم بدأنا بملفات اس�تردادها 

بالتنسيق مع سفارات العراق«.
ودعت الوزارة في وقت سابق الجهات 
المعنية ف�ي مدينة ميوني�خ بألمانيا إلى 
التدخل م�ن أجل إيقاف بي�ع آثار عراقية 

مسروقة في مزاد علني.

واآلثار التي كانت معروضة للبيع في 
م�زاد ميونخ هي عبارة ع�ن تمثال لرجل 
س�ومري من حج�ر الكلس يع�ود تاريخ 
نحته إلى س�نة 2500 قب�ل الميالد ويبلغ 
ارتفاع�ه 7.22 س�نتيمترات فيم�ا كانت 
القطعة الثانية مسمار سومري مصنوع 
من الصلص�ال مع كتابة س�ومرية تعود 
إلى عهد الملك ش�والجي من س�اللة أور 
ف�ي الفت�رة )2097 - 2095( قبل الميالد 

ويبلغ ارتفاعه 7.11 سنتيمترات«.
وأقدم تنظيم )داعش( على تدمير آثار 
النمرود بواس�طة الجرافات بعد أس�بوع 

على االستعداد للعملية.
وكان تنظي�م )داع�ش( ب�ث ش�ريطاً 
مص�وراً يظه�ر تدمي�ر عناص�ره اآلثار 
الموجودة في متحف الموصل التاريخي، 
وس�ط المدينة، )405 كم ش�مال بغداد(، 
كم�ا يظهر التس�جيل تدمير ث�ور مجنح 
آخر موج�ود في »بوابة ن�ركال« األثرية 

في مدينة الموصل.
وق�د أدان مجل�س األم�ن الدول�ي ما 
وصف�ه بأحداث »أعم�ال بربرية إرهابية 
لتنظي�م داعش ف�ي العراق، بم�ا في ذلك 
تدمير آثار دينية وثقافية نفيسة«، مؤكداً 

على ضرورة »دحر ذلك التنظيم والقضاء 
عل�ى التعصب والعن�ف والكراهي�ة التي 
يعتنقه�ا«. يذك�ر أن تنظي�م )داعش( قد 
ف�رض س�يطرته عل�ى مدين�ة الموصل، 
مرك�ز محافظة نينوى،)405 كم ش�مال 
العاصم�ة بغداد(، ف�ي العاش�ر حزيران 
المنص�رم، قبل أن يفرض س�يطرته على 
مناطق أخرى عديدة من العراق، قد ارتكب 
انتهاكات كثيرة بحق األهالي السيما من 
األقليات، والمواق�ع الدينية والحضارية، 
عدته�ا جه�ات محلي�ة وعالمي�ة عديدة 

جرائم ضد اإلنسانية، وإبادة جماعية.

آثار املوصل يف مزادات أوربا .. والعراق يتحرك »دبلوماسيًا« الستعادهتا
تأكيدًا لمعلومات »              «.. »داعش« قام بتهريبها عبر تجار أكراد

حماكم األحوال الشخصية ترشح رشوط تعدد الزوجات.. وتؤكد: أغلب احلاالت تتم خارج املحكمة
       المستقبل العراقي / سيف محمد

تش�هد محاك�م األح�وال الش�خصية زي�ادة 
ملحوظة لحاالت تع�دد الزوجات، وأكد قضاة أن 
معظمه�ا تتم خ�ارج المحكمة خالف�اً للقانون، 
وفيما شرحوا الشروط التي تمنح الرجل االقتران 
بزوجة أخرى، أشاروا إلى إمكانية الزوجة تقديم 
دعوى لطلب التفريق في حال زواج شريكها دون 

أذن من المحكمة.
وأكد قاضي األحوال الشخصية مجبل حسين 
»زيادة حاالت تتعدد الزوجات في اآلونة األخيرة، 
لكن بخالف القانون«، مشيرا إلى أن »الرجل يلجأ 
إل�ى الزواج م�ن زوجة أخ�رى خ�ارج المحكمة 
الموكلة بإعط�اء األذن لل�زواج الثاني وفق عقد 

ينظمه رجل دين«.
وأضاف حسين أن »قانون األحوال الشخصية 
العراق�ي نظم مس�ألة تعدد الزوج�ات حيث نص 

عل�ى عدم ال�زواج بأكثر من واح�دة إالّ بأذن من 
القاض�ي ووف�ق القان�ون ال�ذي يتطل�ب تحقق 

شرطين قبل إعطاء األذن بالزواج«.
وبّين أن«الشرط األول أن تكون للزوج مقدرة 
مالي�ة إلعالة اكثر م�ن زوجة وتهيئ�ة متطلبات 
بع�بء  ال�زوج  ويكل�ف  الضروري�ة  المعيش�ة 
إثبات هذا الش�رط م�ن خالل تقديم م�ا لديه من 
أم�الك وموارد تثب�ت الكفاية المالي�ة«، موضحاً 
أن«الشرط الثاني هو توفر المصلحة المشروعة 
كالتولد أو التناس�ل فيما اذا كانت الزوجة األولى 
عقيم�ة، واي مصلحة يراه�ا القاضي في الزواج 

الثاني مشروعة«.
وينص قان�ون األح�وال الش�خصية العراقي 
على أن�ه »اذا خيف عدم العدل بي�ن الزوجات فال 

يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي«.
وأضاف قاضي األحوال الشخصية في محكمة 
المحمودي�ة أن »القاض�ي يس�تنتج عدالة الزوج 

بين الزوجات ومس�اواتهن في األم�ور الحياتية 
والمادي�ة الظاه�رة كالنفق�ة والمبي�ت وغيرها 
من خ�الل تقرير البحث االجتماعي ورأي االدعاء 

العام وأقوال األطراف والشهود«.
واستدرك أنه »إذا ما ثبت أن الزوج ال يستطيع 
تحقيق العدالة، فان القاضي يرفض إعطاء األذن 
بال�زواج م�ن ثاني�ة«، مبين�اً أن«اإلرادة الباطنة 

)الميل والحب( ال عالقة للقاضي بها«.
وعن  السبب أو العلة من وضع هذه الشروط 
في الزواج الثاني يقول القاضي حسين »هو لمنع 
وس�د الطريق على الجهلة م�ن التباهي بالزواج 
الثاني والمفاخرة ممن يجعلون من تعدد الزوجات 
وس�يلة لهو ومتعة خالفاً لما جاءت به الشريعة 
اإلسالمية«، مؤكدا أن »التعدد ُشّرع لغاية سامية 
ه�ي التعبد من خ�الل إعالة األرام�ل والمطلقات 
والعوان�س بنكاحه�ن وإعالته�ن وتحصينهن«.

وع�ن العقوبة المق�ررة لمن يق�وم بالزواج من 

ثاني�ة دون أذن م�ن محكمة األحوال الش�خصية 
أفاد ق�اض آخر وهو احمد كاظ�م العصامي بأن 
»القان�ون فرض عقوبة عل�ى كل من يعقد زواج 
خ�ارج المحكمة قد تصل إلى الحبس لمدة س�نة 
او بف�رض غرامة مالية ويعاق�ب من عقد زواجاً 
آخر مع قي�ام الزوجية بالحبس مدة قد تصل إلى 

خمس سنوات«.
األح�وال  محكم�ة  ف�ي  القاض�ي  ويضي�ف 
الش�خصية في البياع أنه »في حال�ة قيام الرجل 
المحكم�ة  م�ن  اذن  دون  ثاني�ة  م�ن  بال�زواج 
المختص�ة ف�ان للزوج�ة األولى الح�ق في طلب 
التفري�ق أوإقامة دعوى جزائي�ة على الزوج وقد 
يعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى س�نة أو بغرامة 

مالية«.
وأك�د العصامي ان »القاضي يس�تجيب لطلب 
التفري�ق بع�د توفر ش�رطين األول ثب�وت حالة 
ال�زواج الثاني دون أذن من المحكمة والثاني هو 

عدم تحريك الدعوى الجزائية ضد الزوج وفي حال 
تحريكها يسقط حقها بالمطالبة بالتفريق«.

وينوه العصامي إلى أن »إعطاء األذن بالتعدد 
ال يش�ترط موافقة الزوجة األولى في حال توفر 
الش�روط التي نص عليها القانون وتبلغ الزوجة 
للحضور واالس�تماع إلى أقوالها«، مبيناً أنه »في 
حال رفض الزوجة األولى قيام زوجها باالقتران 
من ثانية فيس�مع هذا الرفض م�ن قبل القاضي 
على س�بيل االستئناس واالسترش�اد بها لغرض 

الوصول إلى عدالة الزوج بين الزوجات«.
ومن الجدير بالذكر أن القانون استثنى من ذلك 
الزواج من أرملة م�ع قيام الزوجية دون أذن من 
محكمة األحوال الش�خصية حيث اعتبر المشرع 
ان ال�زواج م�ن أرمل�ة نوعا من أن�واع المصلحة 
المشروعة وكذلك اعفى القانون الزوج من حجة 
األذن بإع�ادة مطلقت�ه إلى عصمته بع�د أن عقد 

زواجه على زوجة أخرى.

القانون اقّر عقوبات للمخالفين تصل للحبس خمس سنوات
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وف�ي تقري�ر أص�دره وتداول�ه أنصار 
ل�ه عل�ى مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، 
العملي�ات  آخ�ر  “داع�ش”  اس�تعرض 
الت�ي نفذه�ا عناص�ره ف�ي  العس�كرية 
مختل�ف المناط�ق التي ينش�ط فيها في 
كل من س�وريا والع�راق ودول أخرى في 
المنطقة، إضافة إلى اس�تعراض أس�ماء 
“الوالي�ات” ال�24 الت�ي يعتمدها في تلك 

المناطق.
وفي ص�ورة موح�دة ضم�ن التقرير 
الموس�ع، اس�تعرض “داع�ش” أس�ماء 
واليات�ه مذيالً الصورة بعبارة “الس�مكة 
ف�ي الصحراء” وه�ي الم�رة األولى التي 
أو  الش�عار  ه�ذا  ع�ن  التنظي�م  يكش�ف 

اإلستراتيجية.
ومنذ تأسيسه يتخذ التنظيم من عبارة 
“باقية وتتمدد” شعاراً ل�”دولة الخالفة” 
المزعومة الت�ي أعلن ع�ن إقامتها نهاية 
حزيران الماضي على المناطق التي سيطر 
عليها في كل من س�وريا والعراق قبل أن 
يعلن زعيمه أبو بكر البغدادي في تسجيل 
صوتي له في تش�رين الثاني الماضي عن 
توس�عها إلى دول أخرى مثل الس�عودية 

واليمن وليبيا ومصر والجزائر.
ومن بي�ن “الوالي�ات” ال��”24” التي 
16 ف�ي  اس�تعرض التنظي�م أس�ماءها، 
سوريا والعراق، في حين أن العدد المتبقي 

كان يحمل أس�ماء اليمن، الجزائر، سيناء 
)مصر(، برقة وف�زان وطرابلس )ليبيا(، 
ب�الد الحرمي�ن )الس�عودية(، خراس�ان 

)مناطق غرب العراق من ضمنها إيران(.
عل�ى  “داع�ش”  تنظي�م  ويطل�ق 
المحافظ�ات والم�دن والبل�دات الكب�رى 
التي يسيطر عليها أو يتواجد فيها تسمية 
“واليات”، ويلجأ في بعض األحيان لتغيير 
اس�م تلك التقسيمات اإلدارية مثلما أطلق 
على محافظة دير الزور ش�رقي س�وريا 
“والية الخير” وعلى الحس�كة “البركة”، 
ف�ي حين يحاف�ظ في أحي�ان أخرى على 
األس�ماء األصلي�ة مث�ل “والي�ة الرق�ة” 

السورية أو “والية نينوى” العراقية.
و”الس�مكة في الصحراء” هي إشارة 
إلستراتيجية عسكرية جديدة ل�”داعش” 
تتبع أسلوب حركة نوع من أنواع الزواحف 
اس�مه “س�مكة الرمال أو الصح�راء” أو 
كما يس�ميها البعض ب�”السحلية”، وهي 
تمتل�ك أربعة قوائم وتش�به إلى حد كبير 
ال�ورل، إال أنه�ا أصغر حجما من�ه بكثير 
وتختب�ئ ف�ي الرمال عن طري�ق الغطس 
شأنها ش�أن الس�مكة في البحر، وتعتمد 

في تنقلها على هذا األسلوب بشكل عام.
وخ�الل الفترة القريب�ة الماضية اّتبع 
تنظيم “داعش” في تنفيذ أهدافه وضرب 
خصومه أس�لوب “س�مكة الرمال” فهو 

ينس�حب من مكان يتعرض فيه لهجمات 
أو يلقى ضربات عنيفة، ليخرج في مكان 
آخ�ر غي�ر متوقع م�ن قبل الخص�م، كما 
يس�تعمل هذا األس�لوب في الوصول إلى 
مناط�ق جدي�دة بعيدة ع�ن المناطق التي 

يتواجد فيها.
والجمع�ة الماضي، أعلن “داعش” عن 

تبنيه هجوماً مزدوجاً استهدف مسجدين 
يرتادهم�ا أنص�ار جماعة “أنص�ار الله” 
)الحوث�ي( في العاصم�ة اليمنية صنعاء، 
وأس�فر ع�ن 140 قتي�اًل تقريب�ا ومئات 
ال�ذي  األول  الهج�وم  وه�و  الجرح�ى، 
يتنب�اه في اليمن.ويأتي ه�ذا الهجوم بعد 
يومي�ن م�ن تبن�ي التنظي�م هجوم�اً هو 

األول م�ن نوعه له أيضاً في تونس ش�ّنه 
مس�لحون، األربعاء الماضي، على متحف 
باردو المحاذي لمجلس النواب التونس�ي 
بالعاصم�ة تونس ما أس�فر عن مقتل 23 
ش�خصاً بينهم 20 سائحا أجنبياً، وإصابة 
47 آخري�ن بج�روح، بحس�ب إحصائي�ة 
رس�مية.ويأتي هذان الهجومان في وقت 

يتلقى فيه التنظيم ضربات جوية بش�كل 
يومي م�ن قبل طي�ران التحال�ف الدولي 
الذي تقوده الوالي�ات المتحدة األمريكية 
تس�تهدف مواقع�ه ف�ي كل م�ن س�وريا 
والع�راق، فيما يواج�ه قت�االً عنيفاً على 
األرض من ق�وات حكومية وميليش�يات 

معادية له في البلدان التي يتواجد فيها.

     بغداد / المستقبل العراقي

»داعش« يكشف عن خطة »السمكة يف الصحراء« لتهديد 8 دول
كشف تنظيم »داعش« عن استراتيجية

عسكرية جديدة يتبعها في توسعه بسوريا 
والعراق و »الواليات« التابعة لـ »دولة الخالفة« 

المزعومة التي أعلنها التنظيم اإلرهابي صيف 
العام الماضي، وهي »السمكة في الصحراء«

إرسائيل للسعودية: حتالفوا
مع »القاعدة« و »داعش« ضد احلوثيني!

الكويت تطلق القنابل والرصاص 
املطاطي عىل متظاهرين

املغرب: إسبانيا مصدر 
أسلحة ألكرب شبكة إرهابية 

   بغداد / المستقبل العراقي

قالت السلطة المغربية، إن الخلية اإلرهابية 
التي أعلنت وزارة الداخلية عن تفكيكها مؤخرا 
حصل�ت عل�ى أس�لحتها عب�ر مدين�ة مليلي�ة 

اإلسبانية شمال المغرب.
وأك�د مدي�ر المكت�ب المرك�زي لألبح�اث 
القضائي�ة التاب�ع لجه�از مكافحة التجس�س 
المغرب�ي، عب�د الح�ق الخي�ام، أن التحقيقات 
األولي�ة أثبت�ت أن األس�لحة مرت عب�ر مدينة 
مليلي�ة، مضيف�ا: “لم نح�دد بعد م�ا إذا كانت 
هناك عالقة تربط بي�ن المعتقلين وبين خاليا 
أخرى في أوروبا”. وأش�ار إل�ى أنه لم يحصل 
أي تع�اون م�ع األجهزة اإلس�بانية في عملية 
تفكيك هذه الخلية الت�ي تعد األكبر من نوعها 
منذ س�نوات. وقال الخيام إن عدد الموقوفين 
حاليا 13 ش�خصا تت�راوح أعماره�م بين 19 
و37 س�نة، ومستويات أغلبهم في الدراسة لم 
تتجاوز االبتدائي، مضيفا “تتبعناهم ألكثر من 
5 أشهر، وتم العثور في بيت آمن )مدينة أكادير 
جنوبا( على أس�لحة تم تخزينها” وهي عبارة 
عن “440 خرطوش�ة إضافة إلى 6 مسدسات 
و31 م�ن األصفاد وأجه�زة الكترونية”. يذكر 
أن وزارة الداخلي�ة المغربي�ة ق�د أعلنت األحد 
22 آذار عن تفكيك خلية إرهابية كانت موزعة 
على 9 مدن، وتس�تعد “لتنفيذ مخطط إرهابي 
واس�تقرار  أم�ن  زعزع�ة  يس�تهدف  خطي�ر 

المملكة”.

شيعة البحرين.. املهمشون يف وطنهم
   بغداد / المستقبل العراقي

 ُنشرت النس�خة العربّية من تقرير 
التميي�ز  وطنه�م:  ف�ي  “مهّمش�ون 
الحكومي ضد الّش�يعة ف�ي البحرين”، 
والذي أعدته كّل من منظمة “أمريكيون 
من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق 
البحري�ن  ومرك�ز  والديمقراطي�ة، 

لحقوق اإلنسان.
التقري�ر ال�ذي ُنش�ر خ�الل فعالية 
خاص�ة ضم�ن الن�دوات الت�ي أقامتها 
هام�ش  عل�ى  البحرانّي�ة  المنظم�ات 
حق�وق  لمجل�س  الحالي�ة  ال�دورة 
اإلنس�ان بجني�ف، تن�اول ف�ي جزئ�ه 
العنف، واالس�تبعاد  األول موضوعات 
السياس�ي، واالعتداء على المؤسس�ة 

الدينّية الّشيعّية في البحرين. 
وق�د اعتم�د التقري�ر عل�ى البحث 
الميداني، وتحليل السجالت الحكومّية، 
إضافة إلى إجراء مقابالت مع الجهات 
الفاعل�ة ذات الصل�ة. وتمّي�ز التقري�ر 
بتوثيق المعلومات التي اس�تند عليها، 

وبعضها من مصادر خاصة، وسرّية.
لمنظم�ة  التنفي�ذي  المدي�ر 
“أمريكيون، حس�ين عب�د الله، فال في 
مقّدم�ة التقرير، بأنه لي�س غريباً “أن 
نس�مع عن قي�ام الحكوم�ة بتكريس 

“اإلبادة الجماعية ضد الشيعة”.
وقال ب�أن الحقيقة تش�ير إلى “أن 

مجرد تلّفظ الش�يعة في البحرين بمثل 
هذه العبارة هو داللة على أن الشريحة 
األكب�ر م�ن البحريني�ن تش�عر وكأن 

وطنها يصنفها من طائفة األعداء”.
وأش�ار إلى “سياس�ات التمييز ضد 
الش�يعة – إل�ى ح�د كبي�ر – )كان�ت( 
الّسمة المميزة لقبيلة آل خليفة منذ أن 

غزت الجزيرة في أواخر القرن السابع 
عشر”.

وأوض�ح عب�د الل�ه ب�أن “الش�يعة 
معزولون عن الهيكل السياسي، وغالًبا 
ما ُيجبرون على العيش في قرى صغيرة 
تس�تهدفها قوات األمن بشكل روتيني 
العتقاله�م تعفس�ًيا وتعذيبه�م، ويتم 
فصله�م من أعماله�م لمج�رد التعبير 
عن آرائهم السياس�ية، وتجريدهم من 
الجنس�ية بشكل تعسفي في المحاكم، 
ر  ويش�اهدون دور عبادته�م وهي ُتدمَّ
أمام أعينهم كجزء من حملة من العنف 

والترهيب )التي( ترعاها الحكومة”. 
وأضاف عب�د الله بأن�ه “وحيث إن 
الش�يعة يعتب�رون “عنص�ًرا” ولي�س 
طائف�ة ديني�ة، فإن وضعهم يتناس�ب 
بالضب�ط تقريًب�ا م�ع تعري�ف الفصل 
العنصري الوارد في اتفاقية 1976 في 

هذا الصدد. 
وإذا كانت عبارة “اإلبادة الجماعية 
ض�د الش�يعة” تعتبر غل�ًوا سياس�ًيا، 
ف�إن “الفصل العنصري ضد الش�يعة” 
هو أق�رب إل�ى الحقيقة الت�ي ترفض 

الحكومة )..( االعتراف بها”.
حس�ين ق�ال ب�أن التقري يكش�ف 
“وبش�كل قاطع أّن الحكومة مارس�ت 
تاريخًي�ا -والزال�ت تمارس- سياس�ة 
منهجي�ة م�ن التمييز ضد الش�يعة في 

البحرين”.
وذكر ب�أن التقرير يتضمن جزئين، 
والحال�ي ه�و الجزء األول ال�ذي يركز 
الجه�ات  ض�د  الدول�ة  عن�ف  “عل�ى 
الشيعة، واستبعاد الشيعة من العملية 
التميي�ز  وممارس�ات  السياس�ية، 
الديني�ة  المؤسس�ة  ض�د  الحكومي�ة 

الشيعية ذاتها. 
م�ن خالل القي�ام بأعمال عنف ضد 
المحتجين الشيعة وإزاحة الشيعة عن 
السلطة السياسية الفعلية واالستهداف 

المباشر للمؤسسة الدينية الشيعية”.
يقول حسين بأن الحكومة الخليفية 
نجحت “ليس فقط في إخضاع أكثر من 
نصف س�كانها، بل أيًضا في اس�تدراج 
الش�يعي  المجتم�ع  عناص�ر  بع�ض 
إل�ى العن�ف، األمر ال�ذي يب�ّرر الرواية 

الطائفية”.

   بغداد / المستقبل العراقي

قالت صحيفة “هآرتس” اإلس�رائيلية إن الس�عودية تواجه 
أزمة هي األصعب في اليمن، فكي تس�تطيع محاربة الحوثيين 
الذي�ن يتحرك�ون برعاية إيراني�ة، عليه�ا أوال أن تدعم القوات 

السنية هناك، ومن بينها تنظيم القاعدة و”داعش”.
واعتبر تس�في برئيل، محلل الش�ؤون العربي�ة بالصحيفة، 
أن هن�اك خيارات محدودة أمام الرياض التي تخش�ى أن يؤدي 
انتصار الحوثيين بمس�اعدة إيران إل�ى حدوث تمرد داخلها من 
قبل الشيعة، وكذلك في جارتها البحرين ذات األغلبية الشيعية.

ومن بين الخيارات أن ترسل السعودية قواتها لليمن، وكذلك 
يمكنه�ا االس�تعانة بقوات مصري�ة، لكن ذلك يمك�ن أن يؤدي 
لتدخ�ل إيراني مباش�ر هناك، وتحوي�ل البالد إلى س�احة قتال 

دولية، وهو ما يريده أحد.
واس�تبعد برئيل الخيار الدبلوماسي في ظل انسحاب جمال 
بنعم�ر مندوب األم�م المتحدة لليم�ن بعد أن تأك�د عدم وجود 
ش�ركاء إلنج�از المصالحة، في وقت يص�ر الرئيس هادي على 
خ�روج الحوثيين بأس�لحتهم م�ن العاصمة، وإعادة األس�لحة 
الثقيلة التي نهبوها من الجيش قبل أي مفاوضات، وهو بالطبع 

ما يرفضه الحوثيون جملة وتفصيال.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعتقل�ت الس�لطات الكويتي�ة أكث�ر من عش�رة متظاهرين 
للمعارضة نظمت تجمعاً في ساحة اإلدارة، بعد أن فرقته القوات 
األمنية ليل االثنين. وقال أحمد الديين، القيادي الكويتي اليساري 
المع�ارض، إن قوات األمن الكويتية ظل�ت تراقب التجمع دون 
تدخل لنحو ساعة ونصف الساعة لكن بدأ تدخلها خالل انصراف 
المحتجين حيث هتفت مجموعة من الشباب ضد رئيس مجلس 
األم�ة )البرلمان( مرزوق الغان�م “وهذا )الهتاف( لم يكن قرارا 
للقوى السياس�ية” . وأضاف الديين، وهو عضو التيار التقدمي 
اليس�اري وق�د ش�ارك ف�ي التجمع، أن ق�وات األم�ن “أطلقت 
عليهم القناب�ل الصوتي�ة والرصاص المطاط�ي وضربوهم... 
باله�راوات”. وتابع الديين أن قوات األمن “ما ميزوا بالضرب.. 
ضربوا نس�اء ضربوا كبار س�ن... كان اعتداء غي�ر مبرر وغير 
مفهوم. أول مرة يحصل في ساحة اإلرادة أول مرة من بعد يوم 
دخ�ول المجلس )البرلمان من قبل المعارضة بالقوة في س�نة 
2011( “. وقدر ش�اهد عيان أعداد المحتجين بالمئات. ونش�ر 
ناشطون معارضون صورا على موقع توتير تظهر قوات األمن 
وهي تهاج�م المحتجين وتضربهم بالهراوات. وقضت محكمة 
االستئناف في ش�باط الماضي بمعاقبة المعارض البارز مسلم 
البراك بالس�جن س�نتين بتهمة اإلساءة للش�يخ صباح األحمد 
الجاب�ر الصباح أمير الكويت ومنذ ذل�ك الحين تنظم المعارضة 
وقفات احتجاجية مس�اء كل اثنين تطال�ب فيها بحل البرلمان 
وإقالة الحكومة والوقوف بوجه الفس�اد وإطالق حرية التعبير 
وإعادة الجنس�ية إلى من تقول إنهم فقدوها ألسباب سياسية. 
وتحظر الكويت االحزاب السياسية رغم التسامح مع جمعيات 
سياسية من اتجاهات متعددة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 

اربعة ماليين نسمة.

واشنطن: إرسائيل جتسست عىل مفاوضات النووي اإليراين

زعيم إسالمي يفاوض األردن لتدريب »ميليشيات خاصة«! 

   بغداد / المستقبل العراقي

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال األمريكية” 
عن مس�ؤولين أمريكيين أن إسرائيل تجسست على 

المفاوضات النووية مع إيران.
وأضافت الصحيفة أن االستخبارات اإلسرائيلية 
جمعت معلومات عن المفاوضات المغلقة بواسطة 

أجهزة تنصت، وعمل استخباراتي.
وقال مس�ؤول أمريك�ي للصحيفة إن إس�رائيل 
س�ربت معلومات ع�ن المفاوضات إل�ى أعضاء في 
الكونغرس، سعيا إلقناعهم برفض االتفاق. وتنقلت 
الوفود المفاوضة في اآلونة األخيرة بين ثالث مدن 

أوروبي�ة، هي جني�ف وفيينا، وانتقل�ت مؤخرا إلى 
المدينة السويسرية لوزان. وتشير الصحيفة إلى أن 
هدف إس�رائيل كان الحصول على معلومات ونقلها 
فيم�ا بعد إل�ى الكونغ�رس لدعم موقفه�ا الرافض 
لالتفاق النووي. ويقول المسؤولون األمريكيون إن 
البيت األبيض كش�ف عملية التجسس بتأكده من أن 
إسرائيل تملك معلومات دقيقة عن المحادثات السرية 
الت�ي جرت في الغ�رف المغلقة. ونفى مس�ؤولون 
إسرائيليون ما جاء على لسان األمريكيين، مشيرين 
إل�ى أنهم حصل�وا عل�ى المعلومات بط�رق أخرى. 
وحسب مصادر أوروبية وأمريكية فإن األوروبيين، 
ال س�يما فرنس�ا، كانوا أكثر وضوحا مع إس�رائيل 

تج�اه المفاوضات الجارية. وحذرت االس�تخبارات 
األمريكية، ل�دى انتقال المحادثات من النمس�ا إلى 
سويس�را، أعض�اء فري�ق التف�اوض األمريكي من 
أن إس�رائيل تح�اول اخت�راق المحادث�ات. وتطور 
الوض�ع في نهاي�ة المطاف إل�ى ق�رار األمريكيين 
إج�راء جوالت من المحادثات الثنائية مع اإليرانيين 
لمنع تس�رب المعلومات الحساس�ة. ومن المتوقع 
أن يغ�ادر الوفد األمريكي المف�اوض خالل اليومين 
القادمين إلى ل�وزان إلجراء محادث�ات “مصيرية” 
م�ع الوف�د اإليراني بع�د أن يجري وزي�ر الخارجية 
األمريك�ي، جون كيري محادثات مع رئيس الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية، يوكيا آمانو في واشنطن.

   بغداد / المستقبل العراقي

تعتبر األردن الواح�ة األمينة لرؤوس األموال 
س�واء كانت نزيهة أو غير نزيهة، فمعظم البنوك 
العراقي�ة واللبناني�ة  األردني�ة تعم�ل باألم�وال 
والخليجية الخارجة بطرق شرعية وغير شرعية 
نح�و البنوك األردني�ة والت�ي تق�در بالمليارات. 
وهناك أموال مهربة عائدة ألنظمة عربية ساقطة 
وم�ن ضمنه�ا النظ�ام العراقي المقب�ور ونظام 

القذافي.
 وتعتبر األردن مركز تدريب الش�رق األوسط 
للجيوش النظامية. ففيها تدربت معظم الصنوف 
العراقي�ة بعد س�قوط نظام صدام ويب�دو هناك 

عودة لهذا اإلس�تثمار وبقوة هذه األيام. واألردن 
بورص�ة تدري�ب وأع�داد لجي�وش الطوائ�ف و 
وتعتب�ره  المنطق�ة.  ف�ي  واألح�زاب  المناط�ق 
األردن نوع من األس�تثمار كونها تفتقر للثروات 
المهم�ة مثل النفط والغ�از والزراعة، أي تعطيها 

مشروعية.
الماضي�ة احتضن�ت األردن  الس�نوات  فف�ي 
تدريب مليش�يات وجيوش خاصة )سرية( تابعة 
ألكراد العراق، وتابعة للحريري “ تيار المستقبل”، 
وأخرى تابعة لس�مير جعجع، والى وليد جنبالط 
وغيره�م. ومليش�يات لزعامات س�نّية عراقية، 
والجمي�ع أصدق�اء مقربي�ن ألس�رائيل والخليج 
وأمي�ركا.  وأك�دت المصادر الخاص�ة والمطلعة 

ب�أن زعيم يقود حزب إس�المي كبي�ر وفاعل في 
العراق أتفق أخيرا مع الجانب األردني على تدريب 
)ق�وات خاصة تابعة له�ذا الح�زب والزعيم( أي 
س�تقوم األردن بتدريب “ مليش�يات سرية” لهذا 
الزعي�م والح�زب لتعود نحو الع�راق ليصبح هذا 
الزعيم وهذا الحزب من أقوى األحزاب عس�كريا 
ومليشياتيا. وأكدت المصادر أن هذا الزعيم طلب 
تدريب على مقاسات األتحاد األوربي. أي يريد أن 

يكون له جيش حقيقي.
ويب�دو أن ه�ذا الزعيم ق�رأ الس�احة العراقية 
ومس�تقبلها وع�رف ب�أن الق�وة س�تكون ه�ي 
الفيص�ل، وأن أصدقائ�ه الغربيين وعل�ى مايبدو 

نصحوه بذلك.
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وزارة العدل/دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النجف سهام يف العقار تسلسل 29031/3 حي الجامعة الواقع يف النجف العائد للمدين 
محمود عبد الرضا جواد البالغة 2 سهم من اصل 18 سهم البالغ عرشون مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجعة هذة املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأمن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معة التامينات القانونية 

عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املواصفات /1/موقعة ورقمة /حي الجامعة 29031/3    2/جنس�ة ونوعة /عرصة 3/حدودة واوصافة 
/بلدية النجف /4مش�تمالتة /العقار يقع عىل ش�ارع 10 م ومفرز اىل ثالث دور بصورة غري رسمية الجزء 
االول /ويش�غلة الس�يد فرحان جواد متعب وعند الدخ�ول يكون النزول الية باية واح�دة وتتألف من ممر 
1×10 م مبلط باالش�تايكر العادي وقس�م ملون وكل�دور 1/5م×3م واس�تقبال 3/5×7م وصالة وحمام 
ومرافقوغرفة نوم واحدة ومطبخ وهذا مايخص الطابق االريض والس�قف من الكونكريت املسلح الجدران 
ملبوخ�ة بالب�ورك اما االرضية مبلطة باالش�تايكر  العادي وس�لم يؤدي اىل الطاب�ق االول ويتالف من ثالث 
غرف ومخزن صغري الس�قف من الطابوق والش�يلمان و االرضية مبلطة باالس�منت وباقي السطح مبلط 
بالطابوق الفريش كال الطابقني مجهزان باملاء والكهرباء اما الجزء الثاني ويشغلة املدعو احمد عبد الرضا 
ج�واد ويتأل�ف من ممر ط�ول 6×1 مبلط بالكايش املوزائيك ومرافق مش�رتك ومطبخ ثم الن�زول الية باية 
واح�دة ويوجد كلدور مخل صغري وغرفة واحدةوغرفة نوم 5×4 الس�قف من الكونكريت املس�لح الجدران 
ملبوخة باالس�منت ومطلي�ة بالبورك مجهز باملاء والكهرب�اء اما الجزء الثالث دكان مقفل اثناء الكش�ف 
وان ش�اغل الجزء االول الس�يد فرحان جواد متعب اما الجزء الثاني يتالف من غرفة واحدة وحمام ومرافق 
صحية وممر صغري السقف من الكونكريت املسلح وملبوخ باالسمنت ومجهز باملاء والكهرباء 4/مساحتة 
/حس�ب الس�ند املرفق يف االضبارة 200 م   6/درجة العمران الجزء االول دون املتوسط والجزء الثاني دون 
املتوس�ط والجزء الثالث مقفل اثناء الكش�ف  7/الش�اغل/الجزء االول فرحان جواد متعب والجزء الثاني 
احمد عبد الرضا وكالهما يرغبان بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر اما الجزء الثالث مغلق اثناء الكشف 8/ 
القيمة املقدرة /القيمة املقدرة للعقار الكلية مائة وعرشون مليون دينار قيمة سهام املدين البالغة 2سهم 

من اصل 18 سهم وهي ثالثة عرشمليون وثالث مائة وثالثة وثالثون الف دينار
املنفذ العدل

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة 
من نقابة املهندس�ني بأسم 
/ حيدر خلي�ل ابراهيم فمن 
اىل  تس�ليمها  عليه�ا  يعث�ر 

جهة االصدار .
������������������������� 

 فقدان هوية
هويت�ي  من�ي  فق�دت 
الص�ادرة من رشك�ة الهناء 
يف   5783 بالع�دد  املح�دودة 
يعثر  2012/2/12 عىل من 
عليه�ا تس�ليمها  لصاح�ب 
 07701347891 الرق�م 
باس�م )ن�وار عبد الحس�ن 

