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صفحة 16
صفعات »احللفاء« تتواىل عىل السعودية

اليمن تتحول إلى مصيدة للرياض

     بغداد / المستقبل العراقي

قالت مصادر عربية في التحالف 
الذي تقوده الس�عودية ضد الشعب 
اليمن�ي بأن الحلف�اء العرب يجدون 
صعوب�ة ف�ي التفاه�م اللوجس�تي 

والمهني مع وزير الدفاع السعودي 
الجديد األمير محمد بن سلمان الذي 
ال يملك خبرة واس�عة في المجاالت 

العسكرية بصورة عامة.
أن  إل�ى  المص�ادر  وأش�ارت 
مستش�ارين عس�كريين م�ن مصر 

دول  بع�ض  م�ن  وحت�ى  واألردن 
ف�ي  يعب�رون  الفارس�ي  الخلي�ج 
المجال�س الخاص�ة والداخلي�ة عن 
انزعاجه�م من الطريق�ة التي يدير 
فيه�ا وزير الدفاع الس�عودي غرفة 
عمليات التحالف بس�بب س�يطرته 

المطلقة وندرة التش�اور الفني في 
النطاق العملياتي. ويبدو أن مستوى 
االتص�االت  لألغ�راض العس�كرية 
الفني�ة يتأثر س�لباً بمركزية القرار 
في وزارة الدفاع الس�عودية وبعدم 
وج�ود خبرات مباش�رة ف�ي العمل 

الهجوم�ي وتنس�يق العملي�ات عند 
ب�دأت  المس�ألة  الش�اب.  الوزي�ر 
تتفاعل على مس�توى الجهاز الفني 
العس�كري العربي الذي يشارك في 
تنسيق العمليات الجوية والتهامس 
بعن�وان مالحظ�ات ح�ول  يتزاي�د 

صعوبات التفاعل م�ع وزير الدفاع 
السعودي الجديد.  وتقود السعودية 
في تحالف مزعوم تشارك فيه دول 
خليجي�ة وعربي�ة عدواناً عس�كرياً 
عل�ى الش�عب اليمن�ي، أس�فر ع�ن 
استش�هاد مدنيين غالبيتهم أطفال 

أنه�ا  الس�عودية  وتق�ول  ونس�اء. 
للدول�ة  حيوي�ة  مناط�ق  تقص�ف 
اليمين�ة ومناط�ق آهل�ة بالس�كان 
دفاعاً ع�ن الش�ريعة المتمثلة بعبد 
رب�ه منص�ور ه�ادي الذي ف�ر الى 

الرياض، ولضمان آمن المنطقة. 
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انـهـيـار »داعــش« فـي الـبـوفـراج.. و »الـنـخـبـة« تـصـل الـى االنـبـار

مستشارو »عاصفة احلزم« يضيقون ذرعا بـ »عدم خربة« السعودية

توقف الزراعة في المحافظات الساخنة ينذر بكارثة

       المستقبل العراقي / خاص

ح�ذرت مص�ادر نيابية ب�ارزة, أم�س االثني�ن، من أزمة غ�ذاء قد 
تضرب العراق خالل األش�هر القليلة المقبلة نتيجة توقف الزراعة في 

المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم »داعش« منذ العام الماضي.
وفيم�ا لفتت المص�ادر إلى عدم ق�درة المحافظ�ات الجنوبية إلى 
س�د النقص الحاص�ل وتعويض انت�اج المحافظ�ات الغربية, رجحت 
ان تضط�ر الحكوم�ة الى زيادة اس�تيراد المحاصي�ل الزراعية بمعدل 

الضعف.
وقال�ت المص�ادر, ل�«المس�تقبل العراق�ي«, ان »ازم�ة غ�ذاء ق�د 
تبرز معالمها في األش�هر القليلة المقبلة بس�بب توق�ف الزارعة في 
محافظات صالح الدين والموصل التي تعتبر من المحافظات الزراعية 
المهم�ة لمحاصيل كثيرة منها الحنطة والش�عير من�ذ العام الماضي 

على خلفية سيطرة تنظيم )داعش( عليهما«.
ولفت�ت المصادر الى ان »محافظات الجن�وب لن يكون بمقدورها 
ان تقدم حصص زراعية تس�د نقص محافظات الغربية والش�مال في 
الوق�ت الذي تعاني محافظات ذي قار والمثنى والقادس�ية من ش�ح 
مي�اه ولم يك�ن بمقدورها زراعة مس�احات اضافية ال ب�ل قللت من 

المساحات التي كانت تزرعها السنة الماضية«.
وأوضحت المصادر ان »محافظات ميس�ان وواسط وهي المعول 
عليه�ا في هذه الفت�رة, ليس بمقدورها ايضا س�د الحص�ة المنتجة 
محلي�ا مما س�يضطر الحكومة الى زيادة نس�ب االس�تيراد بما يقدر 

بالضعف تقريبا«.
وس�بق لوزير التجارة مالس محمد عبد الكريم ان بحث مع المدير 
التنفي�ذي والقطري لبرنامج االغذية العالم�ي في العراق جين بيرس 

آلية ايصال المواد الغذائية للعائالت النازحة في محافظات البالد.

الغذاء يف أزمة
حمافظات اجلنوب تتقشف يف زراعتها جراء شح املياه

كـيـف حـصــل خـرق 
الـرمـادي؟

وزير الداخلية:
أصدرنا أوامر للحفاظ عىل 

املال العام واخلاص
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»جون ستيوارت ميل«

من ال يعرف إال اجلانب اخلاص
 به من القضية يعرف القليل عن 

هذه القضية

ص4

»TBI« تنفـرد بنشـر ملفات الـفسـاد فـي املصـرف العراقـي للتجـارة

مـالييــن الـدوالرات يف مهب الريـح.. واجلـاف متنـح القروض مقابل العمـوالت
رجل أعامل حيصل عىل تسهيالت مرصفية بقيمة 45 مليون دوالر

بيليغرينـي يرفـض الحديــث 
حول مستقبلــه

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

بعد ساعات من توجهها الى منطقة البوفراج لتحريرها 
من عناصر »داعش«, اس�تعادة القوات االمنية الس�يطرة 
عل�ى المحور الغرب�ي للمنطق�ة المذكورة, فيم�ا تحدثت 

الحكومة المحلية عن انهيار التنظيم االرهابي.
وانطلقت, امس, عملية عسكرية واسعة لتحرير منطقة 
الب�و فراج ش�مالي الرم�ادي، بعد قصف المنطقة بش�كل 
عنيف بالطيران وراجمات الصواريخ قبل بدء العملية.      

وقال عضو مجلس محافظة االنبار عذال عبيد الفهداوي، 
إن »القوات األمنية تمكنت من الدخول الى المحور الغربي 
لمنطقة البو فراج ش�مالي الرمادي وتطهيره بعد انطالق 
العملي�ة العس�كرية »، مش�يراً إل�ى أن »جمي�ع القطعات 
العس�كرية ش�اركت في العملية العس�كرية بالتنسيق مع 

التحالف الدولي وطيران الجيش«.
وأض�اف الفهداوي، أن »هناك انهياراً كبيراً في صفوف 
تنظيم داعش بالمنطقة«، الفت�ًا إلى أن »القطعات األمنية 
اعدادها قليلة ولو كانت بالحجم الكافي الس�تطعنا تحرير 

جزيرة الرمادي بالكامل«.
من جانبه, كشف نائب قائد الفرقة الذهبية في محافظة 
االنب�ار العمي�د عب�د األمي�ر الخزرج�ي عن تنفي�ذ قصف 
عني�ف لطيران التحالف الدولي على مواقع ل�«داعش« في 
الرمادي، مؤكدا إلحاق خس�ائر مادية وبش�رية جس�يمة 

بالتنظيم اإلرهابي.
                                                               التفاصيل ص3

متقاعدون بين مطرقة شركة التأمين وسندان الصناعات الجلدية 
أموالهـم في ذمـة المـاليـة والصنـاعـة

قــــريــــــبــــًا جــــدًا
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وزير الداخلية: أصدرنا أوامر للحفاظ عىل املال العام واخلاص باملناطق املحررة
       بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الداخلية محمد س�الم الغبان، أمس 
االثنين، أنه أصدر »أوامر مشددة« للحفاظ على 
المال الع�ام والخاص ف�ي المناط�ق المحررة، 
فيما بينت س�فيرة االتحاد األورب�ي في العراق 
يان�ا هيباش�كوفا أن االتح�اد مس�تعد لتدريب 

الشرطة العراقية.
وقال�ت الوزارة ف�ي بيان تلقت »المس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »وزير الداخلية محمد 
س�الم الغب�ان التقى س�فيرة االتح�اد األوربي 
ف�ي العراق يانا هيباش�كوفا وناقش�ا عدداً من 
المواضيع الهامة«، موضحة أن »سفيرة االتحاد 
األوربي بارك�ت للغبان انتص�ارات قوات األمن 

العراقية في عمليات تحرير صالح الدين«.

وأضافت الوزارة أن »سفيرة االتحاد األوربي 
أبدت اس�تعداد االتح�اد لتدريب قوات الش�رطة 
العراقي�ة وخاصة الش�رطة االتحادية«، مؤكدة 
أن »أكثر من خمسة عشر سفيراً أوربياً يرغبون 
بلق�اء الوزير للتباحث حول جمل�ة من القضايا 

بينها تدريب الشرطة العراقية«.
م�ن جهت�ه، رح�ب الغب�ان، حس�ب البيان، 
ب�� »مس�اعدات االتح�اد األوربي ف�ي مجاالت 
الدع�م اللوجس�تي وتقدي�م الخب�رات وتدريب 
قوات الش�رطة العراقية«، داعي�اً الى »مزيد من 

الدعم«.
وش�دد الغبان على ض�رورة أن »يكون هناك 
تدري�ب للق�وات الت�ي ستمس�ك األراض�ي بعد 
تحريره�ا«، مؤك�داً أنه »لوال وح�دة الصف بين 
الق�وات األمنية والحش�د الش�عبي لم�ا تحقق 

النصر الكبير«.
وبي�ن وزي�ر الداخلي�ة أن�ه »أص�در األوامر 
المش�ددة للحفاظ على المال العام والخاص في 
المناط�ق المح�ررة ومن بينها تكري�ت وتقديم 
الدعم والع�ون الكامل ألهالي ه�ذه المناطق«، 
مش�يرا ال�ى أنه »تلق�ى مزيدا م�ن الدعوات من 
أبناء األنبار المخلصين لدعم مش�اركة الحش�د 

الشعبي في معارك تحرير المحافظة«.
وكان المتحدث باس�م مكت�ب رئيس الوزراء 
راف�د جبوري أعل�ن، في )3 نيس�ان 2015(، أن 
رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر القوات األمنية 
بالتص�دي لح�االت  والعس�كرية ف�ي تكري�ت 
التخريب التي تمارسها »عصابات« تريد اإلساءة 
الى »البطوالت«، مش�يرا الى ان�ه وجه باعتقال 

أي شخص يقوم بمثل هكذا حاالت.

       بغداد / المستقبل العراقي

كشف عضو في لجنة التحقيق التي شكلها 
مجلس النواب لكشف مالبسات سقوط مدينة 
الموص�ل، أمس االثنين، عن ان التقرير النهائي 
للجن�ة س�ينجز الش�هر المقبل بعد اس�تكمال 
جمي�ع اللقاءات م�ع القادة والمس�ؤولين عن 

احداث مدينة الموصل.
وقال عضو اللجنة س�الم محمد إن التأخير 
في انجاز عمل لجنة التحقيق باس�باب سقوط 
مدينة الموصل يعود الى ان من يس�تضاف من 
المسؤولين يكش�ف عن تفاصيل جديدة تتعلق 
بضابط ومس�ؤولين اخرين مما يتطلب اجراء 

استضافة لهم وتدوين إفاداتهم.
»لتقري�ر  أن  محم�د  واض�اف 
النهائي للجنة س�يعد ويعرض على 
مجلس النواب الشهر المقبل، مبينا 
ان�ه يتضمن تفاصي�ل ماحصل قبل 
وأثناء االحداث التي شهدتها مدينة 
الموص�ل والتي تس�ببت بس�قوط 

محافظات اخرى.
وأثار االنهيار المفاجئ لقطعات 
واس�عة من القوات العراقية خالل 
م�ن  آالف  بضع�ة  أم�ام  س�اعات 
عناص�ر تنظيم »داع�ش« االرهابي 
جدال واس�عا عم�ا ج�رى بالتحديد 

ف�ي الموص�ل بع�د ان اش�ارت تقاري�ر ال�ى 
انس�حاب قادة الجيش وترك الجنود يواجهون 

مصيرهم.
وش�كل مجلس الن�واب في تش�رين الثاني 
الماض�ي لجن�ة نيابي�ة للتحقي�ق في أس�باب 
وتداعيات س�قوط مدين�ة الموصل ف�ي ايدي 
ارهابي�ي »داع�ش« ف�ي حزي�ران م�ن الع�ام 

المنصرم.
الش�هر  منتص�ف  عمله�ا  اللجن�ة  وب�دأت 
الماض�ي باس�تضافة ع�دد من ق�ادة االجهزة 
االمنية من بينهم قائد القوات البرية الس�ابق، 
وقائد عمليات نينوى السابق إضافة الى آمري 
االلوية والوحدات العس�كرية وعدد من أعضاء 

مجلس محافظة نينوى.

جلنة حتقيق املوصل: الشهر املقبل موعد انجاز 
التقرير النهائي

إجراءات سريعة تؤدي لإلفراج عن 145 متهمًا وإحالة 129 آخرين على الجنايات

رفات شهداء سبايكر تصل اىل الطب العديل

اجلعفري للمؤمترين يف الدوحة: العراق يدافع عن بلدانكم 

التحقيق املركزية تضع آلية جديدة حلسم ملفات
 املوقوفني باإلرهاب

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت محكم�ة التحقيق المركزية عن 
توصله�ا إل�ى آلي�ة لضمان س�رعة انجاز 
مؤك�دة  باإلره�اب،  المتهمي�ن  ملف�ات 
انتقال عدد من قضاتها ميدانياً إلى قس�م 
جن�وب  إره�اب  مكافح�ة  اس�تخبارات 
الكرخ، مش�يرة إلى أن هذا اإلجراء أس�فر 
عن ق�رارات بإط�الق س�راح 145 متهماً 
ل�م تثب�ت إدانتهم بم�ا نس�ب إليهم خالل 

أسبوعين فقط.
وقال القاضي ماج�د االعرجي، رئيس 
محكم�ة التحقيق المركزي�ة إن »وفداً من 

قض�اة المحكم�ة انتقل ميدانياً إلى قس�م 
استخبارات مكافحة إرهاب جنوب الكرخ 

)الدورة(«.
وتابع أن »توجيهات صدرت إلى ضباط 
التحقي�ق هناك بتقديم األوراق التحقيقية 
المودع�ة إليه�م كاف�ة«، موضح�ا »ذل�ك 
لغ�رض تدقيقها وإص�دار الق�رارات التي 

تحسم التحقيق بأسرع وقت«.
وأش�ار األعرجي إل�ى أن »العمل بهذه 
الطريق�ة اس�تمر 14 يوماً وحق�ق نتائج 
ان »145 متهم�اً  إل�ى  ايجابي�ة«، منبه�اً 
صدرت بحقهم قرارات باإلفراج خالل تلك 

المدة«.

فيما اكتمل التحقيق بحس�ب األعرجي 
»م�ع 129 متهماً، وأحيل�ت أوراقهم على 

محكمة الجنايات المركزية«.
واوضح رئيس المحكمة أن »اإلجراءات 
األخيرة ج�اءت عم�اًل بتوجيهات الس�يد 
االتحادي�ة  القضائي�ة  الس�لطة  رئي�س 
الخاص�ة  المحم�ود  مدح�ت  القاض�ي 

بضرورة حسم الدعاوى التحقيقية«.
وأردف أن »ق�رار االنتق�ال ج�اء عل�ى 
هامش اجتم�اع لقض�اة المحكمة ناقش 
إل�ى  التوص�ل  وت�م  التحقي�ق  معوق�ات 
أفضل أس�لوب يضمن الس�رعة في انجاز 

الملفات«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة حق�وق االنس�ان، أمس 
االثني�ن، ع�ن نق�ل رف�ات 164 لش�هداء 
سبايكر الى موقع معهد الطب العدلي في 

بغداد.
وقال مدير عام دائرة المقابر الجماعية 
ف�ي وزارة حقوق االنس�ان، غان�م الغانم 
ان »العم�ل انتهى من المقب�رة الجماعية 
االولى التي تم استخراج 53 رفات منها، و 

108 اخرى من المقب�رة الجماعية الثانية 
التي لم يتم فتح س�وى ثلثها«، مشيرا الى 
ان »العمل سيس�تكمل في ه�ذه المقبرة 
الت�ي يتوقع ان تضم رفات م�ا ال يقل عن 

300 شهيد اخر«.
وبين ان »دائرة الطب العدلي س�تقوم 
بمطابق�ة النتائج الع�الن عائدية الرفات 

في غضون شهر واحد«.
من جانبها، كش�فت مصادر في الطب 
العدل�ي ع�ن »الب�دء بمطابق�ة الطبع�ات 

الوراثي�ة بعد ثالث�ة أيام، واع�الن النتائج 
النهائي�ة بعد اقل من ش�هر«، موضحة ان 
»الرفات الت�ي وصلت عددها 164، اضافة 
الى كي�س من الرفات لم تع�رف عائديتها 

حتى االن«.
واضافت ان »الرفات المجهولة ستبين 
الى اي شهيد عائدة بعد استخراج الحمض 
الن�ووي منه�ا ومطابقته�ا م�ع ذويه�م 
او الرف�ات االخ�رى المس�تخرجة والت�ي 

تستخرج فيما بعد«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، 
أمس االثنين، للدول المشاركة في مؤتمر 
االم�م المتح�دة لمن�ع الجريم�ة والعدالة 
الجنائي�ة المنعقد ف�ي العاصمة القطرية 
الدوح�ة، أن الع�راق يقات�ل ويداف�ع ع�ن 
كل بلدانك�م م�ن »االره�اب« وال يحت�اج 

لمقاتلين، فيما أش�ار إلى أن »االرهابيين« 
المنتمي�ن لداع�ش ج�اؤوا م�ن كل بلدان 
العال�م. وق�ال الجعفري في كلم�ة القاها 
خالل المؤتمر إن »العراق اليوم يقدم خيرة 
ابنائ�ه من مختلف االدي�ان والمذاهب وال 
يختلف�ون في الدفاع ع�ن العراق«، مؤكداً 

أن »العراق ليس بحاجة الى مقاتلين«.
»اإلرهابيي�ن  أن  الجعف�ري  وأض�اف 

المنتمين لتنظيم داع�ش اإلرهابي جاؤوا 
م�ن كل بل�دان العال�م«، داعياً الس�لطات 
القضائي�ة في العالم الى »دراس�ة ظاهرة 
داع�ش وع�دم اف�الت المنتمي�ن اليه من 
العق�اب«.وكان الجعف�ري وص�ل األح�د 
الى الدوحة للمش�اركة ف�ي أعمال مؤتمر 
األمم المتحدةالثالث عش�ر لمنع الجريمة 

والعدالة الجنائية.