مطلك(.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

العدد / 869/ب/2014
التاريخ 2015/3/24

اعالن
عطف�ا ع�ىل الحك�م الص�ادر م�ن ه�ذة املحكم�ة بالع�دد 869 /ب/2014 يف 
2014/11/27 واملتضم�ن الحك�م بازال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 76715/3 
مقاطع�ة 4  جزي�رة النجف /حي ميس�ان بيعا باملزايدة العلني�ة وتوزيع ثمنة 
عىل الرشكاء كل حسب استحقاقة واملكتسب الدرجة القطعية واملوصوف ادناة 
ق�ررت هذة املحكمة االع�الن عن بيعة باملزاي�دة العلني�ة بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني وملدة ثالثني يوما من الي�وم التايل لتاريخ النرش فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذة املحكمة يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا مس�تصحبني معهم 
التمينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة البالغة 95000000 خمس�ة 
وتس�عون مليون دين�ار بموجب صك مص�دق المر هذة املحكم�ة ارضا كونها 
عرص�ة فارغة ان لم يكونو م�ن الرشكاء  وعند انتهاء املدة املذكورة س�تجري 
املزاي�دة العلنية وفق االصول مع العلم ان الدفع نقدا وان الداللية عىل املش�رتي 

واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيكون اليوم التايل موعدا لذلك 
القايض
اسعد هاشم الخفاجي

اعالن
قدم املدعي هاش�م خضري عباس  
طلبا ي�روم في�ه تبدي�ل لقبه من 
)ف�راغ ( اىل )العامري(  فمن لديه 
اع�رتاض ع�ىل الدع�وى مراجع�ة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف ينظر 
بالدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 21 
م�ن قانون االحوال املدنية رقم 65 

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

�������������������������
فقدان

فق�دت  من�ي هوية غرف�ة تجارة 
الب�رة بأس�م )اس�عد كح�وش 
عبد( عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

اعالن
قدم املدعي رس�ن العيبي جري  طلبا 
تروم فيه تبديل لقبه من )الدعماوي( 
اىل )الرشش�احي(  فمن لديه اعرتاض 
ع�ىل الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية 
اي�ام  ع�رشة  اقصاه�ا  م�دة  خ�الل 
وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفق 
احكام امل�ادة 21 من قان�ون االحوال 

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

�������������������������
فقدان

اتح�اد رج�ال  فق�دت  من�ي هوي�ة 
االعمال العراقيني فرع البرة بأس�م 
)عب�د الكريم عبد الحميد فارس( عىل 
م�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

اعالن
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم م�ن 
املس�تدعي  )عرفان عبد الودود( 
ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اس�م 
ابنه الق�ارص )عمر عرفان( من 
)عم�ر( اىل )عم�ار( فم�ن لديه 
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه 
املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام 
امل�ادة 21 من القان�ون االحوال 
 1972 لس�نة   65 رق�م  املدني�ة 

املعدل.
اللواء

تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

مجلس الضاء االعىل
الب�رة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة املعقل

العدد : 148/ب/2015
التاريخ / 2015/3/23
اعالن

اىل املدعى عليه )عثمان س�جري ش�الش( 
مجهول مح�ل االقامة حاليا اقام املدعي) 
الدع�وى  الجلي�ل(  عب�د  جوه�ر  ص�الح 
البدائية املرقمة 148/ب/2015 لدى هذه 
املحكم�ة يطالبك فيه�ا باع�ادة العربون 
البالغ س�تة وتس�عون مليون دينار وذلك 
لقاء بيع�ك العقار تسلس�ل 2199/826 
القبلة ولم تقم بتحويل امللك باس�مه وقد 
ع�ني ي�وم 2015/4/1 موع�د للمرافع�ة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ  وتايي�د   املجلس البلدي 
انتقالك اىل جهة مجهولة تقرر       تبليغك     
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني ويف حالة 
عدم حضورك اىل املرافعة سوف يتم اجراء 

املرافعة غيابيا بحقك.
القايض

محكمة بداءة النجف
العدد/925/ب/2015

م/تصفية الوقف الذري
اقام�ت املدعي�ة )نديمة جاس�م ناجي ( 
الدع�وى املس�جلة ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
املدع�ى  ع�ىل  925/ب2015/3  بالع�دد 
عليهم كل من ) عبد السادة جاسم ناجي 
– ف�ارس جاس�م ناجي – محمد جاس�م 
ناج�ي – مليع�ة جاس�م ناج�ي – جن�ان 
اس�عد حس�ن ( اوالد جاس�م ناجي عبود 
طالبت فيها تصفية الوقف الذري الخاص 
بالعقار تسلس�ل 4088/2 حي الكرامةيف 
النج�ف وتم تحدي�د موع�د املرافعة فيها 
2015/4/14 وباستناد الفقرة، من املادة 
العارشة من مرسوم جواز تصفية الوقف 
ال�ذري رق�م )1 ( لس�نة 1955 املعدل  لذا 
تق�رر االعالن عن ذل�ك يف الصحف املحلية 
وملدة ثالثة ايام ولكل ذوي عالقة مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة لغ�رض اثب�ات عالقت�ه 
بالوق�ف اع�اله وتبلي�غ دي�وان الوق�ف 
الش�يعي بنس�خة م�ن ه�ذا االع�الن وله 
الدخ�ول يف الدعوى واملخاصمةفيها يف اي 

وقت صدور الحكم بالتصفية .
القايض  جبار جعفر عيل الفاضيل

اعالن
اقام املدعو )طالب سلمان 
الدعوة يف  العزاوي(  حسن 
مديرية االح�وال املدنية يف 
البرة لتبدي�ل لقبه من) 
)الغ�راوي(  اىل  الع�زاوي( 
بذل�ك  عالق�ة  ل�ه  فم�ن 
مراجع�ة املديرية املذكورة 
م�ن  اي�ام  خ�الل ع�رشة 

تاريخ نرش االعالن.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

مدي�ر  الجنس�ية العام�ة 
وكالة

فقدان
فق�دت  من�ي هوي�ة  بأس�م 
الطالبة )غدير رفعت حمودي 
(قس�م العلوم التطبيقية فرع 
الكيمي�اء يف املرحل�ة الثاني�ة  
عىل من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار
�������������������������

فقدان
فق�دت من�ي وثيق�ة التخرج 
باس�م )مصطفى حات�م عبد 
الرض�ا (الص�ادرة م�ن معهد 
التكنولوجي�ا ع�ىل م�ن يعث�ر 
جه�ة  اىل  تس�ليمها  عليه�ا 

االصدار.

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف 

البرة االتحادية
العدد : 382/ب/2015

اعالن
اقامت املدعية جميلة مجيد 
/382 الدع�وى  حس�ني 

محكم�ة  ام�ام  ب/2015 
ب�داءة البرة تطل�ب فيها 
الوق�ف  بتصفي�ة  الحك�م 
تسلس�ل  للعق�ار  ال�ذري 
5/74 ك�وت الحج�اج فمن 
له عالق�ة بالوق�ف املذكور 
املحكم�ة  ه�ذه   مراجع�ة 
بتاري�خ املرافع�ة  املواف�ق 

.2015/4/12

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد  
)عيل جريم�خ محيبس( الذي يطلب 
في�ه تبدي�ل اللق�ب م�ن )الركابي( 
اىل )الزبي�دي( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
تنظر ه�ذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 من القانون االحوال 

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

�������������������������
فقدان

فقدت مني هوي�ة غرفة تجارة 
الكري�م  )عب�د  بأس�م  الب�رة 
عب�د الحمي�د ف�ارس( ع�ىل من 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكرادة
رقم االضبارة: 1686 / 2014 

التاريخ: 23 / 3 / 2015 
مذكرة االخبار بالتنفيذ

لالموال غري املنقولة
اىل املدين: عمر عبد اللطيف كاظم

عنوانه: شارع فلسطني م 504 ز 43 د9
ونخربكم بأنه تقرر حجز االموال غري املنقولة سهامك يف العقار املرقم 
3/ 7588 م3 وزيرية والتي تم قلب الحجز االحتياطي عليها اىل حجز 

تنفيذي
لقاء طل�ب الدائن )فؤاد زهري ج�واد( البال�غ 200,000,000 مائتان 

مليون دينار
فيجب عليكم اداء املبلغ املذكور ادناه خالل مدة عرشة ايام من اليوم 
التايل للنرش بهذا االخبار واال فان االموال املحجوزة بموجب هذا القرار 

ستباع وفقا للقانون وذلك استنادا للمادة )87( من قانون التنفيذ.
وبالنظر لتعذر تبليغك عىل العنوان اعاله حسب رشح املبلغ القضائي 
يف مديري�ة تنفي�ذ الرصافة وملجهولي�ة محل اقامت�ك ونائب املجلس 
املحيل لحي املس�تنرية ولعدم وج�ود موطن دائم ومؤقت او مختار 
غ�ري العنوان اعاله لن�ا نقرر تبليغك بصحيفت�ني محليتني باملضمون 

اعاله.
املنفذ العدل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد: 330 / ب / 2015 
التاريخ: 17 / 3 / 2015 

اعالن
اىل/ املدعى عليه/ عمار احمد ثجيل

اق�ام املدعي) محمد عايش صالح (الدعوى البدائية املرقمة 320 / ب / 
2015 ضدك والذي يطلب فيه مبلغ قدره ثالثة عرش مليون دينار عراقي 
عن قرضة حس�نة ولتع�ذر تبليغك ملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافعة املواف�ق 2 / 4 / 2015 وعند عدم حضورك او ارس�ال من 

ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

اعالن
ق�دم املدع�ي قاس�م العيبي 
في�ه  ت�روم  طلب�ا  ج�ري  
تبديل لقبه م�ن )الدعماوي 
فم�ن  )الرشش�احي(   اىل   )
لدي�ه اعرتاض ع�ىل الدعوى 
املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
خالل م�دة اقصاه�ا عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدعوى وف�ق احكام املادة 
21 من قانون االحوال املدنية 
رقم 65 لسنة 1972 املعدل .

اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

 / الع�ام  الجنس�ية  مدي�ر 
وكالة

اعالن
قدم املدعي فاضل كاظم حمد  
طلب�ا تروم في�ه تبديل لقبه 
من )الف�راغ ( اىل )البخاتي(  
فم�ن لدي�ه اع�رتاض ع�ىل 
ه�ذه  مراجع�ة  الدع�وى 
املديرية خالل م�دة اقصاها 
عرشة ايام وبعكس�ه سوف 
ينظر بالدع�وى وفق احكام 
املادة 21 من قانون االحوال 
املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

 / الع�ام  الجنس�ية  مدي�ر 
وكالة

اعالن
ق�دم املدع�ي ي�ارس محم�د 
جواد حس�ن  طلبا تروم فيه 
تبدي�ل لقبه م�ن )ديماس( 
اىل )الس�المي(  فم�ن لدي�ه 
الدع�وى  ع�ىل  اع�رتاض 
املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
خالل م�دة اقصاه�ا عرشة 
ايام وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدعوى وف�ق احكام املادة 
21 من قانون االحوال املدنية 
رقم 65 لسنة 1972 املعدل .
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح

 / الع�ام  الجنس�ية  مدي�ر 
وكالة

رقم االضبارة 36/خ/2015
التاريخ2015/3/23

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد:1247/ب/2014

التاريخ:2015/3/23
اعالن 

اىل املدعى عليهما / 1 � عبد اللطيف شيخ  ياسني باشا اعيان
2 � خديجة شيخ ياسني باشا اعيان / بموجب وصايتهما عىل ثلث خريات مريم 

الشيخ عبد الله باش اعيان 
اقام املدعي  )عبد االمريعيل حيدر (   الدعوى البدائية املرقمة 1247/ب/2014    
ضدكم والذي  يطلب فيه ازالة ش�يوع العقار املثبت يف س�ند التسجيل العقاري 
تسلسل 258 )املرشاق( وتوزيع االثمان كل حسب حصته مع  الرشكاء   ولتعذر 
تبليغكم وملجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح املبلغ القضائي واملجلس البلدي 
ملنطق�ة الصفاة   تقرر  تبليغكم  اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2015/4/1 وعند عدم حضوركم  
او ارس�ال من ينوب عنكم  قانونا س�تجري املرافعة بحقك�م  غيابا وعلنا وفق 

االصول . 
القايض
جعفر كاظم املالكي

اعالن
قدمت املدعية سعدية خضري جاسم  
طلب�ا ت�روم في�ه تبديل اس�م ابنها 
من )عم�ر ( اىل )معت�ز (  فمن لديه 
اعرتاض ع�ىل الدعوى مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها عرشة 
ايام وبعكس�ه سوف ينظر بالدعوى 
وف�ق اح�كام امل�ادة 21 م�ن قانون 
االحوال املدنية رقم 65 لس�نة 1972 

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

�������������������������
فقدان

فقدت مني هوي�ة املوظف الصادرة 
توزي�ع  رشك�ة  النف�ط  وزارة  م�ن 
املنتج�ات النفطي�ة توزي�ع الجنوب 
بأس�م )كام�ل مط�ري غان�م( ع�ىل 
م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

تنويه
intimation

حمافظة البرصة
مديرية العقود احلكومية

قسم التعاقدات
شعبة االعالن

إلحاق�ا بكتابنا ذي الع�دد ب/ 429 بتاريخ 2015/3/5  
الخ�اص بإعالن الوجبة الثاني�ة )2( لعام 2015  لقطاع 
)كهرب�اء توزي�ع( ضم�ن تخصيص�ات برنام�ج تنمية 

االقاليم
نود إن ننوه إىل  :

• تمدي�د موعد غل�ق املناقصة 49/ كهرب�اء توزيع /ج 
2015 م�رشوع )تجهيز م�واد وفح�ص وتنفيذ لغرض 
استحداث مغذيات 11 ك. ف جديدة من محطة الشهداء 
يف القرنة( ليك�ون يوم الثالثاء 2015/4/7 بدال من يوم 

الثالثاء 2015/3/31 
• تغي�ري كلف�ة امل�رشوع لتك�ون 2،540،000،000 بدال 
م�ن2،054،000،000 وتكون نس�بة التأمين�ات االولية 

76،200،000 بدالً من 61،520،000
 اس�تنادا اىل كت�اب هيئة التخطيط وتنمي�ة البرة ذي 

العدد 510 يف 2015/3/23
 عىل الرشكات التي قطعت عىل املناقصة مراجعة ديوان 
محافظ�ة الب�رة /مديري�ة العق�ود الحكومية قس�م 

التعاقدات /لجنة بيع التنادر لتغيري الكشف الفني

According to  our letters numbered  B/429  on    5/3/2015 
of  announcement )2( for 2015 of  )distribution elec-
tricity ( within the allocations of regions development 
program
We would like to intimate you:
* extending the closing date of tendering 49/distribu-
tion electricity /S  2015 of the  project )supplying ,test-
ing  and implementing material for new feeders con-
struction 11 K.V from
 Al-Shouhada station in Al -Qurna ( to be on Tuesday 
7/4/2015 instead of Tuesday 31/3/2015
 *changing the cost of project from 2,054,000,000 
to 2,540,000,000 and the initial insurances from  
61,520,000 to 76,200,000
 According to the letter of  Basra development  and plan-
ning commission numbered 510 on 23/3/2015  
All the participant companies must attend to Basra gov-
ernorate divan /directorate of government contract /
contracts Dep./
Tenders sale commission for change
Technical statement

رئيس مهندسني
احسان عبد اجلبار اسامعيل

مدير العقود احلكومية

 Chief  engineer
    Ihsan A. Ismaeel

director of Government contracts
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بابل : موازنتنا خفضت للنصف ونعمل بجهود ذاتية لرفع النفايات
     ديالى/المستقبل العراقي

اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، امس الثالثاء، عن اجراء 
اكث�ر من 200 عملي�ة جراحية معقدة في مستش�فياتها خالل 
العام الحالي بينها 13 تجري الول مرة في اختصاصات صعبة، 

مؤك�دة ان المستش�فيات 
 2000-3000 م�ن  تنف�ذ 

عملية جراحية شهريا.
وقال مدير اعالم صحة 
الع�زاوي،  ف�ارس  ديال�ى 
إن “الك�وادر الطبي�ة ف�ي 
دائ�رة صح�ة ديالى اجرت 
عملي�ة   200 م�ن  اكث�ر 
للغاية في  جراحية معقدة 
المستش�فيات الحكومي�ة 
خالل الع�ام الجاري، بينها 
13 عملي�ة تنف�ذ الول مرة 

في المحافظة في اختصاصات صعبة”.
واض�اف العزاوي ان “المستش�فيات الحكومي�ة في ديالى 
تنفذ شهريا من 3000-2000 عملية في اختصاصات مختلفة”، 
مش�يرا الى ان “ذلك يظهر حجم الجهد المبذول من قبل الكوادر 

الطبية في تأمين خدمات جيدة للمرضى”.
وتح�وي ديالى عدد محدود من المستش�فيات الحكومية ال 
يتالئ�م مع اعداد الس�كان، ما ي�ؤدي الى زخم هائ�ل على مدار 

اشهر السنة.

     بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التخطي�ط انه�ا س�تمنح ,الي�وم االربع�اء, 
أول ش�هادة تدري�ب دولية لخب�راء عراقيين في تنفي�ذ العقود 

والمقاوالت الحكومية.
وقال المتحدث باس�م الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان 
صحفي, ان “وزارة التخطيط ستقيم احتفالية لمنح اول شهادة 
تدري�ب دولية في مج�ال تنفيذ العقود والمق�اوالت الحكومية 
، مضيف�ا ان ه�ذه الش�هادات  س�يتم منحها لعدد م�ن الخبراء 
العراقيي�ن الذين س�يصبحون بموج�ب هذة الش�هادة مدربين 

دوليين وهم موزعون على عدد من الوزارات العراقية”.
 وأش�ار الهن�داوي ال�ى ان منح هذه الش�هادات س�يتم في 
احتفالي�ة تقام ف�ي مقر الوزارة وس�ط بغ�داد, بحضور وزير 
التخطيط سلمان الجميلي والوكالء والمديرين العامين وممثلي 

الوزارات والمنظمات الدولية العاملة في العراق”.

صحة دياىل: اجرينا اكثر من 200 عملية 
معقدة بينها 13 ألول مرة

اليوم.. التخطيط متنح أول شهادة 
تدريب دولية خلرباء عراقيني

     بابل/المستقبل العراقي

الخدم�ات  لجن�ة  أعلن�ت 
البلدي�ة في مجل�س محافظة 
باب�ل، ام�س الثالث�اء، معاناة 
مدين�ة الحلة من نق�ص كبير 
الضروري�ة  الخدم�ات  ف�ي 
بنظافة الش�وارع وتحول نهر 
اليهودي�ة إل�ى مب�زل ومك�ب 
أن  بّين�ت  وفيم�ا  للنفاي�ات، 
تخصيص�ات المحافظ�ة م�ن 
الموازنة خفضت الى النصف، 
لفتت إل�ى أن ج�زءاً كبيراً من 
الموازن�ة خص�ص لمش�روع 

مجاري الحلة الكبير.
وق�ال رئي�س اللجن�ة زيد 
ج�واد وت�وت، إن “اللجنة تعد 
واحدة من 29 لجنة متخصصة 
بالمجل�س وتعن�ى بالخدمات 
البلدية ف�ي مركز مدينة الحلة 
ال�دورة  ف�ي  تش�كيلها  وت�م 
الحالي�ة لمجل�س المحافظ�ة 
بس�بب ما تعانيه مدينة الحلة 
م�ن إهمال من جميع النواحي 
الخدمي�ة”، مبين�اً أن “الهدف 
االهتم�ام  مضاعف�ة  منه�ا 
لتحس�ينه  الخدم�ي  بالواق�ع 
خ�الل الم�دة المقبلة، بس�بب 
الحكوم�ات  اهتم�ام  ع�دم 

المحلية السابقة بالمدينة”.
وأضاف وت�وت أن “مدينة 
كبي�راً  نقص�اً  تعان�ي  الحل�ة 
ف�ي الخدم�ات الضرورية من 
نظافة الش�وارع وعدم وجود 

لجم�ع  متخصص�ة  ش�ركة 
النفايات وقلة ساحات وقوف 
الس�يارات وعدم وجود معمل 
لتدوير النفاي�ات وعدم وجود 
آلي�ات متخصصة لبلدية الحلة 
واإلهم�ال الكبير ف�ي المحال 
واألحي�اء والتج�اوزات عل�ى 
شط الحلة”، الفتاً الى أن “من 

بين األس�باب األخ�رى لتردي 
واق�ع الخدم�ات ف�ي مدين�ة 
الحلة هو وجود نهر اليهودية 
الذي يخترق العديد من األحياء 
الس�كنية الحديثة الذي تحول 
ال�ى مب�زل ومك�ب للنفاي�ات 
ويعد خ�ارج المحددات البيئية 
أن  والصحي�ة”. وبّي�ن وتوت 

“محافظ�ة باب�ل تعاني نقصاً 
المخصصة  باألم�وال  واضحاً 
لها وخاصة ف�ي عامي 2014 
انخف�اض  بس�بب  و2015 
وتخصي�ص  النف�ط  أس�عار 
للجه�د  الموازن�ة  غالبي�ة 
العس�كري واألمن�ي وق�د تم 
تخفي�ض ميزاني�ة المحافظة 

رئي�س  النصف”.وتاب�ع  ال�ى 
لجن�ة الخدم�ات البلدي�ة ف�ي 
مجلس باب�ل أن “اللجنة تعمل 
بالتنس�يق م�ع بلدي�ة الحل�ة 
واآللي�ات  الذات�ي  وبالجه�د 
المتوف�رة بحم�الت موس�عة 
لتنظيف األحياء السكنية وردم 
الجزرات  وزرع  المس�تنقعات 

الوسطية وبناء الحدائق وزرع 
المناطق والساحات المتروكة 
باألش�جار وال�ورود إلضف�اء 
لمس�ة جمالية وإيج�اد أماكن 
نظيف�ة للعوائل لقضاء أوقات 

الراحة”.
أن  ال�ى  وت�وت  وأش�ار 
“الجه�د الحكومي اآلن انصب 
على مش�روع مج�اري الحلة 
الكبي�ر وتم تخصي�ص غالبية 
لع�ام  المحافظ�ة  موازن�ة 
2015 للمج�اري بس�بب عدم 
وج�ود مج�اري ف�ي المدينة 
مما يس�بب في غ�رق األحياء 
خ�الل  والش�وارع  الس�كنية 
مواس�م األمطار”، مشيراً الى 
أن “الحكوم�ة المحلية قررت 
ع�دم القيام بتبليط الش�وارع 
ف�ي أحياء مدينة الحلة لوجود 
قرار سابق من وزارة البلديات 
إكس�ائها  أو  تبليطه�ا  بع�دم 
إال بع�د االنته�اء م�ن أعم�ال 

المجاري”.
يذكر أن مجل�س محافظة 
باب�ل، وفي الش�هر الثامن من 
ع�ام 2013، أق�ر تش�كيل 29 
لجن�ة متخصصة في المجلس 
بموج�ب النظ�ام الداخل�ي له 
ووزع عليه�ا جمي�ع أعض�اء 
المجل�س وهي تق�وم بأعمال 
ع�ن  والكش�ف  المراقب�ة 
والمش�اريع  الدوائ�ر  أعم�ال 
وتق�دم تقاريرها الى رئاس�ة 

المجلس.

    بغداد/المستقبل العراقي

أك�دت وزي�رة الصحة عديل�ة حمود 
على ض�رورة توفير األدوي�ة واألجهزة 
والمس�تلزمات الطبي�ة الخاص�ة بعالج 

االمراض السرطانية
أن”  الصح�ة,  ل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
وزي�رة الصح�ة عديل�ة حمود حس�ين 
التق�ت مدي�ر مستش�فى األم�ل لع�الج 
الربيع�ي  الس�رطانية تحس�ين  األورام 
، وج�رى خ�الل اللق�اء بح�ث الجه�ود 
لالرتق�اء  ال�وزارة  والخط�ط وبرام�ج 
بأداء المؤسس�ات الصحية الس�يما تلك 
الس�رطانية  المتخصصة بعالج األورام 
م�ن خ�الل توفي�ر األدوي�ة واألجه�زة 
والمس�تلزمات الطبية الخاصة بعالجها 
الطبي�ة والصحي�ة  وإدخ�ال مالكاته�ا 
ب�دورات تدريبي�ة متقدم�ة واس�تقدام 

الفرق الطبية الكفوءة لعالج المرضى.

    اربيل/المستقبل العراقي

ه�ددت وزارة الصح�ة ف�ي إقليم 

كردستان ، باتخاذ إجراءات قانونية 

بحق األطب�اء المعتصمي�ن في حال 

ع�دم عودته�م إل�ى العم�ل وإنه�اء 

اغل�ب  ع�دت   وفيم�ا  االعتص�ام، 

مطالبه�م “تنصال” م�ن واجبهم في 

خدم�ة المواطني�ن حس�ب تعليمات 

وقواني�ن وزارة الصح�ة، أك�دت إن 

“بعض المطالب بحاجة إلى دراس�ة 

دقيق�ة ومطول�ة م�ن قبل ال�وزارة 

للنظر بإمكانية تحقيقها”.

وق�ال المتحدث الرس�مي باس�م 

وزارة الصحة خالص قادر، إن “وزارة 

الصحة في اإلقليم ستتخذ اإلجراءات 

المعتصمي�ن م�ن  القانوني�ة بح�ق 

األطباء في حال عدم إنهاء االعتصام 

والع�ودة إلى العمل”، عادا  أن “اغلب 

مطالبه�م تنصال م�ن واجباتهم في 

خدم�ة المواطني�ن حس�ب تعليمات 

وقوانين وزارة الصحة”.

وأض�اف قادر أن “ال�وزارة تقوم 

بكاف�ة الجه�ود م�ن اج�ل تحقي�ق 

الممكن�ة”،  المعتصمي�ن  مطال�ب 

مؤك�دا إنه�ا “بحاج�ة إل�ى دراس�ة 

دقيق�ة ومطول�ة م�ن قبل ال�وزارة 

للنظر بإمكانية تحقيقها”.

وكان ع�دد من األطب�اء في إقليم 

آذار   20( ف�ي  نظم�وا،  كردس�تان 

لحي�ن  اعتصام�ا مفتوح�ا   ،)2015

وزارة  قب�ل  م�ن  مطالبه�م  تنفي�ذ 

الصحة في اإلقليم، مهددين بمواقف 

أكثر قوة في حال عدم تنفيذها.

وتضمنت مطالب المعتصمين من 

أطباء الس�ليمانية واربي�ل، تقليص 

 12 إل�ى  24 س�اعة  الخف�ارة م�ن  

وزي�ادة أج�ور الخفارة م�ن 50 ألف 

دين�ار إلى  مئ�ة ألف دين�ار، وزيادة 

نس�بة األطب�اء م�ن البطاق�ات م�ا 

بع�د وراء الدوام وكذلك مس�تحقات 

ب�دل الطع�ام، باإلضافة إل�ى إرجاع 

مس�تحقات الخفارة التي تم قطعها 

منذ 18 شهر ولحد اآلن.

وزيرة الصحة: سنوفر 
األدوية واملستلزمات اخلاصة 

بعالج االمراض الرسطانية

    البصرة/المستقبل العراقي
      

أعلن�ت الحكومة المحلية ف�ي البصرة، 
ام�س الثالث�اء، أن مجس�ر الخط�وة الذي 
يج�ري تنفي�ذه عند مدخ�ل قض�اء الزبير 
بكلف�ة 29 ملي�ار دين�ار تأخ�ر العم�ل فيه 
بس�بب وج�وده ف�ي منطقة أثري�ة، مبينة 
أن المجس�ر س�وف ينجز قريباً بعد انتهاء 
الفت�رة المحددة ألجراء أعم�ال تنقيب عن 
اآلثار.وق�ال المحاف�ظ ماج�د النصراوي، 
إن “مش�اريع بناء المجس�رات التي تتولى 
تنفيذه�ا إح�دى الش�ركات األهلي�ة كانت 

تواج�ه مش�اكل قانونية وفني�ة، وبعضها 
لم تنج�ز بعد، ومنها المجس�ر الذي يجري 
تش�ييده عند مدخل قضاء الزبير”، مبيناً أن 
“هذا المشروع تأخر انجازه بسبب وجوده 
أثري�ة، وهن�اك مخاطب�ات  ف�ي منطق�ة 
رس�مية كثي�رة بي�ن الحكوم�ة المحلي�ة 
وهيئة اآلثار اس�تغرقت العديد من األشهر 
من أجل حس�م القضية، وم�ن المؤمل حل 
المش�كلة بعد أي�ام قليلة”.ولفت المحافظ 
الى أن “مش�كلة وجود الجسر في منطقة 
أثرية كان من األجدر دراس�تها وحس�مها 
قبل إحالة المش�روع ال�ى التنفيذ”، معتبراً 

أنه “بعد ش�هرين م�ن المق�رر إفتتاح أحد 
مس�ارات المجس�ر باتج�اه الزبي�ر تمهيداً 
الفتت�اح المس�ارات األخ�رى عن�د انج�از 
قائممق�ام  ق�ال  جانب�ه،  المش�روع”.من 
الزبي�ر طالب الحصونة، إن “مش�روع بناء 
المجسر المجاور لجامع خطوة اإلمام علي 
بن أب�ي طال�ب )ع( التأريخي تبل�غ كلفته 
29 ملي�ار دين�ار، وهو من أهم المش�اريع 
الحيوي�ة، ولكن بس�بب مش�اكل مع هيئة 
اآلثار تأخر انجازه”، موضحاً أن “المشكلة 
كان يفترض حله�ا خالل مرحلة التصميم، 
ولي�س ف�ي أثن�اء مرحل�ة التنفيذ”.وأك�د 

الحصونة، وهو أيضاً مدير ناحية س�فوان، 
أن “المش�كلة تكم�ن في المس�احات التي 
تش�غلها مس�ارات المجس�ر الواقع�ة على 
اليس�ار واليمي�ن، ولكن المش�كلة قاربت 
على الح�ل نتيج�ة إنتهاء الفت�رة المحددة 
الج�راء أعم�ال التنقي�ب ع�ن اآلث�ار ف�ي 
الموقع”، مضيفاً أن “المجسر عندما ينجز 
ويفتتح س�وف يعالج مش�كلة االختناقات 
المروري�ة عند مدخل القضاء”.ويعد قضاء 
الزبي�ر، ثان�ي أكبر قض�اء في الع�راق من 
ناحية المس�احة، إذ تشكل مس�احته أكثر 

من نصف مساحة محافظة البصرة.

تنقيبات أثرية تؤخر انجاز جمرس يف الزبري بكلفة 29 مليار دينار

صحة كردستان هتدد األطباء 
املعتصمني وتعد مطالبهم 

»تنصاًل« عن واجباهتم

النقل تعلن إنجاز تركيب جهاز اهلبوط اآليل ملدرج مطار البرصة الدويل
    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النقل، امس الثالثاء، 
انجاز تركي�ب وتجهيز وفحص جهاز 
الهب�وط اآلل�ي لمدرج مط�ار البصرة 
الدول�ي، فيم�ا أكد وزي�ر النق�ل باقر 
الزبي�دي عل�ى ض�رورة تنفي�ذ ه�ذا 
االنجاز في مطار بغداد الدولي. وقالت 
الوزارة في بيان صحفي، إن “س�لطة 
وتجهي�ز  تركي�ب  أنج�زت  الطي�ران 

 ) ILS ( وفح�ص جهاز الهب�وط االلي
لمدرج مطار البصرة الدولي”، مشيراً 
الى أن “الفحص استمر خمس ساعات 
مختلف�ة”.  ومح�اور  وبأرتفاع�ات 
وأضافت أنه “تم إكمال أعمال منظومة 
االتص�االت ال�) VOR( واجهزة قياس 
المس�افة ف�ي مط�ار البص�رة، حيث 
قامت شركة راديوال العالمية للفحص 
الجوي وبعد ان تم طلب أجهزة حديثة 
واجتياز الفحص س�يتم منح الشهادة 

الرس�مية التي ستعلن للعالم بأمكانية 
استخدام مطار البصرة الدولي لهبوط 
الطائرات هبوطا آمنا وفق المتطلبات 
والمقاييس المطلوبة لمنظمة الطيران 
الدولية االي�كاو”. وتابع�ت أن “وزير 
النقل باقر الزبيدي قدم بتهنئة خاصة 
لمدير ع�ام س�لطة الطي�ران والكادر 
الذي أش�رف على العملي�ة”، مبينًة أن 
“الزبيدي أكد على ض�رورة تنفيذ هذا 

االنجاز في مطار بغداد الدولي”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر الكهرباء قاس�م 
الثالث�اء، بع�دم  الفهداوي،ام�س 
الش�ركات  لم�دراء  الس�ماح 

بمقابل�ة  والتج�ار  والمقاولي�ن 
العامي�ن  والم�دراء  ال�وكالء 
مق�ر  داخ�ل  الخب�راء  ومكت�ب 
ال�وزارة وخارجه�ا، وفيم�ا حدد 
اجراء المقابالت عن طريق قس�م 

العالقات العامة في الوزارة وعبر 
آلي�ة جدي�دة ،أكد ان ه�ذا االجراء 
الفس�اد  عل�ى  للقض�اء  خط�وة 

اإلداري والمالي.
وق�ال المتح�دث بأس�م وزير 

الكهرب�اء محمد فتحي، إن “وزير 
الكهرباء قاس�م الفه�داوي وجه 
بمن�ع مقابل�ة م�دراء الش�ركات 
والمقاولي�ن والتج�ار م�ن قب�ل 
الوكالء والمدراء العامين ومكتب 

ال�وزارة  مق�ر  داخ�ل  الخب�راء 
وخارجه�ا”، مبينا أن “المقابالت 
س�تتم عن طريق قس�م العالقات 
العامة في الوزارة فقط وعبر آلية 

جديدة”.
واض�اف فتحي ان�ه “في حال 
اقتضت الحاجة الى عقد مثل هذه 
اللقاءات يتم إعالم قسم العالقات 
العامة من خالل ملئ االس�تمارة 
أن  بالمقاب�الت”، مؤكداً  الخاصة 
“هذه الخطوة جاءت للقضاء على 
مظاه�ر الفس�اد اإلداري والمالي 

في الوزارة “.
وتعد ظاهرة الفس�اد التحدي 
األكب�ر إل�ى جان�ب األم�ن، الذي 
تواجهه الحكوم�ات العراقية منذ 
انته�اء الح�رب األميركي�ة عل�ى 
2003، وق�د بلغ�ت  الع�راق ف�ي 
مستويات الفساد في العراق حداً 
أدى بمنظم�ات دولية متخصصة 
إلى وضعه م�ن بين البلدان األكثر 

فساداً في العالم.