      بغداد / المستقبل العراقي

حماي�ة  ق�وات  قائ�د  أعل�ن 
سنجار حيدر ششو، أمس اإلثنين، 
وزارة  إل�ى  س�تنضم  قوات�ه  أن 
البيش�مركة، مؤك�دا ف�ي الوق�ت 
نفس�ه قط�ع عالقات�ه م�ع بغداد 
والحكوم�ة العراقية.وقال شش�و 
في مؤتم�ر صحفي عقده بدهوك 
عقب اإلف�راج عنه إنه »س�يقطع 
عالقات�ه م�ع الحكوم�ة العراقية 
ولم يتس�لم اي دعم م�ن بغداد من 
الي�وم فصاع�دا«، مبين�ا انه »كان 
يس�تلم المس�اعدات من الحكومة 
العراقية بإس�م الحش�د الشعبي«.

وأضاف شش�و أنه »ل�م يقدم على 
لتعليم�ات  مخالف�ة  خط�وة  أي�ة 
وزارة البيش�مركة«، مش�يرا ال�ى 
ان »اكث�ر من نصف أف�راد القوات 
التابعة لي انضمت إلى البيشمركة 
إقليم  االن«.وأعلنت رئاس�ة  لغاية 
 ،)2015 نيس�ان   7( كردس�تان، 
إعتق�ال مس�ؤول ق�وات حماي�ة 
اإليزيدي�ة حيدر شش�و،  س�نجار 
عازي�ة أس�باب اإلعتقال تش�كيل 
القان�ون  خ�ارج  عس�كرية  ق�وة 
مؤك�دة ف�ي الوق�ت نفس�ه ان�ه 
وس�يتم التعامل م�ع المتجاوزين 
حسب القانون.فيما أكد نائب قائد 
قوات حماية سنجار داوود جندي، 
في )8 نيس�ان 2015(، أن األنظار 
تتج�ه حالي�ا لإلفراج عن شش�و، 
معتبرا أن اعتقال شش�و جاء على 
خلفية سياس�ية وليست قانونية، 
فيما لفت أن قوات حماية س�نجار 
طالبت عدة م�رات باالنضمام إلى 
قوات البيش�مركة لكنها لم تتلقى 
اإلقليم.وش�كلت  م�ن  اس�تجابة 
ق�وات حماي�ة س�نجار المكون�ة 
من مس�لحين متطوعين إيزيديين 
الذي�ن قاوم�وا »داع�ش« في جبل 
س�نجار عق�ب س�يطرت التنظيم 
على قضاء سنجار في مطلع شهر 
آب 2014، وتض�م أكث�ر من 3200 
مقاتل إيزي�دي، حيث يق�ود هذه 
القوة القيادي في اإلتحاد الوطني 

الكردستاني حيدر ششو.

ششو: سانضم 
إىل البيشمركة وأقطع 

عالقتي مع بغداد

كيف حصل خرق الرمادي؟
       التحليل السياسي /غانم عريبي

ش�كل الخرق األمني ل�«داعش« 
ف�ي الرم�ادي حال�ة م�ن االنزعاج 
في االوس�اط الش�عبية وش�يئاً من 
االس�تغراب ف�ي اوس�اط التحلي�ل 
االمن�ي وقلي�ل م�ن الصدم�ة ف�ي 
وال  السياس�ية  االح�زاب  اوس�اط 
مب�االة واضح�ة لكثي�ر م�ن ق�ادة 

العملية السياسية.
م�ن الطبيع�ي ان يتش�كل ه�ذا 
الجو في الحياة االمنية والسياسية 
وق�ادة االحزاب العراقية الن الخرق 
ربم�ا كان غير متوق�ع عند البعض 
خصوصا بعد الضربة القاصمة التي 
تلقاه�ا تنظيم ابراهيم الس�امرائي 
في تكريت لك�ن الصدمة الحقيقية 
ان داع�ش الزال يتم�دد ف�ي اماكن 
ماكان ينبغي له ان يتمدد بها في ظل 
تنامي ظاهرة »الحرس الوطني« في 

الرمادي وعموم المناطق الغربية.
المنطق�ي ان »داع�ش« اس�تغل 
ظاهرة انش�غال القادة العسكريين 
ترتي�ب  واع�ادة  الخط�ط  باع�داد 
روح  واش�اعة  االمن�ي  االحت�راس 
التعبئ�ة العام�ة م�ن دون ان تكون 
هنال�ك مص�دات وخط�ط حقيقية 
لحماية الرمادي والمناطق المحيطة 
بها كالبوفراج ومناطق اخرى وهو 
نف�س االجراء الذي اتخذه »داعش« 
البغ�دادي ومحاول�ة  م�ع مناط�ق 

ق�وة  لتبدي�د  اقتحامه�ا 
الجيش والحش�د الش�عبي 
تتجحف�ل  كان�ت  الت�ي 

لسحقه في تكريت.
اقتح�ام  ان  يب�����دو 
البوف�راج ك�����اقتح�ام 
ان  يعن�ي  م�ا  البغ�دادي، 
الدواع�ش واقع�ون ب�ذات 
والعسكري  االمني  المازق 
الذي وقعوا به في تكريت، 
لتبدي�د  محاول�ة  وه�ي 
الجه�د العس�كري للقوات 
العراقية والحرس الوطني 
م�ن المناط�ق الغربية في 
انج�از  لتعطي�ل  محاول�ة 
تحري�ر االنب�ار م�ن دنس 

احتالله.
يمك�ن  ال  ميداني�اً  اذن 
البوف�راج  خ�رق  اعتب�ار 
تفوق�اً  اخ�رى  ومناط�ق 
ل�«داع�ش«  عس����كرياً 
ف�ي منطق�ة االنب�ار ب�ل 
الح�داث  محاول�ة  ه�و 
خ�رق بغي�ة تبدي�د القوة 
العس�كرية العراقي�ة التي 
المناطق  لتحرير كل  تتجه 
الغربي�ة في االنب�ار حتى 

ان »داع�ش« ع�اد وذه�ب بعيدا في 
االغ�ارة وس�فك الدم وذبح ش�باب 
العش�ائر التي انخرطت في الحرس 
الوطني لمقاتلته في االنبار من اجل 

زعزعة اس�تقرار الق�وات العراقية 
والتعزيزات العسكرية التي حضرت 
الى المنطقة واش�اعة روح الخوف 
والذع�ر ف�ي اوس�اط الس�كان لئال 
يتحركوا باتج�اه العمل مع القوات 

االمني�ة ودعمه�ا ومس�اندتها كما 
حصل االمر في تكريت.

ربما نجحنا ف�ي االعالم بتغويل 
الظاه�رة الداعش�ية وتعميم مظهر 
وقس�وتها  وش�دتها  عدوانه�ا 

وجبروتها التكفيري في االوس�اط 
الش�عبية العراقية وربما نجحنا في 
تصوير قدرتها العس�كرية بالشكل 
ال�ذي يتناف�ى وواقعها العس�كري 
الفعل�ي من اجل كس�ر ش�وكة هذا 

التنظي�م عن�د اول جول�ة 
او عن�د حص�ول ص�والت 
حقيقية في المناطق التي 
احتلها وهو ما نجحنا فيه 
في كل المناط�ق العراقية 
الت�ي خضنا فيه�ا معارك 
شرس�ة مع الدواعش وقد 
استطاعت القوات العراقية 
المتمردي�ن  س�حق  م�ن 
والتكفيريي�ن  والخون�ة 
بش�كل س�هل.. وه�ذا هو 
معرك�ة  ف�ي  المطل�وب 
تحري�ر االنبار وه�و الذي 

حدث بالفعل!.
ما حدث اننا هّولنا خطر 
حدث�ت  وربم�ا  »داع�ش« 
انسحابات عسكرية ليقوم 
م�ن  االرهاب�ي  التنظي�م 
التواجد ف�ي المناطق التي 
االنس�حاب منه�ا لكن  تم 
ذلك سيمر الى وقت الوقت 
ل�«داعش« وس�تقوم  فيه 
»وهو  العراقية  الطائ�رات 
وام�س«  الي�وم  ماح�دث 
لمواق�ع  مكث�ف  بقص�ف 
التنظيم حتى تاتي الساعة 
الت�ي يتحرك فيها الحش�د 
الغرب�ي عل�ى البوف�راج والمناطق 
ال�ى  وص�والً  االخ�رى  العراقي�ة 
الجزيرة حيث تتحصن »داعش« في 
تل�ك الصح�راء لتكون نهب�ا بالتالي 

لصواريخ ومدفعية الحشد والقوات 
االمنية.

كلما هولنا خطر »داعش« سهلت 
مهمة تطوي�ق الظاهرة الداعش�ية 
والقض�اء عليها وهو فعل ينس�جم 
ومش�هد الدولة القادرة والحكومة 
الت�ي اس�تطاعت توظي�ف الحش�د 
الش�عبي والق�وات االمني�ة وحالة 
التعاطف الكبير الذي صاحب فتوى 
الكفائ�ي للمرجعية  العم�ل  اع�الن 
الديني�ة ازاء مواطنيها واتباعها في 
التص�دي لخطر التكفي�ر واالحتالل 

الداعشي الجزاء من ارض العراق.
من جهة اخرى يبدو اننا سنحتاج 
الحش�د الش�عبي وقوات�ه النوعي�ة 
ن�ذروا  الذي�ن  فدائيي�ه  وحماس�ة 
انفسهم من اجل الوطن في معركة 
االنب�ار ولي�س صحيح�ا ان نرب�ط 
الداعش�ية  االنته�اكات  بين بع�ض 
المقص�ودة الس�اءة فهم المس�يرة 
الحش�دية الظاف�رة ف�ي المناط�ق 
المحتلة التي تحررت من »داعش«.. 
ان ه�ذه الحاجة تس�تدعيها ش�دة 
المعرك�ة وس�اعاتها االخي�رة م�ع 
الدواع�ش ولي�س م�ن المنطقي ان 
نبعد الحش�د الش�عبي ع�ن الفصل 
االخي�ر م�ن رواية نهاي�ة »داعش« 
ف�ي االنب�ار بع�د ان س�حق داعش 
في تكريت وج�رف الصخر وامرلي 
وعشرات المدن والقرى التي احتلها 

في نكسة حزيران.

ال يمكن اعتبار خرق البوفراج تفوقًا لـ »داعش« بل هو محاولة إلحداث 
خرق لتبديد القوة العسكرية العراقية

       بغداد / المستقبل العراقي

حل العراق في المركز الثاني ضمن إحصائية 
ترتيب مستوردي السالح والعتاد العسكري من 
روس�يا، وذلك بعد الهند، فيما أكد مدير شركة 
تصدير األس�لحة الروس�ية أناتولي إيسايكين، 
أن العراق وقع عقودا لش�راء منظومات دفاع 

جوي وطائرات سيتم تسليمها دو تعثر. 
وقال موقع »س�بوتنك« الروسي في تقرير 
إن »الهن�د والع�راق والصي�ن وفيتن�ام احتلت 
بالترتيب مراكز الصدارة في اس�تيراد الس�الح 
والعت�اد العس�كري من روس�يا ع�ام 2014«، 
موضح�ا أن »الع�راق تقدم إل�ى المركز الثاني 

في ترتيب مش�تري السالح من روسيا«. ونقل 
التقرير عن المدير العام لشركة »روس أوبورون 
أكس�بورت« المتخصص�ة بتصدي�ر األس�لحة 
الروس�ية أناتولي إيسايكين، قوله، إن »العراق 
وقع عقوداً لش�راء منظومات بانتسير- إس1 
للدفاع الجوي وطائ�رات مروحية من طرازي 
مي28- أن و مي35- إم وصنف آخر من العتاد 
الجوي«. وتابع إيسايكين، أن »الجيش العراقي 
يهت�م أوالً بالطائرات المروحية التي تس�اعده 
ف�ي محاربة تنظيم داعش اإلرهابي«، مبينا أن 
»روس�يا تس�لّم العراق هذا العتاد وفقا لجدول 
زمن�ي مق�رر، وال يتوق�ع أي تعثر في تس�ليم 

العراق ما تعاقد على شرائه«.

روسيا: سنسلم العراق منظومات دفاع جوي 
وطائرات دون تأخري
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            بغداد / المستقبل العراقي

 حذرت اللجن�ة المالية في مجلس النواب ، 
امس األثنين ، من المساس برواتب الموظفين 
العراقيين لتجاوز نقص الس�يولة في الخزينة 

العراقية . 
وقال عضو اللجنة النائب ، جبار شريف، ان 
” اي قرار يقضي بتخفيض رواتب الموظفين 
ال يعد حال لمش�كلة العجز ف�ي الميزانية وان 
حديث مجلس النواب او تلميحات و تصريحات 
البع�ض من اعضائه  بتحفي�ض الرواتب ليس 
من صالحياتهم  كونهم غي�ر معنيين باصدار 

هكذا قرار”.

الـمـالـيـة الـبـرلـمـانـيـة تـحـذر مـن الـمـسـاس بـرواتـب الـمـوظـفـيـن 

       المستقبل العراقي / علي الكعبي 

حي�در  ال�وزراء  رئي�س  ق�ال 
إل�ى  توجه�ه  قبي�ل  العب�ادي، 
واش�نطن، أم�س االثني�ن، للق�اء 
الرئي�س األميرك�ي ب�اراك أوباما 
إنه يري�د اس�نادا للق�وات األمنية 
م�ن  والموص�ل  األنب�ار  لتحري�ر 
س�يطرة »داع�ش«، الفت�اً إلى انه 
بي�ن  االمن�ي  التع�اون  س�يبحث 
البلدين وتس�ليح واشنطن للقوات 
العراقية وم�دى الحاجة إلى قوات 
برية أميركية في العراق لمواجهة 
التنظيم إضافة إلى تبديد المخاوف 
األميركية من تزايد النفوذ اإليراني 

في العراق.
وفي تصريحات له لدى مغادرته 
بغداد بعد قال إنه يتطلع إلى اسناد 
دولي لتحرير األنبار والموصل من 
س�يطرة »داعش«. وأش�ار إلى أّنه 
س�ينقل إل�ى أوباما رؤي�ة العراق 

حول الصراع مع »داعش«. 
وأضاف أن هناك تقدم للتحالف 
الدولي في اس�ناد القوات العراقية 
لمواجه�ة التنظي�م لكن�ه طال�ب 
المجتمع الدول�ي بمزيد من الدعم 

لبالده.
وش�دد العبادي على أن العراق 
ويري�د  حقيقي�اً  تحدي�اً  يواج�ه 
اج�راءات صارم�ة لوق�ف تدف�ق 

االرهابيين إلى اراضيه. 

االمني�ة  الق�وات  ان  واوض�ح 
ض�د  باه�رة  انتص�ارات  حقق�ت 

االرهاب. 
وأكد أن الع�راق تطمح بتطوير 
العالق�ات م�ع الوالي�ات المتحدة 
وفق اتفاقية االطار االس�تراتيجي 
الموقع�ة بينهما اواخر عام 2008 
بم�ا يضم�ن المصالح المش�تركة 

وسيادة العراق.
وأوض�ح العب�ادي أن جزءا من 
ذهابنا الى الواليات »هو للحصول 
عل�ى مزي�د م�ن الدعم م�ن خالل 
التسليح واإلسناد«، الفتا الى »اننا 
شاهدنا خالل األشهر األخيرة دعم 
جيد من التحالف الدولي في مجال 
التسليح ونريد المزيد من التعاون 
خصوصا لدين�ا معركتين مهمتين 

وهما الموصل واالنبار«.
وق�ال مكت�ب العب�ادي عق�ب 
مغادرت�ه بغ�داد ف�ي بي�ان تلقت 
نس�خة  العراق�ي«  »المس�تقبل 
ال�وزراء  رئي�س  زي�ارة  ان  من�ه، 
إل�ى الوالي�ات المتحدة تس�تغرق 
عدة اي�ام، يلتقي خالله�ا الرئيس 
األميركي ب�اراك أوباما وعددا من 
المس�ؤولين في االدارة األميركية 
لبحث تطوير العالقات بين البلدين 
في مختل�ف المج�االت فضال عن 
لمواجه�ة  المش�تركة  الجه�ود 
االره�اب والتعاون ف�ي المجالين 
العس�كري واألمني وتوفير الدعم 

والتس�ليح للق�وات العراقي�ة في 
حربها ضد داعش.

الوف�د  مباحث�ات  ان  وأض�اف 
العراق�ي ف�ي واش�نطن س�تبحث 
كذلك »التقدم الذي تحرزه القوات 
العراقية في ظل تعاون المواطنين 
وابناء العش�ائر م�ع قوات الجيش 

العراق�ي والحش�د الش�عبي الذي 
مختل�ف  م�ن  متطوعي�ن  يض�م 

مكونات الشعب العراقي«.
وأش�ار المكت�ب إلى أّنه س�يتم 
النجاح�ات  اس�تعراض  ايض�ا 
المتحقق�ة ف�ي الع�راق وجه�ود 
الحكوم�ة العراقي�ة ف�ي مجاالت 

االص�الح السياس�ي واالقتصادي 
ف�ي  االوض�اع  وبح�ث  واالمن�ي 

المنطقة.
العب�ادي ف�ي زيارته  ويراف�ق 
المتحدة  الرسمية االولى للواليات 
هذه بصفته رئيس�ا لل�وزراء منذ 
تشكيل حكومته الحالية في أيلول 

الماضي وفد رفيع يضم مستش�ار 
الفي�اض  فال�ح  الوطن�ي  االم�ن 
العبي�دي  خال�د  الدف�اع  ووزراء 
والمالية هوش�يار زيباري والنفط 
عادل عب�د المهدي والتعليم العالي 
حس�ين الشهرس�تاني االمر الذي 
العراقي�ة  اللق�اءات  أن  يوض�ح 

األميركي�ة س�تركز عل�ى تزوي�د 
واش�نطن لالسلحة والمعدات التي 
يحتاجها لمواجهة تنظيم »داعش« 
مس�احات  عل�ى  يس�يطر  ال�ذي 
وامكاني�ة  الع�راق  شاس�عة م�ن 
تأجيل س�داد مبالغ هذه االسلحة 
وه�ي بالملي�ارات نتيج�ة تدهور 
الواردات العراقية جراء االنخفاض 
في اس�عار النف�ط العراق�ي الذي 
يزود الموازن�ة العامة للبالد بأكثر 

من 80 بالمائة من مداخيلها.
ان  العب�ادي  مكت�ب  وق�ال 
مباحث�ات العب�ادي في واش�نطن 
س�تتناول ايضا الجهود المشتركة 
لمواجه�ة االره�اب والتعاون في 
واألمن�ي  العس�كري  المجالي�ن 
وتوفي�ر الدعم والتس�ليح للقوات 
العراقية في حربه�ا ضد »داعش« 
إل�ى جان�ب بح�ث التق�دم ال�ذي 
تح�رزه القوات العراقي�ة في ظل 
تعاون المواطنين وابناء العش�ائر 
مع قوات الجيش العراقي والحشد 
الش�عبي ال�ذي يض�م متطوعي�ن 
وكذل�ك جهود الحكوم�ة العراقية 
ف�ي مج�االت االصالح السياس�ي 
وتطوي�ر  واالمن�ي  واالقتص�ادي 
العراقي�ة  األميركي�ة  الش�راكة 
الشاملة من خالل توسيع العالقات 
السياس�ية والتجاري�ة والثقافي�ة 
عبر إتفاقية األطار اإلس�تراتيجي 

بين الواليات المتحدة والعراق. 