وزير الكهرباء يمنع املقاولني والتجار منع مقابلة الوكالء واملدراء العامني

    بغداد/المستقبل العراقي

ع�زا عضو اللجنة المالية النيابية جبار 
العبادي توقف صرف س�لف ال� 100 راتب 

للموظفين لعدم وجود سيولة مالية.
وق�ال العب�ادي في تصري�ح صحفي, 
ان “س�لفة ال��100 رات�ب متوقف�ة لعدم 
وج�ود س�يولة المالي�ة ف�ي المص�ارف 
وه�ذا م�ا ابلغتن�ا ب�ه وزارة المالي�ة بعد 

استفس�ارنا منها عن اس�باب عدم اطالق 
هذه السلف”.

وأش�ار الى ان “الوزارة أكدت انه وفي 
حال تحقق الوفرة المالية للموازنة العامة 

فستقوم باطالق هذه السلف”.
ولف�ت العب�ادي ال�ى “وج�ود توج�ه 
حكوم�ي ف�ي من�ح الق�روض الميس�رة 
للمش�اريع الصغيرة “مبينا ان”الحكومة 
ه�ي من تضع االليات في كيفية دعم هذه 

المشاريع ومقدار هذا الدعم”.
وكان�ت وزارة المالية اك�دت في وقت 
سابق ان ايقاف سلفة ال� 100 راتب وال�5 
ملي�ون دين�ار يأت�ي نتيجة قلة الس�يولة 
المصارف  للمص�ارف ولحاج�ة  النقدي�ة 
إلج�راءات تنظيمية، وق�ال وكيل الوزارة 
فاض�ل نب�ي ان ع�ودة الس�لف لموظفي 
الدول�ة يعتمد عل�ى توفير س�يولة نقدية 

لمصرفي الرشيد والرافدين.

يذك�ر ان وزارة المالية قررت منذ عام 
2008 وع�ن طري�ق مصرف�ي الرافدي�ن 
والرش�يد وبالتنس�يق مع وزارات ودوائر 
الدولة، منح س�لف وق�روض للموظفين 
مختلفة على إال تق�ل خدمة الموظف عن 
خمس س�نوات وفقاً للشروط والضوابط 
المحددة لذل�ك، وأن ال يتجاوز القرض 50 
ملي�ون دينار وبفائدة 8 % على أن تس�دد 

خالل عشر سنوات.

املالية النيابية تكشف عن توقف سلفة الـ 100 راتب

    بغداد/المستقبل العراقي
      

أعلن�ت وزارة الصناع�ة والمع�ادن، امس 
الثالث�اء، عن عزمها هيكلة 28 ش�ركة كانت 
تابعة للتصنيع العس�كري س�ابقاً ومرتبطة 
به�ا حالي�اً، مبينة أن منتس�بيها س�يخّيرون 
بي�ن النق�ل لش�ركات رابح�ة أو اإلحالة على 

التقاعد.
وق�ال وكي�ل وزارة الصناع�ة للش�ؤون 
اإلداري�ة، مكي عجي�ب حم�ود، إن “الوزارة 
ستعيد هيكلة 28 شركة كانت تابعة للتصنيع 
العس�كري سابقاً وتتبعها حالياً وسيتم البدء 
بالمنه�ارة منها”، مش�يراً إل�ى أن “العاملين 

بتلك الش�ركات س�يخّيرون بين اإلحالة على 
التقاع�د أو النق�ل إلى الش�ركات الرابحة في 

الوزارة”.
“ش�ركات  هن�اك  أن  حم�ود،  وأض�اف 
نمطي�ة ال يمك�ن هيكلتها كالس�جاد اليدوي 
والصناع�ات الورقية والصناع�ات الصوفية 
لحاج�ة البلد إليها”، مبين�اً أن “الوزارة تفكر 
بتحويل الش�ركات الرابحة للقط�اع الخاص 

ليكون شريكاً فيها”.
وكان وزي�ر الصناع�ة والمع�ادن، نصير 
العيس�اوي، كش�ف ف�ي )الرابع م�ن كانون 
الثاني 2015(، عن وجود “سوء إدارة وتفشي 
الفس�اد أدي�ا إلى انهيار” ش�ركات ال�وزارة، 

مؤكداً أن الوزارة أصبحت عالة على االقتصاد 
العراق�ي ب�دالً من أن تك�ون ركيزة تس�نده، 
وفي حين بّين أن ال�وزارة بدأت بوضع خطة 
شاملة لتشغيل عدد من القطاعات اإلنتاجية، 
اته�م تنظيم )داع�ش( باالس�تيالء على عدد 
من معامل سمنت الشمال، وإجبار موظفيها 
على العمل لحسابه، وأوضح أن شركة سمنت 

الجنوب باتت على “حافة االنهيار”.
يذك�ر أن أغل�ب ش�ركات وزارة الصناعة 
الع�راق،  المنتش�رة ف�ي عم�وم  والمع�ادن 
تعم�ل بنظ�ام التموي�ل الذات�ي، وأخذ س�لف 
عماله�ا  روات�ب  لتغطي�ة  المص�ارف  م�ن 

وموظفيها.

الصناعة تعتزم هيكلة 28 رشكة تابعة للتصنيع العسكري



ر�أي 7
www.almustakbalpaper.net

   العدد )933(  االربعاء  25  آذار  2015

تتفاق�م املش�كالت السياس�ية التي تواجه الرئيس�ة 
الربازيلية ديلما روسيف منذ منتصف الشهر الجاري 
عقب خروج مظاهرات مناهضة للحكومة، اجتذبت 
جموع�اً أكرب بكثري م�ن املتوقع، ُتق�در بنحو مليون 
ونص�ف امللي�ون متظاه�ر يف أنح�اء الب�الد، وجهوا 
اتهامات جديدة بالفساد ضد أعضاء بارزين يف حزب 

العمال الحاكم.
وبناء عىل ما س�معت من الرئيس األس�بق فريناندو 
هنريك كاردوس�و، وعضو مجلس الش�يوخ خوسيه 
س�ريا، وسياس�يني بارزين آخرين التقيتهم األسبوع 
املايض، ربما ال ُتنزع الثقة عن روس�يف بسبب هذه 
الفضيح�ة السياس�ية، الت�ي يزعم فيه�ا املحتجون 
حصول مسؤولني حكوميني، وبرملانيني تابعني للحزب 
الحاكم عىل رىش تق�در بأكثر من 800 مليون دوالر. 
ولكن روس�يف ربما تكون قد أصيبت بش�لل سيايس 
لبقي�ة فرتتها الرئاس�ية، الت�ي تنته�ي يف يناير عام 
2019. وعىل األرجح س�تمتد التحقيقات حول تلقي 
سياس�يني بارزين رش�اوي من رشكة »برتوبراس«، 
التي تتبع الحكومة، بينما كانت الرئيس�ة الربازيلية 
عض�واً يف مجل�س إدارتها، لفرتة امت�دت من عام إىل 
عام�ني. وعند انتهائها، وعىل اف�رتاض أنها لن تطال 

روسيف، فستضعف موقفها عىل األرجح.
ومم�ا يزي�د األم�ور تده�وراً أن االقتص�اد الربازييل 
سيشهد خالل العام الجاري أسوأ أداء له يف 25 عاماً، 
حسب أحدث استطالع أجراه البنك املركزي لعدد من 
خ�رباء االقتصاد، الذي�ن توقعوا انكماش�اً اقتصادياً 
املئ�ة خ�الل 2015. ويتوق�ع ع�دد  نس�بته 0,6 يف 
قلي�ل من االقتصادي�ني تحوالً اقتصادي�ًا كبرياً خالل 
الس�نوات املقبل�ة، ما ل�م تقدم روس�يف عىل خطوة 
مس�تبعدة بالتواصل مع املعارضة وإجراء إصالحات 

اقتصادية قوية.
ويف بداية األس�بوع الج�اري، أظهر اس�تطالع الرأي 
الذي أج�راه مرك�ز »داتافوله�ا«، أن 13٪ فقط من 
الربازيليني يعتقدون أن روس�يف تؤدي عملها بشكل 
جيد، وهو أس�وأ معدل تأيي�د ألي رئيس برازييل منذ 
أكثر من عقدين. وترى أغلبية بنس�بة 62٪ أن أداءها 

»سيئ« أو »بالغ السوء«.
وقد أخربني عضو مجلس الشيوخ خوسيه سريا بأنه 
»من دون ش�ك، س�يكون ملظاهرات نهاية األس�بوع 
امل�ايض تأثري كبري«، مضيفاً: »لم نش�هد احتجاجات 
بهذا الحجم من قبل، ولم تكن هناك أحزاب سياسية 
أو اتح�ادات وراء املظاه�رات، وق�د خ�رج الناس إىل 
الش�وارع عىل أية حال«. ويف الواقع، فقد شارك ٪74 
ممن تظاهروا يف شوارع »ساو باولو« للمرة األوىل يف 

حشد سيايس.
وعندما سألت الرئيس األسبق كاردوسو عن الجديد يف 
مظاهرات األسبوع املايض، يف ضوء وجود احتجاجات 
ضخمة مناهضة للحكوم�ة خالل العامني املاضيني، 
أج�اب بأن مزيجاً من الس�خط الش�عبي املتزايد ضد 
الحكومة، ومعدالت التأييد الشعبي املنخفضة لسجل 
روس�يف، وضعف االقتص�اد، والتحقيقات الدائرة يف 
فضيحة فساد »برتوبراس« سيكون له من دون شك 

تأثري كبري عىل املشهد السيايس.
وتابع كاردوس�و: »سرتى ذلك يف مواقف الكونجرس 
الذي يس�تمع للرأي الع�ام، بأن تصب�ح أكثر ثورية، 
ول�ذا بالطب�ع س�تكون هن�اك تبع�ات سياس�ية«. 
وعندما س�ألت كاردوس�و حول ما إذا كان يعتقد أنه 
س�يتم س�حب الثقة من روس�يف، أجاب بأن زعماء 
الكونج�رس يميل�ون إىل اعتماد س�حب الثقة كمالذ 
أخري، ألنه�م ال يرغبون يف مزيد من االنقس�ام داخل 
البالد ووضع الديمقراطية عىل املحك. واستدرك: »إذا 
وجد املحققون رابطاً مبارشاً بني رشاوى برتوبراس 

وروسيف، فإن سحب الثقة سيكون ممكناً«.
بي�د أن كاردوس�و أكد أنه يعتقد أن الرئيس الس�ابق 
لويس لوال دا سيلفا، وروسيف لم يكونا »متورطني« 
بش�كل مبارش يف فضيحة بيرتوبراس، ولكنه أضاف: 
»ولك�ن من املس�تحيل ع�دم دراي�ة الرئي�س لوال أو 

روسيف بأن شيئاً سيئاً كان يحدث هناك«.
وعق�ب املظاه�رات األخ�رية املناهض�ة للحكوم�ة، 
تعهدت روس�يف باإلعالن عن خطة ملحاربة الفس�اد 
ب�»جمي�ع األس�لحة املمكن�ة«، الفت�ة إىل أن حقيقة 
اتهام وزير الخزانة املنتمي لحزب العمال الحاكم من 
قبل املدعني العموميني خالل األسبوع الجاري يظهر 
أن حكومتها ال »تتدخل« يف التحقيقات، وأن الربازيل 

ال تزال دولة لديها نظام محاسبة قوي.
وأرى أن م�ا يحس�ب له�ا -ع�ىل رغ�م الش�عبوية 
االقتصادي�ة التي تنتهجه�ا حكومتها وسياس�يتها 
الخارجية، التي تقف بصورة ش�به تلقائية إىل جانب 
بع�ض منتهك�ي حق�وق اإلنس�ان يف العال�م- إال أن 
روس�يف أقالت أكثر من س�تة وزراء بس�بب مزاعم 

الفساد أثناء فرتتها األوىل.
وينأى بها ذلك عن رئييس األرجنتني وفنزويال، اللذين 
لم يخفقا فحسب يف إقالة كبار مساعديهما املتهمني 
يف قضايا فساد ضخمة، ولكن ربما سانداهم وأيداهم 
عالنية، بزعم أنهم ضحايا مؤامرات مزعومة لزعزعة 

استقرار حكومتيهما.
ولك�ن إذا كانت روس�يف ترغ�ب يف وق�وف الربازيل 
مجدداً ع�ىل قدميه�ا، فعليها أن تتوق�ف عن الحكم 
بصورة منعزلة. فاألوضاع تغ�ريت، ولم تعد الربازيل 
تس�تفيد م�ن أس�عار الس�لع العاملية املرتفع�ة، ولم 
يعد حزب العمال ش�عبوياً، كم�ا كان، وتحتاج البالد 
إىل حكوم�ة تحظ�ى بتأيي�د واس�ع ك�ي تعكف عىل 
إج�راء إصالحات اقتصادية صعبة من ش�أنها جذب 

االستثمارات.

�أندري�س �أوبنهامير 

الربازيل..
 حالة شلل!

»أري�د أملان�اً بثي�اب عس�كرية يف الخريف املقب�ل«، ليس 
صاحب هذا القول ج�ان – كلود يونكر، رئيس املفوضية 
األوروبية الذي دعا قبل أيام اىل إنش�اء جيش أوروبي، بل 
ه�و وزير الخارجي�ة األمريكي، دين آشيس�ون، يف أيلول 
)س�بتمرب( 1950 يف اجتم�اع »أطل�يس« يف نيويورك. ويف 
تلك املرحلة، ش�ّن س�تالني حرباً عىل كوريا، وكانت إدارة 
الرئيس األمريك�ي ترومان تخىش هجوماً س�تالينياً عىل 
أوروبا. فاقرتحت فرنس�ا مرشوع دفاع أوروبياً »يذيب« 
أو يدم�ج الجن�ود األملان يف وح�دات أوروبي�ة. ولكن هذا 
املرشوع ُطوي يف 1954، واضطر الفرنسيون اىل قبول ما 

يخالف رغباتهم: تسليح أملانيا ودمجها يف »الناتو«.
ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه اليوم بعد 65 عاماً. فأوروبا 
ترغب مجدداً يف جنود أملان، يف وقت تجبه خطر »داعش« 
وفالديمري بوتني. وليست من بنات الصدفة، دعوة يونكر 
يف صحيفة أملانية اىل إنش�اء جيش أوروبي يوّجه رس�الة 
اىل روس�يا مفادها، أن األوروبيني مس�تعّدون للدفاع عن 
قيم االتحاد األوروبي. ولقيت ترصيحاته صدى إيجابياً يف 

وزراَتي الدفاع والخارجية األملانّيتني.
وع�ىل رغ�م إع�الن األمل�ان رغبته�م يف ش�طر أك�رب من 
املسؤوليات األوروبية يف مطلع والية أنغيال مركل الثالثة، 
لم تتجاوز نس�بة موازنة الدفاع من الناتج املحيل األملاني 

1.3 يف املئ�ة، يف وقت يطالب »الناتو« بأن تخّصص الدول 
األعض�اء 2 يف املئة من الناتج املح�يل للنفقات الدفاعية. 
و16 يف املئ�ة م�ن املوازن�ة الدفاعية األملاني�ة مخّصصة 
للعت�اد العس�كري، عىل رغم دع�وة »األطل�يس« اىل رفع 
هذه النس�بة اىل 20 يف املئة. وع�ىل خالف املوازنة األملانية 
الدفاعية، تبلغ نس�بة املوازنة الفرنسية الدفاعية 1.8 يف 
املئة م�ن الناتج املحيل ُتنفق 25 يف املئ�ة منها عىل العتاد 
العس�كري، واملوازنة الربيطانية الدفاعي�ة 2 يف املئة، 23 
يف املئ�ة منها ُتنفق عىل التس�ّلح. وال ُيخفى أن برلني هي 
عائ�ق يحول دون إنش�اء جيش دف�اع أوروب�ي. فأملانيا 
تخىش الديون واألس�واق املالية أكث�ر مما تخىش الروس 
و«الدول�ة اإلس�المية«. وه�ي تمي�ل اىل وزي�ر مالّيته�ا، 
ولفغانغ شوبل، الذي يدعو اىل تخفيض العجز اىل الصفر 
عوض اإلنفاق عىل الش�ؤون الدفاعية التي يتوالها اليوم 
األمريكي�ون و«حلف ش�مال األطليس«. وأملاني�ا تميل اىل 
املعس�كر الس�لمي.ويف مطلع القرن الواح�د والعرشين، 

نأت برلني بنفس�ها عن املغام�رات الخارجية التي رفعت 
ل�واء املحافظني الجدد، وعارضت ح�رب »بوش )الرئيس 
األمريك�ي( - بل�ري )رئيس ال�وزراء الربيطان�ي( - أزنار 
)رئيس الوزراء اإلسباني(«، عىل صدام حسني يف العراق. 
والتدّخل يف أفغانس�تان خلّف أثراً بالغ السلبية يف صفوف 
األملان، إثر س�قوط 57 جندياً أملاني�ًا من طريق الخطأ يف 
قندوز يف 2009. ولم تؤيد برلني شّن حرب من غري أهداف 
أو إعداد ملرحل�ة ليبيا ما بعد القذايف.ولك�ن أحوال العالم 
تغريت اليوم، ولم تعد أوروبا مدعوة اىل التدخل الخارجي 
فحس�ب، نتيج�ة عدد م�ن العوام�ل: 1( خطر موس�كو 
و«الدولة اإلسالمية« يتهددها يف عقر الدار. 2( أملانيا تميل 
اىل تح�ّدي أمريكا. فاملستش�ارة األملانية ل�م تغفر ألوباما 
تنّصت اس�تخباراته عىل مكاملتها. 3( ثمة ش�ّد حبال بني 
أمريكا وروسيا. وأمريكا تحمل األوروبيني عىل التشّدد مع 
موسكو، وتنفخ يف التوّتر مع بوتني. وآثار التوتر السلبية 
يكابده�ا ج�ريان روس�يا يف رشق أوروب�ا وأملانيا، وليس 

أمريكا.ويأمل بعض املراقب�ني يف أن تبادر أملانيا اىل تغيري 
موقفها الس�لمي، ويرون أن خطاب يونكر قد يساعدها. 
فدوره�ا ال غن�ى عنه. وه�ي القوة االقتصادي�ة األوىل يف 
أوروبا، والقوة السياس�ية النافذة يف بروكسيل. وال تغفل 
برلني الحاجة اىل االس�تثمار يف القطاع العس�كري، وهي 
رفع�ت موازنتها الدفاعية يف 2015 اىل حوايل 2 يف املئة من 
الناتج املحيل، ولكنها ال ترغب يف الهيمنة العسكرية. ولن 
تتسلّح تس�لحاً ينفخ الخوف يف أوصال جريانها، وترّجح 

كفة الطابع األوروبي لعملية تسلّحها.
ولكن بروز جيش دفاع أوروبي متعّذر من غري مش�اركة 
بريطاني�ا التي ال تطيق اليوم امل�رشوع األوروبي، وتنأى 
أكثر فأكثر عن ش�ؤون العالم، وتقلّص النفقات العامة. 
وال يخف�ى أن التع�ب غل�ب عليها إثر اإلخف�اق يف العراق 
وليبي�ا. ول�م يش�ارك رئيس ال�وزراء الربيطان�ي، ديفيد 
كام�ريون، يف مفاوض�ات مينس�ك ح�ول أوكراني�ا، عىل 
نح�و ما فعل�ت املستش�ارة األملانية والرئي�س الفرنيس. 
وتستس�يغ أملاني�ا أن تنض�وي فرنس�ا يف إط�ار أوروبي 
عس�كرياً، وهي تنظر بعني الريبة اىل تغريد فرنسا خارج 
الرسب األوروبي يف أفريقيا. والفرنس�يون ال يستعجلون 
بروز قوة عس�كرية أملانية. ولكن التاريخ قد يعيد نفسه، 

وتتغرّي أحوال أوروبا عىل وقع ضغوط خارجية.

يف مدينة كانساس، تشهد إحدى املدارس التي كانت تعاني 
معاناة شديدة من قبل تحوالً ملحوظاً. ومن خالل الرتكيز 
عىل اس�تقطاب املدرسني النش�طاء، ومنح مدير املدرسة 
مرون�ة إدارية، وتوظيف الق�رارات التي يتم اتخاذها بناء 
عىل بيانات، حققت مدرسة »إيمرسون« للتعليم األسايس 
تحسينات ملحوظة عىل صعيد اإلنجازات. ويف عام 2013، 
أصب�ح 84٪ من الطالب متميزي�ن يف الرياضيات، مقارنة 
ب��47٪ يف ع�ام 2008. وباملث�ل يف 2013 أصبح 71٪ من 
الطالب متميزين يف الق�راءة، مقارنة ب 39٪ عام 2008. 
و»إيمرس�ون« نموذج�اً لكث�ري م�ن امل�دارس. ويف أنحاء 
الوالي�ات املتحدة، يعمل املعلمون بال كل�ل أو ملل إلحداث 
نقل�ة يف امل�دارس منخفضة األداء. ويحص�ل كثريون عىل 

نتائج عظيمة.
ونجاح التغيريات يف تلك املدرسة املستهدفة لم يكن حادثاً 
عرضي�اً أو أمراً ن�ادراً، وإنم�ا كانت مدعوم�ة بكثري من 
الدراس�ات. وجهود مدين�ة نيويورك الرامية إىل اس�تبدال 
املدارس ذات األداء املنخف�ض بأخرى أصغر حجماً وأكثر 
فعالية لم تزد معدالت التخرج ونسب التسجيل يف الجامعة 
فحس�ب، ولكنها أيضاً قلصت التكلفة بنسبة من 14٪ إىل 

16٪ مقارن�ة بالخيارات األخرى، وف�ق تحليل صادر عن 
مؤسسة »إم دي آر يس« لألبحاث.

وأدت جهود التغيري يف هيوس�تون إىل سد فجوة اإلنجازات 
يف الرياضيات خالل ثالثة أعوام. وتوصلت دراس�ة أجرتها 
جامعة »ويسكونسن« إىل أن التدخالت الرامية إىل تشجيع 
عملي�ة اتخاذ القرارات املبنية ع�ىل بيانات كان لها نتائج 
إيجابية عىل اس�تيعاب مادتي الرياضي�ات والقراءة. ويف 

عام 2009، كشف املكتب الوطني لألبحاث االقتصادية أن 
اإلصالح�ات املدعومة فيدرالي�ًا يف هياكل املدارس بأرسها 

أدت إىل تحسينات كبرية إحصائياً يف كاليفورنيا.
وقصص النجاح هذه، مثل »إيمرسون« تكشف أن إجراء 
التغي�ري ممكن، ولكن�ه يتطل�ب اس�رتاتيجية مبنية عىل 

أفضل املمارسات التي تتخذ األبحاث أساساً لها.
وع�ىل الرغم من ذل�ك، بينم�ا يناقش الكونج�رس إعادة 
العمل بقانون التعليم األس�ايس والثانوي، الذي يهدف إىل 
تطبي�ق التزام الواليات املتح�دة بتوفري تعليم عايل الجودة 
لجميع الطالب، ال يوىل اهتماماً حقيقياً للدور الذي لعبته 
الحكوم�ة الفيدرالية يف مس�اعدة كثري م�ن املدارس عىل 

إحراز ذلك التقدم الكبري.

�آرنو لوبارمونتييه 

جيش أوريب وتقوقع بريطاين 

 كارميل مارتي

الكونجرس وتطوير املدارس

تعد اناش�يد الحرب من الرضورات يف ميادين 
الن�زال او س�احات الح�رب بوصفه�ا - اي 
االناش�يد - م�ن الفواع�ل النفس�ية يف اثارة 
الحماس�ة ل�دى املقاتل�ني ودفعه�م باتجاه 
التفاني وش�د العزيم�ة يف القت�ال، كما انها 
تسهم يف اثارة الخوف لدى العدو عندما تقزم 
صورته يف س�ياق تجس�يد الصورة البطولية 
للمقاتل�ني الذي�ن م�ن اجله�م وضعت هذه 
االناشيد وألفت كلماتها، بمعنى ان االناشيد 
يف رسهما لصورة القتال تنتج داللة مزدوجة 
تعيل من ش�أن ابطالها وتصن�ع ملحميتهم 
وتح�ط م�ن ش�أن اعدائه�ا يف رس�م صورة 
كابوس�ية لنهاياته�م الحتمي�ة يف املش�اهد 
امللحمية التي تس�عى االناش�يد اىل صياغتها 
ع�ىل نح�و م�دروس، اي انها تراع�ي االبعاد 
النفس�ية ألبطاله�ا وألضداده�م يف الوق�ت 
نفس�ه يف س�ياق تفاع�ل الط�رف االول مع 
الصورة البطولية املرس�ومة له وتأثر الطرف 
الضد به�ذه الصورة اىل الح�دود التي تجعل 

وعي�ه فريس�ة متخيالت كابوس�ية ترس�م 
قزميته ونهايته بقوة، وبذلك تحقق االناشيد 
مقصدياته�ا النفس�ية املس�تندة اىل االيمان 
بقدرة الصورة عىل تحفيز االشياء ونقائضها 

وقوة التوتر بينهما.
إن االناشيد وفاعليتها يف الحرب ليست وليدة 
الع�رص او انها من مبتك�رات عرص الحروب 
الحديث�ة وإنم�ا ترج�ع اىل عص�ور الحروب 
امللحمي�ة والتاريخي�ة لكن بش�كلها البدائي 
ال�ذي ل�م يتعرف بع�د ع�ىل تقان�ات اللحن 
واملوس�يقى وتلوين�ات االداء، فاألنش�ودة يف 
ذلك الع�رص تعرب عنها القصائد الحماس�ية 
او االراجيز والخط�ب االرتجالية التي يؤديها 
ابط�ال املعارك بح�ركات تتس�اوق وتتفاعل 
مع كلمات التفاخر والتعايل وتضخيم )األنا( 
وإضف�اء صفات اس�طورية خارق�ة عليها 
وتقزيم اآلخ�ر بصورة تؤك�د حتمية نهايته 
يف ح�ال املواجه�ة، وق�د كان ه�ذا النمط يف 
ادارة الحروب مثم�را اىل الحدود التي يخربنا 

فيه�ا التاريخ ع�ن تفوق أبط�ال وأقوام عىل 
خصومه�م نتيجة ما يمتلك�ه هؤالء االبطال 
وم�ا تمتلكه تل�ك االقوام من ق�درات بالغية 
يف التصوي�ر ق�ادرة ع�ىل خل�ق منظومة من 
التخيالت الت�ي تثري الرعب يف نفس الخصوم 
العاجزي�ن عن خلق منظوم�ة مضادة لهذه 
اقرتن�ت  الس�بب  له�ذا  ولربم�ا  التخي�الت، 
الفروس�ية بالش�عر والش�جاعة والفصاحة 
والبالغ�ة يف ذل�ك الوقت، مع وجود فرس�ان 
ليسوا بشعراء او بلغاء لكن ذلك كان يعد من 

العيوب يف تلك الفرتة. 
يف س�ياق ه�ذه املراجعة التاريخية ألناش�يد 
الحرب فان القصد هو تأكيد رضورة وفاعلية 
ه�ذه االناش�يد يف تحقي�ق اه�داف الن�رص، 
والتعامل مع االناش�يد بوصفها سرتاتيجية 

من سرتاتيجيات الحرب مما يقتيض اخضاع 
النش�يد قب�ل تنفي�ذه اىل دراس�ة تفح�ص 
الصياغات اللغوية ومدى تأثرياتها النفس�ية 
وفاعليتها وارتباطها مع اللحن واملوس�يقى 
يف تكوي�ن الص�ورة املنتجة له�ذه التأثريات 
النفسية وصوال اىل االداء وقوة تأثريه وقدرته 
ع�ىل التلوي�ن يف تحفيز املش�اعر، االمر الذي 
يقت�يض وجود موهبة كب�رية تمتلك حضورا 
قويا يف ممارس�ة سحرها يف تحفيز وانفعال 
اي  انفعاالت�ه،  وتحفي�ز  املتلق�ي  مش�اعر 
الوصول اىل تحقيق املقصديات املنش�ودة من 
وراء صناعة النش�يد، بمعنى تحويل الفن اىل 
جبهة دعم تضاهي جبه�ات الحرب الفعلية 
وتتالح�م معه�ا، خصوص�ا اذا كان�ت تل�ك 
الحرب عادلة كحربنا عىل االرهاب الداعيش، 

ما يقتيض وجود جهود مضاعفة ومدروسة 
يف صناعة االنشودة وايالئها عناية استثنائية 
ت�ربز الجوان�ب االنس�انية والعادل�ة له�ذه 
الحرب لتأخذ بذل�ك وظيفة إعالمية تثقيفية 

اىل جانب وظيفتها الفنية التعبوية، لكن
ذلك ل�م يتحق�ق يف غالبية االناش�يد املنتجة 
لهذا الغرض منذ خوض الحرب عىل االرهاب 

وحتى هذا اللحظة التي تشهد تقهقره.  
توج�د بعض االناش�يد الت�ي حققت رشوط 
النج�اح عىل مس�توى موهب�ة الكلمة وعىل 
مستوى موهبة االداء واللحن، والتي حققت 
مقصدياتها يف سياق رسم صورة تستعرض 
تاري�خ البطولة العراقية يف مواجهة تحديات 
االرهاب ومواجهة االطماع التاريخية باإلرث 
الحضاري العراقي من قبل قوى ال يس�تهان 
به�ا وال يمكن ان تق�اس بعصابة مترشذمة 
وجبان�ة مث�ل "داعش"، وه�ذه النوعية من 
التصوي�ر تحقق رشوط نجاحه�ا من خالل 
اث�ارة الحماس�ة والفخ�ر لدى ال�ذات وهي 

تس�تعرض ارثها التاريخ�ي يف املواجهة كما 
انه�ا تقزم اآلخر يف س�ياق رؤيتها النكس�ار 

أسالفه التاريخيني.
إن ق�راءة النج�اح ألي منتوج فن�ي او ثقايف 
يكمن يف طابع التداول املتعلق بدائرة التلقي، 
وطبع�ا ف�ان دائ�رة التلق�ي لألناش�يد ه�ي 
القاعدة الشعبية التي تتمثلها وتعيد انتاجها، 
وهو االمر الذي توافرت عليه بعض االناشيد، 
لك�ن غالبي�ة هذه االناش�يد ل�م تتوافر عىل 
اي من هذه ال�رشوط، نتيجة ركاكة الكلمة 
وغي�اب املوهب�ة االدائي�ة واللحني�ة، بمعنى 
انها لم ترتق اىل ادنى مستوى من مستويات 
االنج�ازات الكب�رية الت�ي حققه�ا العراق يف 
حرب�ه عىل االره�اب، االم�ر الذي يس�تدعي 
التعاط�ي م�ع االناش�يد بجدي�ة لرضورتها 
يف امل�ؤازرة يف الح�روب العادل�ة عىل ضوء ما 
استعرضناه لتاريخية االناشيد وفاعليتها يف 
املساندة والتوثيق التاريخي وامللحمي ملفهوم 

البطولة.

ح�سن �لكعبي 
أهداف أناشيد احلرب

فوؤ�د ح�سون
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نجومية مطلق�ة وعزوبية مثيرة للتس�اؤل، 
وح�ب ج�ارف لعائلتها من�ذ الصغ�ر جعلها 
تتخل�ى ع�ن نفس�ها ومس�تقبلها وحلمه�ا 
ب�أن تصبح أماً، وال تكتف�ي بذلك، بل تواصل 
طريقها في الدفاع بشراسة عن أخواتها في 

وقت تسامح من يخطئ بحقها.
ام�رأة غريبة األطوار، تثير الس�ؤال، وتعطي 

الجواب بإثارة مشابهة.
تطل من خالل مسلس�لين في ش�هر رمضان 

المقبل أولهما بكائي واآلخر مضحك.
إنها شيماء سبت وكان الحوار اآلتي . 

•حدثت مؤخراً عن مسلسل فكرته مأساوية 
س�تصورينه ليعرض الموس�م الحالي.. ماذا 

عنه؟
نع�م، المسلس�ل ه�و "طري�ق المعلم�ات" 
ويتن�اول ذهاب المعلمات إل�ى مناطق بعيدة 
ع�ن مدنه�م وعائالته�م ليعلمن ف�ي أماكن 
نائية، ويتحملن مش�اق كل ش�يء، من تعب 
ومرض، وربما الموت، وه�ذا يأتي في إطار 
عمل م�ن ثالثي�ن حلق�ة كتبته كاتبة س�بق 
وكانت معلمة وعانت األمرين في مسيرتها، 
لذا س�تكون المأس�اوية حاض�رة وبواقعية 

طالم�ا أن الكاتب�ة صاحب�ة تجرب�ة في هذا 
األمر.

•أال تري�ن أن الفكرة تأتي كإش�ارة إلى حالة 
تحرر لدى الدراما الخليجية من القوقعة في 

األفكار التي تطرحها عادة؟
ف�ي الحقيقة هناك مس�احة م�ن الحرية 
بدأت تتش�كل في الدراما الخليجية، وما 
يط�رح اآلن يفاجئ كثيرين م�ن الناس، 
لك�ن ه�ذه الحالة ه�ي الصحي�ة، ويجب 
أن نقوم بأنفس�نا بط�رح قضايانا، ال أن 
يطرحها اآلخرون باس�منا وكما يشتهون 

هم.
•وماذا عن شخصيتك في المسلسل؟

أؤدي دور معلمة تقيم في منطقة بعيدة 
ونائي�ة، ويك�ون زوجه�ا موظف�ا لك�ن 
تكالي�ف الحي�اة تجع�ل كل ش�يء صعبا، 
ويدخل زوجها في مرحلة االستغالل لها، 
فيطلب منها الم�ال مقابل أن يتركها في 
وظيفته�ا، برغم أنها كاره�ة للوظيفة 
من جهة، وال تستطيع تركها من جهة 
أخرى، ما يؤش�ر إلى انهيار اجتماعي 
من ه�ذه الظاهرة التي يجب أن توضع 

حلول لها.
•وهل من مشروع آخر لك غير هذا؟

الضح�ك  قم�ة  ف�ي  مسلس�ل  هن�اك  نع�م 
والرفاهي�ة، وهو كوميدي بعن�وان " عيال" 
وس�نصوره في البحرين، ويتناول صعوبات 
الحي�اة وانغالق الحلول أم�ام الناس ليلجؤوا 
إل�ى الحل�ول عن طري�ق الخراف�ات، وتكون 
كل تل�ك المواقف في قال�ب كوميدي مضحك 

وأحيانا س�يخرج المش�اهد عن توازنه وهو 
يضحك.

 •وما شخصيتك في المسلسل؟
أكون زوجة لرجل له أم تنصحه بحل مشاكله 
معي بس�بب طول لس�اني، ويصل إلى لحظة 
يقتن�ع بأن كل ش�يء بال�زواج الثاني، وعلى 
ذل�ك تختار له أمه امرأة تت�زوج، فيفاجأ بأن 
لس�ان تل�ك المرأة أط�ول من لس�اني بكثير، 

وهنا تقع مواقف مضحكة للغاية.