العبادي يصطحب أربعة وزراء إلى البيت األبيض

        المستقبل العراقي / فرح حمادي

ال�ى  توجهه�ا  م�ن  س�اعات  بع�د 
منطقة البوفراج لتحريرها من عناصر 
»داع�ش«, اس�تعادة الق�وات االمني�ة 
السيطرة على المحور الغربي للمنطقة 
الحكوم�ة  تحدث�ت  فيم�ا  المذك�ورة, 

المحلية عن انهيار التنظيم االرهابي.
وانطلق�ت, امس, عملية عس�كرية 
واس�عة لتحري�ر منطق�ة الب�و ف�راج 
ش�مالي الرمادي، بع�د قصف المنطقة 
وراجم�ات  بالطي�ران  عني�ف  بش�كل 

الصواريخ قبل بدء العملية.      
محافظ�ة  مجل�س  عض�و  وق�ال 
إن  الفه�داوي،  عبي�د  ع�ذال  االنب�ار 
»الق�وات األمني�ة تمكنت م�ن الدخول 
الى المح�ور الغربي لمنطقة البو فراج 
شمالي الرمادي وتطهيره بعد انطالق 
العملي�ة العس�كرية »، مش�يراً إل�ى أن 
»جميع القطعات العس�كرية ش�اركت 
ف�ي العملية العس�كرية بالتنس�يق مع 

التحالف الدولي وطيران الجيش«.
»هن�اك  أن  الفه�داوي،  وأض�اف 
انهياراً كبيراً في صفوف تنظيم داعش 
بالمنطق�ة«، الفت�اً إل�ى أن »القطعات 
كان�ت  ول�و  قليل�ة  اعداده�ا  األمني�ة 
تحري�ر  الس�تطعنا  الكاف�ي  بالحج�م 

جزيرة الرمادي بالكامل«.
من جانبه, كش�ف نائب قائد الفرقة 
الذهبي�ة في محافظ�ة االنب�ار العميد 
عبد األمير الخزرج�ي عن تنفيذ قصف 
عني�ف لطي�ران التحال�ف الدولي على 
مواقع ل�«داعش« في الرمادي، مؤكدا 
إلحاق خس�ائر مادية وبشرية جسيمة 

بالتنظيم اإلرهابي.
وقال الخزرجي إن »طيران التحالف 
الدول�ي ق�ام بطلع�ات جوي�ة مكثف�ة 
ف�وق س�ماء الرم�ادي اس�تهدف م�ن 
خالله�ا مواق�ع لعصاب�ات داعش في 
مناط�ق البوف�راج والمعل�ب والتأميم 
ف�ي المدين�ة«. وأض�اف الخزرجي، أن 
»القص�ف أس�فر ع�ن إلح�اق عناص�ر 

ب�األرواح  كبي�رة  خس�ائر  التنظي�م 
والمعدات من خالل الضربات الموجعة 

التي تلقها العدو«
وبالتزام�ن م�ع الهج�وم عل�ى البو 
ف�راج, ص�دت القوات االمني�ة هجوما 
لتنظيم »داعش« عل�ى مدينة الرمادي، 

واجبرت المهاجمين على االنسحاب.
وبحسب مصدر امني, فان »قوة من 
مديرية مكافحة االجرام التابعة لقيادة 
ش�رطة االنبار تمكنت، من صد هجوم 
لتنظي�م داعش من منطقة التأميم على 
مدين�ة الرم�ادي، م�ا ادى ال�ى وق�وع 
بي�ن  عنيف�ة  واش�تباكات  مواجه�ات 

الجانبين«.
واض�اف المص�در، ان »القوة كبدت 
عناصر التنظيم االرهابي خسائر كبيرة 
باالرواح والمعدات«، مش�يرا الى »انها 

اجبرتهم على االنسحاب«.
وعن مش�اركة الحش�د الشعبي في 
معارك تطهير المحافظة من االرهاب, 
اك�د محاف�ظ االنب�ار صهيب ال�راوي، 

ان الق�رار بي�د القائ�د الع�ام للق�وات 
المس�لحة، مبينا ان مجلس المحافظة 
لي�س م�ن صالحياته ان يح�دد القوات 
العس�كرية التي ستخوض المعارك مع 

التنظيم.
وقال الراوي في تصريحات صحفية، 
إن رئي�س ال�وزراء حيدر العب�ادي هو 
القائد العام للقوات المسلحة والمخول 
باس�تخدام  العراق�ي  الدس�تور  وف�ق 
اي قوات عس�كرية خاضعة لس�يطرة 
الدولة للمش�اركة بتحري�ر االنبار، بما 
فيها هيئة الحش�د الش�عبي باعتبارها 

مؤسسة تابعة للدولة.
واضاف الراوي أن مجلس محافظة 
االنب�ار لي�س م�ن صالحيت�ه ان يحدد 
الجه�ات الت�ي ستش�ارك ف�ي تحري�ر 
المحافظ�ة، مش�يرا ال�ى ان محافظ�ة 
االنبار ستطلب السالح لتجهيز مقاتلي 

العشائر من الحكومة العراقية فقط.
وتابع ال�رواي أن منطقة البو فراج 
ش�مالي الرم�ادي تش�هد ه�ذه االيام 

موجة نزوح كبيرة تقدر بآالف العوائل، 
مبينا ان مجل�س المحافظة يعمل على 
ايواء هذه االس�ر وتقديم المس�اعدات 

االنسانية لهم.
العس�كري,  الدع�م  صعي�د  وعل�ى 
اعلن�ت قيادة عمليات بابل، عن إرس�ال 
فوجي�ن من ق�وات الجي�ش وفوج من 
نخبة ش�رطة بابل الى محافظة االنبار 
لمحارب�ة تنظيم« داع�ش«، فيما أكدت 
تدريب�ات  تلق�وا  األف�واج  أن عناص�ر 
مكثف�ة على مكافح�ة »اإلرهاب« وتم 

تجهيزهم بأسلحة وآليات حديثة.
وقال قائد عمليات بابل اللواء رياض 
عب�د األمي�ر الخيكان�ي ف�ي تصري�ح 
صحفي, إن »قيادة عمليات بابل أجرت 
مراس�م تودي�ع فوجي�ن م�ن الجيش 
وفوج نخبة طوارئ شرطة بابل، حيث 
تحرك�ت األف�واج الثالث م�ن بابل الى 
محافظ�ة االنب�ار«، مبين�ا أن »ضباط 
ومنتس�بي األفواج الثالث سيشاركون 
مع إخوانهم في قي�ادة عمليات االنبار 

والش�رطة  الجي�ش  تش�كيالت  م�ن 
الش�رفاء والغيارى من أبناء العش�ائر 

في القضاء على تنظيمات داعش«.
»ضب�اط  أن  الخيكان�ي،  وأض�اف 
ومنتسبي األفواج تم تجهيزهم بأسلحة 
واليات ومعدات حديثة«، موضحا أنهم 
»تلقوا خالل الفت�رة الماضية تدريبات 
مكثف�ة في مج�ال مكافح�ة اإلرهاب 
فضال عن فوج النخبة المعروف مسبقا 
في تحرير جرف النصر من أيدي داعش، 
بحيث أصبحوا جاهزين تماما لس�حق 

وهزيمة الزمر اإلرهابية«.
يذكر أن تنظيم داعش يس�يطر على 
أهم وأبرز مدن األنب�ار منذ عام تقريباً 
عل�ى األحداث والمع�ارك والمواجهات 
بي�ن القوات األمنية والعش�ائرية ومن 
أب�رز المناطق التي هي تحت س�يطرة 
التنظيم هي الفلوجة والقائم الحدودية 
بي�ن الع�راق وس�ورية وهي�ت وراوة 
ون�واح أخ�رى منه�ا كرم�ة الفلوج�ة 

القريبة من حدود العاصمة بغداد.

اهنيار »داعش« يف البوفراج.. و«النخبة« تصل اىل االنبار

الوفد العراقي بواشنطن يف زيارة مفتوحة

المحافظ: قرار مشاركة الحشد بيد العبادي

اإلقليم يأوي 200 إرهايب فروا من دياىل.. وعوائل قتىل »داعش« يتلقون »الدعم«
       المستقبل العراقي / نهاد فالح

هرب نحو 200 ارهابي بينهم قادة في تنظيم 
»داع�ش« م�ن ديالى الى اقليم كردس�تان خالل 
الفترة األخيرة, وتربط الحكومة المحلية عودة 
االمن واالستقرار الى المحافظة بتسليمهم الى 
الحكومة المركزية وتقديمهم للقضاء العراقي, 

مشيرة الى ان بعضهم يحمل هويات مزورة.
ووفق�ا لمعلوم�ات أمني�ة، ف�ان أس�ر قتلى 
»القاع�دة« و«داع�ش« يتلقون معون�ات مادية 
ش�هرية مجهولة المصدر تتم عبر حواالت تأتي 

من مناطق مختلفة وبشكل سري للغاية.
وفي ظل هذه التط�ورات االمنية في ديالى, 
التي اعلنت القوات االمنية والحشد الشعبي عن 
تحريرها في وقت س�ابق واعتبارها خالية من 
اإلره�اب, تحذر اللجنة االمنية ف�ي المحافظة، 
من التهاون في ملف تدقيق أسماء األسر العائدة 
للمناطق المحررة  لتفادي أحداث نكبة حزيران 

الماضي. وقال قائممقام قضاء الخالص بديالى 
عدي الخدران، إن »200 مطلوب بتهمة اإلرهاب 
م�ن أهالي ديال�ى يمثل�ون رأس الفتن�ة هربوا 
خالل السنوات األخيرة من المحافظة الى إقليم 
كردستان لإلفالت من قبضة األجهزة األمنية«، 
مش�يراً ال�ى أن »بعض هؤالء يحمل�ون هويات 

مزورة«.
 وأضاف الخدران، أن »أمن ديالى لن يس�تقر 
أب�دا إال باعتق�ال رؤوس الفتن�ة المختبئين في 
إقلي�م كردس�تان«، مؤكداً أن »ه�ؤالء يدعمون 
التطرف بالمال وال�كالم واغلبهم ارتكب جرائم 
مروع�ة بح�ق األبري�اء م�ن قت�ل واس�تباحة 

للمحرمات«.
وتاب�ع أن »الن�ار الت�ي أحرق�ت األبرياء في 
ديالى س�تطال األبرياء في إقليم كردستان، ألن 
رؤوس الفتن�ة ينقل�ون التط�رف والعنف أينما 
حلوا«، مش�دداً على ضرورة »تسليم هؤالء الى 

السلطات االتحادية لمعاقبتهم وفق القانون«.

وعمدت األجهزة األمنية في ديالى الى إعداد 
قوائ�م منتظمة بأس�ماء م�ن دع�م الجماعات 
المس�لحة ف�ي العدي�د م�ن المناطق م�ن اجل 

مالحقتهم قانونياً.
وس�بق المي�ن منظم ب�در ه�ادي العامري, 
ان اك�د بان ديالى باتت خالي�ة من االرهاب بعد 
تطهيره�ا م�ن تواج�د عناصر«داع�ش«, حيث 
تلقى التنظيم االرهابي هزيمة نكراء في معارك 

تحرير المقدادية التي تعتبر  اخر معاقله.  
بدوره,ق�ال مدي�ر ناحي�ة أبي صي�دا حارث 
الربيع�ي ، »لدين�ا معلومات أمني�ة تفيد بتلقي 
اس�ر قتل�ى القاع�دة وداع�ش معون�ات مادية 
ش�هرية مجهولة المصدر تتم عبر حواالت تأتي 

من مناطق مختلفة وبشكل سري للغاية«.
وأض�اف الربيعي، أن »دعم اس�ر المتطرفين 
جاء لتحقيق أهداف مختلفة، أبرزها كسب أبناء 
تلك األس�ر لخلق أجيال أخرى تنخرط في العمل 
المس�لح م�ع المتطرفي�ن لتهديد ام�ن ديالى«، 

الفت�ا ال�ى أن »حج�م الدع�م الم�ادي المتوف�ر 
للجماعات المس�لحة كبير ويدلل بان هناك دول 

تدعم التطرف في البالد«.
وتؤك�د قي�ادات حكومية وأمني�ة في ديالى 
الم�ادي  الدع�م  حج�م  ب�ان  مناس�بات  بع�دة 
للجماع�ات المس�لحة كبي�ر ج�دا س�اهم ف�ي 
تجنيده�ا الكثير من الش�باب للعمل في زعزعة 

االستقرار األمني.
ف�ي الغض�ون, ح�ذرت اللجن�ة االمني�ة في 
مجل�س ديالى، م�ن أي تهاون ف�ي ملف تدقيق 
أس�ماء األس�ر العائدة للمناطق المحررة داخل 
المحافظ�ة، مبين�ة أن�ه س�يعيد أح�داث نكب�ة 
حزي�ران الماض�ي ف�ي المحافظ�ة، فيما دعت 

الساسة الى عدم التدخل في البعد األمني.
وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في حديث 
ل� السومرية نيوز، إن »األجهزة األمنية وضعت 
إج�راءات صارمة من اجل تدقيق ملفات األس�ر 
العائدة من النزوح القسري لمناطقها المحررة 

بديالى من أجل تفادي عودة من تلطخت أيديهم 
بدماء األبرياء وكانوا عون�ًا ومالذا للمتطرفين 

الذين استباحوا المحرمات«.
وأضاف الحس�يني، أن »أي ته�اون في ملف 
تدقيق أس�ماء األس�ر العائدة للمناطق المحررة 
سيعيد نكبة حزيران وندفع ثمنه باهظا«، داعيا 
الساسة الى »عدم التدخل في البعد األمني وترك 
عملي�ات التدقيق تأخ�ذ إطاره�ا الطبيعي، الن 

حماية امن المناطق المحررة خط احمر«.
ودعا الحس�يني أهالي المناطق المحررة الى 
»عدم الصمت عن أي مخرب أو متطرف مختبئ 
بينه�م، ألن ه�ؤالء س�يعيدون الك�رة ف�ي قتل 

األبرياء إذا ما توفرت لهم الظروف«.
وكانت األجه�زة األمنية ف�ي ديالى وضعت 
إجراءات وقائية مش�ددة تتمثل بتدقيق ش�امل 
لقوائم أس�ماء األسر النازحة العائدة لمناطقها 
المح�ررة م�ن أج�ل تفادي ع�ودة م�ن ارتكبوا 

جرائم بحق األبرياء في المحافظة.

تحذير من التهاون في تدقيق مستمسكات النازحين
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تط�ور مفصلي ش�هده مس�ار العدوان 
الس�عودي على اليمن تمثل باعان اس�ام 
اب�اد »الحي�اد« لتتمك�ن من القي�ام بجهد 
دبلوماس�ي للحل، تقاطع م�ع رغبة أنقرة 
التي أكدت »تطاب�ق« مواقفها مع طهران. 
العملي�ات  في�ه  تس�ّجل  ل�م  وق�ٍت  وف�ي 
العس�كرية الجوية والبحرية أي هدٍف من 
األه�داف الت�ي حّددته�ا الرياض م�ع بدء 
العدوان، وال سيما عودة الرئيس المستقيل 
عبد ربه منصور هادي إلى عدن وممارسة 
مهمات�ه كرئي�ٍس ش�رعي، تتج�ه األنظار 
اليوم إلى الموقف المصري، وخصوصاً بعد 
لقاء وزي�ري الدفاع المصري والس�عودي 

في الرياض.
وفيما لم تفلح العمليات حتى الس�اعة 
في تقويض القوة الميدانية ل�”أنصار الله” 
والجيش، ش�ّنت طائرات العدوان هجمات 
كثيف�ة عل�ى الجن�وب، تحدي�داً محافظة 
ش�بوة التي تمكنت الجماعة من تحريرها 
قب�ل يومين، م�ن عناصر »القاع�دة«، في 
م�ا ُوصف بأن�ه انتقاٌم للتنظي�م الذي مني 
بخس�ائر كب�رى ف�ي األي�ام الماضية في 

مناطق كانت ُتعّد معقاً له منذ سنوات.
البرلم�ان  مناقش�ة  م�ن  أي�اٍم  وبع�د 
بالتع�اون  س�عودي  لطل�ٍب  الباكس�تاني 
العس�كري الباكس�تاني ف�ي الح�رب على 
اليم�ن، أق�ر البرلمان، باالجماع  مش�روع 
قانون يحث الباد عل�ى »االلتزام بالحياد« 
ف�ي الحرب الدائ�رة في اليم�ن، مؤكداً في 
الوقت نفس�ه على الدعم للسعودية. ودعا 
ق�رار البرلم�ان الفصائ�ل كافة ف�ي اليمن 
إلى حّل خافاتها س�لمياً، معبراً عن »قلقه 
الش�ديد لتدهور الوضع األمني واإلنساني 
ف�ي اليم�ن وتداعي�ات ذل�ك على الس�ام 
واالس�تقرار ف�ي المنطق�ة«. وأض�اف أن 

البرلمان »يود أن تلتزم باكستان الحياد في 
الصراع في اليمن حتى تتمكن من اداء دور 
دبلوماس�ي وقائ�ي إلنهاء األزم�ة«. وقال 
وزي�ر اإلعام الباكس�تاني، برويز رش�يد، 
»هذه هي الم�رة األولى التي ال ُتصنع فيها 
السياس�ة الخارجي�ة الباكس�تانية خل�ف 
األب�واب المغلق�ة«، مضيف�اً انه�ا »المرة 
األول�ى الت�ي تصن�ع فيه�ا السياس�ة من 
خ�ال البرلم�ان وممثليه الذي�ن اختارهم 
180 مليوناً من س�كان الباد. كل كلمة في 

مشروع القرار لها قدسية«.
وتعليقاً عل�ى القرار الباكس�تاني الذي 
كان الجي�ش قد أكد االلت�زام به مهما كان، 
أعل�ن المتح�دث العس�كري باس�م عملية 
أن  عس�يري،  أحم�د  الح�زم«،  »عاصف�ة 
انضم�ام باكس�تان إلى العملي�ات »إضافة 
لك�ن ع�دم وجوده�ا ل�ن يعي�ق عملي�ات 
التحالف، والقوات المش�اركة لديها كفاءة 
لمواجهة أي تهديد«. وشن وزير الخارجية 
اإلمارات�ي، أن�ور قرق�اش، هجوم�ا عل�ى 
القرار الباكستاني واصفا إياه »بأنه موقف 
ملتب�س ومتناقض، وبأن تكلفته س�تكون 
عالي�ة«، كما ض�م في هجوم�ه إلى جانب 
إس�ام آباد الحليف الترك�ي، قائا إنه يبدو 
أن »أهمي�ة طه�ران إلس�ام آب�اد وأنقرة 
تف�وق أهمية دول الخليج... مواقف الحياد 
المتخاذل مستمرة«. وأشار قرقاش إلى أن 
»باكستان مطالبة بموقف واضح لمصلحة 
الخلي�ج  ب�دول  االس�تراتيجية  عاقاته�ا 

العربي«.
وبع�د أول إعان عن مش�اركة مصرية 
عس�كرية في العمليات الجوي�ة للتحالف، 
التق�ى وزي�ر الدف�اع المص�ري، صدق�ي 
صبح�ي، برفق�ة قائ�د الق�وات المصرية 
العمي�د  الح�زم«،  »عاصف�ة  عملي�ة  ف�ي 

أركان ح�رب رفي�ق رأفت عرف�ات، نظيره 
السعودي، محمد بن س�لمان، في الرياض 
للبح�ث في المش�اركة العس�كرية لمصر. 
وجرى في اللقاء نقاش »سبل تعزيز العمل 
العسكري المشترك في التحالف بما يحقق 
أهداف العملية العس�كرية«، بحسب وكالة 

األنباء السعودية الرسمية.
وبرزت من جديد، مس�اٍع تركية إليجاد 
ح�لٍّ سياس�ي، وه�و م�ا عّب�ر عن�ه وزير 
الخارجية الترك�ي، مولود جاويش أوغلو، 
الذي قال إن هناك مهم�ات تقع على عاتق 
تركي�ا وإيران والس�عودية »من أجل إيجاد 
حلٍّ سياسي في اليمن وضمان وقف إطاق 
النار، وإرس�ال مساعدات إنس�انية والبدء 

بمفاوض�ات تفض�ي إل�ى نتائ�ج وتكوين 
نه�ج إداري ف�ي اليم�ن يش�مل الجميع«، 
مضيف�اً أن وجهات النظر التركية تطابقت 
مع إيران بش�أن التعاون في هذه القضايا. 
وخال مؤتمر صحافي، أكد جاويش أوغلو 
أن أنق�رة تتباحث م�ع دول الخليج في هذا 

المجال وستواصل ذلك.
وفيما هبط�ت في صنعاء أول طائرتين 
تابعتي�ن للصليب األحم�ر الدولي ومنظمة 
أطب�اء با حدود تحمان أكث�ر من 30 طناً 
من المس�اعدات الطبية لليمن، طلبت األمم 
المتح�دة، »هدن�ة إنس�انية فوري�ة لبضع 
س�اعات عل�ى األق�ل« يومي�اً ف�ي اليمن. 
وقال منس�ق الشؤون اإلنس�انية في األمم 

المتحدة في اليمن، يوهانس فان دير كاو، 
إن »الوضع يتدهور بين ساعة وأخرى«.

على المس�توى الميداني، ترّكز القصف 
عل�ى محافظة ش�بوة التي تمّك�ن الجيش 
لجماع�ة  التابع�ة  الش�عبية«  و«اللج�ان 
»أنصار الل�ه« من تحريره�ا أول من أمس 
من تنظي�م »القاع�دة«. وج�ددت طائرات 
التحالف غاراتها على موقع نجد مرقد بين 
مديرية بيحان ومدينة شبوة. كذلك، شهدت 
اس�تهداف  تفجي�رات  الجنوبي�ة  المدين�ة 
إدارة األم�ن في بيحان تبناه�ا »القاعدة«، 
أدت ال�ى مقتل وجرح العش�رات من أفراد 
الجي�ش و«اللج�ان«. وف�ي ع�دن، أك�دت 
مص�ادر محلية ان�دالع اش�تباكات عنيفة 

بين الجيش و«اللجان الش�عبية« من جهة، 
والمجموعات المسلحة الموالية لهادي من 
جهة أخرى. وبالتزامن مع خروج مسيرات 
حاش�دة في ش�وارع صنعاء تج�ّدد رفض 
العدوان، واصلت طائرات التحالف القصف 
على أه�داف قريبة من م�كان التظاهرات. 
الخراف�ي  القص�ف معس�كر  واس�تهدفت 
والحفاء ودائرة التموين العسكرية التابعة 
للداخلي�ة وجبل نقم المط�ل على العاصمة 
م�ن جه�ة الش�رق، إضاف�ة إلى معس�كر 
االحتياط جن�وب العاصم�ة. وفجر أمس، 
الع�دوان معس�كرات االحتياط  اس�تهدف 
والصواري�خ والصباحة ومخازن أس�لحة 

في صنعاء.

     بغداد / المستقبل العراقي

صفعات »احللفاء« تتواىل عىل السعودية
باكستان على الحياد. وتركيا موقفها »متطابق« مع 

إيران. مصر لم تحسم موقفها بعد، لكن يبدو من 
الصعب مشاركتها في عدوان بري في غياب اسالم 

اباد. الرياض وحيدة، هي وطائراتها في مواجهة 
المدنيين اليمنيين

ما من أمة تعرضت للتمزق والتشرذم 
والتف�كك مثلم�ا تعرضت له ه�ذه األمة، 
وم�ا من أم�ة نالت من أخط�اء حكامها، 
وهفواته�م المتك�ررة مثلم�ا نالت هذه 
األمة، وال توجد أم�ة تفنن زعماؤها في 
تنفي�ذ مش�اريع اإلرهاب والخ�راب مثل 
هذه األمة، التي اختارت االنجراف بمحض 
إرادتها نح�و الهاوية، حتى أصبحت على 
مشارف الس�قوط في دوامات الفوضى 
الخّاقة، فقد ش�هدت مدننا خراباً شاماً 
ال مثي�ل، وتطوع زعماؤنا بأنفس�هم في 
هذه المرحلة المأساوية القلقة، ليمهدوا 
الطريق إلى ما يس�مى )مش�روع الشرق 

األوسط الكبير(. 

األول  اله�دف  ه�و  الع�راق  كان 
لبلدوزرات التدمير والتقسيم، ثم انتقلت 
إلى الس�ودان، فليبيا، فتونس، فس�وريا، 
اآلن  السياس�ي  المش�هد  اقت�رب  حت�ى 
من س�يناريوهات إس�قاط أكبر دولتين 
عربيتي�ن، ليخي�م ش�بح التقس�يم ف�ي 
أرج�اء العال�م العربي الممت�د من طنجة 
إل�ى الفلوجة، ومن طرابل�س الليبية إلى 

طرابلس اللبنانية.
لم يك�ن ظهور )داع�ش(، التي يدافع 
عنه�ا األع�راب اآلن، م�ن ب�اب الصدفة. 
التجهي�ز  به�ذا  ظهوره�ا  يك�ن  ول�م 
تعص�ف  لك�ي  إال  المرع�ب  التعب�وي 
إل�ى  وتعيده�م  والمس�لمين،  بالع�رب 

خنادق الحروب الطائفي�ة األولى، لكنها 
س�تكون هذه المرة من الحروب الطويلة 
األم�د، وبالتالي ف�أن البل�دان التي كانت 
تنأى بنفس�ها عن هذا الص�راع المتفجر 
بالكوارث، س�تجد نفس�ها من األطراف 
الغارق�ة حت�ى أذنيه�ا ف�ي مس�تنقعات 

التخبط السياسي الطائفي.
لق�د برع�ت أمري�كا بتجس�يد دورها 
التآمري، وكأنها هي التي تحارب داعش، 
لكنه�ا في حقيقة األمر هي التي تمس�ك 
بخيوط لعب�ة التفكي�ك والتركيب، وهي 
التي تضي�ف الرياح القوية للمهزلة، التي 
س�تضع األقط�ار الخليجي�ة ف�ي فوهة 
الظ�روف  س�تجبرها  وربم�ا  الب�ركان. 

القاهرة إلى االس�تعانة بعناصر القاعدة 
من أج�ل مواجه�ة الحوثيي�ن، والدخول 
ف�ي نف�ق الح�رب االس�تنزافية الطويلة 
األمد. بمعنى أن القاعدة ستعود للظهور 
مرة أخرى ف�ي الجبال العمانية واليمنية 
الوع�رة، وس�تظهر أمري�كا وكأنها هي 
التي تح�ارب القاع�دة، في الوق�ت الذي 
تق�وم فيه بتجهيز أوكاره�ا بما تحتاجه 
م�ن أس�لحة الفت�ك والتدمي�ر والخراب. 
وستفتح روسي دكاكينها التسليحية في 
أسواق الصراع العربي. فبورصة اإلرهاب 
والخ�راب مفتوحة هنا عل�ى مصاريعها 
ألي قط�ب م�ن أقط�اب الص�راع الدولي 

بمعسكراته القديمة والجديدة. 

فالفيل�م الذي ش�اهدنا بعض فصوله 
على شاش�ات س�وريا والعراق، س�يعاد 
عرض�ه مجان�اً وباأللوان على شاش�ات 
س�د مأرب، وعلى شاش�ات س�يناء التي 
س�تتحول إل�ى ثكن�ة عس�كرية جب�ارة 
تهدد الش�مال األفريقي برمته، وتفرض 
نفوذه�ا على ح�وض البح�ر األحمر من 
مضايق تي�ران إلى مضيق ب�اب المندب، 
وس�تعمل أمري�كا عل�ى توس�يع رقع�ة 
الدواعش في ليبي�ا لتهدد الجزائر، وربما 
تتم�دد حتى تحرق موريتاني�ا والمغرب. 
بينما س�تجد المملكة الس�عودية نفسها 
عالق�ة بي�ن كفتي الص�راع المتأجج في 
الع�راق والص�راع المتج�دد ف�ي اليمن، 

وربم�ا ستكتش�ف ف�ي وق�ت متأخر أن 
أمري�كا نفس�ها ه�ي الت�ي وضعتها في 
ه�ذا المأزق، ولن تك�ون مصر بعيدة عن 
شظايا هذا الصراع، فاألخوان وخاياهم 
النائمة، سيستيقظون من جديد، ليحملوا 
معاولهم التخريبية، عندئذ سيكون الوقت 
مناس�باً إلعان قيام الدولة القبطية في 
صعيد مصر، على غرار الدولة المسيحية 
االنفصالي�ة في جنوب الس�ودان. وليس 
مستبعدا أن تش�يد أمريكا أكبر قواعدها 
ف�ي قل�ب س�يناء بذريعة الح�رص على 
س�امة الماح�ة الدولية عب�ر المضايق 

العربية، التي ضاقت بها السبل. 
والله يستر من الجايات

سيناريوهات اإلرهاب واخلراب
كاظم فنجان احلاممي

»داعش« خيرتق موقع 
خدمة مطار أسرتايل

استعادة 7 قرى
من »داعش« يف الرقة

   بغداد / المستقبل العراقي

م�ا  عل�ى  القراصن�ة  اس�تهدف 
يبدو موقع تأمي�ن خدمات التصفح 
ول�م  المط�ار  ف�ي  المعلومات�ي 
تتعرض منش�آته ألي تهديد مباش�ر 
وقال�ت ش�رطة تس�ماني “تضمنت 
رس�الة وضعت ف�ي الموق�ع دعما 

ل�”داعش”.
رس�ائل  أن  الس�لطات  وتؤك�د 
مماثل�ة وضعت في مواق�ع إنترنت 
في أنح�اء الب�اد منذ نهاي�ة 2014 
وأضاف�ت الش�رطة أن “المجموعة 
التي أعلنت مس�ؤوليتها عن الهجوم 
اس�تهدفت عل�ى م�ا يبدو م�ن دون 
تميي�ز منظم�ات تس�تخدم مواق�ع 
معلوماتي�ة ش�بيهة بالموق�ع الذي 

يضم موقع المطار”.
وقد وق�ع الهجوم األح�د. وذكر 
الجهاز اإلعامي في المطار أن خبراء 
الخدم�ات المعلوماتي�ة ف�ي المطار 
يحاول�ون االثنين إص�اح األعطال.
وتشارك أستراليا في التحالف الدولي 
الذي تقوده الواليات المتحدة ويشن 
غارات على مواق�ع تنظيم “داعش” 

في العراق وسوريا.

   بغداد / المستقبل العراقي

حماي�ة  وح�دات  تمكن�ت 
الش�عب الكردي من الس�يطرة 
على مصنع إس�منت الفارج في 
محافظ�ة الرقة، أم�س االثنين، 
حس�ب ماذكره ناشطون وتمت 
الس�يطرة عل�ى المصن�ع بع�د 
اش�تباكات عنيف�ة م�ع تنظيم 
“داع�ش” الذي ق�ام العديد من 
عناص�ره بتفجير أنفس�هم في 

المنطقة.
وأكد ناش�طون أن الوحدات 
الكردية، س�يطرت على 3 قرى 
ق�رب المصن�ع، ليرتف�ع ع�دد 
القرى التي تمت السيطرة عليها 
خ�ال اليومي�ن الماضين داخل 
الحدود اإلدارية لمحافظة الرقة 

إلى 7.
االش�تباكات  وأس�فرت 
ع�ن مقت�ل نح�و 6 عناصر من 
“داع�ش” لترتفع حصيلة قتاه 
إل�ى أكثر من 30 ش�خصا خال 

يومين.

6 آالف تكفريي من االحتاد األوريب يقاتلون مع »داعش«

»دابق« بديل »داعش« بعد اهلزائم

   بغداد / المستقبل العراقي

صرح�ت مس�ؤولة ف�ي االتح�اد 
االوروب�ي ف�ي مقابلة م�ع صحيفة 
فرنس�ية ان ع�دد التكفيريي�ن الذين 
جماع�ات  صف�وف  ف�ي  يقاتل�ون 
تكفيرية في سوريا يمكن ان يتجاوز 

الستة آالف شخص.
وقال�ت ان الع�دد الحقيق�ي اكبر 

م�ن ذل�ك بكثي�ر عل�ى االرج�ح لكن 
يصعب تحديده بس�بب صعوبة رصد 

المقاتلين االجانب في القتال.
وتابع�ت المفوض�ة االوروبية ان 
التركي�ز على الذين يس�عون للتوجه 
الى س�وريا من اجل القت�ال او الذين 
يعودون م�ن النزاع “قد يأتي متأخرا 
ج�دا”. واضافت ان االتحاد االوروبي 
يفض�ل “التركي�ز على الوقاي�ة اكثر 

م�ن القم�ع”، والبحث عن االس�باب 
مواطني�ن  اللتح�اق  المختلف�ة 
بالجماع�ات التكفيري�ة بمع�زل عن 

الديانة.
وتحدث�ت ف�ي ه�ذا المج�ال عن 
والمل�ل  المغام�رة  ف�ي  “الرغب�ة 
واالس�تياء م�ن الوض�ع ف�ي الحياة 
وغياب اآلف�اق” لدى الذي�ن اختاروا 
التخل�ي ع�ن عائاته�م والتوجه الى 

قال�ت  اخ�رى،  س�وريا. م�ن جه�ة 
مفوض�ة العدل انه “في العام 2015، 
خصصن�ا ميزانية 2,5 ملي�ون يورو 
م�ن اج�ل تأهي�ل طواق�م الس�جون 

والمدعين العامين االوروبيين”.
واك�دت انه�ا تعم�ل عل�ى ايجاد 
تعاون افضل بين مؤسسات الشرطة 

والقضاء في اوروبا. 
وقال�ت “نري�د ان يتكث�ف تب�ادل 

المعلوم�ات بين الش�رطة االوروبية 
ان  مضيف�ة  االوروب�ي”  والقض�اء 
ه�ذا التبادل يجب ان يأت�ي “بانتظام 

وبشكل آلي”.
الض�روري  م�ن  ان�ه  واضاف�ت 
مش�تركة  تحقي�ق  ف�رق  “تش�كيل 
ليتمكن المدعون العامون والشرطة 
في عدة بلدان م�ن االتحاد االوروبي 

العمل معا”.

   بغداد / المستقبل العراقي

يوم�اً بعد يوم، تتكّش�ف أس�رار جديدة عن 
تنظيم “داعش” أمّر وأرعن مّما سبق وتّم البوح 
به. وعلى الرغم من ان التنظيم يقوم، على غرار 
عش�رات القنوات التلفزيونية والصحف بنش�ر 
أخب�اره والعدي�د م�ن التس�جيات الدعائية له 
والتقارير المص�ورة، إال أنه يحرص على إخفاء 
أمر واحد أال وهو “قوات النخبة” الخاصة به أو 

ما يسمى ب�”جيش الخافة” أو “جيش دابق”.
فما هو “جيش دابق”؟ ولماذا يقوم “داعش” 

بإخفائه عن اإلعام؟
وذكر موقع “الرقة تذبح بصمت” المعارض 
أن�ه بع�د س�يطرة التنظي�م عل�ى مناط�ق في 

ريف حلب الش�رقي وانس�حابه م�ن ريف حلب 
الشمالي، قّرر القائد العس�كري للتنظيم حينها 
عمر الشيشاني، ومعه شخص يدعى أبو محمد 
األميركي )ُقتل في وقت س�ابق(، باإلضافة إلى 
القي�ادي البارز ف�ي التنظيم أبو أيم�ن العراقي، 
إنشاء جيش أطلقوا عليه اسم “جيش الخافة” 
أو “جيش دابق”. وأضاف الموقع أن الشيشاني 
واألميركي والعراقي بدأوا باس�تقدام المقاتلين 
الشيش�ان واألوزب�ك واألفارق�ة بش�كل كبير، 
وتدريبهم في مطار الجراح )مطار كش�يش في 
ريف حلب الشرقي(، ومع ازدياد عدد المقاتلين، 
توّسعت معسكرات التدريب لتشمل مطار الجراح 
ومدينة مس�كنة ومعسكر أس�امة بن الدن في 
ريف الرقة ومدينة منبج والباب وجرابلس وسد 

تشرين وريف الرقة، وأصبح “جيش دابق” يضّم 
أربعة آالف عنصر تقريباً لم يتم إشراكهم في أي 
معركة وكانت مهمتهم التدريب فقط وال شيء 
غي�ر التدري�ب. وأش�ار الموقع إلى أن�ه معركة 
عين الع�رب )كوباني( أوقفت حلم الشيش�اني 
بالس�يطرة عل�ى حل�ب وتجربة “جي�ش دابق” 
ال�ذي لم يتّم اش�تراكه ف�ي المعركة، ب�ل أفرغ 
“داعش” مق�ّرات “جيش دابق” والمعس�كرات 
وانتش�ر الجنود بين الناس خصوصاً في مدينة 
منب�ج، حيث تحوي المدينة العدد األكبر من هذا 
الجي�ش ويق�در بحوال�ي 1500 عنص�ر، وريف 
الرقة الشرقي وسد تش�رين والحدود العراقية، 
لكّنه “جاهز عندما تقتضي الضرورة”. وتتألف 
قيادة “جيش دابق” العس�كرية، وفقاً للموقع، 