•والدت�ك ممثل�ة معروفة وش�هيرة )فاطمة 
اسماعيل(.. هل استفدت من ذلك في طريقك 

إلى النجومية؟
ال بل العك�س صحيح، فأنا م�ن أتى بوالدتي 
إلى التمثيل، وأنا من ساعدتها، وأعتز بوالدتي 
كثيرا فهي تمكنت من فرض نفس�ها كممثلة 
لها وزنها واس�مها، لكني س�بقتها إلى الفن 

وأتيت بها إلى التمثيل الحقا.
•وش�قيقاتك أنت من ساعدهن في الفن.. ما 

الذي تمثلينه في العائلة بالضبط؟
أن�ا ومن�ذ ش�بابي األول أصبحت مس�ؤولة 
ع�ن العائلة ككل، وذل�ك بحكم مرض والدي، 
وحت�ى والدتي ابتعدت ع�ن التمثيل في وقت 
الحق بس�بب حالة أبي، فبقيت مسؤولة عن 
الكل وأس�همت في صعود أخواتي إلى الغناء 
والتمثي�ل وه�ذا محط فخ�ر لي ألنن�ي أعتز 
به�ن، واحدة واحدة، وخاص�ة بعد أن نجحن 

جميعهن في المهنة.
•وهل لهذه األمور عالقة بتأخرك بالزواج؟

بالتأكي�د لها عالق�ة فأخواتي ك�ن صغيرات 

وأنا الكبيرة بينهن، وال يوجد لدينا أخ ش�اب، 
وكان عل�ي أن أتعامل م�ع الواقع كرجل في 
البي�ت، فتأخ�رت ب�كل ش�يء إال بالتحصيل 
العلم�ي الذي حصل�ت من خالل�ه على ثالث 
ش�هادات جامعية في ثالثة ف�روع مختلفة، 
وتأخرت بالزواج، وحتى اآلن أنا عازبة لكني 

لست نادمة.
•م�ا الش�هادات الت�ي حصل�ت عليه�ا ف�ي 

الجامعة؟
حصلت على ش�هادة الهندس�ة المدنية وكان 
ه�ذا الف�رع كرم�ى ألب�ي وأمي، ثم درس�ت 
اإلع�الم ومن بعده علم النف�س، قبل أن أصل 

إلى التمثيل.
تخليت عن كل شيء كرمى لشقيقاتك، لكنهن 
دخلن مجال التمثيل فورا ولم ينتظرنك.. ماذا 

تقولين؟
أنا س�عيت معهن ليصلوا إل�ى مبتغاهن، ولو 
ل�م يصل�وا لكن�ت متأس�فة عل�ى الكثير من 
الوقت ال�ذي خصصته من حيات�ي لهن. هن 
حققن م�ا طمحن إليه، وما حلم�ت لهن به. 
األهم بالنس�بة لي أنهن ناجحات وأبي وأمي 

راضيان عنهن.
لكن في جانب من الجوانب ستشعرين بالندم 

على أشياء فاتتك في الحياة.. أم ماذا؟
هذا مستحيل، فعندما أنظر لنفسي اليوم أجد 
أنن�ي ضحيت من أجل عائلت�ي، وإرى النتائج 
إيجابي�ة، فأب�ي وأم�ي راضيان عن�ا جميعا، 
وفي الحس�اب النهائ�ي س�تقرأ النتائج كما 
هي، فإذا كانت إيجابية ستش�عر بالس�عادة 
ألنك لم تهدر وقتك وأش�ياء ثمينة من حياتك 

على فراغ.
 تع�ود للدرام�ا.. م�ا األعم�ال الت�ي يمك�ن 
أن تك�ون ش�كلت نقل�ة نوعية لش�يماء في 

مسيرتها الفنية؟
أعم�ال كثيرة، لكن األه�م أن النقالت لم تكن 
ف�ي مراح�ل البداي�ة وحس�ب بل اس�تمرت، 
ومرحل�ة التس�عينات كلها كان فيه�ا أربعة 
اعم�ال يمك�ن أن أق�ول عنه�ا بأنها ش�كلت 
نق�الت، لكن ه�ل انتهت النق�الت؟. بالتأكيد 
ال، ألنني في العام الماضي خضت مسلسل " 
للحب جنون" وأرى أنه ش�كل لي نقلة برغم 

خبرة السنين في التمثيل.
ل�ك تصريح تقولي�ن فيه إنك متس�امحة من 
جه�ة وتتحولين إلى وحش من جهة أخرى.. 

هل من توضيح حول ذلك؟
نعم أنا متس�امحة مع أي ش�خص يمكن أن 
يخط�ئ بحقي ومهما كان خطؤه، وذلك فور 
تقديمه العتذار، وأنا من أكثر من يسامح من 
بين البشر، ألنني أحب النوم بهدوء مع نهاية 

كل يوم.
أما متى أقلب وحش�ا!. إذا أخطأ أحد ما بحق 
أخوات�ي أو أبي أو أمي، فهذا األمر ال س�ماح 

فيه حتى ولو اعتذر المخطئ.
 حتى بهذه نرى أخواتك أهم من نفسك برغم 

تاريخك في العطاء لهن؟
نعم فشقيقاتي هن كل حياتي بعد أمي وأبي، 
وال أش�بع من العطاء لهن، وه�ن في الوقت 
نفس�ه ال يقص�رن ف�ي الدف�اع عن�ي في أي 
إش�كالية. نحب بعضنا بطريقة تجعل الناس 

يتمنون لو أنهم مثلنا في التعاطي واألخّوة.
ه�ل ترين بعد خبرة كل تلك الس�نين أنك أكبر 

من عمرك الحقيقي؟
نعم أملك خبرة عشرين سنة أكبر من عمري، 
وهذا يس�اعدني في كل مفاص�ل حياتي في 
ترتي�ب أم�وري وأم�ور عائلتي )أب�ي وأمي 
وش�قيقاتي( واألم�ر مريح للغاي�ة ألننا في 
مجتم�ع يحتاج إل�ى تقدم في الس�ن العقلي 

وهذا ال يأتي إال بالتجارب والخبرات.

�
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كشف الفنان تيم حسن عبر صفحته على فيس بوك ، عن قيام إحدى 
الفتيات السوريات بطلب مهرا غاية فى الغرابة من خطيبها الذي 

يعمل في مجال الفن.
وكان هذا المهر هو الحصول على توقيع من الفنان تيم الحسن 

باسمها وأكدت أنها ال تريد سوى هذا المهر للموافقة على اإلقتران 
بخطيبها.

ورد تيم على  الفور قائاًل: "أنا جاهز وتحت أمركم"
من ناحية أخرى يواصل تيم تصوير دوره في المسلسل اإلجتماعي 
"تشيللو" ، الذي يلعب بطولتهمع عدد من نجوم الدراما السورية 
والعربية، كما يرصد أراء الجمهور في مسلسله المصري "الوسواس" 

الذي يعرض حاليًا ويحظى بنسبة مشاهدة كبيرة.

اتفق النجم خالد سليم مع مسؤولي شركة »مزيكا«، على 
طرح ألبومه الجديد مع احتفاالت الربيع المقبلة.

وكان خالد قد انتهى من تسجيل عشر أغنيات من 
األلبوم، منها: »أستاذ الهوى« و »بانسى الهموم« و »مش 
عاوز ترجع« و »إنسان مرفوض« و »عديت على قلبي«، 
وتعاون فيها مع الملحنين محمد رحيم وكريم محسن 

ومدين وعزيز الشافعي والمؤلفين أحمد نور وأحمد رزق 
ووليد الغزالي.

ولم يستقر خالد بعد على األغنية التي سيضعها عنوانًا 
لأللبوم أو التي يصورها »كليب« لطرحه تزامنًا مع نزول 

األلبوم كنوع من الترويج له.

للمرة األوىل ديانا كرزون تكشف عن أصول والدهتا!
 

للمرة األولى تكش�ف الفنانة ديانا كرزون عن أصول والدتها الكردية. فقد نش�رت الفنانة ديانا 
ك�رزون صورا جديدة لها باللباس الكردي على صفحتها الخاصة على "فايس�بوك"، بمناس�بة 

عيد النوروز.
وتوجهت ديانا لألكراد بمناسبة هذا العيد وقالت:

" كل ع�ام و كل أك�راد العال�م بألف خير و صحة بمناس�بة عي�د النوروز،، إه�داء ألهلي و أهل 
والدتي...".

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

يع
سر

ع ال

مهرجانات تباع وتشرتى 
 في المهرجانات العربية الدولية  المشهورة ثمة 
امور قد تحصل نتيجة س�يطرة بعض الشركات 

على مثل تلك المهرجانات.
وكمث�ال على ذلك ما حصل ويحص�ل عند اقامة 
دورة جدي�دة لمهرجان قرط�اج الدولي .. حيث 
انيط�ت احدى دوراته الحدى الش�ركات العربية 
التي تعني بصناعة وش�راء النجوم وتس�ويقها 

وفق السياسة التي تعمل بها تلك الشركة .. ولهذا 
فان تلك الش�ركة تحقق من وراء تلك الس�يطرة 
على مث�ل تلك المهرجانات الكبي�رة  على تمرير 
م�ا تري�د تمري�ره  وحتى ل�و كان  ذل�ك التمرير 
على حس�اب الذوق الفني .. او للترويج الصوات 

مدفوعة الثمن !!.
والحقيقة التي البد ان تقال :

ان مث�ل تل�ك المهرجان�ات الكبي�رة والعريق�ة 
كمهرج�ان قرط�اج وكما اس�لفنا ب�ات يخضع  
اله�واء ش�ركات .. او مصال�ح قن�وات فضائية  
والت�ي تعمل وف�ق سياس�اتها  وف�ي مقدمتها 
تكري�س سياس�ة ف�رض نج�وم عل�ى حس�اب 

النجوم االخرين .
كل ذل�ك واكثر على حس�اب المواطن التونس�ي 

ال�ذي تقام على ارضه فعاليات مهرجان قرطاج 
الدول�ي ذلك المواطن ال�ذي يطمح ان يكون عند 
حس�ن ظن ضيوف بلده .. وحفاظا على تاريخه 

وحضارته !!.
وم�ن هنا ياتي دور الحكومات من اجل الحد من 

ظاهرة  شراء المهرجانات و )خصخصتها( .
علم�ا بان مثل تل�ك الش�ركات ال تهمها حضارة 

وتاري�خ تلك البلدان بق�در ما تبتغي�ه من ارباح 
وبش�تى الط�رق واالحابي�ل .. وحت�ى ل�و كان 
ذلك على حس�اب  )تون�س( او غيرها من الدول 

العربية .
وحينم�ا تصل  مثل تلك الحكومات  الى ما ذهبنا 
الي�ه .. فانه�ا بطبيع�ة الحال س�وف تعمل على 

المحافظة على االصالة والعراقة لبلدانها .

 تس�تعد ش�مس األغنية اللبنانية نجوى كرم إلحياء ثالث حفالت ضخمة في ثالث مدن عربية بحيث س�تبدأ أولى حفالتها في دولة الكويت 
ضم�ن مهرج�ان هال فبراير في 26/3/2015، لتنتقل بعدها إلى تونس لتحيي حفل ضخم بتاريخ 11/4/2015، أما جمهورها في البحرين 

فهو على موعد معها ضمن مهرجان الفورموال1 بتاريخ 17/4/2015.
وعلى صعيد آخر ستصدر قريباً كرم أغنيتها الجديدة التي ستصورها على طريقة الفيديو كليب ليتزامن صدورها مع صدور الكليب.

نجوى كرم
 بني الكويت، تونس والبحرين  

شيامء سبت :حبي لعائلتي جعلني أختىل عن نفيس وبطولتني لعملني مهمني
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الرب�اط :-أثارت ج�دال بين جمه�ور البلدين 
عند مش�اركتها في برنام�ج »ذا فويس« من 
فريق كاظم الساهر بحكم انتمائها المغربي 
من جهة ولهجتها وعيش�ها ف�ي تونس من 
جهة أخرى. وحس�مت كثيرا نقاشات كهذه 
بكونه�ا مغاربية. مغربية المنش�أ والعش�ق 
واالنتم�اء كم�ا تق�ول لكنها أيضا تونس�ية 
اله�وى والعيش اليومي، تعي�ش بين البلدين 
وتضبط إيقاعاتهما الفنية معا. درس�ت في 
معهد الفن والموس�يقى في تونس ماس�تر 
تقنيات الغناء في موس�يقى اآلل�ة المغربية 
األندلس�ية. له�ا حض�ور فن�ي ف�ي تون�س 
وتسعى لتثبيت حضورها أيضا في المغرب. 
على هام�ش زيارتها الفنية األخيرة للمغرب 
التقيناه�ا فحكت بفخر كبي�ر قصة انتمائها 

لرقعة المغرب العربي الجغرافية.
■ أن�ت ف�ي المغرب ألعم�ال فني�ة أم زيارة 

شخصية؟
□ هي زيارة فنية بحتة، فأنا أس�عى للظهور 
أكث�ر للجمه�ور المغرب�ي وأيض�ا م�ن أجل 
التروي�ج ألغنية »ب�زاف عليك ب�زاف« كأول 
إنت�اج خ�اص لي وهي م�ن كلمات الش�اعر 
الغنائ�ي زكري�اء الحدان�ي وألح�ان المهدي 
محج�ور وتوزيع محمد المحجور، س�جلت 
وس�عيدة  وتون�س  المغ�رب  بي�ن  األغني�ة 
باألص�داء الت�ي تلقيتها حولها م�ن جمهور 
وزمالء فنانين وأيضا بع�دد الزيارات الكبير 
له�ا على موقع يوتوب مما جعلني أفكر أالن 

في تصويرها فيديو كليب.
■ لم�اذا اخت�رت أن تكون انطالقت�ك بأغنية 

مغربية بما أنك درست وتغنين تونسي؟
□ قب�ل أن أنت�ج »ب�زاف علي�ك ب�زاف« كنت 
أص�درت ألبوم »عطش�انة« ال�ذي يضم باقة 
من أش�هر أغاني رموز الغن�اء المغربي على 
رأس�هم رائعة عطش�انة من الزجل المغربي 
لبهيج�ة إدري�س وأصريت أن يحم�ل األلبوم 
عنوان أغنية عطش�انة ألني وجدتها تعكس 
ش�خصيتي وإحساسي ألني عشت محرومة 
م�ن المغ�رب بحك�م دراس�تي وإقامتي في 
تون�س فكنت دائما متعطش�ة ل�كل مظاهر 
الحي�اة ف�ي المغرب، م�ع أني تلقي�ت عتابا 
واستفس�ارات ف�ي تون�س لكن�ي قل�ت بأن 
هدفي منذ البداي�ة كان أن أكرم المغرب أوال 
ث�م انطل�ق بعدها ألغن�ي ف�ي كل اللهجات.

وأكاديميا درس�ت الموسيقى في تونس مما 
مكنني م�ن اإللمام بالموس�يقى التونس�ية 
وهذا ما جعلني في تعطش دائما للموسيقى 

المغربية.
■ م�اذا أعط�اك اإللم�ام بموس�يقى وت�راث 

البلدين الفني؟
□ هاجرن�ا لتون�س وأنا في س�ن الخامس�ة 
وهن�اك عش�ت 24 س�نة تش�بعت فيه�ا من 
ثقاف�ة وتقالي�د ولهجة تونس وف�ي الوقت 
نفس�ه لم أنس�لخ ع�ن أصول�ي ومرجعيتي 
المغربي�ة رغم التش�ابه الكبير بي�ن البلدين، 
وه�ذا انعكس عل�ى غنائي ال�ذي ال يمكن إال 
تصنيف�ه كمغاربي. فهم يقول�ون أنني أملك 
ش�يئا غير موجود في فناني تونس أو فناني 

المغرب، وأنا معتزة جدا بهذا.

■ لكن�ك حاض�رة ومعروفة أكث�ر في تونس 
حفالت مهرجانات وبرامج؟

وتش�بعت  ودرس�ت  عش�ت  أن�ي  رغ�م   □
بموس�يقى وهواء تونس ول�دي حضور في 
الس�احة الفنية والتونس�ية لكن في األغلب 
يس�تدعونني كمطرب�ة مغربي�ة ألن�ي أغني 
مغربي من أعماق�ي بحكم انتمائي وأصولي 
رغم التنش�ئة المختلفة، وهذا منحني خلطة 

فنية مغاربية يحبها جدا الجمهور التونسي.
■ كمغاربي�ة لماذا كان المغرب العربي دائما 

مستقبال لفن الشرق أكثر منه ُمصدر؟
□ األغنية المغاربية ليس�ت عابرة أو س�هلة 
ه�ي غني�ة ومتج�ذرة ف�ي التاريخ وليس�ت 
متاحة للجميع مع أنه في الس�نوات األخيرة 
صرنا نش�هد طف�رة نوعية وكمي�ة لألغاني 
المغربية التي تصل للجمهور العربي. وبدأت 
تدريجي�ا تس�تقطب الفناني�ن العرب لس�بر 

أغوارها واكتشافها.
■ لكن فناني المغ�رب األكثر حضورا للقيام 
بمهمة إيصالها للشرق من باقي دول المغرب 

العربي؟
بإص�رار  المغ�رب  فنان�و  بالفع�ل نج�ح   □
واجته�ادات فردية كثيرة ف�ي إخراج الكالم 
واإليقاع المغربي. بعكس تونس الزال اإلنتاج 
قليل ج�دا وليس هناك تش�جيع من الجهات 

المعنية هن�اك ركود  الرس�مية 
فن�ي ت�ام وم�ن يش�تهر 
األص�وات  م�ن  وينج�ح 
مصري  يغني  التونس�ية 
أو لبنان�ي. مع أن�ي أؤكد 

ل�و ت�م االش�تغال على 
الموس�يقى التونسية 

بإيقاعاتها وأصنافها التراثية ستحدث أيضا 
طفرة وستحقق نجاحا مبهرا.

■ لك�ن التجرب�ة المغربية تواج�ه انتقادات 
منه�ا الس�عي وراء ج�ذب األذن الخليجي�ة 
األغني�ة  حس�اب  عل�ى  تن�ازالت  وتقدي�م 

المغربية الصرفة؟
□ هذا شيء طبيعي ومطلوب، كي تصل لآلخر 
ال يج�ب أن تفرض عليه ش�يئا غي�ر مألوف 
لديه ولن تستطيع ذلك بالعكس هذا ذكاء في 
نظري. هو أشبه بالطعم لجلب األنظار سواء 
بالكلمات أو اإليقاع، ثم أنا ال أحب العنصرية 
ف�ي الفن ليس عيبا أن تجمع أغنية اتجاهات 
فنية مختلفة، واألغني�ة المغربية كان لزاما 
عليها أن تتس�رب إلى الخارج خطوة بخطوة 
وعل�ى جرعات وتدريجيا س�يمكننا أن ننتج 
أغني�ة مغربية خالصة حي�ن يعتاد الجمهور 

العربي على تواجدها وسماعها.
■ مش�اركتك ف�ي »ذا فويس« فت�ح لك آفاق 

عربية؟
□ ه�و تجرب�ة ممي�زة ف�ي حيات�ي النفتح 
عل�ى العالم العربي وس�اعدتني التجربة في 
التروي�ج أللبوم »عطش�انة« ال�ذي أصدرته 
بعد المش�اركة ف�ي البرنامج قبل أن أش�رع 
ف�ي إنتاج أغان�ي خاصة ب�ي. وجدير بالذكر 
أن مثل هذه البرام�ج أثبتت أن أرض المغرب 
العربي والدة ومنجم خام لألصوات الجميلة. 
نح�ن منفتحين على كل األلوان الموس�يقية 
بإمكانن�ا أن نغن�ي كل األلح�ان واللهج�ات 

واإليقاعات من المحيط إلى الخليج.
■ بع�د »بزاف عليك ب�زاف« تحضرين ألغنية 

تونسية هذه المرة؟
□ ه�ي أغنية تونس�ية بعن�وان »زعما زعما 
يهواني« س�أتعامل فيها مع الفنان التونسي 
غازي العيادي لحنا وكلمات، وسأضع عليها 

أيضا لمسات مغربية.

زواج ديمة قندلفت من الوزير... شائعة أم حقيقة؟
 لم تعلن الفنانة الس�ورية ديمة قندلفت رس�مياً عن ارتباطها بالدكتور همام الجزائري، والذي يشغل حالياً منصب 
وزير االقتصاد والتجارة الخارجية في سورية. ورغم الشائعات الكبيرة حول هذا االرتباط، لم تبِد ديمة والمعروفة 
بندرة تصريحاتها الصحافية، أي انزعاج من الموضوع، ولم تنف الخبر مكتفيًة بالصمت، ويبدو أنها تتحّضر قريباً 

لإلعالن عن خبر زواجها بقرار مشترك بينها وبين الوزير الجزائري.
ورغم أن قندلفت ال تتطرق كثيراً الى حياتها الشخصية، فقد أكدت أخيراً خبر انفصالها عن خطيبها طبيب 
األس�نان الذي ارتبطت به منذ فترة طويلة.ويبدو أن هذا العام مزدهر في حياة ديمة الفنية والش�خصية، 

حيث جس�دت أخيراً  دور البطولة في مسلس�ل "عالقات خاصة" للمخرجة رش�ا شربتجي، وفيه تؤدي دور 
"مايا" وهي فتاة جميلة ومميزة تعشق بجنون وُتغرم بتيم الذي يجسد شخصيته الفنان باسم ياخور، 
وبهذا الدور تلقي قندلفت الضوء على إش�كالية نعانيها في الوطن العربي، وهي زواج الفتاة من غير 

دينها.
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احتفل المنتج عادل مغربي ببدء تصوير فيلم »سعيكم 
مشكور«، بحضور الموزعة إسعاد يونس وبطلي العمل 
دينا وأحمد خليل.والتقط أبطال الفيلم عددًا من الصور 
التذكارية أثناء التصوير في إحدى الفيالت في منطقة 

»المنصورية« في القاهرة. يشارك في بطولة الفيلم: دانا 
حمدان، دارين حداد، نور قدري، ياسمين كساب، بيومي 

فؤاد، سارة إبراهيم، هالة سرور، خالد الزكي، طارق 
التلمساني، ويخرجه عادل أديب. وعلى هامش التصوير، 

حرصت دينا على تهنئة إسعاد يونس على برنامجها »صاحبة 
السعادة«، الذي تقدمه على قناة »سي بي سي«، وأكدت لها 

أنها تتابع كل حلقاته وشديدة اإلعجاب به.

أكدت الممثلة مروة ناجي انها دائمًا 
ما تسعى الى قضاء اكبر وقت ممكن مع 

ولديها، وقالت "احاول ان افصل بين عملي 
، وفي احيان انجح في 

ّ
واهتمامي بولدي

ذلك، واحيانًا اخرى افشل بشكل كبير، 
لكن اعوض هذا التقصير بالجلوس معهم 

اثناء فترة االجازة".
وتابعت ناجي، في مقابلة مع الزميلة داليا 
عز الدين لمجلة لها، "ال انشغل بحضور 

الحفالت والمناسبات العامة بل اقضي وقت 
فراغي في المنزل".

تستعد الفنانة سابين لطرح فيديو كليب أغنيتها "طّلقني" من توقيع 
المخرج سعيد الماروق، ومن إنتاج شركة اليف ستايلز ستديوز، والعمل 

صّور بتقنيات عالمية ُتستخدم للمرة األولى في الشرق األوسط، على طريقة 
الـOne Shot من دون عملية المونتاج، عمل الماروق وسابين على إتمام 
العمل المنتظر.وحول أجواء التصوير وموضوع األغنية صّرحت سابين: "فعاًل 
المخرج سعيد الماروق مبدع، والكليب فيه الكثير من اإلتقان وصعب وليس 
 One"أي حد بإمكانه أن يقدم هذا العمل الذي ُينفذ للمرة األولى بطريقة الـ

Shot"، والذي سأسميه فيلم، وهو من دون مونتاج.وأضافت سابين "أنا 
في األغنية أمّثل كل الناس الذين عاشوا أو يعيشون تجربة اإلنفصال، لم 

أحدد كثيرًا ما سبب الطالق والمخرج لم يحدد أيضًا من خالل التصوير نظرًا 
إلختالف الحاالت اإلجتماعية.

رمحة رياض توّضح حقيقة خضوعها لعملية جتميل
 نف�ت الفنان�ة العراقية رحم�ة رياض ما ت�م تداوله في األون�ة األأخيرة ع�ن خضوعها لعملية 

التجميل، وأكدت أنها ليست ضد هذه العمليات إذا كان الشخص يحتاجها.
وكتبت رياض في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل اإلجتماعي: مراحب ش�لونكم اوال 
ه�ذه ص�وره من يومين كنت معزومه على خطوبة اخت صديقتي ....وثاني ش�ي اريد انوه على 
ش�غله انا ما س�ويت اي عمليات تجميل واذا س�ويت اقول ما راح اخبي شي بالعكس الن انا مو 
ضد اذا كان الش�خص محتاجها واذا شفتوني ش�وي متغيره هو مجرد مكياج واني اعرف احط 

النفسي الشيء الي يلوقلي وبس".

مهرجانات تباع وتشرتى 
 في المهرجانات العربية الدولية  المشهورة ثمة 
امور قد تحصل نتيجة س�يطرة بعض الشركات 

على مثل تلك المهرجانات.
وكمث�ال على ذلك ما حصل ويحص�ل عند اقامة 
دورة جدي�دة لمهرجان قرط�اج الدولي .. حيث 
انيط�ت احدى دوراته الحدى الش�ركات العربية 
التي تعني بصناعة وش�راء النجوم وتس�ويقها 

وفق السياسة التي تعمل بها تلك الشركة .. ولهذا 
فان تلك الش�ركة تحقق من وراء تلك الس�يطرة 
على مث�ل تلك المهرجانات الكبي�رة  على تمرير 
م�ا تري�د تمري�ره  وحتى ل�و كان  ذل�ك التمرير 
على حس�اب الذوق الفني .. او للترويج الصوات 

مدفوعة الثمن !!.
والحقيقة التي البد ان تقال :

ان مث�ل تل�ك المهرجان�ات الكبي�رة والعريق�ة 
كمهرج�ان قرط�اج وكما اس�لفنا ب�ات يخضع  
اله�واء ش�ركات .. او مصال�ح قن�وات فضائية  
والت�ي تعمل وف�ق سياس�اتها  وف�ي مقدمتها 
تكري�س سياس�ة ف�رض نج�وم عل�ى حس�اب 

النجوم االخرين .
كل ذل�ك واكثر على حس�اب المواطن التونس�ي 

ال�ذي تقام على ارضه فعاليات مهرجان قرطاج 
الدول�ي ذلك المواطن ال�ذي يطمح ان يكون عند 
حس�ن ظن ضيوف بلده .. وحفاظا على تاريخه 

وحضارته !!.
وم�ن هنا ياتي دور الحكومات من اجل الحد من 

ظاهرة  شراء المهرجانات و )خصخصتها( .
علم�ا بان مثل تل�ك الش�ركات ال تهمها حضارة 

وتاري�خ تلك البلدان بق�در ما تبتغي�ه من ارباح 
وبش�تى الط�رق واالحابي�ل .. وحت�ى ل�و كان 
ذلك على حس�اب  )تون�س( او غيرها من الدول 

العربية .
وحينم�ا تصل  مثل تلك الحكومات  الى ما ذهبنا 
الي�ه .. فانه�ا بطبيع�ة الحال س�وف تعمل على 

المحافظة على االصالة والعراقة لبلدانها .

نادية خالص: ال أحب العنرصية يف الفن

 

فردوس حممد .. أم السينام املرصية
 

حصلت على لقب أم السينما المصرية بجدارة، حيث عاشت تجربة االمومة على الشاشة فقط، خاصة 
انها لم تعرف األمومة خالل حياتها الشخصية، ورغم ذلك، صارت أهم أم فى "الفن السابع"، وكانت 

أغلب األدوار "حنونة" وفى الوقت نفس�ه قوية الش�خصية ال تعرف الخضوع أو الضعف، وقدمت 
"فردوس" خالل مشوارها الفني ما يقرب من 146 عمال فنيا. 

يتيمة األبوين:
ول�دت في يولي�و 1906، كانت يتيم�ة األبوين، حيث توف�ي والداها وهي صغي�رة، فتولت 
تربيتها أسرة تربطها صلة قرابة بوالدتها، والحقت بمدرسة إنجليزىة بحي الحلمية، فتعلمت 
القراءة والكتابة والتدبير المنزلي وتفوقت في دراس�تها، وتزوجت وهي في صغيرة السن 

وطلق�ت أيًضا وهي صغي�رة، بدأت موهب�ة التمثيل تبدو 
عليها وانضمت إلى فرقة "عبدالعزيز خليل".

قصة زواج على المسرح:
تزوج�ت "فردوس" للم�رة الثاني�ة من الممث�ل "محمد 
إدريس"، ودامت حياته�ا الزوجية 15 عاًما أنتهت بوفاة 
ال�زوج، وكان له�ذا ال�زواج واقعة طريف�ة، ففى إحدى 
الليالي، وبعد انتهاء العرض المس�رحي، فاجأ "ادريس" 
الفنانة الراحلة بأنه يحبها ويطلبها للزواج فعالَ، فوافقت 
واحتفلت الفرق�ة بزفافهما في الفن�دق الذي تقيم فيه 
وتحول الزواج الصوري إلى زواج حقيقي واستمر لمدة 

خمسة عشر عاماً انتهى بوفاة محمد إدريس. 
االتجاه إلى السينما:

ف�ي ع�ام 1933 اتجهت ف�ردوس محمد إلى الس�ينما 
عندم�ا اختاره�ا المخ�رج محمد كريم لتمثي�ل دور أم 
وزوجة للفن�ان محمد عبد القدوس ف�ي فيلم "دموع 
الحب". كما ان نجم الكوميديا الراحل نجيب الريحاني 
م�ن الفنانين الذين عمل�ت معهم "ف�ردوس" خاصة 
ان�ه كان يتف�اءل بوجوده�ا معه ف�ي أي فيلم يقدمه 
للشاش�ة. وهناك واقعة اخرى تؤكد ذلك، وهى عندما 
قام "الريحاني" ببطولة فيلم "غزل البنات" مع ليلى 
مراد وانور وجدي، ولم يجد دوراً ل� "فردوس محمد" 
فرف�ض التمثي�ل ف�ي الفيلم، ل�ذا اضط�ر "وجدي" 
باعتباره منتج الفيلم، باقحام دورا لها، حيث قدمت 

دور مربية "ليلى مراد" ضمن احداث العمل. 
حكاية حب:

وقفت "فردوس" فى دور االم امام الفنان عبد الحليم حافظ فى دورها الرائع بفيلم "حكاية حب" حيث 
جس�دت ببراعة عاطفة األم الضريرة التى كانت تخش�ى على ابنها المريض من نهايته المحتومة فجاء 
أداؤها طبيعيا فاس�تحقت عنه بكل جدارة لقب "أم الس�ينما المصرية". كم�ا وقفت ايضا أمام عمالقة 

التمثيل، امثال سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وعمر الشريف واستيفان روستى وزوز ماضى.
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      حمب جميل
 يواصل أحمد ناجي )1985( خلق كوابيسه 
الخاص�ة وعوالمه المظلمة التي بدأها في 
روايت�ه األول�ى »روج�رز« )دار مالمح – 
2007(، ليصّور لنا رحلة عجائبية لش�اب 
في ش�وارع القاهرة بعد إح�دى الكوارث 
المناخي�ة التي غط�ت معالمه�ا بالرمال. 
ف�ي روايت�ه الجدي�دة »اس�تخدام الحياة« 
يجع�ل   ،)2015  – مرس�وم  )منش�ورات 
ناجي القاهرة مس�رحاً للح�دث. لكن هذا 
الن�ّص عصٌي عل�ى التصني�ف، وال يعترف 
ضفائ�ر  الس�ائدة.  الكتاب�ة  بكليش�يهات 
ملغزة يغزلها الروائي الشاب ببطء لُيشكل 
في النهاية حكاية كابوس�ّية عن القاهرة 
أم الم�دن. يترافق هذا النّص مع مجموعة 
م�ن الرس�وم التوضيحي�ة الت�ي تتداخ�ل 
مع�ه أو تخرج ع�ن طوعه أحيان�اً لتكمل 
الرواية  المركزية.يمكن اعتب�ار  الحكاي�ة 
هجاًء طوي�اًل للعاصمة بكل ما تحمله من 
اضطراب�ات وتناقض�ات وعش�وائية على 
مستوى الثقافة والشوارع والعمارة. على 

طول الخ�ط الروائي، يحاول ناجي خلخلة 
المفاهي�م الثابت�ة لدى الق�ارئ من خالل 
قص�ة بّس�ام بهجت ال�ذي يج�د حاله في 
حالة غرامية مّعق�دة يحاول فك خيوطها 
عل�ى امت�داد الرواي�ة. خالل ذلك، يش�تبك 
مع إح�دى الجمعيات التي تعمل في مجال 
العمارة، وتطّور أسلوباً جديداً للتعامل مع 
عشوائية القاهرة. الحكاية المركزية تدور 
في ثالث�ة أزمنة بي�ن الحاض�ر والماضي 
بتفاصيله والمستقبل. تتشكل الرواية من 
عش�رة فصول ُمفتتة إلى مقاطع صغيرة 
عدة، لكن ناجي أحدث حالة من الالنمطية 
والتشظي في السياق، كأن الحدث الروائي 
ش�بيه بمكعب�ات »الب�ازل« الت�ي تحت�اج 
الص�ور  تتك�ون  ليجمعه�ا ك�ي  الق�ارئ 
النهائي�ة للحكاية.مغامرة بس�ام في قلب 
المدين�ة هي محاول�ة للتعامل مع الوضع 
المزري الذي آلت إلي�ه األمور. لكن حياته 
مليئ�ة بالعديد م�ن الش�خوص التي يمثل 
كل واحد منه�ا منعطفاً في الرواية. هناك 
ري�م التي تصلها رس�الة من هاتف بّس�ام 

مفادها: »أحتاج 400 جنيه ضروري جداً. 
مطعم »ماجو« ش�ارع ش�امبليون. بكرة 
الس�اعة 1«. س�يتضح الحقاً أن ريم التي 
كانت عل�ى عالقة مع بّس�ام، تعاونت مع 
المنقذي�ن أعضاء الجمعي�ة الذين التقتهم 
وعرف�وا م�ن خالله�ا بع�ض المعلومات 

عن بّس�ام. ريم هي فتاة درس�ت في كلية 
األلس�ن؛ حي�ث تعرف�ت إلى الش�اب الذي 
أحبت�ه س�راً. وكع�ادة كل الش�باب، كان 
الش�اب س�اخطاً على حال البل�د، يتحدث 
عن السياسة بعنف، وال يجد حاله هنا. أما 
هي، فكانت من أس�رة محافظة لم تتكيف 

م�ع الروتي�ن اليومي، فق�ررت المغامرة. 
قررت ريم السفر إلى قطر نتيجة لليأس.