من خمس�ة أش�خاص: ثاث�ة أوزباكس�تانيين 
وشيش�انَيين موجودون في ري�ف حلب، ولهم 
ش�بكة اتصال خاصة وأجهزة الس�لكي خاصة 
مفصولة عن األجهزة التي يس�تخدمها عناصر 
للس�وريين  ُيس�مح  وال  اآلخري�ن.  التنظي�م 
باالنضم�ام إل�ى “جي�ش دابق”، وفق�اً للموقع 
الذي يش�ير إل�ى أن المقاتلين م�ن دول القوقاز 
ُيشّكلون نسبة 50 في المئة من “الجيش” الذي 
يتّم انتقاء عناصره بش�كل دقيق جداً، وبتزكية 
من القضاء الشرعي. ويبدو أن تنظيم “داعش” 
يتنظر الفرصة المناس�بة إلشراك “جيش دابق” 
ف�ي المعارك الكبيرة خصوصاً وأن عناصره من 
ذوي الخب�رات القتالية العالي�ة وتلّقوا تدريبات 

غير مسبوقة.
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مجلس القضاء االعىل 
محكمة بداءة البرصة 

العدد: 1501/ ب/ 2012
التاريخ:  /  / 2015

اعالن
املدعيي/ سعد جمال الدين احمد الفحام
املدعى عليهم / 1 ـ عباس فاضل احمد

2 ـ يحي جعفر احمد 
تبيـع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسـل 94 
/ 8 التحسـينية مساحته 1280 م2 عىل الشارع 
العام املـؤدي اىل منطقة البرصة القديمة مجاور 
لبناية الوقف السـني للمنطقة الجنوبية مشـيد 
عليهـا هيـكل بناية مؤلـف من خمسـة طوابق 
كونكريتيـة  وان البناية قيد االنشـاء  كل طابق 
يحتوي عىل صـاالت كبرية مفتوحة عىل بعضها 
البعـض فمن لـه الرغبة بالـراء مراجعة هذه 
املحكمـة ودفـع التامينـات   القانونية بنسـبة 
10% مـن القيمة املقدرة للعقـار و البالغة اربعة 
مليـارات وثمنمائـة واربعـة واربعـون مليـون 
ومائة خمسـة  وسـبعون الف دينـار      وبصك 
مصدق المر هذه املحكمة من  مرصف حكومي  
وستجري املزايدة الساعة الثانية عر من ظهر  
اليـوم الثالثني التايل للنـر    واجور املناداة عىل 

املشرتي.
القايض
ليث جرب حمزة

تنويه
الحاقا باعالن مديرية تنفيذ الديوانية 
رقم االضبـارة 2015/559 املنشـور 
 2044 بعددهـا  الـرق  جريـدة  يف 
املسـتقبل  وجريـدة   2015/4/8 يف 
العراقـي بعددها 943 يف 2015/4/8 
ورد سـهوا )الحضور خالل خمسـة 
عـر يوما( خطـأ والصحيح )خالل 
ثالثـون يومـا تبـدأ مـن اليـوم التايل 

للنر( لذا اقتىض التنويه.

تنويه
نر يف صحيفة املستقبل العراقي 
 940 العـدد   2015/4/5 االحـد 
اعالن دائرة التسـجيل العقاري يف 
الزبـري املرقم 1766 ذكـر مديرية 
التسجيل العقاري يف البرصة خطأ 
التسـجيل  والصحيـح مالحظيـة 

العقاري يف الزبري. 
لذا اقتىض التنويه

اعالن
بنـاء عىل الطلـب املقدم من السـيد  )مطر 
عباس يعقوب ( الذي يطلب فيه تبديل االسـم 
املجـرد  من )مطر( اىل )حسـني( فمن لديه 
اعـرتاض مراجعـة هـذه املديرية خـالل مدة 
اقصاهـا عـرة ايام وبعكسـه سـوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلـب وفق احكام املادة 21 
مـن القانـون االحـوال املدنية رقم 65 لسـنة 

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

فقدان

فقدت منـي  هوية غرفة 

تجارة البرصة باسم )عبد 

الحسـن حمود الزم( عىل 

من يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان

فقدت  مني هوية غرفة تجارة 

البرصة باسـم املدير املفوض 

للمقـاوالت  االبـراج  لركـة 

)عبـد الحسـن حمـود الزم(   

عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

محكمة االحوال الشخصية
يف كركوك

العدد / 1373/ش2015/6
اعالن 

اىل املدعى عليه / برهان حسني  عيل  
محمـود  )فوزيـة  املدعيـة  اقامـت 
روسـتم(    الدعوى اعـاله امام هذه 
املحكمة تطلب فيها الحكم بالتفريق 
بينكمـا قبـل الدخـول  حيـث انـاه 
زوجتك غري الداخل بها رشعا بموجب 
عقد الـزواج الصحيح املرقم 3472 يف 
2014/6/30 لكثرة املشـاكل ولعدم 
وملجهوليـة  بينكمـا      االنسـجام 
محـل اقامتـك تقـرر تبليغـك اعالنا       
بصحيفتني محليتني  بموعد املرافعة 
يف 2015/4/19 وعنـد عدم حضورك 
او   مـن ينوب عنك سـتجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض 
صباح مجيد ابراهيم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

 محكمة بداءة الصويرة
العدد / 54/ب/2015
التاريخ 2015/4/13

اعالن
العلنيـة  املزايـدة  املحكمـة  هـذه  تبيـع 
العقـار املرقم 9826/3 م 126 الحسـينية  
املوصوف تفاصيلـه يف ادناه فعىل الراغبني 
بالـراء الحضور امام هذه املحكمة خالل 
ثالثـون يوما تبـدأ مـن اليوم التـايل للنر  
بالصحـف املحليـة السـاعة الثانيـة عر 
ظهرا  مستصحبني معهم التامينات البالغة 
10% من القيمة املقدرة  ويتحمل املشـرتي 

الداللية والنر .
القايض

املواصفات :
رقم العقار / 9826/3 م 126 الحسينية

مساحته 12 اولك و 48/66م2
املشتمالت قطعة ارض خالية من الشواغل 

تقع يف حي الحسينية ملك رصف
القيمـة التقديريـة 25,000,000 خمسـة 

وعرون مليون دينار ال غري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اسـتئناف بغداد/ الكرخ 

االتحادية
محكمة بداءة البياع

العدد: 895/ اعرتاض الغري/ 2015 
التاريخ: 9/ 4/ 2015 

اىل/ معـرتض اعرتاض الغري ضده محمد 
حميد محمد/ مجهول محا اقامته حاليا

املعـرتض اعـرتاض الغري )محمـد خلف 
سـلمان( الدعـوى املرقمة )اعـاله( لدى 
هـذه املحكمـة يطالبـك فيهـا )الحكـم 
البيـاع  بـداءة  محكمـة  قـرار  بابطـال 
بالدعـوى املرقمـة 665/ ش/ 2005 يف 
7/ 8/ 2005 وملجهوليـة محـل اقامتـك 
وتأييـد  بالتبليـغ  القائـم  رشح  حسـب 
املجلس البلـدي انتقالك اىل جهة مجهولة 
قرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموعـد املرافعـة يـوم )16/ 4/ 2015( 
السـاعة التاسـعة يف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانون ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض

مجلس القضاء االعىل
البـرصة  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد:596//ب/2015
التاريخ:9 /2015/4

اعالن
اىل املدعى عليهـا / زينب عبد العزيز عبد 

الله
اقـام املدعـي  ) حميـد هاشـم حسـن(   
الدعوى البدائية   املرقمة 596/ب/2015   
ضدك والذي يطلب فيها الحكم بتسـجيل 
العقار تسلسل 1752/827 القبلة باسمه 
استنادا الحكام القرار املرقم 1198 لسنة 
1977 ولتعذر تبليغك    محل اقامتك  تقرر 
تبليغـك اعالنـا      بصحيفتني     محليتني 
يوميتـني  بالحضور امام هـذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة املوافق 2015/4/20  
وعند   عدم حضورك او ارسـال من ينوب 
عنك قانونا سـوف تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق االصول. 
القايض
علوان بربوت حسني

مجلس القضاء االعىل
الكـرخ  بغـداد/  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة بداءة البياع

العدد: 896/ ب/ 2015 
التاريخ: 12/ 4/ 2015 

اىل/ املدعـى عليـه/ رشكـة مجموعـة الريـادة 
العامـة  واملقـاوالت  العامـة  للتجـارة  الدوليـة 
والـوكاالت التجاريـة واالسـتثمارات العقاريـة 
والخدمـات النفطيـة وتجـارة الخشـب وانتاج 
وتنقيـة امليـاه واملروبـات الغازيـة وصناعة 
املـواد الغذائيـة والدعايـة واالعـالم والخدمـات 
العامـة واالنتاج الزراعـي والحيوانـي املحدودة 
مديرها املفوض )اسـعد هاشم حسن(/ اضافة 

لوظيفته/ مجهول محل اقامته حاليا.
اقـام املدعـي )عالء شـون املشـايخي( الدعوى 
املرقمة )اعاله( لدى هذه املحكمة يطالبك فيها 
الحكم باجور املشـاور القانوني البالغ خمسـة 
ماليني ومئتان وخمسـني الف دينـار وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
املجلـس البلدي انتقالـك اىل جهـة مجهولة قرر 
تبليغـك بصحيفتـني محليتـني يوميتـني بموعد 
املرافعة يوم )23/ 4/ 2015( السـاعة التاسعة 
ويف حالـة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 
سـتجري املرافعـة بحقـك غيابيـا وعلنـا وفـق 

القانون.
القايض

مجلس القضاء االعىل
البـرصة  اسـتئناف  محكمـة  رئاسـة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 

العدد:900//ش/2015
التاريخ:9 /2015/4

اعالن
اىل املدعى عليه / حسنني  ناظم مجيد

اقـام املدعـي   )ناجـي ناظـم مجيد (  
الدعـوى الرعيـة    املرقمة اعاله لدى 
هـذه  املحكمـة   وملجهوليـة   محـل 
اقامتـك حسـب رشح القائـم بالتبليغ 
يف مركز رشطة الهـادي وتاييد املجلس 
البلـدي يف منطقة الهـادي االوىل قررت 
املحكمة تبليغـك بصحيفتني  محليتني 
يوميتني  ويف حالـة عدم حضورك فانه 
سوف يتم اجراء  املرافعة بحقك غيابيا 
وفـق القانـون علما ان موعـد املرافعة 
يصادف 2015/4/23  الساعة العارشة 

صباحا.
القايض

وزارة العدل
دئرة التنفيذ

 مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة / 2015/228

التاريخ /2015/4/13
اىل املدين/  رسول حسن دخينة
عنوانه/ مجهول محل االقامة

نخربكـم بانـه تقـرر حجـز االموال 
املنقولـة السـيارة املرقمـة 587991 
فحـص مؤقـت لقـاء طلـب الدائـن 
)عبـد الـرزاق خـر رايض( البالـغ 
مليـون  عـر  خمسـة   15000000
دينار فيجب عليكم اداء املبلغ املذكور 
خـالل مدة عرة ايام من اليوم التايل 
لتاريخ تبليغكم بهذا االخبار واال فان 
االمـوال املحجوزة بموجب هذا القرار 
سـتباع وفقا  للقانون وذلك اسـتنادا 

للمادة 69 من قانون التنفيذ.
املنفذ العدل

محكمة االحوال الشخصية
يف البرصة

العدد / 2062/ش2015/6
اعالن

اىل املدعـى عليـه / حيدر عـادل عبد 
القادر  

اقامت املدعية )رجاء جاسم حسني( 
الدعـوى الرعيـة املرقمـة 2062/

ش/2015 ضـدك تطلـب فيهـا تاييد 
حيـدر(  نـور  لطفلتهـا)  حضانتهـا 
وملجهولية   محل اقامتك حسبما ورد 
برح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البلـدي ملنطقـة االبلـه /2 لـذا قـرر 
تبليغـك اعالنـا   بصحيفتني محليتني  
للحضـور امام هـذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة 2015/4/26 وبعكسـه 
سـوف تجري املرافعة بحقـك  غيابا 

وعلنا  وفق القانون.
القايض 
حيدر عاشور حيدر

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكرادة
رقم االضبارة/ 2015/924

التاريخ/ 2015/4/9
اىل املنفـذ عليه املديـن/ كامـل مرهج خليف 

يسكن حي اكد م 742 ز 6 د 21
لقـد تحقـق لهـذه املديرية مـن رشح القائم 
بالتبليـغ وتاييد  املجلس البلدي لحي البلديات 
انـك مجهول محـل االقامة وليـس لك موطن  
دائم او مؤقت او مختـار يمكن اجراء التبليغ 
عليـه ، واسـتنادا للمـادة )27( مـن قانـون 
التنفيـذ تقـرر تبليغـك اعالنـا بالحضـور يف 
مديريـة التنفيـذ الكرادة خالل خمسـة عر 
يومـا تبـدأ مـن اليـوم التـايل للنـر ملبارشة 
املعامالت التنفيذيـة بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك سـتبارش هـذه املديريـة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

اخالص عبد الرزاق احمد
اوصاف املحرر : 

قـرار محكمـة بـداءة بغـداد الجديـدة املرقم 
)99/ب/2015( 

بتاديتـك  الزامـك  واملتضمـن   2015/2/5 يف 
للمدعي) يغازار مـريان يغزار( مبلغا مقداره 

اربعة االف ومائة دوالر وتحميلك املصاريف.

السودان يقرتع النتخاب البشري!
         المستقبل العراقي / وكاالت

الناخبـني  امـام  االقـرتاع  مراكـز  فتحـت   
السـودانيني، أمـس االثنـني، عنـد السـاعة 
الثامنـة صباحا )الخامسـة صباحـا تغ( يف 
اطـار االنتخابـات العامة التي تسـتمر ثالثة 

ايام.
رئيسـهم  الختيـار  السـودانيون  ويتوجـه 
ونوابهم يف االنتخابات الرئاسـية والتريعية 
التـي تقاطعها احـزاب املعارضـة. وينافس 
15 مرشـحا الرئيس الحايل عمر البشري الذي 
يطمح لوالية رئاسـية جديدة بعد 26 عاما يف 

الحكم.
ويف منطقة الديم الشعبية يف الخرطوم نصب 
مندوبـو املرشـحني خيامهـم خـارج مركز 
االقـرتاع بانتظـار وصول الناخبـني. وجلس 
املوظفـون املعنيون يف مواقعهـم فيما انتر 
بعض رجـال الرطة، كمـا يتواجد يف املركز 

اربعة مراقبني محليني.

وقال الناخب عبداللـه محمد عيل )25 عاما( 
وهـو يسـتعد للتصويـت »حـرت اىل هنـا 
ألن االنتخابـات حق الختيار مـن يحكمني«، 
مضيفا »سبق وأن شاركت يف انتخابات العام 
2010«. وبدت الشوارع هادئة يف العاصمة اذ 

اعلنت الحكومة السودانية يف وقت متأخر من 
مساء االحد أن االثنني عطلة رسمية.

وتنظـم االنتخابات عـىل ثالثة ايام وتشـمل 
اضافة اىل انتخـاب الرئيس لوالية من خمس 
الربملـان  يف  عضـوا   354 انتخـاب  سـنوات، 

واعضاء مجالـس الواليـات. ويتوقع صدور 
النتائج نهاية نيسان/ابريل. وتتهم منظمات 
حقوق االنسـان البشـري بقمع املعارضة عرب 
حملـة تنـال مـن االعـالم واملجتمـع املدني. 
وُيتوقـع ان يفـوز البشـري، املطلـوب لـدى 
املحكمـة الجنائيـة الدوليـة بتهمـة ارتكاب 
جرائـم حرب، بوالية رئاسـية جديدة. وانتقد 
االتحـاد االوروبـي االنتخابـات السـودانية، 
اذ قالـت وزيـرة خارجيـة االتحـاد االوروبي 
فيديريـكا موغريينـي الخميس انـه ال يمكن 
لالنتخابـات املقبلـة ان »تعطـي نتائـج ذات 
صدقيـة وقانونيـة يف كل انحـاء البـالد )...( 
بعض املجموعات مستبعدة والحقوق املدنية 
والسياسـية مغتصبة«. اما احزاب املعارضة 
فدعت الناخبني اىل عدم املشاركة يف التصويت 
معتربة ان االوضاع يف البالد ال تسمح بتنظيم 
ان تخابـات حـرة ونزيهـة. ووجـه االتحـاد 
األوروبي الذي راقب آخر انتخابات جرت عام 
2010 انتقادات للبيئة السياسية التي تجرى 

فيهـا االنتخابـات. وتعهد البشـري بتحسـني 
االقتصـاد الذي ظـل فيه التضخـم والبطالة 
مرتفعني. كما تعهد بالحفاظ عىل االستقرار 
محذرا من حدوث تغيري يف الحكم بينما تشهد 
املنطقـة عنفـا مـن ليبيـا إىل اليمـن. وتعني 
املقاطعة أن الناخبني سـيختارون بني حزب 
املؤتمر الوطني الذي يقوده البشري أو من بني 
حفنة من الجماعات حديثة التكوين نسـبيا. 
ويقـول منتقدو الحكومة إن هذه الجماعات 
تشـكل معارضـة صوريـة وال تختلـف عـن 
حزب املؤتمـر الوطني يف القضايا الرئيسـية 
مثل األمن واالقتصاد. ويف سـاعة متأخرة من 
مسـاء السـبت يف مدينة أم درمان الواقعة يف 
الجانـب املقابل للخرطوم عىل نهر النيل وزع 
شخص منشـورات تقول للناخبني »قاطعوا 
انتخابات الدم«. وانطلقت حملة مماثلة عىل 
اإلنرتنت. وتتعامل قوات األمن مع املعارضني 
املسلحني يف دارفور وبطول الحدود مع جنوب 

السودان.

15 مرشحا يتنافسون وسط مقاطعة المعارضة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )عبد املحسن 
ذياب احمد ( الذي يطلب فيه تبديل اسم )ابنه 
القارص ذياب( من )ذياب( اىل )ايهاب(    فمن 
لديه اعـرتاض مراجعـة هـذه املديرية خالل 
مدة اقصاها عرة ايام وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الطلـب وفق احكام املادة 21 
مـن القانـون االحـوال املدنية رقم 65 لسـنة 

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

اعالن

اىل الريك حسني عيل جاسم. 

اقتـىض حضـورك اىل بلديـة 

اسـتخراج  لغـرض  التاجـي 
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سبع البور.

الريك / حسني عيل مايش

اعالن
قـدم املواطـن )جبار عـذاب وادي ومصطفى 
صالـح جمعـه وحيدر صالـح جمعه وفاضل 
عـذاب وادي وباسـم ابراهيـم قاسـم  ( طلبا 
يرومون فيـه تبديل )لقبهم( مـن )العبودي( 
اىل )التميمـي ( فمـن لديه اعـرتاض مراجعة 
هـذه املديرية خالل مـدة اقصاها عرة ايام 
وبعكسـه سـوف ينظر بالدعـوى وفقاحكام 
املـادة )21( من قانـون االحـوال املدنية رقم 

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

اعالن
قـدم املواطن )عـيل محمد ( طلبـا يروم 
فيه تبديل )اسـم ابنه( مـن )عثمان( اىل 
)سـيف ( فمـن لديـه اعـرتاض مراجعة 
هـذه املديرية خالل مـدة اقصاها عرة 
ايـام وبعكسـه سـوف ينظـر بالدعوى 
وفقاحكام املادة )21( من قانون االحوال 

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

اعالن دعوة الدائنني
نحن املصفيـان املحاميـان ) احمد لفته 
جاسم ورفقة عامر مكطوف ( لركة ) 
الفلسـفة لالبحاث والطباعة والنر ( ) 
تحـت التصفية ( ادعـو كل من له حق او 
دين عىل الركة مراجعة عنوان الركة 
الكائن يف بغداد – السعدون – م103 ز13 

د 135 مع التقدير .
املصفيان املحاميان

احمد لفته جاسم
رفقة عامر مكطوف

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )عبد املحسن 
ذياب احمد( الذي يطلب فيه تبديل اسـم ابنه 
القـارص  من )قمر بنـي هاشـم( اىل )ايمن( 
فمـن لديـه اعـرتاض مراجعة هـذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرة ايام وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 
21 من القانون االحوال املدنية رقم 65 لسـنة 

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

فقدان
فقـد الوصل املرقم 32609 يف 
13 / 9 / 2012 عـن املعرض 
املرقم 77 / 168 بمبلغ قدره 
1500000 مليون وخمسمائة 
الف دينار بأسم / حسني عيل 
كاظم فمن يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار .

فقدان
فقدت منـي الهوية املرقمة 
6044 والصـادرة من كلية 
االداب جامعة بغداد بأسـم 
/ ماجد عبد الله عبد الرحيم 
فمن يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان

فقد الوصل املرقم 35101 يف 19 / 

2 / 2009 بمبلغ قدره 9600000 

تسـعة ماليني وستمائة الف دينار 

عـن املعـرض 55 / 3 / الرصافة 

بأسـم / السـيد عيل قاسم مجيد 

فمـن يعثر عليه تسـليمه اىل جهة 

االصدار .

اعالن
قدم املواطن )عمر ابراهيم عباس ( طلبا 
يروم فيه تبديل )اسـمه( مـن )عمر( اىل 
)عمـار ( فمـن لديـه اعـرتاض مراجعة 
هـذه املديرية خالل مـدة اقصاها عرة 
ايـام وبعكسـه سـوف ينظـر بالدعوى 
وفقاحكام املادة )21( من قانون االحوال 

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

فقدان

فقدت  منـي هوية غرفة 

باسـم  البـرصة  تجـارة 

)خريي صابر موىس (عىل 

من يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة االصدار,

فقدان شاب 
عبـد  املدعـو  الشـاب  فقـد 
تايـه محمد  الرحمـن خر 
 2006  /  2  /  19 بتاريـخ 
مـن اهـايل حي العامـل قرب 
جامـع العـرة املبرة فمن 
يعثـر عليـه االتصـال بالرقم 

07712060233

فقدان
فقد الوصل املرقم 32608 يف 13 
/ 9 / 2012 عـن الدكان املرقم 
 1500000 بمبلـغ   168  /  75
مليـون وخمسـمائة الف دينار 
بأسم / حسني عيل كاظم فمن 
يعثـر عليـه تسـليمه اىل جهـة 

االصدار .

تنويه

نر يف صحيفة املستقبل العراقي 

العدد 179/ االحـد 2015/4/12 

ب/2015 اعـالن محكمـة بـداءة 

الزبري ذكر اسم املدعى عليه ) عامر 

الفارس( خطـأ والصحيح  محمد 

)عامـر حمد محمـد الفارس(  لذا 

اقتىض التنويه.

اعالن
قـدم املواطـن )حافـظ حسـني يعقوب 
سـلمان ( طلبـا يروم فيه تبديـل )لقبه( 
من )الشمخي( اىل )اليارسي ( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرة ايام وبعكسه سوف ينظر 
بالدعـوى وفقاحـكام املـادة )21( مـن 
قانـون االحـوال املدنية رقم )65( لسـنة 

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

فقدان
فقـدت مني الوثيقـة املرقمة 
 2014  /  11  /  17 يف   500
الصـادرة مـن املعهـد الطبي 
التقنـي بأسـم / منـى عبـد 
يعثر  الرسـول كاظـم فمـن 
جهـة  اىل  تسـليمها  عليهـا 

االصدار .

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بنـاء عـىل الدعـوة املقامـة مـن قبـل املدعي 
)مهدي رسحان سعدون( الذي يطلب تسجيل 
لقبه وجعله )املوسـوي( فمـن لديه اعرتاض 
مراجعـة هـذه املديريـة خالل مـدة اقصاها 
سبعة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعـوى وفـق احكام املـادة 14 من قانون 

االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم عامر هادي االمري
مدير شؤون احوال واسط

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بنـاء عـىل الدعـوة املقامـة مـن قبـل املدعي 
)كريم حبيب دندح( الذي يطلب تسجيل لقبه 
وجعله )التميمي( فمن لديه اعرتاض مراجعة 
هـذه املديرية خالل مدة اقصاها سـبعة ايام 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفـق احـكام املـادة 14 مـن قانـون االحوال 

املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
املقدم عامر هادي االمري
مدير شؤون احوال واسط

فقدان

فقد الوصل املرقـم 26429 يف 6 / 

3 / 2011 بمبلغ قدره 1600000 

مليون وسـتمائة الف دينار العائد 

للسـيد عدنان فنجـان لعيبي عن 

الفرن الحجري املقام عىل القطعة 

6868 / 4 / 4 / وزيرية فمن يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار .

ً
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املوارد املائية: عجز اخلزين االسرتاتيجي للمياه بلغ 13,5 مليار مرت مكعب
    بغداد/المستقبل العراقي

      
أك�د محافظ بغداد علي محس�ن التميم�ي أن المحافظة قدمت 
الكثي�ر م�ن الدع�م عل�ى المس�تويين الم�ادي والمعن�وي لقطاع 
التعلي�م عب�ر ما نفذت�ه المحافظة من مش�اريع داخ�ل الجامعات 
العراقي�ة وكذلك أدراج مش�اريع جديدة ضمن الخط�ط العمرانية 
المس�تقبلية.وقال المحاف�ظ خ�ال حضوره الحفل ال�ذي نظمته 
الجامعة التكنولوجية بمناس�بة مرور أربعون عام على تأسيسها, 
ان “حضورنا الى هذا الصرح العلمي الذي خرج األجيال من العلماء 
والمثقفين والمهندس�ين من اجل مشاركة عمادة وطلبة الجامعة 
التكنولوجي�ة فرحته�م وعرس�هم بمناس�بة مرور أربع�ون عام 
على تأسيس�ها وكذلك لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناس�بة 
المبارك�ة ، مؤك�دا ان المحافظ�ة ق�د أس�همت بتنفيذ المش�اريع 
العمراني�ة التي نفذت ف�ي الجامعات العراقية وكذلك اس�تمرارها 
بتقديم الدعم المعنوي فضا عن أدراج عدد من المشاريع الحيوية 
لخدمة هذا القطاع ضمن خطة مشاريع المحافظة المستقبلية “.

     كركوك/المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة صح�ة كركوك، ام�س االثنين، عن ب�دء حملة 
لتطعي�م 174 ألف طف�ل بلقاح ش�لل األطفال ف�ي المحافظة، 
ضمنه�م أكثر من 23 ألف طفل نازح، فيما أكدت الحملة حققت 

نجاحا كبيراً في يومها األول.
وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة المحافظة برهان 
عمر إن “دائرة صحة كركوك بدأت، اليوم، حملة تلقيح ضد شلل 
األطفال للفترة من 16-13 من الش�هر الحالي”، مبينا أن “174 

ألف طفل سيتلقون جرعات اللقاح في كركوك وأقضيتها”.
وأض�اف عمر، أن “425 فرق�ة صحية ثابت�ة وجوالة تقوم 
بمهم�ة تلقيح ضد ش�لل األطفال دون الخامس�ة بم�ا في ذلك 
الق�رى”، مش�يرا الى أن “أكثر من 23 أل�ف طفل من المهجرين 

سيكونون ضمن الحملة التي انطلقت، اليوم”.
وأَوضح، أن “اليوم األول سجل نجاحات كبيرة وشهد تلقيح 
35 إلف طفل”، مبينا أن “الحملة تش�هد نجاحاً كاماً من خال 

التنسيق العالي بين الفرق الصحية في عموم المناطق”.
وش�لل األطف�ال م�رض يس�ببه في�روس يصي�ب الم�ادة 
السنجابية للنخاع الشوكي، ما يؤدي إلى شلل األطراف السفلى، 

وفي بعض الحاالت قد يؤدي إلى توقف التنفس والوفاة.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق حالة 
الطوارئ في العراق وتسع دول أخرى بسبب انتشار مرض شلل 
األطف�ال، فيما طالبت حكومات تل�ك البلدان التي تعتبر مصدرا 

لهذا المرض المباشرة بحملة تلقيح شاملة.

حمافظ بغداد: ادرجنا مشاريع جديدة 
لتطوير اجلامعات يف العاصمة

كركوك تبدأ محلة لتلقيح
174 ألف طفل ضد شلل األطفال

    بغداد/المستقبل العراقي

كشفت وزارة الموارد المائية، 
ام�س االثني�ن، وج�ود عجز في 
الخزين االس�تراتيجي للمياه بلغ 
13,5 ملي�ار مت�ر مكع�ب، فيم�ا 
اش�ارت الى ان الموس�م الزراعي 
الصيف�ي المقبل سيش�كل تحديا 
له�ا، مبين�ة ان مع�دل االي�رادات 
المائي�ة لش�هر اذار الماض�ي في 
نه�ري دجلة والف�رات ال تتجاوز 

60 بالمئة.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
ال�وزارة علي هاش�م ف�ي مؤتمر 
صحافي عقده في مبنى الوزارة، 
ان “الع�راق يعاني م�ن عجز في 
الخزي�ن االس�تراتيجي للمياه في 
الخزانات والسدود وبمقدار 13,5 
مليار متر مكع�ب مقارنة بالعام 
الماض�ي الت�ي بلغ الخزي�ن فيها 
26 ملي�ار متر مكع�ب”، مبينا ان 
“الخزي�ن االس�تراتيجي للمياه ال 
يتج�اوز ف�ي الوق�ت الحاضر 13 

مليار متر مكعب”.
“نق�ص  ان  هاش�م  وأض�اف 
الخزين من المياه سيشكل تحديا 
لنا لتقديم الخدم�ات، خاصة اننا 
مقبلي�ن عل�ى موس�م الزراع�ي 
الصيف�ي والتي تعتمد على المياه 
وعلى ح�وض الزراعة”، مش�يرا 

ال�ى ان “خطة الموس�م الزراعي 
الش�توي نجح�ت 100بالمئة بعد 
ان ت�م تغطية المس�احة الخطط 
له�ا بالكام�ل والبالغ�ة خمس�ة 

مايين و600 الف دونم”.
وتاب�ع هاش�م ان “انخف�اض 
ال�واردات المائية في نهري دجلة 
والف�رات ادى ال�ى انخفاض في 

معدل الخزين االستراتيجي للمياه 
ف�ي الخزان�ات والس�دود”، الفتا 
ال�ى ان “معدل االي�رادات المائية 
في نهري دجل�ة والفرات وصلت 

في نهاية اذار الماضي الى 60 %، 
منه�ا االي�رادات المتاتية من نهر 
دجلة بحدود 70بالمئة، فيما تبلغ 
معدل االي�رادات المتاتية من نهر 

الفرات 46 بالمئة “.
واكد هاش�م ان “الوزارة لديها 
دراسة لتطوير استخدامات التربة 
والمي�اه تمت�د لغاية ع�ام 2035 
تش�مل تطوير وتاهي�ل ما اليقل 
ع�ن 13 ملي�ون دونم منه�ا 5,5 
مليون دونم كتاهيل اراضي و7,5 
ملي�ون دون�م كاس�تصاح لرفع 
كفاءة ال�ري فيه�ا”، موضحا ان 
“التطوي�ر تحتاج ال�ى 175 مليار 

دوالر لتنفيذ هذه الدراسة”.
ودع�ت وزارة الموارد المائية، 
االم�م   2014 االول  كان�ون  ف�ي 
المتح�دة ال�ى تش�ريع القواني�ن 
الدولي�ة بين ال�دول المتش�اطئة 
م�ع العراق، مطالب�ا بأهمية عقد 
مؤتم�ر دول�ي لتنظي�م الوض�ع 

المائي مع هذه الدول.
ويبل�غ ع�دد روافد نه�ر دجلة 
س�واء  إي�ران  م�ن  تنب�ع  الت�ي 
الموس�مية منه�ا أو الدائم�ة 30 
رافدا، حيث قام�ت إيران بتحويل 
داخ�ل  إل�ى  معظمه�ا  مس�ارات 
أراضيه�ا، إضافة إلى بناء س�دود 
عدة منها خمسة سدود على نهر 

الكارون.

ذي قار تعلن ترسيح العاملة األسيوية من دوائر صحة املحافظة
   ذي قار/ المستقبل العراقي

أعلن�ت لجنة الصح�ة والبيئة في 
ام�س  ق�ار،  ذي  محافظ�ة  مجل�س 
االثني�ن، ع�ن ص�دور ق�رار يقض�ي 
بتس�ريح جمي�ع العمالة االس�يوية 
م�ن العاملي�ن بدائرة صح�ة ذي قار 
باس�تثناء األطب�اء منه�م، مبينة ان 
القرار يأتي العط�اء الفرصة لايدي 

العاملة المحلية.
وقال رئيس اللجن�ة علي الغالبي، 
إن “مجل�س المحافظة اص�در قرارا 
جمي�ع  تس�ريح  بموجب�ه  يقض�ي 
األس�يويين  م�ن  األجنبي�ة  العمال�ة 

العاملي�ن في دائرة صح�ة ذي قار”، 
مبين�ا أن “الق�رار يس�تثني األطب�اء 
منه�م للحاجة لخدماته�م في الوقت 

الحالي”.
“العمال�ة  أن  الغالب�ي،  وأض�اف 
الصح�ة م�ن  دائ�رة  ف�ي  األجنبي�ة 
األج�راء اليوميي�ن يتقاضون رواتب 
300 دوالر شهريا ما عدا مخصصات 
الم�أكل والمبي�ت”، مش�يرا ال�ى أن 
العاملي�ن  اليوميي�ن م�ن  “األج�راء 
المحليي�ن يتقاض�ون رواتب 90 ألف 

دينار شهريا بعد قرار تخفيضها”.
وأوض�ح الغالبي، أن “القرار يأتي 
في إط�ار توفي�ر فرص عم�ل ألبناء 

المحافظ�ة”، الفتا ال�ى أن “المجلس 
وجه دائرة صحة المحافظة بتطبيق 
القرار وفي حال عدم تطبيقه ستتخذ 
اإلجراءات القانونية بحق المخالفين 

لتنفيذ تعليمات مجلس المحافظة”.
وكش�فت دائ�رة عم�ل ذي ق�ار، 
الس�بت )17 كان�ون الثان�ي 2015(، 
ع�ن وج�ود نح�و ثاث�ة آالف عامل 
أجنبي في المحافظ�ة يعملون بدون 
حصولهم على رخص رسمية، مبدية 
استغرابها من دفع بعض المؤسسات 
الحكومية لما أسمته ب�”العمالة غير 
الماهرة” أج�ورا تفوق ما تدفعه تلك 

المؤسسات للعمالة العراقية.

      األنبار/المستقبل العراقي

أعلنت اللجن�ة الزراعي�ة في مجلس 
محافظ�ة األنب�ار، أن خس�ائر محافظة 
األنب�ار ف�ي القط�اع الزراع�ي والثروة 
الحيوانية منذ س�يطرة تنظيم )داعش( 
عل�ى غالبية م�دن المحافظ�ة قبل عام 

بلغت 375 مليار دينار.
وقال رئي�س اللجنة فرح�ان محمد، 
إن “خسائر محافظة األنبار في القطاع 
الزراع�ي والثروة الحيوانية والس�مكية 
وللمحاصي�ل الس�تراتيجية بلغ�ت أكثر 
م�ن 375 مليار دينار منذ عام على بداية 
األحداث والمع�ارك ضد تنظيم )داعش( 
اإلرهاب�ي وس�يطرته عل�ى أغل�ب مدن 

األنبار”.
وأض�اف محم�د أن “مئ�ات الدوانم 
الزراعي�ة الخض�ر دم�رت ج�راء نزوح 
الفاحين الى محافظات أخرى وتصحر 
األراضي نتيجة ارتفاع درجات الملوحة 
فيه�ا بع�د تل�ف المزروع�ات وانقطاع 
مياه الس�قي وتدمير العش�رات من آبار 
الري والحقول الس�مكية أيض�اً”، مبينا 
أن “تنظيم )داعش( اس�تهدف كل شيء 
في مدن األنبار التي س�يطر عليها ومنع 
الفاحين من زراعة أو حصاد ما تبقى من 
محاصيلهم وخصوصاً الحنطة والشعير 
خال العام الماضي، مع نهب األس�مدة 
والمبي�دات الزراعية التي يس�تخدموها 
في صناعة العبوات الناسفة الستهداف 

القوات األمنية والمدنيين”.
 يذكر أن تنظيم )داعش( يسيطر على 
أهم وأب�رز مدن األنبار من�ذ عام تقريباً 
عل�ى األح�داث والمع�ارك والمواجهات 
بي�ن الق�وات األمنية والعش�ائرية ومن 
أب�رز المناط�ق التي هي تحت س�يطرة 
التنظيم هي الفلوجة والقائم الحدودية 
بين العراق وسورية وهيت وراوة ونواح 
أخرى منها كرم�ة الفلوجة القريبة من 

حدود العاصمة بغداد.