هناك، أمضت ثالثة أش�هر بين الكورنيش 
الخال�ي م�ن البش�ر والم�والت التجارية 
العمالق�ة، لكنها في النهاي�ة فقدت مذاق 
الحرية، فقررت العودة إلى مصر. تزوجت 
ريم من زميلها الش�اب الجامعي ال بهدف 
الح�ب، بل بدافع اليأس واالرتياب. لم تكن 
العالق�ة عل�ى ما ُي�رام، فق�ررا االنفصال 
م�رات ع�دة نتيج�ة الضغوط والمش�اكل 
اليومية.ما ُيميز ه�ذا النص حقاً هو قدرة 
ناج�ي على خلق مس�تويات عدة من اللغة 
بين العامي�ة والفصحى. ث�م تختفي هذه 
اللغ�ة المكتوبة لتحّل محلها مجموعة من 
الرس�وم للفن�ان أيمن الزرقان�ي )1982( 
لتشكل مسار الحدث ضمن وحدة عضوية 
متناغمة، حيث يتداخل النّص مع الصورة 

لتنتج الرواية المصورة.
بعد مغام�رة طويلة على أنقاض القاهرة، 
يلتق�ي بّس�ام بإيهاب حس�ن، أح�د أفراد 
الجمعية التي تلخص مهمتها في القاهرة 

في صناعة سلس�لة من األفالم التسجيلية 
ع�ن عمارة المدن، وخصوص�اً القاهرة أم 
المدن. إيهاب شخصية محورية في النص. 
هو أس�تاذ األدب المق�ارن والنقد الثقافي 
الذي يهت�م بالعمارة الحديثة وفلس�فتها. 
كم�ا أن لديه قدرة فائقة عل�ى التوغل في 
ثناي�ا النف�س ليعرف م�ا تفكر في�ه، عدا 
أّنه ش�خصية ش�ديدة الجاذبي�ة خصوصاً 
مع النس�اء. أم�ا تلك الجمعي�ة المعمارية 
الت�ي تش�به التنظيم الس�ري، فتحمل في 
جعبته�ا تاريخ�اً من األس�ماء والبطاقات 
والمعرف�ة المتراكم�ة عبر آالف الس�نين 
ح�ول الم�دن والمعال�م اإلنس�انية الت�ي 
كان له�ا دور كبير في تأس�يس الجمعية.

جو فانتازي يش�به ف�ي تراكيبه »ألف ليلة 
وليلة«ال ينفي الس�ارد بّسام بهجت تورط 
تل�ك الجمعية ف�ي افتع�ال ك�وارث بيئية 
بهدف إعادة تدوير عمارة المدن من جديد. 
كان أح�د حل�ول إع�ادة مس�ار الحياة في 
القاه�رة إل�ى طبيعتها، ه�و التخلص من 
نهر الني�ل إلى األبد، وتغيير المس�ار الذي 

تح�رك خالل�ه. وبذل�ك تتجم�ع التكتالت 
الس�كانية في نطاقات جديدة. أرفق ناجي 
روايته بمعجم داخلي صغير عن شخوص 
الحي�اة الجدي�دة ف�ي القاه�رة؛ كائن�ات 
مشّوهة أفرزها واقع مكبوت مزيف. إنها 
»حيوانات« القاهرة: »كالب السكك، الفتاة 
المحجبة، الصراصير، وحيد القرن البرّي، 
والتاكسي«.... نجح ناجي في جعل السرد 
في غاي�ة المرون�ة والواقعي�ة، فاأللفاظ 
المستخدمة جعلت الحكاية المروية أشبه 
بالكابوس الذي ال مف�ر منه. لكن يبدو أن 
الواق�ع الُمعاش أكثر قس�وًة م�ن الخيال. 
يتميز ه�ذا النّص بجو فانتازي يش�به في 
تراكيب�ه »أل�ف ليلة وليل�ة«.ال يعدك أحمد 
ناجي في هذا العمل بش�يء إال بالمغامرة 
والكابوس�ية، ينه�ل من في�ض الواقع ما 
يري�ده، ويت�رك الحواش�ي لتكم�ل ثقوب 
النّص المتعمدة. إنه عم�ل صادم، يتجاوز 
قوالب التصنيف وال يعتمد اللغة التقريرية 
في الوصف، جاعالً من النّص الروائي أفقاً 

رحباً بال كليشيهات.

بكاء التامسيح عىل آثارنا
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       بروين حبيب

قيم�ة  ذات  آث�ارا  لن�ا  أن  عرفن�ا  فج�أة 
تاريخي�ة كبي�رة، بعد أن هش�مت معاول 
»داعش« بعضه�ا هنا وهن�اك. فجأة بين 
ليل�ة وضحاها صرن�ا نبكي عل�ى مواقع 
الصح�ف  وف�ي  االجتماع�ي،  التواص�ل 
والتلفزيون�ات، وكأنن�ا كن�ا نعرفه�ا من 
قب�ل، أو أنن�ا كنا نعطيها أهمي�ة؟ وفجأة 
أيضا أصبحنا نصف من قام بتكس�ير ذلك 
اإلرث بالوحشية والجهل وأوصاف أخرى 

وكأننا أبرياء مما حدث!
حي�ن زرت األهرام�ات ألول م�رة، أتذكر 
الب�ؤس ال�ذي كان عليه الم�كان، والدليل 
الذي س�رد علين�ا تاري�خ األهرامات كان 
عّينة عن البؤس نفس�ه، ثيابه التي تقطر 
عرقا من تحت اإلبطين وسلس�لة الظهر، 
الفق�ر ال�ذي ينبع�ث م�ن بؤب�ؤ عيني�ه، 

ومالمحه التي رسمها الحزن…
تل�ك  ف�ي  أخطوه�ا  كن�ت  خط�وة  كل 
المس�احات كن�ت أرى مزيدا م�ن البؤس، 
حتى صاحب الحنطور الذي اهتم بجولتنا 
ح�ول كل األهرامات كان أش�به بمومياء 
تتحدث، عّرف عن نفس�ه ثم عن حصانه، 
وطل�ب منا أال نتعب الحص�ان كثيرا، ألنه 
لم يأكل جيدا. وفي الحقيقة بدا لي يومها 
أنه ال هو أكل وال الحصان. وإن كان الدليل 
هم�س ل�ي أن ه�ذه طريقة الس�تعطاف 
الس�ياح، لكن هل يمكن للشبعان أن يفكر 

أصال في استعطاف أحد؟
اإلهم�ال ه�و ما يمي�ز الم�كان، وقد ظل 
دليلنا يك�رر أن آثار مصر نهبت من طرف 
الغ�رب، لك�ن م�ا بقي م�ن آثار أل�م يكن 

يستحق اهتماما؟ 
حي�ن زرت متح�ف لندن بعدها بس�نوات 
ووقف�ت أمام جثم�ان كليوبات�را، أدركت 
أننا ش�عوب ال تعرف كيف تحترم ذاكرتها 
وتاريخه�ا وميراثه�ا وكنوزه�ا. في ذلك 
المتحف وجدت أكب�ر مجموعة من تحف 
بلدانن�ا العربية، هناك قط�ع بحجم بناية 
م�ن ثالث�ة طواب�ق، وم�ع ه�ذا نقلت من 
الع�راق ومص�ر وبل�دان أخ�رى، وس�هر 
البريطانيون عل�ى الحفاظ عليها وجعلها 
بوابة رزق ألبنائهم، ومورد مال ال ينضب 

لمملكتهم. 
وحين نقرأ حكاية كل قطعة، وكيف حصل 

عليه�ا البريطاني�ون، ن�درك أنه�م عرفوا 
قيم�ة الموروث اإلنس�اني باك�را، وأن ما 
قاموا به، ش�بيه بما يقوم به أي ش�خص 

مهوس بالتحف ويقوم بجمعها. 
طبع�ا الذين ي�رون دوما النص�ف الفارغ 
من الكأس، س�يعتبرون كالمي دفاعا عن 
»سرقات الغرب«، لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه اآلن هو، ماذا فعلنا بكل ما نملكه؟ 
صديق�ة من بي�روت أخبرتن�ي ذات مرة، 
أنها تمر يوميا على مدى ثالثين سنة أمام 

متحف بي�روت، ولم يخط�ر ببالها أبدا أن 
تزوره؟ وحين س�ألتها لماذا؟ أجابت »ما 
حدا يحب يروح معي«، وأردفت أن تالميذ 
بعض المدارس يزورون�ه وأنه ال يحتوي 
على الش�يء المه�م الذي تملك�ه متاحف 

العالم.
وه�ذا ليس وض�ع متحف بي�روت فقط، 
فأوضاع المتاحف كلها في العالم العربي 
بائسة، متاحف أسس�ت وفتحت من دون 
أدن�ى ش�غف بالتح�ف األثري�ة وبصمات 

التاريخ. متاحف ُسلّمت لوزارات الثقافة، 
وه�ذه الوزارات وظف�ت موظفين أغبياء 
يسجلون حضورهم اليومي في مكاتبهم، 
ويقبضون مرتباتهم في آخر الش�هر، من 
دون اكتراث كبير بما يحدث خارج أسوار 
الوزارات. آثار كثيرة نجدها مهملة وسط 
أحي�اء مأهولة بالس�كان، بعضها يصبح 
مزبل�ة وال داع�ي لتس�مية األماكن، حتى 
ال يعتب�ر البع�ض مقالتي إهان�ة موجهة 
لبلدان بعينها، لكنن�ي رأيت ذلك بأم عينّي 
في عدة بلدان عربية. المؤسف في كل هذا 
أن ما س�بق معاول »داعش« فترة طويلة 
من اإلهمال، وفترة أخرى كّونت الدواعش 
وش�حنتهم بأف�كار وفت�اوى حّولت هدم 
آثارن�ا ومكاس�ب حضارتنا إل�ى فريضة 

دينية وجب تنفيذها. 
على مدى عش�رات الس�نين ونحن نسمع 
تل�ك الفت�اوى ونه�زأ ممن يقوله�ا ومن 
يؤمن به�ا، بالمب�االة قاتلة كنا س�لبيين 
جدا تجاه ما ينمو بين أعيننا. واليوم حين 
نرى الّش�ام ُتدّمر بالكام�ل، وهي متحف 
كامل يضم تاريخ آالف السنين لحضارات 
تعاقب�ت عل�ى المنطق�ة، ون�رى الع�راق 
يمس�ح من خريطة الحض�ارات العريقة، 
بمع�اول الجهل الذي قمن�ا بحضانته، هل 
يحق لنا أن نبكي على ما حدث أمام متحف 
باردو في تونس؟ وهل فعال دموعنا دموع 
أس�ى وحزن على ضياع ميراثنا التاريخي 
ال�ذي ل�ن يع�ود؟ أم أنها دم�وع الّندم في 
وق�ت متأخر جدا… أظ�ّن أّنها دموع ندم، 
إن لم تكن دموع تماسيح حفاظا على ماء 
الوجه أمام ال�رأي العام، أمام الغرب الذي 

نمنحه دوما فرصا ثمينة إلدانتنا. 
ف�ي تون�س يطل�ق الرصاص ف�ي وضح 
النه�ار عل�ى س�ياح أجانب أم�ام متحف 
باردو الش�هير، وهذه رسالة وقحة تقول 
للس�ائح الغربي ال تأتي لزي�ارة متاحفنا، 
إبق حيث أنت، وخلف هذه الرسالة رسالة 
أخرى تقول، إن آثارنا س�تأتي إليك، فقط 
إب�ق حي�ث أنت، ثم رس�الة ليس�ت أخيرة 
تقول إن ضرب التاري�خ امتد إلى المغرب 
العربي م�ن بوابته الصغي�رة تونس، وإن 
ما بدأه حملة راية الجهل من الش�رق يمتد 

بسرعة إلى المغرب. 
بي�ن ضحاي�ا عملي�ة االغتي�ال الجبان�ة 
م�ات ش�رطي تونس�ي، وه�ذا يعن�ي أن 

تحفن�ا وآثارن�ا ال ته�م غي�ر الغربيي�ن، 
وأنن�ا لم نكلف أنفس�نا حت�ى حماية هذه 
األماكن التي تحوي الكثير من الش�هادات 
التاريخية الملموس�ة على حقب عاش�ها 
اإلنس�ان في ه�ذه الرقعة. ال ش�يء مهم، 
وتلك الردود السياسية »الغاضبة«، ليست 
أكث�ر من ردات فع�ل آنية، كم�ا حدث في 
العراق سابقا، بكاء وثرثرة أمام كاميرات 
الفضائي�ات العربية، ثم نومة أهل الكهف 

من جديد.
مثي�ر لألس�ئلة أن ال عرب�ي بين الس�ياح 
األجانب! مثير للدهش�ة أيض�ا أن العربي 
الوحيد الذي يموت شرطي يتيم لم يلحظ 
حت�ى وج�ود المتربصين بالس�ياح، ولم 
يتمكن حتى من استعمال سالحه، هذا إن 

كان فعال مسلحا.
بربكم ألس�نا مثار س�خرية أم�ام العالم، 
ونح�ن نبث أش�رطة الدواع�ش بالصوت 
والص�ورة إثباتا لفعلته�م؟ أليس اإلعالم 
العربي اليوم يس�اعد ف�ي تجنيد كم هائل 
من الش�باب العاطل عن العمل والمطرود 

من المدارس باكرا من دون انتباه؟
هذا الذي يسميه الدواعش نصرا، وهو في 
الحقيقة طريقة ذكية إلرعاب المجتمعات 
العربي�ة أكث�ر، أليس رس�الة أخرى لجعل 

هذا المجتمع يزداد تأزما؟ 
كل ما أراه بعد ه�ذا الطرح هو أن حمالت 
جدي�دة لتهري�ب آثارنا ب�دأت مع حمالت 
الدواع�ش عليه�ا، وأن قس�ما مم�ا ن�راه 
يحطم بمعاولهم، قس�م بس�يط جدا، أما 
البقية فهي ته�رب بماليين الدوالرات إلى 
الغرب من جديد. وبعد فترة من الزمن، بعد 
أن تنتهي كل هذه المسرحية سنجد قطعا 
ثمين�ة وجدي�دة ف�ي متاح�ف بالعواصم 
الغربية تعرض بش�كل ش�رعي، وسنردد 
بكام�ل إرادتنا »حمدا لله أنه�ا أنقذت من 
بلدانن�ا التي ل�م تع�رف أن تحميها« وهذا 

هو الذكاء بعينه.
نترك كل شيء بين أيدينا هنا بين أحضان 
اإلهمال… ثم نشجع بطريقة غير مباشرة 
كل ط�رق العب�ث بم�ا نملك�ه م�ن تحف 
وكن�وز… ثم نش�تري تذاكر نح�و الضفة 
األخ�رى، ونق�ف طوابير أم�ام متاحفهم 
لنرى ما فقدناه… تذكرة الدخول قد تكون 
أقل شيء، حس�رة ال تنطفئ بسهولة في 

قلوبنا.

إضاءات فلسطينية 
"إضاءات فلس�طينية"، يتضمن حوارات وتحقيقات صحفية متعلقة 
بالقضية الفلس�طينية كانت قد ُنش�رت في الصحافة األردنية على 
م�دار عش�رة أعوام.يأتي "إضاءات فلس�طينية" بعد ث�الث روايات 
كانت سالمة نشرتها في األعوام الماضية هي "تماثيل كريستالية" 
و"جالبي�ب قاتم�ة" و"حتى مقط�ع الَنَفس"، ويض�م فصوال عدة 
تتضمن شهادات لسياسيين وفدائيين وفنانين فلسطينيين وناجين 
من المجازر اإلس�رائيلية وش�هود على النكبة والنكسة وحوارات 
مع عائالت قادة فلسطينيين كانوا ضحية سياسة االغتياالت التي 
انتهجها اإلس�رائيليون.يقول الناش�ر س�لطان القيسي عن كتاب 
سالمة الجديد بأنه "يشّكل قيمة مضافة على أصعدة عدةيضيف 
"يتي�ح الكتاب للقارئ فرصة ثمينة للتماس مع أس�ماء غاية في 

األهمية مثل بهجت أبو غربية وتمام األكحل وتيريز هلسة والدكتور 
عبد الوهاب المس�يري وس�الم كنع�ان وحنين الزعبي وعبد الحي مس�لّم وس�ناء 

موسى وعايدة سعد والدكتور عزمي بشارة وغيرهم".

فتجنشتني فيلسوف غريب األطوار
 

أصدرت دار “آفاق للنشر والتوزيع”، في سلسلة “عقول عظيمة” كتابا عن “فتجنشتين”، من تأليف 
هانس س�لوجا، وقد ترجمه إلى العربية صالح إس�ماعيل، الذي قّدم للكتاب واصفا “فتجنشتين” 
بأنه غريب عجيب في كل ش�يء، س�واء في فلسفته أو في ش�خصياته وحياته.وبحسب الكاتب 
الصحف�ي عزمي عبدالوهاب فإن فتجنش�تين ورث ث�روة طائلة من أبيه، تن�ازل عنها إلخوته، 
ليعي�ش حياة بس�يطة، ويترك حي�اة المدن الصاخبة ويبني لنفس�ه كوخا على أحد الش�واطئ 
النائية، ويخلو فيه إلى نفس�ه فترات متفرقة من حياته، يعيش وحيدا إال إذا زاره األصدقاء أو 
س�افر معهم، يمارس أعم�اال مختلفة في غاية االختالف، فه�و دارس وجندي ومعلم ابتدائي 

وبس�تاني ومهندس معماري وأس�تاذ جامعي، يس�تقيل من الجامعة ويل�وذ بكوخه البعيد.
يوضح المترجم أن فتجنشتين يفّر من الفلسفة لكن تجّد الفلسفة في طلبه، فإذا كان بينهما 
اللقاء تراه يخرج رائعته األولى “رس�الة منطقية فلس�فية”، ثم يهجر الفلسفة 10 سنوات، 

وتجاهد في طلبه، ثم ينكشف هذا الجهاد عن رائعته الثانية “بحوث فلسفي

قد �أهاجر..
 

حيدر حا�شو�ش �لعقابي

لكن الى أين..؟؟

واألبواب مقفلة بوجه الفوارس

والحارس الثمل...

مازال يعتصر العنب

يشتهي خرائط أخرى

للتشرد والهذيان

يحلم بكوثر عقيم..

في ذاكرة المكان

يسترشد الذاكرة

بخطوط يديه الحافية دوما

رشبل داغر: طاقات جديدة يف احللم
      عناية جابر

شعر الحلم، وشعر الصورة، يطبعان نتاجات 
الش�اعر اللبناني ش�ربل داغر المتوزعة على 
دور لبناني�ة وفرنس�ية ومصري�ة ومغربية 
وجزائري�ة. ي�رد داغ�ر ت�ّوزع إصداراته الى 
الت�ي  الظ�روف  وال�ى  الش�خصي،  خي�اره 
تحكم�ت بمروح�ة النش�ر الواس�عة ه�ذه، 
وكان�ت بدايته�ا في فرنس�ا. أّما ما ُنش�ر له 
م�ن “مختارات” ش�عرية، فعائ�دة الى رغبة 
أو  أنفس�هم، س�واء ف�ي مص�ر  الناش�رين 
س�واها. في مجموعتي داغ�ر األخيرتين »ال 
يصل الكالم بل يسير« و»على طرف لساني« 
)دار “ميم” و”دار العين”(، حوت القصائد ما 
ُيش�بُه قصة، أو حكمة، تخفتا في الس�طور، 

كما لو أّن الش�اعر يتحاش�ى الكالم المفتوح 
عل�ى الغائيته. لك�ن داغر يؤك�د أن دواوينه 
تح�وي القصائ�د المفتوحة عل�ى منتهاها، 
ال�ى القصائ�د التي تتّوس�ل الس�رد، ونبذات 
من الس�يرة الذاتية، وقصائد الحياة نفس�ها 
بتفاصيل العيش البسيط والُمّركب. »شعري 
كثير، متّنوع األش�كال واألساليب واألحجام 
إن ش�ئت. عن�دي القصيدة القصي�رة التي ال 
تتعّدى الس�طر الواحد، وعن�دي تلك الطويلة 

التي تفوق األربعين صفحة.
الموضوع الشعري هو الذي يتّحكم بالشكل. 
ال أتعامل مع القصيدة بالنثر )هكذا ُيس�ّميها 
داغر( إال بوصفها شكالً مفتوحاً، وإصراري 
على انفتاحه، هو تحّولها عند بعض الشعراء، 

الى شكل ثابت وممتد، كما لو أّنهم يتجنبون 
اس�تثمار حرية ه�ذه القصي�دة، وينصاعون 
بش�كل أو بآخر الى عقلية عروضية ما زالت 

تتحكم بالكتابة الشعرية«.
  إع�ادة المعن�ى الخفي للكلم�ات وحيويتها 

اإلبداعية
ال يس�ّميها داغ�ر كذل�ك، ف� »البع�ض أطلق 
عليها هذه التسمية. هذا رأيهم. كما أن بعض 
المس�رحيين أبلغون�ي صعوب�ة نقله�ا ال�ى 
خشبة المس�رح أو مسرحتها. أنا أتعامل مع 
القصيدة بالنثر وأعّول على مرونتها وقابليتها 
الستيعاب واستثمار أشكال الفنون كافة. في 
القصيدة التي يراها البعض عندي مسرحية، 
فيها من المسرح، األصوات فحسب. وتجدين 

في نصي األطول “ترانزيت” الممتد الى مئتي 
صفحة، األشكال الكتابية كاّفة بما هي سرد 

ومحاورة مسرحية ومناجاة«.
يس�عى ش�ربل داغر في قصيدت�ه الى تحرير 
الروح، والبحث عن طاقات جديدة في الحلم، 
م�ن خ�الل قطيع�ة، ال م�ع أش�كال التعبير 
القديمة فحس�ب، بل أيضاً م�ع مجمل القيم 
المكتس�بة وطرق التفكير. في قصائده، تلك 
الهذيان�ات الجنونية الضائع�ة ولو بدرجات 
متفاوت�ة، أو المه�ازل اللطيف�ة الت�ي ُتحيل 
الواق�ع على ما هو غير واقعي. قصائد تكمن 
قيمتها األساس�ية في إثب�ات االهتمام الذي 
يولي�ه داغر الى تقنية قصيدة النثر: »درجات 
س�لم حجري/ للصعود أو للهبوط/من دون 

أن يصعد أو يهبط/ أحد/ غير هواء الراحلين 
الذين ال يحتاجونه«.

م�ا يّهم التأكيد عليه في قراءة بعض نتاجات 
داغ�ر، تل�ك الدعابة � كعنصر ش�عري � التي 
تجد مجاله�ا األكثر مالءمة ف�ي نثره. هناك 
هذا الم�رح الفري�د الذي يصع�ب إدراكه في 
الش�عر المنظ�وم. وعند داغر تل�ك المحاولة 
لخل�ق لغة العقالنية تّم�د دالالتها واألحداث 
الت�ي تعرضه�ا الى زمن ذي أبع�اد عدة. نجد 
أيضاً اس�تخداماً ألحد األس�اليب األساس�ية 
في الش�عر المعاص�ر وهو التفكي�ك وإعادة 
بناء الكلمات. من خالل هذه المعادلة، يسعى 
الش�اعر الى إع�ادة المعنى الخف�ي للكلمات 

وحيويتها اإلبداعية.



        وليد فاريز
     عرض: باسم راشد- باحث في العلوم السياسية

لبحثي�ة ال ي�زال هن�اك اهتم�ام كبي�ر داخ�ل األوس�اط  ا
منه�ا  القل�ب  وف�ي  الغربي�ة،  واألكاديمي�ة 
األمريكي�ة، بالتغيرات التي حدث�ت في منطقة 
الش�رق األوس�ط، عقب ث�ورات ع�ام 2011، 
وتطرح تساؤال يسعون لإلجابة عليه، مفاده: 
كيف فشل الغرب في توقع تلك التغيرات التي 

حدثت في العالم، وكيفية مواجهتها؟.
 وفي هذا الس�ياق، يأتي كت�اب وليد فاريز، 
مستش�ار الكونجرس األمريكي في شئون 
مكافحة اإلرهاب، الذي يصف فيه سياسة 
الوالي�ات المتح�دة إزاء تل�ك التغيرات ب� 
“التردد الشديد”، إذ كانت جهودها مشتتة 
في مكافحة اإلرهاب بما أدي إلي ارتكابها 
العديد م�ن األخطاء االس�تراتيجية التي 

كلفتها الكثير.
 ففي ليبيا، لم تتنبأ السياسة الخارجية 
األمريكية بأن هناك انفجارات قادمة، 
ولم تواجه تحديات االنتقال السياسي، 
ولم تحدد مع أي جانب يجب أن تقف، 

فضال عن أنها فش�لت في عزل الجماعات الجهادية علي مس�توي 
العالم.ويوض�ح الكات�ب م�ن خالل كتاب�ه التداعي�ات الناتجة عن 
التوترات التي وقعت في الشرق األوسط منذ عام 2011، ويفترض 
أن ثمة خلال رئيس�يا سيصيب السياس�ات األمريكية والغربية في 
منطقة الش�رق األوس�ط، إذا لم تحدث تغيرات في االستراتيجيات 
والسياس�ات األمريكية لمواجهة التغيي�رات عالميا، وفي منطقة 

الشرق األوسط علي وجه الخصوص.

مؤشرات قدوم “الربيع العربي”
يعد فاريز م�ن القالئل الذين توقعوا قدوم ث�ورات الربيع العربي، 
وذلك في كتاب�ه الذي صدر عام 2010 بعن�وان “الثورة القادمة”. 
وفي كتابه األخير، يشير إلي أنه كانت هناك مؤشرات علي اقتراب 
حدوث ثورات الربيع العربي، والتي لم تتنبأ بها اإلدارة األمريكية. 
يتمثل المؤش�ر األول في بدايات صع�ود المجتمع المدني 
ف�ي دول منطق�ة الش�رق األوس�ط ف�ي 
التس�عينيات من الق�رن المنصرم، والذي 
األقلي�ات  عل�ي مش�كالت  بالتركي�ز  ب�دأ 
المهمش�ة الديني�ة والعرقي�ة ف�ي اإلقليم. 
حي�ث يلف�ت الكات�ب إلي أن�ه كان�ت هناك 
أقلي�ات تتحرك ضد األنظمة المس�تبدة، كما 
كان�ت هن�اك مؤش�رات، ولو بس�يطة، علي 
مجتمع آخ�ر مكبوت كالمرأة والش�باب. وقد 
كان انتش�ار التكنولوجي�ا واإلنترن�ت، طبق�ا 
للكات�ب، ه�ي العامل األساس�ي ف�ي ظهور تلك 
المجتمعات، حي�ث أتاحت الفرصة له�م للتعبير 
ع�ن أفكاره�م بحرية.أما المؤش�ر الثان�ي، الذي 
يرص�ده الكاتب،فقد تمثل في ثورة األرز في لبنان 
ع�ام 2005، والث�ورة الخض�راء في إي�ران، حيث 
تظاه�ر ما يقرب من 1.مليون مواطن في ش�وارع 
بيروت بش�كل س�لمي، ومن فئ�ات مختلفة، ضمت 
العديد من النس�اء، ومثلت العديد م�ن اللغات، إال أن 
هدفها كان واحدا، وهو انس�حاب القوات الس�ورية 
من لبنان.أم�ا في الثورة الخضراء في إي�ران، فقد تظاهر ما يقرب 
م�ن مليون�ي مواطن ف�ي الش�وارع، ٪60 منهم تق�ل أعمارهم عن 
20 عام�ا، وثلثه�م كان من الس�يدات.وبالطبع، فقد ت�م تفريق تلك 
المظاه�رات بعد نزول قوات الحرس الثوري اإليراني للش�وارع، إال 
أن المؤش�ر كان واضحا بأن الشباب يتحرك علي األرض، ويستخدم 
التكنولوجيا الحديثة للحش�د والتجمع ضد النظم السياسيةويشير 

الكات�ب إلي أنه في منتصف عام 2010، كانت مالمح الربيع العربي 
تلوح في األفق، وكان الش�باب فقط ينتظرون الفرصة المناس�بة. 
ففي مصر، علي سبيل المثال، بدأت بعض البوادر تظهر حينما نظم 
الطالب األقباط مظاهرة في القاهرة تنديدا بتفجير كنيستهم، وهو 
ما دفع الش�باب غي�ر األقباط إلي البدء ف�ي تظاهراتهم للتعبير عن 
آرائه�م، وتزايد األمر بعد ذلك من خالل صفحات الفيس�بوك لتنظيم 
مظاهرات باآلالف في مي�دان التحرير.ويؤكد فاريز أنه حينما بدأت 
تل�ك الموجات الثورية ف�ي تونس، ومصر، وليبيا، وس�وريا، كانت 
هن�اك لحظة، لو كان لدي الواليات المتحدة فيها القيادة الصحيحة، 
أو القيادة التي تريد التصرف، لكانت أيدت مباش�رة مطالب الحرية، 

ودعمت المجتمع المدني الثائر ضد النظم المستبدة.
اختيارات واشنطن الخاطئة:

يش�ير الكات�ب إل�ي أن اآلراء الس�ائدة داخل البيت األبي�ض في ذلك 
الوقت رجحت ضرورة االنتظار لحين رؤية ما ستئول إليه األوضاع. 
إال أن الوضع تغير عندما قرر اإلخوان المس�لمون النزول للمشاركة 
في المظاهرات. وهنا، كما يش�ير الكات�ب، تغير الخطاب األمريكي 
رغبة في تأمين مصالح الواليات المتحدة مع القيادة المس�تقبلية.
وقد تكرر السيناريو نفس�ه في ليبيا وسوريا، حيث تحول الموقف 
سريعا إلي حرب أهلية نتيجة حسابات خاطئة مرة أخري من جانب 
اإلدارة األمريكي�ة. ففي ليبيا، اندلع�ت المظاهرات ضد القذافي من 
الطلبة، والقضاة، والدبلوماسيين، بجانب الميليشيات الجهادية، إال 
أن اإلدارة األمريكي�ة، وكذل�ك أعضاء الكونجرس ل�م يفرقوا بينهم 
ووضعوه�م كلهم في س�لة واح�دة. وبالتالي حينم�ا هزمت قوات 
القذافي بسهولة، استطاعت الميليشيات السلفية الجهادية السيطرة 
علي الجزء الش�رقي من ليبيا، ألنه�ا كانت القوة األكثر تنظيما علي 
األرض، ثم توس�عت بع�د ذلك بما يهدد المصال�ح األمريكية. كذلك، 
أسهم التأخر في توجيه ضربة عسكرية لقوات األسد في سوريا في 
دفع األمور لمزيد من التعقيد والتوس�ع، بحي�ث إذا قررت الواليات 
المتحدة اآلن توجيه ضربة عس�كرية لسوريا، فإنها ستواجه أربعة 

أنظمة: نظام األسد، وحزب الله، وإيران، والعراق.

حضارته�ا  وعن�وان  األم�ة،  ذاك�رة  ه�ى  المتاح�ف 
وثقافتها. وتتكامل كل أنواع المتاحف لتقدم لنا صورة 
شبه كاملة عن اإلنسان، ونشاطه، ومقتنياته، والبيئة 

المحيطة به.
وم�ن هنا تأتى أهمي�ة كتاب »المتاح�ف.. عمارة وفن 
وإدارة«.. للباحث الدكتور حسين إبراهيم العطار، الذى 
يتن�اول فيه مفردات مهمة فى علم المتاحف. ويحتوى 
الكت�اب عل�ى تمهي�د وعش�رة فص�ول، باإلضافة إلى 
ملح�ق للوثائق، وملحق للّوح�ات المتميزة المعروضة 
داخ�ل المتاح�ف المختلفة ف�ى مصر وال�دول العربية 

واألجنبية.
ويتع�رض الفص�ل األول ألهمي�ة المتاح�ف العلمي�ة 
والتربوي�ة والثقافي�ة.. وف�ى الفص�ل الثان�ى أن�واع 
المتاحف بتقس�يماتها الثالثة.. ويتناول الفصل الرابع، 
بالش�رح والتحليل، إدارة المتحف ب�كل مكوناتها؛ من 
حي�ث ترتيب المعروض�ات وطرق تس�جيلها، وكيفية 
ع�رض المعروض�ات، وإع�داد الص�االت الخاصة بها. 
ويتوقف الكتاب عند جزئية مهمة وهى: أهم المؤثرات 

فى العرض المتحفى، وتشمل ما يأتى:
االفتتاحي�ة وم�ادة الع�رض، فالمنظر الع�ام للمتحف 
والمدخ�ل الم�ؤدى إلي�ه ه�و أه�م م�ا يج�ذب انتب�اه 

الزائرين.
التنظي�م المكانى، حيث إن مش�اهدة العرض المتحفى 
عملي�ة مركبة تحتاج إل�ى اإلدراك البصرى والديمومة 

لبعض الوقت من الُمشاهد.
المحي�ط البيئى، يجب أن ندرك أن بيئة العرض الخاصة 
والمباش�رة له�ا تأثيره�ا الفاعل على رس�الة العرض 
وماهيت�ه، من حيث إقامة العرض ف�ى بيئته األصلية، 
مثل قصر من القصور، أو مركبات السكك الحديدية فى 

محطة قطار.

الص�وت والموس�يقى والض�وء، حي�ث إنها م�ن أهم 
مؤثرات العرض المتحفى.