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة اإلعم�ار واإلس�كان، 
ام�س االثني�ن، ع�ن إنج�از 98بالمئ�ة 
من مش�روع تأهيل وتوس�يع وصيانة 
طري�ق كرب�اء - الهندي�ة بكلف�ة أكثر 
م�ن 12 ملي�ار دينار، فيما أش�ارت إلى 
أن المش�روع يتضم�ن توس�يع ممري 
الذهاب واإلياب مع صب س�طح جس�ر 
الدويهية ونصب الروافد الحديد لجس�ر 

بني حسن.
وقال وزير اإلعمار واإلسكان طارق 
الخيكاني، ان “الوزارة أنجزت 98بالمئة 
من مش�روع تأهيل وتوس�يع وصيانة 
الهندي�ة   - المقدس�ة  كرب�اء  طري�ق 
بإش�راف دائرة الطرق والجسور إحدى 
تش�كيات ال�وزارة بكلف�ة 12 ملي�اراً 
و 402 ملي�ون دين�ار وبط�ول تس�عة 
كيلومترات ونصف”، مبيناً أن “الوزارة 
الت�زال مس�تمرة بتنفيذ كاف�ة األعمال 
الخدمي�ة والهندس�ية والعمراني�ة فيه 

خدمة للصالح العام”.
وأشار الخيكاني، إلى أن “المشروع 
يتضمن توس�يع ممري الذهاب واإلياب 
الدويهي�ة،  جس�ر  س�طح  ص�ب  م�ع 
إضاف�ة لنص�ب الروافد الحديد لجس�ر 
بني حس�ن”، الفتاً إل�ى أنه “ت�م حالياً 
قطع وتوس�يع ممر اإلياب في منطقة 
امليبي�ج الذي يع�د من الط�رق المهمة 
والس�تراتيجية كونه يربط المحافظات 

الوسطى بكرباء”.
 يذك�ر أن وزارة اإلعمار واإلس�كان 
نف�ذت وما ت�زال، العديد من مش�اريع 
الطرق الس�ريعة والممرات والجس�ور 
وصيانة الطرق في بغداد والمحافظات 
بينم�ا يش�هد عمله�ا أحيان�اً انتقادات 
مطابقته�ا  ع�دم  أو  تأخره�ا  بس�بب 
للمواصف�ات أو اس�تعانتها بمقاولي�ن 

غير مؤهلين.

األنبار خترس 375 مليار 
دينار جراء تدمري الزراعة 

والثروة احليوانية

اإلعامر تعلن إنجاز
98 باملئة من مرشوع تأهيل 
طريق »كربالء – اهلندية«

      بغداد/المستقبل العراقي

محم�د  التربي�ة  وزي�ر  أك�د 
إقب�ال، امس االثنين، اتخاذ كافة 
المطلوب�ة لضم�ان  اإلج�راءات 
إجراء االمتحان�ات في محافظة 
صاح الدين، مشيرا الى تسخير 
إمكانيات وزارت�ه لدعم العملية 
التربوية ومعالجة األضرار التي 

لحق�ت بالمؤسس�ات التربوي�ة 
جراء العمليات العسكرية.

وق�ال إقب�ال في بي�ان صدر 
عقب لقائه وزير الدولة لشؤون 
والمحافظ�ات  الن�واب  مجل�س 
احمد عب�د الله ورئي�س مجلس 
محافظ�ة ص�اح الدي�ن احم�د 
بحث�ا  “الجانبي�ن  إن  الكري�م، 
الترب�وي  المل�ف  اللق�اء  خ�ال 

الدي�ن  ص�اح  محافظ�ة  ف�ي 
التربي�ة  وزارة  واس�تعدادات 
الدراس�ية  الحي�اة  الس�تئناف 
بع�د تحري�ر ع�دد م�ن مناط�ق 
المحافظ�ة من قبضة العصابات 

اإلرهابية”.
وأكد إقبال أن “الوزارة اتخذت 
المطلوب�ة  اإلج�راءات  كاف�ة 
لضم�ان إج�راء االمتحانات في 

المحافظة وتس�خير إمكانياتها 
من اج�ل دعم العملي�ة التربوية 
ومعالج�ة األضرار الت�ي لحقت 
ج�راء  التربوي�ة  بالمؤسس�ات 

العمليات العسكرية”.
م�ن جانب�ه, بي�ن الجب�وري 
والكري�م “احتياجات المحافظة 
وف�ي  الترب�وي  المل�ف  ف�ي 
مقدمته�ا أهمية ع�ودة الكوادر 

التعليمي�ة والتدريس�ية إليه�ا”، 
متعهدين “بزيادة حجم التواصل 
مع الوزارة ووضع آلية مشتركة 
لدعم الجانب التربوي والتعليمي 
في المحافظة وترس�يخ معاني 
االعت�دال والوطني�ة ومحارب�ة 
أف�كار العن�ف والتط�رف الت�ي 
داع�ش  عصاب�ات  نش�رتها 
اإلرهابية خاصة بين االطفال”.

     البصرة/المستقبل العراقي

وافق وزير النقل اإليراني 
ام�س  أخوان�دي،  عب�اس 
االثنين، على مد خط للسكة 
الحديد بين البصرة وإنش�اء 
جسر على شط العرب بطول 
للش�عب  ك�”هدي�ة”   700
العراق�ي، فيما أتف�ق العراق 

وإيران على رفق الغوارق.
وق�ال وزي�ر النق�ل باقر 
الزبيدي خال مؤتمر صحافي 
مش�ترك عق�ده م�ع نظيره 
اإليراني عباس أخواندي في 
بالبصرة،  المحافظ�ة  ديوان 
اتفق�ا  وإي�ران  “الع�راق  إن 
على أقامة عدة مشاريع في 
المحافظ�ة منه�ا مد س�كك 

حديد بين البصرة وإيران”.

أنن�ا  الزبي�دي  وأض�اف 
رف�ع  عل�ى  أيض�ا  “اتفقن�ا 
الغ�وارق ف�ي ش�ط الع�رب 

فضا عن إنشاء إيران لجسر 
فوق الش�ط يبل�غ 700 متر 

كهدية للشعب العراقي”.

النق�ل  وزي�ر  ووص�ل 
االيراني ،امس, الى محافظة 
اس�تقباله  وت�م  البص�رة 

م�ن قب�ل محاف�ظ البص�رة 
ماج�د النصراوي ف�ي منفذ 
 ، الح�دودي  الش�امجة 
لاطاع على مشروع الخط 
السككي بين العراق وايران، 
المعل�ق  ومش�روع الجس�ر 

الخاص بالخط.
النص�����راوي  وزار 
منطق�ة  واوخن���داي 
التابعة  الحدودية  الشامجة 
لقضاء ش�ط الع�رب، والتي 
يوج�د فيه�ا موق�ع الرب�ط 
السككي بين العراق وايران، 
مبينا انهم�ا توجها بعد ذلك 
ال�ى جزيرة الس�ندباد لتفقد 
موق�ع انش�اء جس�ر معلق 
خاص لخط السكك الحديدية 
الجديدة الذي هو بتمويل من 

الجانب االيراني.

    دهوك/المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الهجرة والمهجرين جاس�م 
محمد، امس االثنين، قرب افتتاح 15 منفذا 
إلص�دار البطاق�ة الذكية للنازحي�ن، وعزا 
س�بب تأخر تقدي�م المس�اعدات للنازحين 
إلى “نقص الس�يولة المالي�ة”، فيما طالب 
مجلس محافظة نينوى بإعادة افتتاح فرع 

المجلس في دهوك.
وق�ال وزي�ر الهج�رة جاس�م محم�د ، 
عل�ى هام�ش اجتماعه مع رئي�س مجلس 
محافظة نينوى بش�ار حميد الكيكي وعدد 
من أعضاء المجلس، إن “الوزارة تعمل على 
توفير اإلغاثة والمنح المالية والمساعدات 
اإلنس�انية للنازحي�ن”، مبين�ا أن “هن�اك 
بعض التحديات تقف عائقا في تلك المهمة 

وأبرزها نقص السيولة المالية”.
وأض�اف محم�د أننا “بحثن�ا مع رئيس 
مجل�س محافظ�ة نين�وى إمكاني�ة إعادة 
افتت�اح فرع ال�وزارة ف�ي محافظة دهوك 
وآلية إصدار البطاقة الذكية لألسر النازحة 

والمشاكل التي تواجهها”.
وأشار محمد إلى أن “فتح منافذ إلصدار 
البطاقة الذكية في إقليم وكردستان سيكون 
قريباً وس�يتم فتح قراب�ة )15 ( منفذاً في 
كل محافظة وداخ�ل المخيمات في خطوة 

من شأنها التسريع بعملية إصدارها”.
من جانبه, طال�ب رئيس مجلس نينوى 
ف�رع  افتت�اح  ب�”إع�ادة  الكيك�ي  حمي�د 
المحافظ�ة ف�ي ده�وك بص�ورة مؤقتة”، 
مؤكدا على “ضرورة استمرار التنسيق مع 

وزارة الهجرة لحين تحرير المحافظة”.

الرتبية تتخذ اإلجراءات لضامن إجراء االمتحانات يف صالح الدين

اهلجرة تقرتب من افتتاح 15 منفذًا إلصدار البطاقة الذكية للنازحني

املوافقة عىل مد خط لسكك احلديد بني البرصة وإيران
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االنتصارات العراقية تلقي بظاللها عىل االزمة السورية، 
وكذل�ك أح�داث اليم�ن. ولنتائ�ج مفاوض�ات النووي 
االيران�ي انعكاس�ات مب�ارشة عىل املش�هد الس�وري، 
الرتكي�ة  االيراني�ة-  العالق�ات  املفاج�ئ يف  وللتط�ور 
انعكاس�اته أيضا. حتى لتبدو األزمة الس�ورية وكأنها 
مركز أزم�ات املنطق�ة. التمهل االمريك�ي االوروبي يف 
حلحل�ة االزم�ة، أو حس�مها، ال يب�دو مطروحا ضمن 
الزم�ن املنظور، وتدريب املعارضة الس�ورية يس�تلزم 
وقتا طويال، هذا ما تلوكه املاكنة الدبلوماس�ية املعنية 
بالوج�ه اآلخر لألزمة، وكأنها ول�دت البارحة من رحم 
الف�وىض الخالق�ة. ه�ل كان�ت كوندليزا راي�س تعني 
دمش�ق حني قالت ان مخاض الرشق االوس�ط الجديد 

يجري يف بريوت؟.
مؤتم�ر جني�ف يبدو مسلس�ال طويل الحلق�ات، فبعد 
جني�ف1 وجني�ف2، ثم�ة تحض�ريات لجني�ف3، لكن 
التغي�ري يش�مل، حت�ى اآلن، التسلس�ل فق�ط دون ان 
يم�س جوه�ر أه�داف وآليات املؤتم�ر. من هن�ا تأتي 
اس�تحقاقات الحلفاء عىل الجانب اآلخر من نهر الدم. 
إي�ران التي كس�بت الجول�ة االه�م يف مفاوضاتها مع 
الغرب حول برنامجها النووي اليمكن أن تضع الحليف 
الس�وري خارج مش�هدها االقليمي، ه�ذا بالضبط ما 
كان يعني�ه وزير خارجيتها محمد ج�واد ظريف حني 
وج�ه أصابع االتهام ألنق�رة بتأجيج أزم�ات املنطقة. 
واالتفاقات االقتصادية الكب�رية التي أبرمت بني تركيا 
وايران عىل هامش زيارة رجب طيب أردوغان لطهران، 
اليمكن ان تكون صفقات تجارية مجردة، فإيران تعي 
حج�م التدخل الرتكي يف االمت�داد الجغرايف لتحالفاتها، 
وخصوصا يف سوريا، لذا فان االزمة السورية والقضية 
العراقي�ة كانت�ا ع�ىل رأس محادثات الرئي�س االيراني 

روحاني مع أردوغان.
هنا، قد ال يبدو التنس�يق االيراني الرويس معلنا، لكنها 
ليس�ت مصادف�ة، ع�ىل أية ح�ال، أن تطرح موس�كو 
مب�ادرة منتدى موس�كو2 التي جمعت أط�راف األزمة 
الس�ورية عىل طاولة مفاوضات موس�كو1، باستثناء 
االئت�الف الوطني الس�وري املعارض ال�ذي تغيب لعدم 
تحقي�ق رغبته ب�أن يكون ممثال وحي�دا عن املعارضة 
بحسب املؤتمر الصحفي ملنسق اللقاء فيتايل نعومكني. 
وزي�ر الخارجية ال�رويس الفروف وج�ه املرشفني عىل 
اللقاء برضورة منح االطراف، جميع االطراف، قدرا من 
املرونة يف التمثيل ويف مساحة الحوار. لذا، كانت الدعوة 
موجه�ة اىل تنظيمات وفصائل دون تحديد أس�ماء من 
سيش�ارك م�ن قادتها، كم�ا ان الدع�وة حملت صيغة 
"الوصول إىل مصالحة وطنية وتس�وية األزمة"، ويبدو 
أنه�ا تهدف اىل البحث عن "أس�س العملية السياس�ية 
بما يف ذلك بيان أحكام جنيف"، وليس عن حل سيايس 
وف�ق مبادئ جنيف، كما كان عليه األمر يف موس�كو1، 
م�ا يعني أن االطراف التي اتخذت من مسلس�ل جنيف 
ذريع�ة للمراوغ�ة، ل�م تعد ق�ادرة عىل نقل االس�لوب 
ذاته اىل أروقة موس�كو2، وهكذا ت�م الضغط للرشوع 
بالتحض�ريات الج�ادة ملؤتم�ر جنيف3، ال�ذي يجب ان 
ينعقد تحت ظ�روف مغايرة لتلك التي ش�هدت انعقاد 

نسختيه، جنيف1 وجنيف2.
"موس�كو2 كان لقاء تش�اوريا بحتا، وال يعترب عملية 
تفاوضي�ة، وهو ليس بدي�ال لعملية جنيف، إذ ال يمكن 
التوص�ل إىل حل�ول رسيع�ة ألزم�ة كب�رية مث�ل أزمة 
س�وريا"، هكذا يصف نعومكني اللقاء، لكنه من جهة 
ثانية يقول، ان الطرفني "الحكومة واملعارضة، تمكنا، 
وألول مرة، من تبني وثيقة سياسية". وهو األمر الذي 
يؤك�ده ق�دري جمي�ل، رئيس ح�زب اإلرادة الش�عبية 
الس�وري املع�ارض بقول�ه ان النق�اش كان "عميق�ا 
وجدي�ا وصعبا"، مبين�ا أن "اإلجماع يف ظ�ل تعقيدات 
األزمة وتعقيدات املعارضة وتعقيدات الجهة الرس�مية 
الس�ورية، ه�و حدث غ�ري مس�بوق يف تاري�خ األزمة 
الس�ورية".املتابعون لألزم�ة الس�ورية ي�رون أن أهم 
م�ا حققه لقاء موس�كو هو تحديد الطرف�ني، النظام 
واملعارضة، ملحددات وأسس عملية سياسية يراد منها 
الحفاظ ع�ىل الس�يادة الوطنية ووحدة س�وريا أرضا 
وش�عبا والحف�اظ عىل مؤسس�ات الدول�ة وتطويرها 
واالرتقاء بأدائها، ورفض أية تس�وية سياس�ية تقوم 
ع�ىل أس�اس أي�ة محاصص�ة عرقي�ة أو مذهبي�ة أو 
طائفي�ة، وأن الطري�ق الوحيد النجاز الحل الس�يايس 
هو الحوار الوطني الس�وري - السوري دون أي تدخل 

خارجي.
كم�ا ان أبرز البنود التي تم االجماع عليها هي؛ مطالبة 
املجتمع الدويل بممارس�ة الضغ�وط الفورية والجدية 
ع�ىل جمي�ع األط�راف العربي�ة واإلقليمي�ة والدولي�ة 
الت�ي تس�اهم يف س�فك الدم الس�وري بتنفي�ذ قرارات 
مجل�س األم�ن ذات الصل�ة بمكافحة اإلره�اب ووقف 
جمي�ع األعم�ال الداعية ل�ه، ومطالب�ة املجتمع الدويل 
بالرف�ع الف�وري والكامل للحصار وجمي�ع اإلجراءات 
االقتصادي�ة القرسي�ة أحادية الجان�ب املفروضة عىل 
الش�عب السوري ومؤسساته، ومطالبة املجتمع الدويل 
باملس�اعدة ع�ىل إع�ادة الالجئ�ني إىل وطنه�م وتهيئة 

الظروف املناسبة إلعادة املهجرين.
ق�د ال يك�ون لقاء موس�كو ق�د أوجد حلوال س�حرية 
لألزمة الس�ورية، لكنه بالتأكيد منصة رشوع لحل تلك 
االزمة، من خالل تكريس التوازن الدويل يف الوقوف عىل 
ضفتيها، ما يضمن ع�دم العبث من قبل أطراف دولية 
لخلخل�ة ميزان القوى داخل املي�دان، كما انه يؤكد بأن 
ح�ل االزمة الس�ورية مهما طال أمدها، هو س�يايس.. 

وسيايس فقط. 

عطيل �جلفال

سوريا عىل الطاولة 
الروسية

زاد ق�رار وزير املالية اليونان�ي »يانيس فاروفاكيس« 
املفاجئ بلق�اء مديرة صندوق النقد الدويل كريس�تني 
الجارد، يف واش�نطن ي�وم األحد امل�ايض، حالة الرتقب 
بشأن ما إذا كانت اليونان ستفي بسداد دينها املستحق 
للصندوق غًدا.وبالطبع هذا السؤال له تبعات، ال سيما 
أن التقصري يف سداد قروض صندوق النقد الدويل، الذي 
يعترب من بني الجهات الدائنة القليلة املفّضلة يف العالم، 
فائقة الندرة. وعندما حدث�ت، كانت الدولة املدينة إما 
هّشة أو فاشلة يف العالم النامي، وليست من بني الدول 
املتقدم�ة، ناهيك عن كونها عض�واً يف منطقة اليورو، 
وهي واحدة من نخبة املجموعات االقتصادية العاملية.