ويتناول الفصل الخامس، المتاحف فى عصر تكنولوجيا 
المعلوم�ات. فيس�تعرض فك�رة الع�روض الخارجية 
للمتاح�ف، ث�م ج�اء الفصل الس�ادس ش�ارحا قضايا 
المتاحف والت�راث الثقافى فى القواني�ن واالتفاقيات 

المحلية والدولية.
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       تهانى صالح

كت�اب  الديمقراطي�ة«..  ولتحي�ا  للطغم�ة  »كف�ى 
م�ن تألي�ف هيرف�ى كيم�ف.. الصحف�ى الفرنس�ي 
المتخص�ص فى عل�وم البيئة، ترجم�ة الدكتور أنور 

مغيث.. وصادر عن المركز القومى للترجمة.
 وهذا الكتاب هو الثالث من سلسلة خصصها المؤلف 
عن موضوع األزمة البيئية، ففى الكتاب األول »كيف 
يدمر األثرياء الكوك�ب« يبين باألرقام فداحة األزمة 
التى نعيشها، ومدى خطورتها على سكان الكوكب. 
وفى كتابه الثانى «الخروج من الرأس�مالية من أجل 
إنقاذ الكوكب».. يوضح كيف أن السياسة االقتصادية 
� المس�تلهمة من الليبرالي�ة الجديدة والتى تفرضها 
الهيئات المالية العالمية على سائر البالد � هى سبب 

الكارثة ، وال مجال لعبورنا األزمة إذا ما ظللنا أسرى 
لهذا النظام االقتص�ادي.. أما الكتاب الذى بين أيدينا 
اآلن فيبح�ث في�ه ع�ن س�بيل للخروج م�ن األزمة ، 

معوال بشكل كبير على الديمقراطية الحقيقية.
ومن هنا يأتى التس�اؤل حول «الديمقراطية» والتى 
بحس�ب المؤلف � ه�ى الخالص.. فبالرغ�م من أنها 
هى النظام السياس�ي الذى فرضته الحداثة، وجعلته 
مطمح�ا للش�عوب عل�ى اخت�الف ثقافاته�ا اال انها 
تعي�ش الي�وم ظرف�ا تاريخي�ا مس�كونا بالتناقض، 
فالناس تتمس�ك بها، وتسعى لتحقيقها، وفى نفس 
الوق�ت ت�زداد الش�كوك ح�ول فعاليته�ا ومالئمتها 
إليجاد حلول للمشكالت المهمة والعميقة للبشرية. 
وه�ى أيضا تتعرض ف�ى الوقت الراه�ن لهجوم من 
طرفي�ن متعارضين، الطرف االول هو رجال اإلعمال 
وأصح�اب المال، الذي�ن يريدون تعميم آلية الس�وق 

الحرة على جميع مظاهر الحياة االجتماعية، وإطالق 
السعى للربح وتراكم الثروات، أما الطرف الثانى فهو 
أنص�ار البيئة، الذين يرون أن الوعى البيئى يس�تلزم 
ف�رض قوانين ملزمة للن�اس، حت�ى وإن كانت ضد 

رغبتهم.
ويذك�ر الدكتور أن�ور مغي�ث ، فى مقدم�ة الكتاب، 
مث�اال يوضح به مالم�ح الصورة الت�ى تميز النضال 
من أجل الحفاظ على البيئة، أال وهو الجدل الصاخب 
ال�ذى أثي�ر ح�ول إمكانية اس�تخدام الفح�م لتوفير 
الطاقة فى مصر، وبتحليل هذا النقاش تظهر مالمح 
الص�ورة الت�ى تميز النض�ال من أج�ل الحفاظ على 
البيئ�ة.. يقول: حملة عالقات يقوم بها خبراء، تفتح 
له�م القنوات التليفزيونية، إلقناع الش�عب المصرى 
بالخير العميم الذى ينتظره نتيجة الستخدام الفحم، 
والتهوي�ن م�ن ش�أن التحفظ�ات الخاص�ة بتأثيره 

الس�لبى على الصحة العامة ورفع معدل التلوث.. 
وفى المقابل نجد من يكشف كواليس الموضوع، 
لنعرف أن وراء ه�ذه الدعوة جماعة ضغط تعمل 
لصالح المليارديرات أصحاب مصانع األس�منت، 
والذين سيوفر لهم الفحم نفقات فى الطاقة تزيد 
من هام�ش أرباحه�م، ومن ثم فإنه�م ال يبالون 
بالنفقات التى سيتحملها المجتمع لتغطية عالج 

الزيادة فى نسبة عدد مرضى الصدر.
 والغري�ب ان المليارات الهائلة، التى س�تنفق فى 
اس�تيراد الفحم، وإعداد المصانع الستخدامه، لو 
انفقت من أج�ل تطوير بدائل الطاق�ة المتجددة، 
مثل الطاقة الشمس�ية، أو طاقة الرياح، لكن ذلك 
أفض�ل لن�ا ولألجي�ال المقبلة.. ورغ�م ذلك يصر 
أصحاب الفحم على مشروعهم ألن المال بالنسبة 

لهم هو المنظور الوحيدة لرؤية األشياء.

كفى للطغمة ولتحيا الديمقراطية
www.almustakbalpaper.net

املتاحف.. تاريخ أمة وثقافة شعب الربيع املفقود.. سياسة الواليات املتحدة جتاه الرشق األوسط

اعادة اعالن للمرة االوىل مناقصة رقم 2015/2 لتنفيذ املرحلة الثانية ملرشوع مراب النجف الدويل يف حمافظة 
النجف االرشف

رقم التبويب )2/3/3( 
اعادة  اعالن للمرة االوىل ملناقصة تنفيذ املرحلة  الثانية ملرشوع مراب النجف الدويل يف محافظة النجف االرشف

تعل�ن الرشك�ة العام�ة الدارة النقل الخاص احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اعادة اعالن للم�رة االوىل ملناقصة تنفيذ املرحلة الثانية  مل�رشوع مراب النجف الدويل يف 
محافظة النجف االرشف فعىل الراغبني باالشرتاك يف هذه املناقصة من الرشكات العراقية من الدرجة الثالثة صعودا والرشكات التخصصية االجنبية الرصينة مراجعة 
قس�م العق�ود يف مق�ر الرشكة العامة  الدارة النقل الخ�اص لرشاء وثائق املناقصة  لقاء مبلغ قدره )1,000,000( مليون دينار غ�ر قابلة للرد علما ا بان اخر موعد 
لتقديم العطاءات هو الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2015/4/14 وعىل مقدمي العطاءات االطالع عىل الرشوط املرفقة بمس�تندات املناقصة 
والتوقيع عىل هذه النسخة وارفاقها مع عطاءهم عىل ان يتم تقديم العطاءات يف ظروف مغلقة ومختومة يكتب عليها اسم املناقصة ورقمها وموقع من قبل مقدم 

العطاء وتوضع العطاءات يف صندوق املناقصات املوجود يف مقر الرشكة العامة الدارة النقل الخاص الكائن يف بغداد الشالجية قرب جامع براثا .
اوال : الوثائق املطلوب توفرها يف العطاء:

1 � تقديم التامينات القانونية االولية والبالغة )181285410( مائة واحدى وثمانون  مليون ومائتان وخمس�ة  وثمانون  الف واربعمائة وعرشة دينار باس�م الجهة 
املقدمة للعطاء وتكون بش�كل )صك مصدق او خطاب ضمان غر مرشوط يتضمن اس�م ورقم املناقصة او س�ندات  قرض صادر من مرصف حكومي حرصا( نافذ 

ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة لصالح الرشكة العامة الدارة النقل الخاص وسوف يهمل اي عطاء ال يتضمن هذه التامينات.
2 � تقديم شهادة وعقد تاسيس والنظام الداخيل للرشكة واملستمسكات الخاصة باملدير املفوض للرشكة عىل ان يكون مرتجمة ومصدقة من الجهات الرسمية ومن 

السفارة العراقية يف تلك الدولة بالنسبة للرشكات االجنبية وتكون املدة التي مضت عىل تاسيسها ال تقل عن )5( سنوات.
3 � تقديم اعمال مماثلة منجزة للس�نوات الخمس�ة االخرة عىل ان ال تقل عن ثالثة  اعمال مؤيدة من الجهات املتعاقد معها ومصدقة من الجهات املعنية ومرتجمة 

بالنسبة للرشكات االجنبية 
4 � تقديم الحس�ابات الختامية للس�نتني االخرتني عىل االقل عىل ان تكون الحس�ابات ايجابية مؤرش فيها ارباح الجهة املتقدمة للمش�اركة باملناقصة مصدقة من 

الجهات املعنية ومرتجمة بالنسبة للرشكات االجنبية 
5 � تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب عام 2015 باس�م الجهة املتقدمة للمناقصة نافذة ومعنونة اىل الرشكة العامة الدارة النقل الخاص بالنس�بة 

للرشكات املسجلة يف العراق
6 � يف حال�ة اش�رتاك اكث�ر م�ن مناقص يف تقديم عط�اء واحد لتنفيذ املرشوع يجب تقديم عقد مش�اركة مصادق علي�ه اصوليا حيث تكون مس�ؤوليتهم تضامنية 

تكافلية
7 � ع�ىل مقدم�ي العط�اءات مراعاة انه يف حالة تقديم اي وثيقة مكتوبة باللغة االجنبية بالنس�بة للرشكات االجنبية املقدم�ة للمناقصة يجب ان تكون مرتجمة اىل 

اللغة العربية من جهة رسمية
8 � عىل مقدمي العطاءات تقديم عروضهم  مطبوعة وموقعه وعدم قبول العروض املكتوبة بخط اليد والغر موقعه والتي بدون اسم 

9 � تقديم وصل رشاء املناقصة
10 � تقديم كتاب تعهد خطي بان العطاء نافذ ملدة 90 يوم من تاريخ غلق املناقصة

11 � بيان مؤهالت الجهاز الفني يف الرشكة واالختصاصيني وغر املتفرغني العاملني لديها
12 � تقدم الرشكة املشاركة باملناقصة منهاج عمل

13 � ال يجوز شطب اي بند من بنود مستندات املناقصة او ارجاء اي تعديل فيها مهما كان نوعه
ثانيا � عىل مقدمي العطاءات مالحظة ما ييل :

1 � عىل مقدمي العطاءات تقديم اسعار عطائهم بالدينار  العراقي حرصا رقما وكتابة
2 � تتحمل الرشكة  املحال عليها العمل كافة الرضائب والرسوم وحسب التعليمات النافذة 

3 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
4 � سوف يتم استبعاد اي عطاء ال يحتوي عىل التامينات االولية املطلوبة

5 � سوف يهمل اي عطاء مبني عىل تخفيض  نسبة مئوية او مبلغ مقطوع من اي من العطاءات االخرى املقدمة يف املناقصة
6 � يتم اس�تبعاد العطاء الغر مس�تويف للرشوط القانونية املتمثلة ب ) هوية  تصنيف املقاولني ، اجازة ممارس�ة املهنة ، ش�هادة تاس�يس للرشكات العراقية غر 

املصنفة والرشكات االجنبية واملواصفات الفنية ومتطلبات التاهيل املنصوص عليها يف الرشوط الفنية والعامة للمناقصة
7 � استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد بنسبة 20٪ من الكلفة التخمينية

8 � سوف يتم استبعاد اي عطاء يحتوي عىل تحفظ الي وثيقة من وثائق املناقصة 
9 � الرشكة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

10 � ان  يكون هناك مكتب تمثيل للرشكات املسجلة يف العراق مع تقديم كافة  وثائق التسجيل الصادرة من مسجل الرشكات اما الرشكات الغر مسجلة يتم منحهم 
مدة 60 يوما من تاريخ االحالة  الستكمال اجراءات التسجيل

11 � اذا صادف اخر يوم لتقديم العطاءات عطلة رسمية سوف يؤجل تقديم العطاءات اىل اليوم التايل
12 � سيكون يوم الثالثاء املصادف 2015/4/7 موعدا لعقد املؤتمر الخاص بهذا االعالن لغرض االجابة عىل استفسارات مقدمي العطاءات.

13 � يكون احتساب الغرامات التاخرية وحسب املعادلة
مبلغ العقد  ) مبلغ العقد االصيل + - اي تغير يف املبلغ (

 مدة العقد الكلية )مدة العقد االصلية +  - اي تغير يف املدة( 
14 � يتحم�ل  الط�رف الثاني نس�بة 20٪ كتحميالت ادارية عند عجزه عن تنفيذ التزاماته التعاقدية لتلك الفق�رة بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( 

لسنة 2014
15 � ال يجوز ملدير مفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة

16 � ال  توجد دفعة مقدمة للمرشوع
17 � الكلفة التخمينية  لتنفيذ املرشوع  )6,042,847,000( ستة مليار واثنان واربعون مليون وثمنمائة وسبعة واربعون الف دينار

www.motrans.gov.iq 18 � موقع وزارة النقل
www.scpta.gov.iq 19 �  موقع الرشكة العامة الدارة النقل الخاص

prlvatertrans@martons.gov.iq 20 � الربيد االلكرتوني للرشكة العامة الدارة النقل الخاص
alokood@yahoo.com 21 � الربيد االلكرتوني لقسم العقود

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

عبد اهلل لعيبي باهض
املدير العام

رئيس  جملس االدارة

× )25٪( = غرامة اليوم الواحد



 المس�تقبل العراق�ي /متابع�ة  - ش�به خبراء 
أميركيون النميمة بالمحرك الذي يقود األخبار 
حول العالم، بعد أن اكتش�فوا من خالل دراسة 
عل�ى عينة م�ن األطف�ال أن أحاديثه�م ال تكاد 
تخل�و أيضا م�ن القي�ل والقال، تمام�ا كما هو 

الشأن بالنسبة للكبار.
وأك�دوا أن الثرثرة تمثل جزءا مؤثرا في النظام 
االجتماع�ي، فالعدي�د م�ن المعلوم�ات الهامة 

تنتقل بين الناس من األحاديث الجانبية.
وأشاروا إلى أن الصغار يبدأون في تعلم الثرثرة 
وه�م في المه�د، وهذا من وجه�ة نظرهم أمر 
طبيعي، ألن األطفال في هذه المرحلة من العمر 
يحاولون اكتشاف العالم الخارجي ويتجاوبون 

مع كل ما يدور حولهم.
ونصح�وا اآلب�اء بض�رورة مش�اركة أطفالهم 
الرضع ثرثرتهم ألن ذلك من ش�أنه أن يس�اهم 
في تطوير قدراتهم اللغوية ويجعلهم أكثر قدرة 

على التواصل وتكوين الجمل المعقدة لغويا.
الثرث�رة تش�كل حوال�ي ثلث�ي  أن  وأوضح�وا 
األحادي�ث الطبيعي�ة للرج�ال والنس�اء، ولذلك 
فم�ن غير المنطقي أن يكون األطفال في منأى 

ع�ن ه�ذه الظاهرة السلوكية االج�تماع�ية.
وقال�وا إنه حت�ى في صفوف الصغ�ار ال توجد 

اختالفات كبيرة في نوعية الثرثرة التي يتداولها 
الذكور واإلناث، فكالهما يتحدث بالقدر نفسه 

وحول المواضيع ذاتها.
وتوصلوا من خالل دراسة جديدة إلى أن األطفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 سنة يقضون 
قراب�ة نصف وقتهم ف�ي التحدث ع�ن أقرانهم 
الذين هم من نفس جنس�هم. وي�رى الباحثون 
أنه على الرغم من السمعة السيئة للنميمة، فإن 
فيها جانبا مش�رقا، فهي تحفز مهارات الطفل 
االجتماعية وتعلمه كيفية التفاعل مع اآلخرين 
وتس�اعده على فه�م س�لوكيات المحيطين به 
وتخلق جوا من األلفة بينه وبين األطفال الذين 
يتقاس�م معهم نف�س الحكايات واألس�رار، إال 
أنهم حذروا أيضا اآلباء من التس�اهل مع ثرثرة 
األبناء التي ق�د تتجاوز إطار األحاديث العفوية 
إلى الهمس واللمس والقدح والذم في سلوكيات 
الغير.وأك�دت الجمعية األميركي�ة لعلم النفس 
أن إش�اعات األطفال تبدأ باالنتش�ار كالنار في 
الهش�يم بالمدرس�ة، ويمك�ن أن تنعك�س على 
األداء األكاديم�ي لزمالئه�م الذين روجت عنهم 
األحادي�ث المغرضة. ورجح علم�اء النفس أن 
اإلساءة اللفظية على الرغم من أنها غير مرئية 
فهي أكثر تأثيرا من “البلطجة” الجس�دية على 

األطفال.
نش�ر اإلش�اعات والنميم�ة االجتماعي�ة ف�ي 
المدارس ينط�وي على أضرار نفس�ية قد تمتد 

إلى مرحلة الشباب
وق�ال ، الباح�ث في عل�م النف�س التربوي من 
جامعة واشنطن إن”أطفال هذا العصر يميلون 
إلى استخدام القيل والقال من أجل البرهنة على 
نفوذهم وقوتهم وش�د االنتباه إليهم وليكونوا 

أكثر شعبية من غيرهم”.
وبينت دراسة أميركية طويلة المدى أجريت على 
عين�ة تتكون من 380 تلميذا تت�راوح أعمارهم 
بي�ن ال��5 وال��11 عام�ا أن اإلس�اءة اللفظية 
لألقران في المدرسة تتصدر أيضا األسباب التي 
تجعل الطفل يتعثر في دراس�ته أو ينقطع عنها 
في س�ن مبكرة، فالصغار قادرون على نسيان 
اللكمات الجس�دية والشفاء من الجروح، ولكن 
الخوف واإلذالل وفقدان االحترام يظل محفورا 

في ذاكرتهم.
وأف�اد الباحثون أن نش�ر اإلش�اعات والنميمة 
االجتماعية ف�ي المدارس ينط�وي على أضرار 
نفس�ية قد تمتد إلى مرحلة الشباب وربما مدى 
الحياة.وأش�اروا إل�ى وجود رابط�ة كبيرة بين 
ما وصفوه بظاه�رة “الوقوع ضحية العالقات 

قب�ل  م�ا  مرحل�ة  أثن�اء  االجتماعي�ة” 
المراهقة وبين ح�دوث الكآبة والقلق في 

المرحلة األولى من الشباب.
وأوض�ح أس�تاذ عل�م النفس ف�ي جامعة 
تكساس أن اإلشاعة تخلق عدوانا اجتماعيا 
بين الباث والمتلقي، كما أن تأثيرها يختلف 
من وس�ط اجتماعي إل�ى آخ�ر، فبإمكانها 
على س�بيل المثال أن تدمر نفس�ية الفتيات 
الفقي�رات وتق�وض احترامه�ن لذواته�ن، 

ويمكن أن تسبب لهن العزلة. 
وق�ال الباح�ث في عل�م النفس الس�ريري 
ايلين كينيدي ومؤلف كت�اب “القواعد غير 
المكتوب�ة ع�ن الصداقة” “يظ�ن الطفل أن 
كل ما يقوله صحيحا، وال يعرف ش�يئا عن 
معنى القيل والقال أو النميمة أو اإلش�اعة 
المغرض�ة، ولذلك فهو يتحدث بعفوية عن 
زميل�ه الذي فش�ل في االختب�ار أو أقرانه 
الذي�ن ما زال�وا في حاجة إلى مس�اعدة 
م�ن المعلم لربط أحذيته�م، إنه ال يرى 
أي مانع من تقاس�م ه�ذه األنواع من 
الحكايات مع غيره، وهذا أمر طبيعي 
بحك�م س�نه، وم�ع ذل�ك علين�ا أال 

نتهاون بشأن هذه المسألة”.

      ذي قار / يعقوب يوس���ف جبر 

التعام�ل بي�ن الطلب�ة والمعلمي�ن والمدرس�ين  أس�لوب 
يجب أن يخض�ع لجملة من المعايي�ر األخالقية والتربوية 
والقانوني�ة  أما أن يكون أس�لوب التعامل عش�وائيا طبعه 
العن�ف والض�رب حد األلم أو اإلصابة فهو يش�ير إلى تدني 
مس�توى من يتعامل به . في مجتمعنا ما يزال التعامل بين 
البعض عشوائيا  خاصة في المدارس حيث ثمة أسلوب غير 
إيجاب�ي بين المعلمين والمدرس�ين من جه�ة  والطلبة من 
جهة أخرى وهو أس�لوب اإلهانة والض�رب الذي قد يكون 
مبرحا بعض األحيان  لكننا نتسائل إذا كان الطالب مخطئا 
او غي�ر منضب�ط أو خرق النظ�ام أو اعتدى عل�ى زميله أو 
معلميه هل يحق للمعلم أو المدرس التعامل معه بقس�وة ؟ 
ونتس�ائل أيضا إذا كان الطالب بريئا واعتدى عليه المدرس 

هل يحق له ضرب المدرس واالعتداء عليه ؟ 
سابقة خطيرة

ق�د تصدر اإلس�اءة م�ن الطالب بح�ق الم�درس او المعلم 
ولي�س فق�ط العكس ففي  )متوس�طة الرس�ول األعظم( 
ف�ي )حي اري�دو( ف�ي الناصرية ق�ام أحد الطلب�ة وذويه 
بضرب المدرس أمام الطالب مما تس�بب بإصابته بجروح 
خطيرة فنقل على أثرها إلى المستش�فى . وقد ابدى الكثير 
م�ن المس�ؤولين ف�ي المحافظة ش�جبهم واس�تنكارهم 
له�ذا التصرف الغري�ب معربين عن تضامنهم مع األس�رة 
التربوية ف�ي المحافظة .ويأتي هذا التص�رف الغريب بعد 
أم�ن هذا الطالب العقاب  .وق�د  طالبت عضو لجنة التربية 
والتعلي�م ش�يماء عبد الس�تار الفتالوي تربي�ة ذي قارفي  
بتوجي�ه اقص�ى العقوبة للطال�ب المس�يء لتطاوله على 

حرمة المؤسس�ة التربوية باعتداءه االرعن .كما ناش�دت 
قائد شرطة المحافظة بتحمل المسؤولية وتوفير حمايات 
لبعض المدارس التي تحدث فيه�ا هذه التجاوزات .مؤكدة 
ان لجن�ة التربية والتعليم في مجلس المحافظة ستش�كل 
لجنة لمحاس�بة ولي امر الطالب قانونياً واحالته للمحاكم 
دون اي ضغوطات عشائرية للحفاظ على هيبة المؤسسة 

التربوية فال يمكن بناء بلد بدون عملية تربوية مهنية .
االعتياد

ي�رى بعض المواطنين أن الضرب حال�ة اعتاد عليها بعض 
الطلب�ة يق�ول الم�درس مهدي عب�د الصاح�ب “ إن ضرب 
الطلب�ة قد يكون حال�ة صحية في الم�دارس العراقية ألن 
بعض الطلبة ومع االس�ف اعتادوا على شئ اسمه الضرب 
..وان�ا مدرس واعي�ش الحالة رغم اني ضد ه�ذه الظاهرة 
ولك�ن الض�رب الخفي�ف ألج�ل التوبي�خ ال مض�رة فيه “ 
ه�ل يمكن اعتبار ه�ذا الرأي صائبا في ظ�ل تطور العملية 
التربوي�ة في العال�م من حولنا ؟ ولماذا ال يت�م اللجوء إلى 

طرق إرشادية أبلغ في تهذيب الطلبة ؟

التنشئة االجتماعية
اإلعالم�ي هان�ي الحرب�ي يق�ول “  تعد المدرس�ة من اهم 
وس�ائل التنشئة االجتماعية التي تس�هم في تنمية قدرات 
التلمي�ذ عل�ى اس�تحصال المعلومة بما يت�الءم مع القدرة 
العقلي�ة الت�ي يمتلكه�ا وتعدد االس�اليب وتنوعه�ا عامل 
اساسي في مدى استقبال التلميذ للرسالة التربوية . العنف 
س�واء كان العنف اسريا ام مدرس�يا ال يمكن ان ينجح في 
تنمية الفرد وتحسين مستوى ادائه في مختلف المجاالت.. 
فق�د اثبت�ت الدراس�ات النفس�ية ان العن�ف المدرس�ي قد 
يجل�ب نتائج عكس�ية كتردي المس�توى الدراس�ي نتيجة 

االصابة بالرهاب فيلجأ الطالب الى الحيل الالشعورية مثل 
التمارض والش�كوى من آالم معينة لع�دم رغبته بالذهاب 
الى المدرس�ة تلبية لرغبات مكبوتة باالضافة الى تعرضه 
لمش�اكل نفسية اخرى قد تتحول إلى امراض فسيولوجية 
كالتبول ال�الإرادي وآالم المعدة والمغص المعوي وغيرها 
من االمراض االخرى الناتجة عن منش�أ نفسي  ناهيك عن 
األثر االجتماعي السلبي النفسي الذي ينعكس على الطالب 
كالش�عور بالدوني�ة والنق�ص .. كل ه�ذه نتائ�ج لتجارب 
علمي�ة ال يمكن االس�تهانة به�ا .. اذن هي دع�وة صادقة 
لتلبية متطلبات التلميذ بما يتناس�ب مع طموحه ومقدرته 
عل�ى التكيف مع بيئته واقرانه من اجل بناء مجتمع س�ليم 

لمواكبة التقدم العلمي واالنساني “ 
ضرب مبرح

الضرب المبرح س�لوك خطير يؤدي إلى حدوث آثار نفسية 
وخيم�ة عل�ى نفس�ية الطالب يق�ول المواطن انم�ار عبد 
المنعم “ لالسف الشديد نرى بعض ادارات المدارس واحيانا 
حتی المدرس�ين يقومون بالض�رب المبرح حتى ولو بحق 
اطفال لم يتجاوزوا الحلم هم في ريعان الصبا ،  ورغم هذا 
لألس�ف يقوم بعض المعلمين بتعنيفه�م دون أين يدركوا  
أن ه�ذه المرحلة من العمر هي  اخطر مراحل العمر  ،  ألن 
الطال�ب خاص�ة إذا كان طفال يجب  ان تم�ارس معه الدقة 
باعتم�اد الطريق�ة المثلی في التربية  وال ننس�ى المواثيق 
الدولي�ة ومدونات حقوق اإلنس�ان التي نصت على احترام 
حق�وق  الطال�ب  والتي البد م�ن احترامه�ا  وال يغيب عن 
أذهانن�ا ان  الطالب خاصة إذا كان طف�ال هو ورقة بيضاء 
كما يقول علماء النفس تنقش عليها ما تش�اء  لذلك ينبغي 
االهتم�ام به وتربيته بطريقة س�ليمة لك�ي يكون صالحا 
ومؤهال كفرد اجتماعي  يس�تطع القيام بمس�ؤولياته في 

المستقبل بصورة نافعة  اما لو تم التعامل معه بغلظة من 
قبل البعض فإن هذا الس�لوك يعد من الحماقات ذات التأثير 

السلبي علی المجتمع “
تعنيف مدرسي 

العن�ف ال يجدي نفعا حس�ب رأي البعض يق�ول المواطن 
كاظ�م المهن�دس “ يب�دو ان ظاه�رة التعنيف المدرس�ي 
بح�ق الطلبة غي�ر مجدية والدليل ان طلب�ة المدارس الذين 
يعاملون بعنف يكونوا اقل مس�توى تعليم�ي بينما غالبية 
الذين حصلوا على ش�هادات علمية متقدمة في التعليم هم 
الذين لم يتعرضوا للعنف في المدرسة حيث كان  اساتذتهم 
رافضين الس�تخدام هكذا اساليب ، بصراحة لو كنت معلماً 

الستخدمت اسلوب الترهيب والترغيب فقط “ 
المعلم المربي الفاضل

المعل�م والمدرس كالهما يعدان أساس�ا للتربي�ة والتعليم 
وبدونهما يحدث ش�رخ في المجتمع يق�ول المواطن علي 
ع�ودة الناص�ري “  عندما كن�ا طالبا  كنا نحت�رم  معلمنا 
إلى درجة الخش�ية فعندما نصادفه خارج الدوام المدرسي  
نح�اول ان نختفي عن أنظاره حياءا منه  لكن لألس�ف نجد 
الي�وم أن بع�ض الط�الب ال يحترم�ون المعل�م والمدرس 
ويتصرف�ون تصرفات غي�ر مؤدبة كالتدخين أم�ام أنظار 

حم�ل أفراد الهيئة التعليمية والتدريسية  و
الموبايالت بالصف وموديالت 

الش�عر  وتطوي�ل  ق�ص 
ووض�ع المكي�اج وعدم 

ال�دروس  تحضي�ر 
بع�ض  فيضط�ر 

المدرس�ين بع�د 
وس�ائل   عج�ز 

النصح  إلى اتباع أسلوب الضرب “ 
مكانة المعلم

للتعري�ف بمكان�ة المعلم الحقيقي�ة أقامت منظم�ة الُعال 
للثقافة واإلعالم ندوة بعنوان ) المكانة االجتماعية للمعلم 
بي�ن الماضي والحاض�ر ( يوم 20 / 2 /  2015 في مجلس 
آل حيدر الثقافي في قضاء س�وق الش�يوخ ف�ي محافظة 
ذي قار وبحض�ور جمع من الهيئة التعليمية والتدريس�ية 
.وناقش�ت الندوة دور المعلم م�ن عدة جوانب ومدى تأثره  
بالعوامل السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتماعية كما بينت 
دور اإلعالم في هذه القضية  وأدار الجلس�ة حسين السهر 
رئيس المنظمة  وحاضر فيها كل من حسن الشنون  جواد 
العب�ادي  وعل�ي محمد الحس�ناوي  وفراس عب�د العظيم 
كوكز .وتم في الندوة مناقش�ة  ما قامت به بعض وس�ائل 
اإلع�الم المرئية من دور هدام لتش�ويه دور المعلم  بحجة 
تقدي�م  الفكاهة  مثلما ظهر في  المسلس�ل العراقي تحت 
موس الحالق والمس�رحية المصرية مدرس�ة المشاغبين 
والفلم العربي رمضان مبروك ابو العلمين حمودة  والكثير 
م�ن اإلعم�ال التي اس�تهدفت عم�ل المعلم والمعل�م  .في 
الماضي القري�ب اجتماعيا كان ينظ�ر للمعلم كمربي وأب 
آخر للتلميذ  كما  ينظر إليه أينما جلس ذاك اإلنس�ان العالم 
العاقل الفاهم.وسياس�يا كان لتغير سياس�ات الحكومات 
خالل الحق�ب الماضية انعكاس على مكانة المعلم بصورة 

تجس�د في عدم االهتمام به وال يخفى س�لبية 
علين�ا تأثير تدني دخل المعلم خالل 

التسعينيات على المعلم  “ 
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ثرثرة الصغار كالنميمة بني الكبار

ملاذا تتسم العالقة بني الطالب و املعلم بالعنف ؟

         المس���تقبل العراقي /قصي هاش���م 
 

تسعى حياة الخالدي إلى أن تكون عالقتها بأهل زوجها 
طيبة؛ ألن ذلك، من وجهة نظرها، س�ينعكس بشكل أو 

بآخر على حياتها العائلية واستقرار أسرتها الصغيرة.
وتضي�ف “أعتبر أهل زوج�ي عائلتي الثاني�ة، فهم أهل 
زوج�ي وأبنائ�ي، والتعام�ل معه�م بكل لط�ف وحنان 

يمنحني مزيدا من الطمأنينة على مستقبل أطفالي”.
أما س�مر محمد، فكانت لها قص�ة مختلفة مع عالقتها 
مع أهل زوجها؛ إذ تقول “بعد الزواج اكتشفت أن هناك 
واجب�ات عائلية من الممكن أن تغي�ر حياتي، وتجعلني 
أكثر التزاما وتحمال للمسؤولية، فبات علي أن أزور أهل 
زوجي باستمرار، ومس�ايرتهم ومجاملتهم والتغاضي 
ع�ن بع�ض األخطاء، ما جع�ل حياتي صعب�ة ومتوترة 

بعض الشيء”.
ولك�ن بع�د أن صارحت س�مر زوجها بم�ا تحتمله عند 

زيارة أهله، شرح لها بأنه من الواجب أن تكون متعاونة 
م�ع أهل�ه، كما أن�ه س�يكون متعاون�ا ومحب�ا لعائلته 
الثاني�ة، وأنه يعلم بأنه ابن جدي�د لعائلتها كما هي ابنة 

جديدة لعائلته.
ووجدت س�مر أن الحي�اة أصبحت أكثر سالس�ة عندما 
تعامل�ت م�ع أم زوجه�ا كوالدتها وأخوات�ه كأخواتها، 
فب�دأت تتعام�ل بطريقة عادي�ة وتلقائي�ة وتعمل على 

مساعدتهن، فوجدت أن الحياة أفضل وأكثر راحة.
االستش�اري األس�ري د. فت�اح طعم�ه، يلف�ت إل�ى أن 
الزوج�ة الذكي�ة اللطيف�ة اجتماعيا هي التي تس�تطيع 
أن تكس�ب أهل زوجها بطريقة تعاملها، وبحسن الظن 
والود م�ع عائلة زوجها، التي أصبح�ت عائلتها بمجرد 

عقد قرانها.
وي�ردف “بينم�ا الزوجة غي�ر الواعية هي التي تخس�ر 
بس�وء تعاملها، وعدم االس�تعداد للتغاض�ي عن األمور 
الصغي�رة، عائلة زوجه�ا وتحول حياته�ا الزوجية إلى 

صراع مستمر”.
ف�ي حين تق�ول علياء خال�د “عندما تزوج�ت اعتقدت 
أن األمور ستس�ير بس�هولة وبس�اطة، لك�ن كان علّي 
أن أعل�م بأن كل ش�خص له بيئته ونم�ط وطبع معين، 
وعلى الزوجة أن تعرف بأنها تدخل على عائلة جديدة ال 
تتعامل بنفس طباعها، وهذا ما جعل زواجي في البداية 

ممال ومشاكله كثيرة”.
ويبي�ن طعمه س�بب ح�دوث الص�راع، وبخاص�ة بين 
الزوجة ووالدي الزوج، موضحا “هذه هي نقطة صراع 
الثقاف�ات واألجيال واألفكار، وكثير من األحيان يحاول 
وال�دي ال�زوج أن يزرعوا داخ�ل أبنائه�م كل القيم التي 
ترب�وا عليها، وعندما تأتي الزوج�ة التي تربت على قيم 
ثقافي�ة مغايرة، ولم تنس�جم مع صف�ات أهل زوجها، 
يحدث الص�دام، وإذا لم تكن ه�ذه الزوجة تتمتع بقدرة 

عالية من الذكاء، ستحدث مشكالت متتالية”.
وعل�ى األزواج، كم�ا يق�ول، أن يع�وا ظ�روف الحي�اة 

الزوجي�ة واألس�رية، فه�و المدخ�ل األس�اس لتواف�ق 
الزوج�ة مع أهل زوجها، مضيف�ا “أي أن الزوجة يجب 
أن تك�ون لها تطلعات ثقافي�ة متواضعة ومتوافقة مع 
أهل زوجها، يأتي ذلك باالنس�جام معهم، وعدم التعالي 
عليهم، وعدم االس�تهانة بعاداتهم وثقافاتهم واحترام 

اختالفهم عنها”.
وف�ي حال وجود عالق�ات متوترة بين الحم�اة والكنة، 
ينص�ح االختصاصي األس�ري أحم�د عبد الل�ه الزوجة 
بالتقلي�ل م�ن الكالم معه�ا، وعدم الرد عليه�ا، ألن ذلك 
يعم�ق الخالف، وحتى إذا انتهى س�يظل في ذاكرة كبار 

السن بسبب حساسيتهم.
ويذهب إلى أن “الكلمة الحسنة” لها مفعول سحري على 
كبار الس�ن، مش�يرا إلى أهمية تبادل الهدايا والتعاون، 

حتى تقوى المودة والمحبة.
ويشير عبد الله إلى أن بعض الزوجات هن سبب الصراع 
الزوجي المستمر، والذي يزيد الحياة الزوجية اشتعاال، 

والحل الوحيد هو أن تعتبر الزوجة الحماة كاألم.
ويبي�ن اختصاصي علم االجتماع د. عبد المنعم صبيح ، 
أن عالقة الحماة والكنة يتحاكى بها الزمان، منوها إلى 
أن كثي�را من الحموات يتمنين أن تعي�ش عائلة أبنائهن 

بسالم.
ويش�ير إل�ى أن�ه الي�وم قلي�ال ما نس�مع بالش�جارات 
الساخنة بين الزوجة وأهل زوجها بحكم طبيعة الحياة 
التي تفرض في بعض األحيان أن يعيش االبن بعيدا عن 
أهله، م�ا يقلل االحتكاك الكبير م�ع األهالي، وإن كانت 

هناك مشاكل فهي محدودة.
وينصح طعمة الزوجة بضرورة أن تكسب أهل زوجها، 
من أجل الس�الم النفس�ي األس�ري، وأن تك�ون متقبلة 

لالختالف، وأن تحترم آراء ومواقف أهله.
في حين ينصح عبدالله الزوجة بعدم التدخل بين الزوج 
وأهل�ه إذا ما ح�دث خالف بينهما، ألنهم س�يتصالحون 

في النهاية ويبقى موقفها حاضرا.

العالقة الطيبة مع أهل الزوج متنح األرسة الراحة
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      عبد الهادي خلف

فرضت تداعيات األزمة االقتصادية 
الرأس�مالي  النظ�ام  به�ا  يم�ر  الت�ي 
العالم�ي على كثير من الدول الس�عي 
لتنوي�ع مص�ادر دخله�ا، والبحث عن 
مص�ادر دخل جدي�دة وغي�ر تقليدية. 
ضمن هذه المس�اعي نشأت منذ بداية 
الجنس�يات  “س�وق  الثالث�ة  األلفي�ة 
ورخص اإلقامة الدائمة” حيث ُتعرض 
السلعتان للبيع على الراغبين في مقابل 
اس�تثمارات مباش�رة وغير مباشرة. 
يبدو م�ن متابعة نمو الش�ركات التي 
تق�وم بتس�ويق الجنس�يات ورخص 
عل�ى  الطل�ب  أن  الدائم�ة،  اإلقام�ة 
االرتف�اع، كم�ا  آخ�ٌذ ف�ي  خدماته�ا 
يتزاي�د عدد الدول الت�ي تتأهل لدخول 
هذه الّسوق. تش�مل قائمة الدول التي 
تعرض جنسياتها للبيع دوالً غنية في 
االتحاد األوروبي، ودوالً شديدة الفقر 
في البحر الكاريبي والمحيط الهندي. 
فع�ن طري�ق إعالن�ات التروي�ج التي 
تنش�رها مكاتب تس�ويق الجنس�يات 
يمك�ن،  الدائم�ة  اإلقام�ة  ورخ�ص 
مثالً، مقارن�ة الكلفة المالي�ة والمّدة 
الالزمة للحصول على جنس�ية إحدى 
دول االتح�اد األوروب�ي )وم�ن بينها 
بريطانيا وكرواتيا وإسبانيا والبرتغال 
ومالط�ا وهولندا وقب�رص وموناكو 
وإيرلندا والنمسا وبلغاريا(. وبطبيعة 

الحال تختلف قيمة “االس�تثمار” التي 
تش�ترطها هذه الدول، فهي تتراوح ما 
بين 2 - 3 مليون يورو )النمسا( وإلى 

أقل من 100 يورو )مالطا(.
عل�ى الط�رف اآلخ�ر من “س�وق 
الجنس�يات ورخص اإلقامة الدائمة”، 
هن�اك الدول الفقي�رة التي وجدت في 
الس�وق مص�دراً م�ن مص�ادر الدخل 
اإلضاف�ي للش�رائح الحاكم�ة فيه�ا. 
تعرض�ه  فيم�ا  الس�وق  رواد  ويج�د 
ال�دول الغنية وال�دول الفقيرة ما يفي 
باحتياجاتهم وما يتناسب مع قدراتهم 

االستثمارية.

جواز سفر ثاٍن “َحَسن السمعة”
بحكم ظروف نش�أتها ومس�ببات 
نموه�ا، تتوج�ه “س�وق الجنس�يات 
ورخص اإلقامة الدائمة” إلى ش�رائح 
مح�ددة م�ن الن�اس. ولكل م�ن أفراد 
ه�ذه الش�رائح أس�بابه. فم�ن بينهم 
من يرى في الجنس�ية الجديدة فرصة 
لالستفادة من اختالف النظم الضريبة 
على الثروة والدخل والميراث. ومنهم 
م�ن يراه�ا وس�يلة لتحاش�ي الوقوع 
تح�ت طائل�ة عقوب�ات تتع�رض لها 
بلدانهم األصلي�ة. ومنهم من يخاطبه 
إعالٌن ألحد مكاتب خدمات الجنس�ية، 
عن “جواز سفر َحَسن السمعة ال ُيلغى 
�هل الس�فر الف�وري إلى  مطلقاً وُيسَّ
أكث�ر من 130 دولة”. ومنهم أيضاً من 

يرون فيها حالً لحرمانهم من جنسية 
البلدان حيث ولدوا وحيث يعيشون.

برنامج “الجنسية االقتصادية”
 في جزر الُقُمر

ألس�باب عدة ل�م تجتذب “س�وق 
الجنس�يات ورخص اإلقام�ة الدائمة” 
ف�ي البداية اهتماماً ف�ي بلدان الخليج 
العربي. فأغنياؤه ال يواجهون صعوبة 
في الحصول على تأش�يرات سفر وال 
ه�م يعان�ون من نظ�ام ضريب�ي كي 
يحاولوا التهرب من أعبائه. أما الفقراء 
كنهم  في الخلي�ج فال يمتلكون م�ا يمَّ
من دخول ذلك الجانب من الس�وق. إال 
أن األمور تغيرت إث�ر دخول عدة دول 
فقي�رة “س�وق الجنس�يات ورخ�ص 
اإلقام�ة الدائمة”. فعلى س�بيل المثال 
أعلن�ت حكومة ج�زر الُقُمر في 2007 
عن “برنام�ج الجنس�ية االقتصادية” 
التي تعطي لحاملها جواز سفر ُقمري 
وحق اإلقامة من دون أن تمنحه بقية 
حقوق المواطنة. ولهذا يمكن الحصول 
بش�روط  الُقمري�ة  الجنس�ية  عل�ى 
“ميس�رة” مقارنة بما تشترطه الدول 
الغني�ة: عل�ى المتق�دم أن يدف�ع م�ا 
يع�ادل ألفي�ن وخمس�مئة دوالر وأن 
يتعهد بالمساهمة في تنمية االقتصاد 
المحلي. بعرض جنسيات الدول الغنية 
والفقي�رة للت�داول، صارت الجنس�ية 
سلعة في سوق كونية تعرضها الدولة 

للبيع على األفراد مقابل مردود مالي.

المعونة مقابل جوازات سفر
تبي�ن الحق�اً أن تل�ك المتطلب�ات 
الميس�رة الت�ي وضعتها ج�زر الُقُمر 
ش�جعت حكومت�ْي اإلم�ارات العربية 
المتح�دة والكوي�ت عل�ى عقد صفقة 
توف�ر ج�زر الُقمر بموجبه�ا جوازات 
س�فرها ألصح�اب الطلبات م�ن فئة 
الس�لطات  الذي�ن ترش�حهم  الب�دون 
واألم�ارات.  الكوي�ت  ف�ي  المعني�ة 
بموجب تلك الصفقة تعهدت األمارات 
بدفع معون�ة مالية تعادل 200 مليون 
تعه�دت  بينم�ا  القم�ر.  لج�زر  دوالر 
الكوي�ت بتمويل بن�اء تجهيز مدارس 
ومس�اكن ومعاهد في الج�زر “فضالً 

عن فتحها فرعاً ف�ي جزر القمر لبيت 
ال�زكاة الكويت�ي”. وحتى باحتس�اب 
الطبق�ة  ف�ي  المستش�ري  الفس�اد 
الحاكم�ة في ج�زر القمر، ف�إن لهذه 
األرق�ام تأثيرها المباش�ر في اقتصاد 
البالد الت�ي تندرج ضمن أش�د البلدان 
فقراً في العالم. فحسب تقدير أصدره 
صن�دوق النقد الدولي )2013( أس�هم 
برنامج الجنس�ية االقتصادية بنس�بة 
5.6 ف�ي المئ�ة م�ن إجمال�ي النات�ج 

المحلي وفي زيادة واردات الخزينة.

التملص من حل قضايا “البدون”
ال توج�د إحصائي�ة معتم�دة تبيِّن 
أعداد البدون جنسية في الكويت، إال أن 
أغلب التقديرات المتداولة تذكر أرقاماً 

تت�راوح ما بي�ن 100 أل�ف و150 ألف 
شخص. تتعامل السلطات الكويتية مع 
بإعتبارهم “مقيمين  البدون جنس�ية 
بص�ورة غي�ر قانوني�ة” أو “وافدي�ن 
الثبوتي�ة  أوراقه�م  إت�الف  تعم�دوا 
األصلي�ة به�دف اإلقامة واالس�تفادة 
م�ن الخدم�ات الت�ي يحص�ل عليه�ا 
المواطنون”. وطيلة أكثر من خمس�ة 
عق�ود مضت من�ذ اس�تقالل الكويت، 
لم تضع الحكومات المتعاقبة الحلول 
الالزمة إلنهاء  السياس�ية والقانونية 
هذا الملف بشكل عادل وإنساني. تقل 
أع�داد البدون في األم�ارات بكثير عن 
أعداده�م ف�ي الكويت، إال أن أش�كال 
معاناته�م متقارب�ة. ويع�ود ذلك إلى 
ف�ي  الس�كانية  التركيب�ة  هشاش�ة 
اإلمارات التي ال تزيد نسبة المواطنين 
فيها ع�ن 15 ف�ي المئة م�ن مجموع 

سكانها.
من�ذ انتش�ار األخبار األول�ى قبل 
ثماني س�نوات عن صفقة جنس�يات 
جزر القم�ر، جرى التروي�ج لها بأنها 
س�توفر ح�اًل قانونياً يضم�ن حصول 
“البدون” على جواز س�فر وجنس�ية 
ويس�هل حصولهم على إقامة قانونية 
دائمة في اإلمارات والكويت. ويشارك 
في حمالت التروي�ج أجهزة حكومية 
متخصص�ة  ش�ركات  عل�ى  ع�الوة 
ومكات�ب خدمات، يمل�ك أهمها أمراٌء 
طلب�ات  اس�تقبال  تتول�ى  وش�يوخ، 

الحكومية  لتقديمها للسلطات  البدون 
للحص�ول على موافقته�ا ثم تقديمها 
إلى الس�لطات المعنية في جزر الُقمر.

رغ�م م�ا يمثل�ه إغ�راء الحص�ول عل 
جنسية � أية جنسية � لعديمها، إال أن 
الكويت واإلمارات لم تنجحا حتى اآلن 
في إقناع س�وى بضع�ة آالف بالتقدم 
للحصول على جنسية دولة ال يعرفون 
عنها س�وى اس�مها. ومم�ا يزيد من 
الشكوك في نيات السلطات في البلدين 
ه�و أنهما اخت�ارا دولة ش�ديدة الفقر 
ومعزولة جغرافياً وسياسياً البتزازها 
عن طريق وع�ود المعونة االقتصادية 
ك�ي تخ�دم مش�اريعهما للتملص من 
مشكلة “البدون”. ثمة سببيان آخران 
لع�دم اس�تجابة “الب�دون” إلغراءات 
الجنس�ية الُقمرية. األول هو اشتراط 
الكوي�ت واإلم�ارات عل�ى المتقدمين 
للجنسية الجديدة التخلي عن المطالبة 
بجنسية اإلمارات والكويت. أما السبب 
الثان�ي فهو يس�تند إل�ى تاريخ طويل 
مليء بخيبات األمل، بسبب عدم التزام 
الس�لطات في البلدين حتى بالقوانين 
المرعي�ة فيهم�ا. فال أحد يث�ق في أن 
تلتزم السلطات في اإلمارات والكويت 
بتوفي�ر إقام�ة قانونية دائم�ة لحملة 
الجنسية الُقمرية، وهي � أي السلطات 
� ال تتوانى عن استخدام قرارات إدارية 
لسحب جنس�يات مواطنيهما وإلبعاد 

المقيمين فيهما إقامة شرعية.

»سوق اجلنسيات« ليست حل ملحنة »البدون« يف اخلليج

الـــمـــوصـــل قــــاب قــوســــيـــن أو أدنـــى
       علي الطالقاني

ينتظر العامل الي�م الذي وعد فيه املجتمع الدويل “خياره ال�حيد” املتمثل بتدمري تنظيم داع�ش، حيث يرتقب اجلميع اىل ما �ضت�ؤول اليه الأو�ضاع يف حماربة التنظيم 
الذي يحتل اجزاء وا�ضعة من �ض�ريا والعراق.

م��ا يهمن��ا هنا العراق، فان ما يجري الآن من عمليات قتالية تخ��ضها الق���ات العراقية املدع�مة من ق�ات احل�ضد ال�ضعبي والتي م�ضغ�لة الن ب�ضكل كامل يف القتال منذ 
اأ�ضب�ع��ن يف عملي��ة وا�ضعة ل�ضتعادة مدينة تكريت من يد تنظيم “داع�ش”، حيث من املفرت���ش ان تنجز ذلك �ضريعًا يف حربها التي تعتمد فيها على ا�ضتنزاف التنظيم 
والتم��ضع وتقليل اخل�ضائر املادية واملعن�ية. اإذ ت�ضعى اإىل اإنهاك جماميع التنظيم وا�ضتعادة مراكز املدن واملطارات والت�ضالت وباقي امل�اقع املهمة. وهذه اخلط�ات 

مهمة جدا من اأجل الت�جه فيما بعد نح� ا�ضتعادة امل��ضل من قب�ضة تنظيم داع�ش.

حي�ث م�ن المفت�رض أن تهاج�م القوات 
العراقي�ة بمس�اندة ق�وات الحش�د الش�عبي 
بجي�ش قوامه أكث�ر من عش�رين الف جندي 
لمواجه�ة التنظيم ال�ذي يبلغ عدده بحس�ب 
التقديرات نحو 6000 مقات�ل، لتحرير مدينة 
الموص�ل، لكن هناك عدة أس�باب تقف حائال 

دون ذلك، من أهم هذه األسباب:
- العامل الدولي حيث يتميز بتأثيره الكبير 
فان االمريكيين يس�عون الى تعزيز مكانتهم 
ف�ي الع�راق بش�كل أكبر ف�ي وج�ه التحدي 
االيراني الذي يتص�در الموقف من خالل دعم 
إي�ران للع�راق ف�ي معركت�ه ض�د داعش في 
وقت يقف االمريكي�ون موقف المتفرج على 
االحداث. فضال عن دول الخليج وتركيا حيث 

يسعى كل طرف بأن يجد مساحة لنفوذه.
- خالف واش�نطن مع بغ�داد حول موعد 
انطالق العملية، فقد كش�ف مسؤول أمريكي 
المركزي�ة  القي�ادة  ف�ي  المس�توى  رفي�ع 
األمريكي�ة عن انطالق عملية تحرير الموصل 
التي قال انها س�تبدأ في ش�هر نيسان/أبريل 
من من عام 2015. وهو األمر الذي خلق أزمة 
بين الواليات المتحدة والعراق بش�أن الجدول 
الزمني، وس�ط اتهام�ات عراقية لواش�نطن 
بك�ون األخي�رة ليس�ت ملّمة بم�ا يجري وال 

بالتوقيتات المناسبة للهجوم.
- االس�تعداد اللوجس�تي للقوات العراقية 

وتحرير المناطق المحاذية لمدينة الموصل.
- الج�دل المحت�دم بين مختل�ف الجهات 
المحلي�ة والدولي�ة حول هوي�ة الجهات التي 
ستس�اهم في المواجهة حي�ث تدور خالفات 
كبيرة حول ذلك والتي من المحتمل ان تواجه 
الحكومة العراقية اختبار صعب، كذلك السؤال 
يط�رح نفس�ه ح�ول دور قوات البيش�مركة 
وقوات الحش�د الش�عبي ف�ي عملي�ة تحرير 
الموصل؟ وم�ا هو دور التحال�ف الدولي في 
ذلك؟ وماذا ستؤول اليه االوضاع بعد مرحلة 
الهج�وم؟ وما هي الخي�ارات المطروحة في 

حال عدم انهاء المعركة أو إطالتها؟
- الخالفات السياس�ية التي تعصف بالبلد 
حي�ث يدور ج�دل كبير ح�ول هوي�ة المدينة 
ودور العرب الس�نة ف�ي تحريره�ا وإدارتها 

فيما بعد.
ول�و عدنا ال�ى االعوام التي تلت س�قوط 
النظ�ام ف�ي العراق ع�ام 2003 وما ش�هدته 
من اعم�ال ارهابية كان م�ن األجدر ان يتفق 
الجميع عل�ى حلٍّ ل�كل المش�اكل الموجودة 
ومن�ذ اليوم األول تم حل الجيش العراقي عام 
2003 الذي كان العامل الكبير والمساهم في 
تدهور المؤسس�ة العس�كرية العراقية، ألنه 
أدى الى انهائه�ا بالكامل. مّما وّفر لألجندات 
الخارجية وللتنظيمات االرهابية أجواء تنمو 

من خاللها.
والحظنا كيف استطاع تنظيم القاعدة في 
العراق ان يتحرك بشكل واسع حتى بات ينفذ 
عمليات�ه اإلرهابية بمعدل )س�بعين هجوما( 
خالل الش�هر الواح�د منذ ع�ام 2005 وحتى 
عام 2009، وقام بالس�يطرة على مس�احات 
كبيرة مثل االنبار والموصل والفلوجة ومدن 

أخ�رى قريب�ة عل�ى العاصم�ة بغ�داد وبات 
التنس�يق بين المجاميع االرهابية لدرجة أنه 
يق�وم بعمليات في وضح النهار. وتس�ارعت 
وتيرت�ه بالزحف وامتالك زم�ام المبادرة في 
الهجوم�ات واصبح التنظيم ينتش�ر في مدن 
العراق، إال أن إعادة ترتيب وحدات من الجيش 
والش�رطة وجماعات ش�يعية مسلحة أوقف 

تقدم التنظيم.
وبعده�ا حاولت واش�نطن انش�اء جيش 
عراق�ي لكن هذه المهمة ل�م تكتمل ولم تخُل 
م�ن تحديات. وف�ي غضون ذلك ومن�ذ أن بدأ 
االنس�حاب االمريك�ي م�ن الع�راق تدهورت 
الش�راكة بين الق�وات العراقي�ة واألمريكية، 
وتخل�ى الطرف�ان ع�ن التزاماتهما بالش�كل 

المطلوب.
حت�ى أصبحت فيم�ا بعد مدين�ة الموصل 
مرتك�زا لتنظي�م القاع�دة ال�ذي وس�ع م�ن 
عمليات�ه االرهابي�ة متخذا من ه�ذه المدينة 
الجي�ش  فيه�ا  وعان�ى  لعمليات�ه،  منطلق�ا 
العراق�ي والق�وات االمريكي�ة م�ن صعوب�ة 
السيطرة عليها رغم عدد القطعات العسكرية 
بجي�ش قوام�ه أكثر من 15 أل�ف جندي. فان 
تلك الجهود لم تستطيع تأمين المدينة بشكل 

كامل.
وم�ن أج�ل تالفي األم�ر تم عق�د اتفاقية 
أمنية “منقوصة” بين واشنطن وبغداد تقوم 

على دع�م الحكومة العراقية في هذا الجانب. 
لك�ن الجان�ب االمريكي ل�م يلت�زم فيما بعد 
تج�اه الع�راق وتعامل هامش�يا مع موضوع 
العملي�ة  ودع�م  العس�كرية  المس�اعدات 
السياس�ية بالش�كل المطلوب والذي ينسجم 
م�ع حقوق األغلبي�ة في الع�راق، وكذلك بما 
يتعل�ق بدعم قوى الجيش والش�رطة والدعم 

اللوجستي والمعلوماتي.
وط�وال االع�وام الماضي�ة التي س�بقت 
س�قوط الموص�ل بي�د تنظي�م “داع�ش” لم 
تستعين القيادة المركزية األمريكية باألجهزة 
األمني�ة العراقي�ة إال م�رات قليل�ة. حيث من 
المتع�ارف ان الق�وات العراقي�ة تق�ع عليها 
المس�ؤولية الكبيرة في ذل�ك وهي من يمتلك 
المعلوم�ة الصحيحة خصوصا بعد انس�حاب 
الجي�ش األمريكي من العراق وفي حال غياب 
الدعم لها او عدم االستعانة بها تترك األراضي 
العراقية مفتوحة أم�ام المجاميع االرهابية. 
وفيما بعد تعقد المش�هد بش�كل أكبر عندما 
انتهكت السيادة العراقية من قبل دول معينة 
عبر دعمها لمجاميع ارهابية متش�ددة تشن 
هجم�ات على مؤسس�ات الدولة واألس�واق 
وأماكن أخرى مما شتت جهود القوى األمنية 
ومنعها من دعم وبناء المؤسس�ة العسكرية 

الفتية.
ولألس�ف الش�ديد أن نظ�ام الحك�م ف�ي 

العراق م�ن جهته لم يعر أهمية كافية لدرجة 
أصبح�ت ال�والءات الحزبي�ة والمحاصص�ة 
والطائفية س�مة بارزة في المشهد السياسي 
العراقي لدرجة أن الهدف من أجل تغيير نظام 
صدام حسين وارساء الديمقراطية لم يتحقق 

بالشكل المطلوب.

مفرق الطرق
ع�الوة على ذلك اس�تطاع تنظي�م داعش 
فيم�ا بعد من الس�يطرة على اراضي واس�عة 
من العراق مما جعل البلد أمام حل وحيد وهو 
االس�تعانة بالفصائل المس�لحة الشيعية من 
اجل دعم الجيش العراقي واستعادة المناطق 

الرئيسية التي سيطر عليها تنظيم “داعش”.
وم�ع التحديات الجس�مية الت�ي تمر بها 
المؤسس�ة العس�كرية العراقية باتت األمور 

تسير في اتجاهين:
األم�ر األول: نحو تش�كيل جي�ش عراقي 
موحد من أجل القضاء على داعش ومواجهة 

التحديات المستقبلية.
األم�ر الثاني: نحو انش�اء جي�وش مبنية 
على اس�اس طائف�ي وقومي، بحي�ث يكون 
للشيعة جيش في الوس�ط والجنوب وللسنة 
جي�ش ف�ي غ�رب الع�راق واألكراد س�يكون 
له�م جيش في الش�مال في وق�ت تتزايد فيه 
المخاوف من هذه التقس�يمات التي قد تؤدي 

بالبلد نجو حروب داخلية.
فان حالة الضعف هذه لها أس�باب عديدة 
منه�ا الفراغ الحاصل في الس�لطة كما حدث 
خ�الل الفت�رة الزمني�ة الت�ي قاده�ا رئي�س 
ال�وزراء العراق�ي الس�ابق ن�وري المالك�ي، 
الس�بب اآلخر عدم دعم المؤسسة العسكرية 
من قبل القادة السياس�يين ومن قبل العشائر 
العراقي�ة وبقية الس�كان وهو نفس الس�بب 
الذي مكن الجماعات االرهابية من الس�يطرة 

على المدن المذكورة.
ان إعادة تش�كيل الق�وات العراقية تعتمد 
على المساعي من قبل الجميع وكما هو مبين 
حي�ث يجب توس�يع حمل�ة دعم المؤسس�ة 
العس�كرية. فكلم�ا طالت المدة في تش�كيل 
جي�ش عراق�ي منظ�م زاد انق�الب األوضاع 
األمنية وقلة ثق�ة المواطنين بالجيش، وهذا 
أمر قد ثبت بعد س�قوط الموصل بيد “تنظيم 
الدولة االس�المية” المزعوم حيث تم تشكيل 
مجاميع مس�لحة مدعومة م�ن دول مختلفة 

لمواجهة خطر التنظيم. 
 

دراسة العواقب
ل�ذا قب�ل انط�الق عملية تحري�ر الموصل 
ينبغ�ي التفكير بجد ألن ه�ذه المدينة تختلف 
خصوصيتها عن باقي المحافظات، فهي مركز 
محافظ�ة نينوى، )405 كم ش�مال العاصمة 

بغداد(، ومن كبري�ات المدن في العراق حيث 
يبلغ عدد س�كانها نحو مليون شخص وتبلغ 
مس�احة مركزها نص�ف مس�احة العاصمة 
بغداد وتضم طيفا مختلف االلوان من األديان 
واالعراق من التركمان واالشوريون واألكراد 
اضافة الى المكون الس�ني واالقلية الشيعية 

هناك.
ونظراً إلى هذه العوامل، هناك تخوف كبير 
م�ن ان تطال الح�رب المدنيين ه�ذه المدينة 
الكبيرة حي�ث يعمل تنظيم داعش على فرض 
قي�ود على المدنيين من اج�ل عدم مغادرتهم 
المدين�ة، وه�ذا يعن�ي ان تحري�ر الموص�ل 
يطرح تحديات كبيرة امام الحكومة العراقية 
والقوات األمنية، وبالتالي فإن اس�تعادة هذه 
المدينة تتطلب دراسة حثيثة في الكيفية التي 
تتم فيها بأقل الضحايا والتكاليف وبالسرعة 

الممكنة.
وبرغ�م اخت�الف وجه�ات النظ�ر ح�ول 
دور المجامي�ع المس�لحة الت�ي تقاتل تنظيم 
داع�ش م�ن الواض�ح أن الحكوم�ة العراقية 
س�تواجه صعوبات في انطالق عملية تحرير 
الموصل حيث يقول بعض السياسيين السنة 
ان المجامي�ع المس�لحة الش�يعية “الحش�د 
الش�عبي” غير مرحب بهم في الموصل وهو 
مايعك�س رؤي�ة تحش�يدية من قب�ل هؤالء 
المتبع�ة ف�ي  السياس�ة  السياس�يين تج�اه 

مواجهة االرهاب.
لذا، يتطل�ب من الجمي�ع اآلن االنتباه إلى 
العواق�ب الخطيرة التي ق�د تترتب عن تطور 
الحرب على االرهاب وتأخير حس�مها. وهذه 
األردن  نح�و  وتمت�د  االن  تتج�ه  المخاط�ر 
ومص�ر وحتى اس�رائيل. ويتطل�ب خصوصا 
من واش�نطن وايران ابعاد العراق عن صراع 
المصالح، حيث يقول خبراء “إن االستراتيجية 
األمريكي�ة في الع�راق تعتمد عل�ى إيران في 
الوقت ال�ذي يخضع فيه الرئيس باراك أوباما 
لضغوط سياس�ية م�ن الجمهوريين بش�أن 
المفاوضات النووية مع إيران”. ووضع خطة 
مس�تقبلية لوقف المحور الخليجي والتركي 
عن دائ�رة األحداث ف�ي العراق قب�ل ان تمتد 
ن�ار العنف الى بل�دان أخرى.وهناك أمل كبير 
قب�ل انط�الق عملي�ة تحرير الموص�ل يتمثل 
في رف�ض لوجود داع�ش من قب�ل مجاميع 
قتالية متس�ترة ف�ي الموصل، فض�ال عن ان 
بع�ض العش�ائر ق�د تغل�ق أبوابها ف�ي وجه 
التنظيم كذلك يمكن ان يش�ن التحالف الدولي 
ضربات جوية مدعومة بالسيطرة على نظام 
االتصاالت وتأمينها بين المواطنين والقوات 
األمني�ة، واتخ�اذ معس�كرات الجي�ش مقرا 
للق�وات األمنية له�ا، فان معس�كر الغزالني 
ومط�ار الموص�ل موقعان مهم�ان النطالق 
العمليات ضد تنظيم داعش، كذلك يمكن تجنيد 
المقاتلي�ن الراغبي�ن في الخدمة العس�كرية 
حيث يقدر عدد المواطنين المؤهلين للخدمة 
العس�كرية في الموص�ل بحس�ب التقديرات 

نحو مائة الف مقاتل من الشباب.

 كاتب صحفي وباحث في شؤون اإلرهاب
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ماليني مانشسرت سيتي تعجل برحيل كريستيانو رونالدو 
عن ريال مدريد

تعيش جماهري مانشسرت سيتي، 
وصي�ف متصدر ترتي�ب الدوري 
القدم،  لك�رة  املمتاز  االنجلي�زي 
حال�ة من النش�اط والثق�ة بعد 
توارد االنب�اء حول قدرة فريقهم 
ع�ى التعاقد مع ال�دويل الربتغايل 
كريستيانو رونالدو مهاجم ريال 
مدري�د االس�باني، بط�ل اوروبا 

خالل الفرتة املقبلة.
الصح�ايف  لترصيح�ات  ووفق�ا 
جراه�ام  الربيطان�ي  الري�ايض 
هانرت، املختص بالكرة االسبانية 
ال  دي  )ريفيزت�ا  لربنام�ج 
ليغ�ا( ونقلتها ش�بكة )س�كاي 
سبورت(، أكد: "العبو مانشسرت 
س�يتي واثقني م�ن ق�درة ادارة 
الس�يتيزنز ع�ى تقدي�م عرض�ا 
كبريا الس�تقطاب رونالدو خالل 

الفرتة املقبلة".
واضاف هانرت: "العبو الس�كاي 
بلوز عى يقني بأن االدارة تخطط 
الحالة  العمر، مس�تغلة  لصفقة 
الس�يئة الت�ي يعيش�ها الدون يف 

مدريد".
وتاب�ع: "اندي�ة تمل�ك الب�رتول 
.. اعتق�د انه�ا قادرة ع�ى ابرام 
صفق�ة من ه�ذا الن�وع، ولكني 
ال اعتقد أن كريس�تيانو رونالدو 
اتخذ قرار الرحي�ل عن املريينغي 

بعد".
ويعيش )ص�اروخ ماديرا( فرتة 
س�يئة مع ريال مدري�د يف اآلونة 
االخ�رية، حيث اطلق�ت جماهري 
برينابي�و  س�انتياغو  ملع�ب 
صاف�رات االس�تهجان احتجاجا 
ع�ى أداء الالعب�ني والت�ي طالت 
ال�دون ام�ام ش�الكة االملاني يف 
اي�اب دور ال16 من دوري أبطال 
اوروب�ا، يف لق�اء خ�ره امللكي 
ليتأه�ل بمجموع  بنتيج�ة 4-3 
املبارات�ني بنتيج�ة 5-4 اىل الدور 
ربع النهائي لي�رب موعدا مع 

اتلتيكو مدريد يف نهائي مبكر.
)الس�واد  اص�وات  وارتفع�ت 

للمطالب�ة  مدري�د  يف  االعظ�م( 
باس�قاط رونالدو من التشكيلة 
االساسية للمدرب االيطايل كارلو 
انخف�اض  بس�بب  انش�يلوتي، 
مردوده م�ع املريينغي يف الفرتة 
ع�ن  انفصال�ه  عق�ب  االخ�رية 
عارض�ة االزي�اء الروس�ية ارينا 
شايك، فضال عن حالة االسرتخاء 
الت�ي يعيش�ها رونال�دو بس�بب 
تتويج�ه بالكرة الذهبي�ة الثانية 
عى الت�وايل والثالث�ة بتاريخه يف 

كانون الثاني/ يناير املايض.

وفق�د ص�اروخ مادي�را - أفضل 
االوروبي�ة  الدوري�ات  يف  ه�داف 
الليغ�ا  يف  الهداف�ني  ص�دارة   -
غريم�ه  لصال�ح  االس�بانية 
التقلي�دي ليوني�ل مييس مهاجم 
برش�لونة صاح�ب املرك�ز االول 

برصيد 32 هدفا.
كريس�تيانو رونال�دو قّدم جملة 
فني�ة مميزة م�ن اداءه مع ريال 
مدريد بالكالس�يكو الذي خره 
فريقه امام برش�لونة 1-2 االحد 
ع�ى ملع�ب االخري )كام�ب نو( 

 28 الجول�ة  منافس�ات  ضم�ن 
م�ن بطول�ة ال�دوري االس�باني 
لك�رة القدم، وس�جل هدف ريال 
مدري�د الوحي�د يف الش�وط االول 
من املباراة. وع�ى الجانب اآلخر 
.. فش�ل فريق مانشس�رت سيتي 
اماراتية برئاسة  اململوك لجهات 
منص�ور ب�ن زاي�د آل نهي�ان، يف 
تحقي�ق أي لق�ب اوروبي خالل 
االعوام االخ�رية، مكتفيا الفريق 
بتحقي�ق االنجازات املحلية تحت 

قي�ادة املدرب التش�ييل 

ويعت�رب  بيليغرين�ي.  مانوي�ل 
رونال�دو املنف�س الوحي�د الدارة 
السكاي بلوز من أجل تحقيق ما 
تم التخطيط له مسبقا من خالل 
الرتب�ع عى ع�رش اوروبا، حيث 
لم يسبق للس�يتي التتويج بلقب 
دوري أبط�ال اوروبا لكرة القدم، 
واكتفى يف التتويج بلقب أوروبي 
واحد وهو كأس أبطال الكؤوس 
االوروبي يف الع�ام 1970 قبل أن 
يت�م الغ�اء البطولة بع�د ذلك يف 
الع�ام 1999 واالبقاء عى بطولة 

)الشامبيونز(.
يذكر أن فريق مانشسرت يونايتد 
يرغ�ب باعادة نجمه الس�ابق اىل 
)م�رح االح�الم( خ�الل ف�رتة 
االنتقاالت الصيفية املقبلة، االمر 
الذي سيعقد من مهمة السيتزنز 
يف جلب الدون اىل قطب مانشسرت 

الثان.
مانشس�رت  ادارة  تنج�ح  ه�ل 
س�يتي بخطف رونالدو اىل ملعب 
االتحاد؟ أم أن ريال مدريد له رأي 

آخر؟.

يواص�ل منتخبنا الوطني لكرة القدم تحضرياته اليومية بواقع وحدتني 
تدريبية"صباحية ومسائية" عى ملعب نادي الحمريية بامارة عجمان 
األماراتية ، وذلك أس�تعداداً ملباراتي الكونغو الديمقراطية يومي الثامن 
والعرشي�ن، والواح�د والثالث�ون م�ن ش�هر أذار الح�ايل . وق�ال مدير 
املنتخب الوطني باس�ل كوركيس: " أن املنتخ�ب الوطني قد وصل اول 
أم�س األحد اىل األمارات، وقد أتخذ من فندق "رديس�ون بلو" مقراً له ، 
ومؤكداً وصول جمي�ع الالعبني املحرتفني اىل مقر أقامة املنتخب ماعدا 
الالعب أحمد ياس�ني والذي أعتذر رسمياً عن الحضور ألسباب خاصة.  
وأضاف كوركيس بأتصاله الهاتفي من االمارات : الالعب أحمد ياسني 
قد أعتذر رسميا أمس األثنني عن الحضور اىل دبي واأللتحاق بتدريبات 
املنتخ�ب أس�تعداداً ملبارات�ي الكونغ�و الديمقراطي�ة، وق�د أبلغنا بان 
حال�ة والدته الصحية غري مس�تقرة، وبالتايل ال يس�تطيع الحضور اىل 
األم�ارات.  وأوضح : جميع الالعبني املحرتفني قد وصلوا اىل مقر اقامة 
املنتخ�ب، وأخره�م املحرتف بصفوف ريزا س�بور الرتك�ي عيل عدنان 
والذي وصل مس�اء أمس االثن�ني . وتتألف قائمة العب�ي الوطني التي 
س�تخوض مباراتي الكونغو من )25( العباً بعد أعتذار أحمد ياس�ني : 
محم�د كاصد)الرشطة( وجالل حس�ن )أمانة بغ�داد(، محمد حميد ) 
الرشطة( لحراس�ة املرمى، ولخط الدفاع ضم�ت القائمة كل من أحمد 
إبراهيم )عجمان اإلماراتي(، وس�امال سعيد )القوة الجوية(، وسامح 
س�عيد ) امانة بغ�داد(، وهاوبري مصطف�ى )ماس�رتيخت الهولندي( 
وعيل عدنان )ريزا س�بور الرتكي(، وسالم شاكر وعيل بهجت ورضغام 
إس�ماعيل )الرشطة(، وع�يل الزبيدي ) هاميلتون االس�كتلندي(  فيما 
ضم�ت القائمة العبني خط الوس�ط كل من يارس قاس�م )س�ويندون 
ت�اون االنكليزي( وس�عد عب�د األمري )أربيل( وس�يف س�لمان )اتحاد 
جدة الس�عودي ( وهمام ط�ارق )الظفرة اإلماراتي( وجيس�تن مريام 

)كوملبوس االمريكي ( وأمجد كلف وحسني عبد الواحد )الرشطة( 
ولخ�ط الهجوم كل م�ن "يونس محمود )أربيل( وأمج�د رايض )الرائد 
الس�عودي(، وعيل صالح )الطلبة( ومروان حس�ني وع�الء عبد الزهرة 

)الرشطة (، وأريان مصطفى )الفسبورغ السويدي( لخط الهجوم".

أعلن�ت لجن�ة املس�ابقات يف اتح�اد الك�رة عن تحدي�د موع�د أقامة خمس 
مباري�ات مؤجلة من الدوري العراقي املمتاز . وقال عضو اللجنة صادق عبد 
الحس�ني": ان لجنة املسابقات حددت الرابع من الشهر املقيل موعداً القامة 
ث�الث مباريات مؤجلة من الدوري العراقي املمتازحيث س�يّضيف أربيل عى 
ملعب فرانس�وا حريري نادي الكهرباء، بينما س�يلتقي ن�ادي القوة الجوية 
مع نادي املصايف عى ملعب االول، فيما سييخوض املتصدر الرشطة مباراته 
امام نادي نفط ميس�ان . اما يف اليوم التايل ستقام مباراة نادي الزوراء ميع 
ن�ادي كربالء،بينمايّضيف نيادي الطلبة القادم من البرصة نادي امليناء. كما 
اعلنت اللجنة ،ان اتحاد الكرة لن يلجأ اىل تغري آلية الدوري بمرحلته الختامية 
وس�يكون هناك مس�احة للمنتخ�ب الوطني بخوض مباريات�ه يف تصفيات 
كاس العال�م املقبلة ومن ثم اس�تئناف الدوري. وان إاللية الحالية س�يتبقى 
عى م�ا هو علية بصعود اربعة فرق من كل مجموعة اىل الدور الثاني والذي 

سيلعب بنظام املجموعتني كما كان مقرر قبل انطالق املوسم الكروي.

منتخبنا يواصل حتضرياته ملباراة الكونغو 
وأمحد ياسني يعتذر رسميا عن احلضور

دد مخس مؤجالت للنوارس  املسابقات حتحُ
والقيثارة والصقور واالنيق والقلعة الصفراء
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ً

أكرم سلامن: مشاركة يونس مرهونة بلياقته البدنية

فالكاو يقرتب من االنضامم
لليفربول األوملبي بمواجهة املنتخب اللبناين

أكد مدرب منتخبنا الوطني بكرة القدم 
أك�رم أحم�د س�لمان، بأنه س�يمنح 
الالعب�ني املغرتب�ني فرصة املش�اركة 
بوديت�ي الكنغ�و الديمقراطية، وذلك 
الفني�ة  إمكانياته�م  ع�ى  للتع�رف 

بصورة أكرب.
وقال س�لمان" أن املغرتب�ني الثالثة 
الج�دد" هاوب�ري مصطف�ى وآريان 
مصطفى مع عيل الزبيدي سيأخذون 
فرصته�م بح�ق املش�اركة بوديتي 
الكنغ�و الديمقراطية خ�الل األيام 
القريبة القادمة، وذلك للتعرف عى 
إمكانياته�م الفني�ة والبدنية، من 
اجل التمسك بهم واالعتماد عليهم 
بالتصفيات األسيوية لكأس العالم 
والت�ي س�تنطلق بش�هر حزيران 

القادم.
وأضاف س�لمان" جميع الالعبني 
س�يأخذون  املتواجدي�ن  الج�دد 
الوطني،وأن�ا  م�ع  فرصته�م 
أؤم�ن بق�درات جمي�ع الالعبني 

املتواجدي�ن، ولكني ه�ديف األكرب هو بناء 
منتخ�ب ق�وي قادر ع�ى تخط�ي عقبة 
التصفيات، ويحقق الحلم بالتأهل ملونديال 

س�يعتمد  كان  أذا  روس�يا.وعن 
عى يونس محم�ود كالعب 

أسايس من عدمه، أشار 
يونس  بان  س�لمان" 

العب كبري وخربته 
دور  لها  ستكون 

كب�ري بمش�وار 
 ، ت لتصفي�ا ا
وبالنس�بة يل 
نن�����ي  فأ
جري  س��أ
اختب�ارات 
ق����ة  ليا

لجمي�ع 
الالعب�ني تح�ت أرشاف 

املدرب األس�باني غونزالوا، 
كان  أذا  نح�دد  وبعده�ا 
يون�س تس�عفه لياقت�ه 
البدنية باملش�����اركة 

أساسياً أو ال .

يلتق�ي منتخب لبن�ان األوملبي لكرة الق�دم، نظريه 
العراق�ي يف مس�قط، األربع�اء يف العاصم�ة بريوت، 
يف إط�ار الجول�ة الثاني�ة م�ن تصفي�ات املجموعة 
اآلسيوية األوىل لنهائيات كأس آسيا للشباب املقررة 
الدوح�ة.وكان  يف  املقب�ل  الثاني/يناي�ر  كان�ون  يف 
املنتخب اللبناني إس�تهل التصفي�ات بفوزه اإلثنني 
ع�ى ج�زر املالديف بنتيج�ة 2 -1، بعدم�ا واجه نداً 
قوياً ال س�يما يف الشوط األول من اللقاء، حيث تقّدم 
املالديف بهدف مباغت يف الدقيقة الثالثة وإستبس�ل 

يف الزّود عن مرماه حتى الدقيقة ال��65.
وإعت�رب امل�دّرب اإليطايل جوزيب�ي جيانيني النتيجة 
"طبيعي�ة"، ع�ى رغ�م أن املالدي�ف ه�و الط�رف 
األضعف نظرياً يف املجموعة، بإعتبار أن العبي لبنان 
خاضوا اللقاء برهبة البدايات، ال س�يما أن املنافسة 
مضغوط�ة عى م�دى 9 أيام ويتع�نّي عى كل طرف 
خوض 4 مباري�ات خاللها.وأب�دى جيانيني تفاؤله 
ألن املنتخ�ب اللبناني س�يخوض املباراة أمام العراق 
ويف جعبته 3 نقاط، ما يعطيه حافزاً ملواصلة السري 
ع�ى الدرب ذاته�ا، خصوص�اً أن العراق م�ن األبرز 
حالياً ومرشح قوي، وشّكلت نخبة كبرية من العبيه 
منتخ�ب الش�باب الذي بل�غ املربع الذهب�ي يف كأس 

العالم التي أجريت الع�����ام املايض يف تركيا.
وأجرى املنتخب اللبنان�ي تدريباً الثالثاء، عى ملعب 

نادي مس�قط، كما حر العبوه مباراة سابقة 
للعراقي�ني وحلل لهم الجه�از الفني مجرياتها.
اللجن�ة  البعث�ة عض�و  وبعدم�ا هّن�أ رئي�س 
التنفيذي�ة إلتح�اد ك�رة الق�دم وائل ش�هّيب 
الالعبني عى جهده�م وعطائهم وأرصارهم، 
أوض�ح له�م أن االتح�اد يوّف�ر للمنتخبات 
كلها الحوافز والتس�هيالت وفق اإلمكانات 

املتاح�ة لتقدي�م أفض�ل صورة، مش�دداً 
ع�ى أن الجميع يعّول كث�رياً عى هؤالء 

الالعب�ني الذي�ن أثبت�وا جدارتهم مع 
تس�ّجل  نقط�ة  وه�ذه  فرقه�م، 

لصالحهم وتع�زز أوراق املنتخب 
األوملبي، ال سيما أنهم مؤهلون 

وفرصته�م  مكانه�م  ألخ�ذ 
مس�تقبالً يف املنتخ�ب األول 

يف إط�ار التط�ّور النوعي 
الطبيعي.

العراق  منتخ�ب  وكان 
عّس�كر عرشة أيام يف 
فاز  حيث  اإلم�ارات، 
ع�ى كل من األوملبي 
واألوملب�ي  األردن�ي 
 ،1-2 السع����ودي 
وتع�ادل م�ع نظريه 

اإلمارات���ي 1-1.

أش�ارت تقاري�ر صحفي�ة إىل أن ن�ادي ليفربول اإلنجليزي، يس�عى 
للتعاق�د م�ع رادميل فال�كاو العب مانشس�رت يونايت�د، خالل فرتة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
صحيف�ة الدييل ميل الربيطاني�ة، أفادت بأن نادي ليفربول يس�عى 
بق�وة للتعاقد م�ع فال�كاو، خاصة بع�د تضاؤل ف�رص بقائه مع 

اليونايتد خالل املوسم املقبل. 
وأضاف�ت الصحيفة أن ليفربول لن يتق�دم بأي يشء، حتى يتحدد 

موقف�ه م�ن املش�اركة يف بطول�ة دوري أبط�ال أوروبا للموس�م 
املقبل. 

برن�دان رودجرز املدير الفني لنادي ليفربول، أبدى رغبته يف ضم 
النم�ر الكولومب�ي خ�الل الف�رتة املقبلة، حي�ث كان الالعب 

قريب�اً من االنتقال لنادي ريال مدري�د قبل أن ينضم لقلعة 
األولد ترافورد، باإلضافة إىل س�وء مس�توى ماريو بالوتييل 

مهاجم الفريق. ومن الوارد أن يستعيد ليفربول خدمات ديفوك 
أوريج�ي املع�ار إىل لي�ل الفرن�يس، باإلضافة إىل ع�رض كل من 
ماريو بالوتييل، وفابيو بوريني وريكي المربت للبيع خالل فرتة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة. 
ويرغب نادي تش�يليس اإلنجليزي هو اآلخ�ر، بضم الكولومبي 
صاحب ال�� 29 عاماً ليح�ل محل اإليف�واري ديدييه دروجبا. 
يذك�ر أن فالكاو قد ش�ارك يف 19 مباراة وأحرز 4 أهداف مع 

نادي مانشسرت يونايتد، خالل منافسات املوسم الحايل.
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ديل بوسكي يفتح الباب امام عودة فيا للمنتخب

قال فيس�نتي ديل بوس�كي م�درب منتخب 
اس�بانيا لكرة القدم اليوم الثالثاء إن مسرية 
ديفيد فيا عى الصعيد الدويل لم تنته بعد 
بالرورة وان�ه بإمكان املهاجم 
لتش�كيلة  الع�ودة  املخ�رم 
الفريق ليزيد من سجله التهديفي 

القيايس مع منتخب بالده.
ورسى اعتقاد عى نطاق واسع أن 
العب نيويورك س�يتي الذي سجل 
59 هدفا يف 97 مباراة مع منتخب 
اس�بانيا لع�ب الخ�ر م�رة م�ع 

منتخ�ب ب�الده يف نهائيات 
بالربازي�ل  العال�م  كأس 

امل�ايض ع�ى  الع�ام 
ان  م�ن  الرغ�م 
البال�غ  الالع�ب 
 33 العمر  من 
يقل  لم  عاما 

اإلطالق  ع�ى 

انه اعتزل اللعب مع منتخب بالده.
وس�جل القائد فيا هدف السبق وهيأ الهدف 
الثان�ي يف أول ظه�ور ل�ه ع�ى ارض فريقه 
الذي ينافس يف الدوري األمريكي للمحرتفني 
هذا الش�هر. وانتهت املب�اراة بفوز نيويورك 
س�يتي 2-صف�ر ع�ى نيو 
انجلند ريفولوشن عى 

استاد يانكي.
وقال ديل بوس�كي يف 

لإلذاع�ة  ترصيح�ات 
االسبانية إن فيا ال 

ي�زال يملك فرصة 
لخوض 100 مباراة 
دولي�ة وان�ه ال يوجد 
أي يشء خطأ يف مكافأة 
العب "قام بالكثري ملنتخب 

بالده."
وكانت أه�داف املهاجم الس�ابق لفالنس�يا 
وبرش�لونة حاس�مة يف فوز اس�بانيا بلقب 
بطولة أوروبا 2008 وكأس العالم 2010 إال 
انه غاب بس�بب اإلصابة عن مسرية الفريق 
يف بطول�ة أوروبا 2012 والتي انتهت بحصد 

اسبانيا للقب القاري.
وأض�اف ديل بوس�كي "هن�اك دوما حاالت 

استثنائية وديفيد واحد منها."
ضم�ن  في�ا  يك�ون  ول�ن 
تشكيلة اسبانيا لخوض 
لقاء الضيفة أوكرانيا 
تصفي�ات  ضم�ن 
أوروب�ا  بطول�ة 
ي�وم   2016
املقبل  الجمعة 
مواجهة  قب�ل 
ودي�ا  هولن�دا 
بأربعة  بعدها 

أيام.
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امليزان

ارتفاع مبيعات الربوتات عامليًا

حريق هائل يوحد الكوريتني

؟؟هل تعلم
“ هل تعلم أن يف بعض األحيان ُيمكن 

للعيون أن ُتعرب عن مشاعر الشخص 

أكثر من أي كالم يقوله بلسانه ”

“ هلل تعللم أن 70% ملن الطلالب 

خلالل اإلختبارات يفقلدون ثقتهم 

يف أنفسلهم عند ُمحاولة حل سؤال 

بسيط خوفاً من وجود ُخدعة وراء 

بساطته ”

“ هل تعلم أن أول أمري يف اإلسالم هو 

عبد الله بن جحش ”

“ هل تعللم أن كمية الحديلد يف دم 

اإلنسان تساوي حجم مسمار ”

ارتفعلت مبيعلات أجهزة اإلنسلان اآليل 
يف   27 بنسلبة  الصناعيلة  لألغلراض 
املئلة خالل 2014 عىل مسلتوى العالم، 
مدفوعلة بنملو الطللب للدى صناعات 
يف  خاصلة  واإللكرتونيلات  السليارات 

الصني وكوريا الجنوبية.
وقلال االتحاد اللدويل ألجهزة اإلنسلان 
اآليل »الروبوت« إن نحو 225 ألف جهاز 

بيعت يف 2014 ثلثاها تقريبا يف آسيا.
وأوضلح االتحاد أن املبيعلات يف الصني، 

وهلي بالفعلل األكلرب يف سلوق أجهزة 
اإلنسلان اآليل البالغ قيمتهلا 9.5 مليار 
دوالر، قفزت 54 يف املئة إىل نحو 56 ألف 

وحدة.
واليابلان  الجنوبيلة  كوريلا  وكانلت 
والواليات املتحدة وأملانيا أكرب األسلواق 
العام املايض بعد الصلني، وفقا لبيانات 
األسلواق  أن  إىل  أشلار  اللذي  االتحلاد 
الخمسة تشكل ثالثة أرباع كل املبيعات 

عىل مستوى العالم.

قلد تكون مفعملا اليوم بمزيد ملن الطاقة 
والحيوية، فاسلتفد من الفرصة وحاول أن 
تبحث لنفسلك عن رشيك مناسلب لحياتك. 
ملن املتوقلع أن تقلي يوملا رومانسليا 
مشلحونا بالعواطف ولكن عليلك أن تكون 

واثقا من نفسك كي تصل إىل هدفك. 

توقف عن الشكوى وتحل بالصرب والعزيمة 
كي تصل إىل ما تريد. يمكنك الليلة أن تتصل 
بأصدقائك وتدعوهم لزيارتك وقضاء سهرة 
ممتعة معك. ال تسلمح للشلك أن يتسلل إىل 
قلبلك كي ال تعيش حياة تعيسلة ومرهقة. 

مشاكل يف حب الحياة تزداد أكثر حدة. 

ظل الظلروف الراهنلة تسلتدعي إجراءات 
“حيويلة وفقلا لربناملج واضلح. خطلط 
مشلرتكة أو املسلؤوليات املهنيلة يجب أن 
تبقلى األولويلة الخاصلة بلك. تكلون عىل 
اسلتعداد لتنفيذ اجبلك عىل الرغلم من كل 

العقبات.

تبلدو جيلدا يف اتخاذ القلرارات الرسيعة لذا 
فكر جيلدا وحلاول أن تختار اليلوم بني أن 
تستمتع بوقتك يف املنزل بعيدا عن الضجيج 
والضوضلاء أو تخرج مع أصدقائك يف رحلة 
استكشلافية. لديلك العديلد ملن الصفات 

اإليجابية فحاول أن تستفيد منها.

يمكنك أن تسلتمع إىل القليل من املوسليقى 
الهادئلة كي تشلعر بالراحة واالسلرتخاء. 
أنلت من اختلار حيلاة العزوبيلة ولكن من 
الواضح أنك بدأت تنلدم عىل قرارك. الوحدة 
والعزوبيلة مجرد قلرارات ويمكنك الرجوع 

فيها متى شئت 

قد تكون هناك مشلاكل علىل الطريق، أثناء 
الشحن أو أثناء االتصال. سيكون لديك عىل 
املثابلرة يف محاولة لتحديلد خالفات جديدة 
وأوجه القصلور يرصخ. كلن رقيقا عندما 
تتعاملل ملع من تحلب كي ال تخلرس حبه 

وتقديره.

قلد يكون يومك رائعا وبله العديد من املزايا 
والفلرص وكل ما عليك هلو أن تنتبه كي ال 
تضيع الفلرص من بني يديلك. ال تثق كثريا 
يف وعود اآلخرين خاصة الوعود التي يصعب 
تحقيقها. ال تفكر يف أي يشء قد يسلبب لك 

القلق والتوتر اليوم. 

فكر قبل أن تتكلم كي ال تندم بعد ذلك. تشعر 
الليلة بإرهاق شديد فال تحاول أن تخرج هذا 
املسلاء واتصل بأصدقائك وادعوهم ليقضوا 
سلهرتهم معك يف املنزل. ال تغلق الباب أمام 
الفلرص التي يمنحها لك القدر وكن متفائال 
وحاول أن تحيي فيك روح األمل من جديد. 

الكثري منكم قد يكون لها رد فعل قوي لألرسة 
أو أسللوب العمل الذي يجعلك تشلعر كما لو 
يجلب أن تبلدأ كل يشء من الصفلر.ال تضع 
وقتلك يف الحديلث علرب الهاتف ملدة سلاعات 
طويلة دون فائدة واستفد من الوقت يف عمل 

يشء تفيد به نفسك واملجتمع من حولك.

الرتكيز عىل كل ما يعزز مبارشة أو غري مبارشة 
االنتعاش أو تعلزز حياتك املهنية. إذا كان لديك 
إلنهاء فجأة عالقات ممتعة أو رفضها اقرتاحا 
مثلريا، يجلب أن تجلد يف نفسلك لجعلل هذه 
التضحية. هناك العديد من املواصفات اإليجابية 

لديك لذا ينبغي عليك أن تستفيد منها.

اليلوم هو مناسلبة لتجريب ضملن معايري 
معينلة وفقلا للخطلة املوضوعلة وهلدف 

واضح. 
ربما، سليكون لديلك للمشلاركة يف الحدث 
تعزيلز تحتجزهلم مجتمعلك أو فريلق. إذا 

األمور املستقبل أكثر من الحارض

تشلعر بالسلعادة الحقيقيلة هلذه الفرتة، 
فأنلت قلادر علىل السليطرة علىل مجريات 
األملور وعلىل التحكلم يف عاطفتلك. الحلب 
ملع مولود برج الدللو يتعمق أكثلر، نتيجة 
تأثري كوكب الزهرة االيجابي عليك، لتشلعر 

باالنسجام العاطفي التام مع الحبيب.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

 1 – ممثلة مرصية –
مركبلة   – تعجلب  لفظلة   –  2  

فضائية أمريكية –
 3 – طنني – أسم علم مذكر –

4 لللل منلادى – ملن أقسلام   
الجسم – للنهي –

 5 – تسكت – دلل واكد بالتجربة 

–
 6 – يف املقدمة –

 7 – نبرص مجزومة – النقاش –
 8 – وعاء للخمر – دولة أمريكية 

جنوبية –
 9 – شاعر عبايس .

 1 – دولة إسالمية يف أفريقيا –
 2 – حيوان منقرض –

 3 – ضجر – عالمة موسيقية –
 4 – دكان – يرددها األناني –
 5 – أفرض – مرض صدري –

مشلتقات  ملن   – فراقلد   –  6  

الحليب –
 7 – جدهلا يف النلرص – جهلاز 

إعالمي –
 8 – مدينة يف املغرب – أشاهد –

 9 – مدينة أمريكية .

سـودوكـو

املكونات
بصل - 2

ثوم - فّصان
زيلت زيتلون بكلر - ملعقتلان كبريتلان

صلصة طماطم - نصف عبوة
أوريغانلو مجّفلف - نصلف ملعقلة صغلرية

زعرت مجّفف - نصف ملعقة صغرية
ملح - حسب الرغبة

فلفل أسود - حسب الرغبة
صلدر دجاج كبلري الحجم، خلاٍل من العظلم، مقّطع إىل 

رشائح رفيعة - 2
صفار بيض - 1

كريمة سائلة - 3 مالعق كبرية
معكرونة سباغيتي أو لينغويني - رزمة

جبن بارميزان مبشور - كوب
كزبرة طازجة، مفرومة - ملعقتان كبريتان

نصائح
- لتتأّكلدي من نضج قطع الدجاج، إغرزي يف أكرب قطعة 
منها شوكة، إذا دخلت بسهولة إذاً قطع الدجاج أصبحت 

ناضجة.
طريقة العمل

1- سلّخني زيت الزيتون يف مقالة عىل النار لبضع دقائق 
ثّم أضيفي إليه البصل والثوم مع قليل من امللح، واتركيهم 

حتى يذبلوا.
2- أضيفلي الدجلاج ملع رشلة ملن الفلفلل األسلود 
واألوريغانلو املجّفلف، واخلطلي املقادير جيلداً. أتركيها 
علىل النار ملّدة دقيقتلني أو أكثر إىل أن يصبح لون الدجاج 

أبيض.
3- أسلكبي صلصة الطماطم فلوق الخليط مع 3 مالعق 

كبرية من الكريمة السائلة. حرّكي املكوّنات.
4- أضيفي الباسلتا وحرّكي جّيداً، ثّم ضعي صفار بيضة 
واحلدة لتكثيلف الصلصة وإضفلاء نكهة لذيلذة، وقلّبي 

املكّونات جّيداً وبرسعة.
5- ضعلي ثالثلة أربلاع كلوب من جبلن البارميلزان مع 
الكزبرة الطازجة فوق الباسلتا والدجلاج، وحرّكي جيداً. 

تأكدي من نضج الدجاج قبل رفع الطبق عن النار.
6- قّدملي املعكرونلة يف طبق وعىل وجههلا ما تبقى من 
جبن البارميزان املبشور. زّيني بعروق بقدونس طازجة.

معكرونة بالدجاج

فوائد اخلوخمعلومات  عامة
1. فوائد الخوخ للحامل:

يعتلرب الخوخ غلذاء مثاليا لألم أثنلاء حملها، فهو 
غنلي باألليلاف الغذائيلة التلي تعمل علىل حماية 
الحامل من اإلمسلاك اللذي يصاحلب الحمل عادة 
، بجانلب أنله غني بفيتاملني ج ، وأيضلا هو غني 
بالبيتا كاروتني الذي يتحول إىل فيتامني أ الرضوري 

لغذاء الجنني. 
2. فوائد الخوخ للرجيم:

يعمل الخوخ عىل إنقاص الوزن من خالل أنه يعمل 
عىل سد الجوع، فهو يحتوي عىل الكثري من األلياف، 
حيث أن األلياف تسلتغرق وقتا طويال يف املعدة قبل 

أن يتخلص منها الجسلم ، مما يشعر اإلنسان بقلة 
الجوع لفرتات طويلة جدا. 

3. فوائد الخوخ للقولون:
يسلاعد الخوخ عىل انتظام عملية الهضم باألمعاء، 
وبالتلايل يعترب مفيد جلدا لحاالت اإلمسلاك نتيجة 
غناه باألليلاف القابللة للذوبان والتلي تعمل عىل 

تنظيم حركة األمعاء، 
4. فوائد الخوخ لضغط الدم:

يحتلوي الخوخ عىل نسلبة عالية من البوتاسليوم 
اللذي يعملل علىل تحقيق التلوازن للسلوائل داخل 
الجسم ومن ثم فهو يعمل عىل خفض ضغط الدم.

امتلد حريق هائل من كوريا الشلمالية 
إىل كوريلا الجنوبية، االثنني، جراء رياح 
قويلة تعصلف يف املنطقلة الحدوديلة، 
مما أسلفر عن وقف حركة عبور عمال 
ملن الجنوب إىل مجملع صناعي تديره 

الدولتان يف الشمال.
وقلال مسلؤول يف بلدة باجلو يف كوريا 
الجنوبيلة إن نحلو 50 رجلل إطفلاء، 
تكافلح  هليكوبلرت،  طائلرات  وثلالث 
النريان املستعرة يف الجانب الرشقي من 
املنطقة الحدودية بني البلدين، املنزوعة 
السالح، مضيفا أنه لم ترد تقارير حتى 

اآلن عن وقوع ضحايا.
ويف األحوال العادية دخول املنطقة التي 

يجتاحها الحريق مقيد.
فيما أوضلح مسلؤول يف وزارة الوحدة 
يف كوريا الجنوبية - التي تتوىل تنسليق 
العالقلات بلني الكوريتلني- أن الحريق 
منلع العملال الكوريلني الجنوبيني من 
العبور إىل مجمع كايسونغ الصناعي يف 
كوريا الشلمالية، الذي يقع عىل مقربة 

من الحدود.
ولم يعرف سلبب الحريق بعد أو تقدير 

حجم األرضار الناتجة عنه.

خط عريب عىل خاتم الفايكنغ
اكتشفت كلمة بالخط الكويف العربي عىل 
خاتم وجد يف مقربة سويدية تعود للقرن 
التاسلع امليالدي، وهو األمر الذي يسلط 
الضلوء علىل تأكيد االتصلال املبارش بني 

الفايكنغ واألمصار اإلسالمية وقتها. 
اآلثلار  عاللم  الخاتلم  علىل  عثلر  وقلد 
السلويدي الشلهري »هيلملار سلتولبه« 
خلالل أعملال التنقيلب والحفريلات يف 
الفرتة )1872-1895( يف منطقة القبور 
Birka، والتي كانلت مركزا تجاريا هاما 
يف علرص الفايكنغ )سلكان تلك املنطقة 
األسلكندنافية(، وشهدت حركة تجارية 

واسلعة بلني الفايكنغ ومختللف أنحاء 
العالم، وتقلع هذه املقربة حلوايل 15.5 
ميلال إىل الغلرب ملن عاصملة السلويد 

ستوكهولم. 
وبعد العثور عىل الخاتم تمت فهرسلته، 
ثم أرسلل إىل متحف التاريخ السويدي يف 
ستوكهولم، ويتكون الخاتم من الفضة، 
مع حجر زجاجي وردي بنفسجي، وعثر 
عليله يف تابلوت املرأة، تتحللل هيكلها 
العظملي تماملا، ووجلد علملاء اآلثلار 
يف التابلوت أيضلا مجوهلرات ودبابيس 

وبقايا بعض املالبس«.

ينلوي القائمون علىل التعليم يف فنلنلدا، التي تعّد 
من أفضلل دول العاللم يف مجال التعليلم، إدخال 
تعديلالت جذرية علىل مراحل التعليم األسلايس، 
بالتخيل عن مفهوم التدريلس اعتمادا عىل »مواد 

دراسية« واالستعاضة عنها بل »موضوعات«.
وبحسلب صحيفة »إندبندنلت« الربيطانية، فإن 
املرشفلني علىل التعليلم يف العاصملة هلسلنكي 

يتبنون
الفكلرة، معربني عن ثقتهم يف نرش هذا »املرشوع 
اإلصالحلي يف جميع أرجلاء البلالد«، مؤكدين أن 

الهدف منه هو حاجة املجتمع املعارص لنوعية
مختلفة من التعليم تجهز الطالب لبيئة العمل.

وأوضح الداعمون للفكرة أنها ستغري هيكلة بيئة 

التدريلس ذاتها، حيلث لن يحتلاج الطالب لتلقي 
سلاعة كاملة يف مادة التاريخ عىل سبيل املثال، ثم 
تليها حصة باملدة نفسلها ملادة الكيمياء مثال، بل 
سيتم الرتكيز عىل موضوع معني من خالله يمكن 
للطاللب أن يحصل عىل مجموعة ملن املعلومات 

املرتبطة بمواد عدة يف الوقت نفسه.
كملا يتضمن امللرشوع تغيلري طريقلة التدريس 
املعتادة، التي تتضمن جلوس الطالب يف الصفوف 
والتفاعلل ملع اللدروس بصلورة سللبية، حيث 
سليتم تقسليم الطالب إىل مجموعات أصغر عددا 
تعمل بشلكل تعاوني عىل حل األسلئلة وتحصيل 
املعلومات وهو ما من شلأنه أن يحسلن مهارات 

االتصال لديهم أيضا«.

فنلندا تستغني عن املواد الدراسية
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     المستقبل العراقي / سيف الدراجي

بدع�م وتوجي�ه مبارش م�ن قبل 
وزي�ر النق�ل، املهن�دس باق�ر جرب 
الزبي�دي, قام�ت الرشك�ة العام�ة 
للموان�ئ, احدى تش�كيالت الوزارة, 
بتقدي�م املس�اعدات والدع�م امل�ايل 
واللوجستي ملقاتيل الحشد الشعبي 
املرابط�ن يف س�احات القت�ال وهم 
يخوضون حرب العراق املقدسة ضد 

عصابات »داعش« االرهابية.
وقال مدير ع�ام الرشكة الكابتن 
عمران رايض، يف حديث ل�«املستقبل 
العراقي«, أنه »وبحس�ب توجيهات 
وزي�ر النق�ل بتقديم الدع�م الكبري 
واإلس�ناد للحشد الش�عبي والقوات 
االمنية التي تخوض معارك استعادة 

االرض م�ن العصاب�ات االرهابي�ة, 
مقات�يل  بتزوي�د  الرشك�ة  قام�ت 
الحش�د الش�عبي بعج�الت حديث�ة 
ومستلزمات رضورية ومبالغ مالية 
كب�رية, فضال عن تجهي�ز املركبات 
الت�ي تنقلهم مجانا م�ن البرصة اىل 

ارض املعركة بالوقود«.
»رشكت�ه  أن  اىل  رايض  وأش�ار 
قدم�ت 4 دفع�ات م�ن املس�اعدات 
والتربعات املالية للحش�د الش�عبي 
بواق�ع 226 ملي�ون دين�ار عراقي, 
و30 مليون دين�ار, و11 الف دوالر, 
و10 آالف دوالر«, مضيفا أن »بعض 
ه�ذه األموال جمع�ت كتربعات من 

موظفي الرشكة«.
ولف�ت مدير ع�ام املوان�ئ اىل أن 
»رشكت�ه جهزت الحش�د الش�عبي 

ايضا  ب��)68( عجلة م�ن نوع بيك 
آب حم�ل, فض�اًل ع�ن 4 س�يارات 
حوضي�ة وإطف�اء«, مبين�اً انه« تم 
تزويد املركبات الت�ي تنقل املقاتلن 
م�ن الب�رصة اىل س�احات القتال يف 
صالح الدين واالنبار بالوقود الالزم, 
حي�ث وصلت ه�ذه الكميات اىل 70 
طن«.وعن املستلزمات االخرى التي 
قدمت للحش�د الش�عبي, بن رايض 
ان »رشكته جهزت املقاتلن بأجهزة 
كهربائية وتجهيزات اخرى, شملت 
30 جه�از تربي�د ملق�رات املقاتل�ن 
هناك, و30  براد ماء, و300 بطانية 

وفراش نوم«.
وق�ال ان »املس�اعدات وصلت اىل 
محافظات التي يتواجد فيها الحشد 
وه�ي دياىل وص�الح الدي�ن واالنبار 

وبابل وكركوك«
وأش�ار مدي�ر املوان�ئ اىل أن »ما 
قدمت�ه الرشك�ة للحش�د الش�عبي 
والق�وات االمني�ة م�ن دع�م مادي 
م�ع  يتناس�ب  ال  ولوجس�تي, 
بال�ذود  وبس�التهم  تضحياته�م 
ع�ن االرض العراقي�ة«, معرب�ا عن 
امل�ه بتحقي�ق الن�رص الكامل عىل 
القري�ب  يف  التكفريي�ة  العصاب�ات 
العاج�ل وتطه�ري جميع امل�دن من 

تواجدهم«.
وس�بق لوزير النقل باقر الزبيدي 
لنق�ل  العام�ة  الرشك�ة  وج�ه  ان 
املس�افرين والوف�ود بنق�ل مقاتيل 
األبطال بواسطة  الش�عبي  الحش�د 

حافالت الرشكة مجاناً.
حكومي�ة  مؤسس�ات  وتق�وم 

ومنظمات  ش�ع�����بية  وجه�ات 
مجتم�ع مدن�ي, بحم�الت عدي�دة 
والق�وات  الش�عبي  الحش�د  لدع�م 
األمنية, حيث تش�مل هذه الحمالت 
واالحتف�االت  املهرجان�ات  اقام�ة 
باالنتصارات الت�ي تحققت مؤخراً, 
وحم�الت للت�ربع بال�دم للجرح�ى 
الراقدين يف املستشفيات, فضال عن 
جم�ع التربعات واملس�اعدات املالية 
والغذائي�ة, كم�ا يق�وم مواطن�ون 
بنص�ب رسادق يف االرايض املح�ررة 

إلطعام املقاتلن.
وتأت�ي ه�ذه الحم�الت يف اط�ار 
تقدي�م اك�رب قدر ممكن م�ن الدعم 
الحش�د  ملقات�يل  واملعن�وي  امل�ادي 
الش�عبي الذي�ن لبوا ن�داء املرجعية 
بعد ص�دور فتوى الجه�اد الكفائي 

ملقاتلة تنظيم »داعش« االرهابي.
االمنية والحشد  القوات  وحققت 
الش�عبي انتصارات كب�رية يف االونة 
االخرية ع�ىل اكثر م�ن جبهة, ففي 
ص�الح الدي�ن تمكن�وا م�ن تحرير 
90 باملئ�ة م�ن املحافظ�ة ولم يتبق 
س�وى مدينة تكريت املحارصة منذ 
اس�بوعن وهي تق�رب من معركة 
الحس�م, فضال عن التقدم الكبري يف 

االنبار.
االنتص�ارات,  ه�ذه  وس�بق 
انتص�ارات كبرية يف مع�ارك تطهري 
ج�رف الصخ�ر وام�ريل والضلوعية 
واملقدادي�ة وغريه�ا من امل�دن التي 
كان�ت تع�د م�ن اخط�ر حواض�ن 
االره�اب بينما تنع�م حاليا باألمان 

بعد كرس شوكة االرهاب فيها.

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

مدير الركة العامة للموانئ: قدمنا تربعات للحشد الشعبي
 بقيمة 226 مليون دينار عراقي

وزيـــر النقل: اي دعم يقدم ال يوازي قطرة دم عراقي روت ارض معركـــة التطهيـــر