والحقيقة الدامغة هي أن الدفعة املستحقة املقدرة ب� 
450 ملي�ون يورو )500 مليون دوالر( تعكس بالطبع 
الظ�روف االقتصادي�ة واملالي�ة واألوضاع السياس�ية 
واالجتماعي�ة القاس�ية الت�ي تواجهه�ا اليونان. ومن 
الصع�ب تخيل أن أي�ة نتيجة له�ذا املأزق من ش�أنها 
تحسني وضع الدولة كثرياً.ويف الوقت الذي تناضل فيه 
اليونان من أجل اس�تعادة النمو االقتصادي، مع بلوغ 
مع�دالت البطال�ة 26 يف املئة، فإنه�ا ال تحقق إيرادات 
كافي�ة لتلبية كاف�ة التزاماتها، وحتى ع�ىل الرغم من 
أن املنطق االقتصادي يصب بش�كل كبري يف مصلحتها، 
إال أن ق�درة اليونان عىل حش�د تموي�الت إضافية من 
الخارج تعرضت للشلل بس�بب سوء إدارة املفاوضات 

وتعنت الدائنني.
ويف هذه األثناء، يجعل الس�ياق السيايس واالجتماعي 
الداخ�ي يف اليون�ان م�ن الصعب عىل الحكومة س�داد 
الدفعات لصندوق النقد ال�دويل، خصوصاً أنها تناضل 
من أج�ل س�داد رواتب موظفيه�ا وتموي�ل الخدمات 

االجتماعية األساسية.
وع�ىل الرغ�م م�ن ذل�ك كله، الب�د م�ن س�داد الدفعة 

املستحقة لصندوق النقد الدويل.
والدول التي تعجز عن س�داد التزاماتها لصندوق النقد 
الدويل غالباً ما تواجه التوقف عىل نحو واس�ع النطاق 
يف عالقاته�ا املالي�ة ع�رب الح�دود. ويف حال�ة اليونان، 
س�يعرقل مث�ل ه�ذا العج�ز تدفق األم�وال م�ن البنك 
املرك�زي األوروبي، الذي يمّثل يف الوق�ت الراهن طوق 
النجاة للبنوك اليونانية، ومن ش�أنه أن يعّجل س�حب 
الودائع من البنوك، وزيادة احتمالية تحول تباطؤ نمو 

البنوك إىل زعزعة استقرار النظام املرصيف بأرسه.
وإذا م�ا أدرك�ت ذلك، فع�ىل األرجح س�تجد الحكومة 
اليوناني�ة طريقة لس�داد الدفعة املس�تحقة لصندوق 

النق�د الدويل غداً )أو بعد ذلك بوقت قصري يف إطار فرتة 
الس�ماح املس�موح بها(، وعقب االجتماع يف واشنطن 
يوم األحد، أك�دت الجارد أنها حصلت عىل »تأكيد« من 
»فاروفاكيس« بأن الس�داد س�يكون »وشيكاً«. وفعل 
ذلك سيكون الخيار األقل سوء لليونان يف وضع يخرس 
فيه الجميع.بيد أن س�داد الدفعة املستحقة للصندوق 
لن يجعل بالرضورة من الس�هل عىل اليونان ودائنيها 
العم�ل بصورة أفضل، ويف إط�ار من التعاون، من أجل 
اس�تعادة النمو والحيوية املالي�ة يف الدولة مع منطقة 
اليورو. ومن املؤس�ف أنه من املرجح تفاقم التوترات، 
وحت�ى زيادة احتمال حدوث »حادث يوناني«، ينطوي 
ع�ىل تعطل س�يايس وم�ايل واقتصادي يدف�ع اليونان 
خ�ارج منطق�ة الي�ورو، عىل خ�الف ما تتمن�ى كافة 
الق�وى الرئيس�ية.وحتى ع�ىل الرغ�م م�ن أن اليونان 
واجهت واحداً من أكرب التعديالت املالية يف تاريخها، إال 
أن استمرار نزيف األموال بسبب هجرة رؤوس األموال 
يعني أنها تكاد ال تس�تطيع تحّمل تحويل 500 مليون 
دوالر إىل أح�د دائنيها الرس�ميني. ولو ل�م ُيقابل املبلغ 

املسدد بش�كل رسيع بتمويالت جديدة من دائني أثينا 
� والت�ي توقفت منذ أغس�طس امل�ايض � فإن نضوب 
األموال املحتمل بش�كل كبري يمك�ن أن يرّسع عمليات 

السحب من البنوك املحلية.
وس�تناضل الحكوم�ة أيضاً للحفاظ ع�ىل مصداقيتها 
لدى هؤالء الذين كانوا من أش�د داعميها السياس�يني، 
من الناس الذين صدقوا الترصيحات االنتخابية بتقديم 
مصالح اليونان عىل مصالح دائنيها الخارجيني. وبناء 
علي�ه، لو س�ددت الحكومة الدفعة املس�تحقة، فربما 
تج�د أنه م�ن الصع�ب عليه�ا الحصول ع�ىل موافقة 
ترشيعي�ة ع�ىل اإلصالح�ات الهيكلية الت�ي تحتاجها 
الدولة. ويف الوقت نفسه، سيكون من املتوقع الحصول 
عىل تنازالت أكرب من الدائنني، بما يف ذلك تخفيف كبري 

يف إجراءات التقشف واإلعفاء من ديون كثرية.
وس�تكون حالة انعدام اليقني بش�أن دفعة األس�بوع 
الجاري املس�تحقة لصندوق النقد ال�دويل هي الحلقة 
األخ�رية يف مسلس�ل اليونان ودائنيها املأس�وي، بينما 
يحاولون الخروج من املوقف الذي تمت إدارته بصورة 
مخيف�ة لفرتة طويلة ج�داً. وما لم يتع�اون الطرفان 
بدرج�ة أكثر فعالية نحو مزيد من النتائج الحاس�مة، 
فسيكون األمر مسألة وقت قبل أن تتحول إحدى هذه 
الحلق�ات إىل حاف�ز نهائ�ي ل� »ح�ادث يوناني« يتوق 

الجميع إىل تفاديه.

حممد �لعريان

اليونان وأسوء اخليارات!

يف الوق�ت الذي تس�تعد في�ه هي�الري كلينتون إلعالن 
ترشحها للرئاس�ة، علينا أن نتقبل حقيقة مهمة عن 
املرشحني ملنصب الرئاس�ة. فألسباب عملية خالصة، 
ال يوجد ببساطة ما يسمى مرشح قوي يف االنتخابات 
العام�ة. فهن�اك مرش�حون أقوي�اء يف الرتش�يحات 
الحزبي�ة للرئاس�ة وكلينت�ون ه�ي تقريب�اً األق�وى. 
وم�ن املمكن أن يكون هناك أيضاً مرش�حون ضعفاء 
لالنتخاب�ات العام�ة. وأولئك الذين يعتربون ناش�زين 
أيديولوجياً يمكنه�م أن يكبدوا أحزابهم نقاطاً مئوية 
قليلة كان من املحتمل أن يكس�بها مرش�ح جمهوري 
أو ديمقراط�ي م�ن التيار العام للح�زب. ومن املمكن 
أيضاً أن يتخيل املرء مرشحاً غري كفؤ إىل درجة يخرس 
فيها أصواتاً كان من املمكن أن يكسبها مرشح التيار 

العام.
ولك�ن حت�ى يف ظ�ل وج�ود مرش�حني رائع�ني بلغت 
جاذبيته�م ح�داً جعل الناخب�ني املرتددي�ن يتخطون 

الظروف األساسية لالنتخابات مثل االقتصاد والحرب 
والس�الم وشعبية الرئيس، فما املدة التي احتفظ فيها 
الحزب املوجود يف الس�لطة بالبي�ت األبيض؟ ويف فرتة 
البح�ث املس�حي الكامل�ة، نج�د أن املرش�ح الرئايس 
الوحي�د ال�ذي يمكن�ه أن يدعي هذا بش�كل مربر هو 
الرئيس الجمه�وري دوايت أيزنهاور، وربما اس�تفاد 
فحس�ب من وجود الديمقراطيني يف الس�لطة لفرتات 

متعاقبة طويلة قبل مجيئه للسلطة.
وكل ما تفعله الحمالت هو رسم صورة إنسانية رائعة 
للمرشح. فهناك من يميلون إىل التصويت ملرشح بعينه، 

سواء كانوا من املنتمني لألحزاب الذين يصوتون دوماً 
لحزبهم، أو م�ن الناخبني املرتددين الذين يتأثر ميلهم 
االنتخاب�ي بحس�ب ح�ال االقتصاد واألم�ور الحيوية 
األخ�رى. ومن ال يفعلون ذل�ك ال يؤمنون عىل األرجح 

بمبالغات الحملة مهما كانت متقنة.
ولنأخ�ذ أوباما مثاالً. ففي ع�ام 2008، بدا من املؤكد 
أن�ه قوة سياس�ية ال تظه�ر إال مرة واح�دة يف الجيل، 
وهو مرش�ح يس�تطيع فعلياً أن يجتذب ناخبني جدداً 
إىل صنادي�ق االقرتاع ويزل�زل الحالة الس�ائدة. ولكن 
نتائج�ه النهائية بدت إىل حد كب�ري كما لو أنها بمثابة 

اف�رتاض لتح�ول الخريط�ة االنتخابي�ة لع�ام 2004 
إىل الديمقراطي�ني ليقدموا تفس�رياً عن ح�رب العراق 

والكساد العميق.
ومن املؤك�د أن هناك دوماً إمكاني�ة حدوث يشء غري 
مسبوق وليس لدينا إال عدد محدود جداً من االنتخابات 
الرئاسية الختبار التأثريات. وليس من املستحيل، عىل 
سبيل املثال، أن يكون هناك تأثري لفرصة انتخاب أول 
امرأة يف منصب الرئيس. ولكن هذا ليس محتمالً أيضاً. 
والحقيق�ة القاس�ية أنه يف عرص الحزبية السياس�ية 
بش�كل خاص، قد ال يمثل املرش�حون أنفسهم عامالً 
مؤث�راً إىل ح�د بعي�د يف االنتخابات الرئاس�ية العامة. 
وربما يضيع الديمقراطيون الكثري من الوقت والطاقة 
يف قلقهم بشأن ما سيفعلونه إذا حدث يشء لكلينتون، 
ولكن الحقيقة هي أنهم س�يبلون بالطريقة نفس�ها 
تقريباً إذا اُس�تبدلت بأي بديل. والغريب أن هذا يصح 

أيضاً عىل الجمهوريني.

جوناثان برين�شتاين

شخصية املرشح واالنتخابات

منذ انهيار االتحاد السوفياتي يف أواسط تسعينيات 
الق�رن املايض، وتفكك الكتلة االش�رتاكية، انتهى 
العرص الثنائ�ي القطبية وهيمن الغ�رب بزعامة 
الوالي�ات املتحدة األمريكية عىل ش�ؤون الكوكب، 
وبدأ عهد أحادي القطبية الذي استمر عىل ما يزيد 
ع�ن العقد ونيف من الزمن، والذي اتس�م بالكثري 

من االضطرابات والحروب املحلية واإلقليمية. 
كان حلف شمال األطليس، وال يزال، هو الذي يدير 
دفة السياس�ة الخارجية للكوك�ب ولكن ظهرت 
إىل الس�احة الدولي�ة دول وأقط�اب صغرية باتت 
تنسق فيما بينها لتشكل قطباً منافساً اقتصادياً 
وعس�كرياً وسياس�ياً يف جميع املحافل الدولية ال 
سيما مجلس األمن الدويل ومنظمة األمم املتحدة. 
بدأت روسيا فالديمري بوتني مناوراتها يف السنوات 
األخرية بالتنس�يق م�ع الصني والربازي�ل  والهند 
وجن�وب أفريقيا لخل�ق هذا الثقل الجيوس�يايس 
والجيوس�رتاتيجي الدويل املنافس للحلف األطليس 
والذي عرف باس�م مجموع�ة "الربيكس" وبالرد 

عىل ذلك قام الحلف األطليس بمناورات عس�كرية 
وإنشاء قواعد عسكرية أمريكية ونصب منظومة 
صواري�خ عاب�رة للق�ارات بالق�رب م�ن الحدود 
الروس�ية  لتطويق روسيا التي ردت بقوة بعملية 
ض�م القرم ومواجهة توس�عة االتح�اد األوروبي 
الذي ب�ات عدد أعضائ�ه خمس�ة وعرشين دولة 
م�ن بينها دول أوروبا الرشقي�ة التي كانت ضمن 
املعس�كر االش�رتاكي يف حل�ف وارش�و س�ابقاً 
كالتش�يك وهنغاري�ا وبلغاري�ا وبولونيا وغريها. 
واليوم تب�دأ معركة ب�اردة يف الوقت الحارض هي 
معرك�ة إم�دادات خط�وط الغ�از وال�رصاع عىل 
النفوذ يف البحر األسود وبحر قزوين بني القطبني 

األطليس ومجموعة "الربيكس".  
ال�رصاع عىل  البحر األس�ود قدي�م يف التاريخ منذ 
عه�د اإلغري�ق ومن ث�م العثمانيني الذي�ن احتلوا 
القسطنطينية س�نة 1453، وهو رقعة جغرافية 
ش�به مغلقة تبل�غ مس�احتها 420000 كيلومرت 
مرب�ع، وهو نقط�ة تالقي أوروبا وآس�يا وجنوب 

روس�يا ويرتبط بالبحر املتوسط أو البحر البيض 
كم�ا كان يس�ميه األت�راك م�ن خ�الل مضي�ق 
البوس�فور ومضي�ق الداردنيل. ويتاقس�م البحر 
السود اليوم ستة دول متشاطئة حوله هي تركيا 
وبلغاريا ورومانيا وأوكرانيا وروسيا وجيورجيا. 
وهو م�رسح لع�دد كبري م�ن الحروب الروس�ية 
العثمانية يف القرن التاس�ع ع�رش كحرب القرم ، 
ومن ثم غدا البحر السود بمثابة بحرية هادئة بعد 

الحرب العاملية الثانية. 
وخالل الح�رب الب�اردة التي دامت أربع�ني عاماً 
بدا البحر األس�ود كحي�ز مكاني فاص�ل، أو نوع 
من الج�دار املائي ب�ني ضفتني فمن جه�ة تركيا 
ومعه�ا الحلف األطليس التي هي عضو فيه، ومن 

الجهة األخرى حلف وارش�و فالشواطئ الرشقية 
والش�اطئ الش�مايل كانت تحت س�يطرة االتحاد 
الس�وفيتي الس�ابق باعتباره فضاء س�رتاتيجيا 
يج�ب أن يخضع للحي�اد لكن انهيار أو س�قوط 
االتح�اد الس�وفيتي أع�اد توزي�ع األوراق وأنهى 
حالة الحي�اد وعاد الهياج واالضطراب لهذا البحر 
الهادئ وتأججت املنافس�ات واملناورات للسيطرة 

عليه.
ضم�ت املن�اورات العس�كرية للنات�و أو الحل�ف 
األطل�يس  يف الع�ارش م�ن آذار امل�ايض ، دوالً مثل 
بلغاريا وروماني�ا وتركيا وأربعة دول أخرى منها 
الواليات املتحدة األمريكية بالقرب من شبه جزيرة 
القرم، وهذه األخرية كانت تابعة ألوكرانيا لكنها 

عادت أخرياً ألحضان األم الطبيعية للقرم أال وهي 
روس�يا، عىل الرغم من اعرتاض وتهديد املجموعة 
الدولي�ة الخاضع�ة لتوجيه�ات الغ�رب. يوجد يف 
البحر األس�ود أس�طول بحري وقاعدة عس�كرية 
روس�ية مهمة يف ميناء سيباس�توبول، وكرد عىل 
املن�اورات ن�رش الجي�ش ال�رويس 8000 قاذف�ة 

صواريخ يف القرم وعىل طول الحدود األوكرانية.
باملقابل، ولطمأنة دول املنطقة، وضعت واشنطن 
برنامجاً عسكرياً يهدف لزرع الطمأنينة يف نفوس 
األوروبيني حيث س�وف يفتت�ح مركز لالتصاالت 
تابع لحلف الناتو األطل�يس يف بلغاريا  وتم تعزيز 
الحضور األمريكي يف رومانيا بالتزامن مع انتهاء 
الوج�ود األطليس يف أفغانس�تان يف كان�ون االول 
2014 ، االمر ال�ذي دفع بعض املراقبني واملحللني 
إىل ط�رح تس�اؤل عن رضورة وج�دوى بقاء هذا 

الحلف.
تس�عى الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة إىل الحد من 
الصعود الرويس الجدي�د يف املرسح الدويل وتنامي 

نفوذه يف مناطق مهمة يف العالم كالرشق األوسط 
وبال�ذات يف إيران وس�وريا وإىل حد م�ا يف العراق 
واليم�ن والجزائر وربم�ا الحقاً يف اليون�ان إذا لم 
تجد حالً ألزمتها االقتصادية واملالية وثقل الديون 

التي تخنقها والتي كبلها بها االتحاد األوروبي. 
املج�ال األهم يف هذا الرصاع الخفي هو الس�يطرة 
عىل مص�ادر الطاقة وطرق إمداداته�ا أي النفط 
والغاز، وتأمينها عس�كرياً، فكل الحروب املحلية 
واإلقليمي�ة الت�ي تحدث ب�ني القطب�ني  بالوكالة 
تهدف إىل كسب مناطق نفوذ جديدة بغية تطويق 
الخص�م خاص�ة إذا عرفن�ا أن دوال مث�ل الص�ني 
والهن�د، تعتمد يف اقتصادها ورخائها وقوتها عىل 
الطاقة املستوردة عكس روسيا والواليات املتحدة 

التي تمتلك إمكانات ذاتية من الطاقة والوقود.
لذا علينا أن نعرف أن نتائج هذا الرصاع والتنافس 
ه�ي التي س�تحدد لنا مالمح مس�تقبل العالقات 
الدولية، وتقاس�م النفوذ والثروات، ورسم صورة 

العالم يف املستقبل القريب.

د. جو�د ب�شارة

لعبة األمم بني األمس واليوم

فوؤ�د ح�شون



نجم�ة ليس�ت بالعادية حتى يك�ون ابتعادها 
"المحتمل" خالل عام من اآلن حدثا طبيعيا.. 
بل هي النجمة التي سبق وفازت بألقاب على 
مس�توى الخليج، بل وتألق�ت على نحو جعل 

جمهورها يتوجس هجرها للشاشة قريبا.
هي تؤك�د أنها لن تبقى ف�ي الدراما كما هي 
الي�وم، لكنها، وكرم�ى للجمه�ور، لن تغيب 

نهائيا.. فما الذي ستفعله؟
إنها مروة محمد النجمة السعودية المختلفة، 

وحديث خاص جدا 
  •م�ا األعمال التي تش�اركين فيها للموس�م 

الجديد 2015؟
ص�ورت مش�اهدي ف�ي مسلس�ل "طري�ق 
المعلمات" وهناك مسلس�ل آخ�ر "بيوت من 
ت�راب" كان مقررا أن يتم تصويره في الفترة 
الماضية لكن تم تأجيله لما بعد شهر رمضان 
وس�يكون لموس�م 2016، واق�رأ حاليا نصا 
لمسلس�ل كويتي لم أحدد وجهتي نحوه حتى 

اآلن.
•ماذا عن دورك في المسلسل؟

ف�ي المسلس�ل أكون واح�دة م�ن المعلمات 
المعين�ات بعيدا عن مناطق س�كنهن وتكون 
مش�كلتي مرتبطة بوالدي الذي يرافقني إلى 

م�كان عمل�ي ويقيم 
العادات  بحكم  معي 

على  تفرض  التي 
أال  الم�رأة 

في  تقي�م 
م�كان 

من 

دون محرم، وتقع الطامة كلها 
في رأس أب�ي الذي يموت 
ف�ي ظ�روف معين�ة 
ضحية  هو  ويكون 
ف�ي  تعيين�ي 
المنطقة  تل�ك 

البعيدة.
 •

رأي�ك  وم�ا 
ج�د  ا بتو
من  خم�س 
ت  نجم�ا
لخلي�ج  ا
فع�ة  د
واحدة في 
مسلسل 

واحد؟
ا  ه�ذ

األم�ر جوابه مردود لمخ�رج العمل الذي عبر 
أكث�ر من مرة ع�ن أنه لم يصدف م�ن قبل أن 
ش�اهد توافق�ا وانس�جاما بي�ن ممثالت في 
مسلس�ل خليجي كما ه�و الحال ف�ي طريق 
المعلمات، وبالنسبة لي كل النجمات سبق لي 
وعملت معه�ن، فهيفاء حس�ين عملت معها 
مرتين وشيماء سبت أعتبرها أختي. ال خوف 
من هذه المس�ألة بل أراها مش�جعة ومفيدة 

للعمل حتى.
م�ن  الي�وم  جمه�ورك  يتخ�وف  •م�روة! 
تصريح�ات لك قلت فيها بأن�ك قريبة من ترك 
التمثي�ل والرجوع إل�ى العم�ل اإلعالمي.. ما 

الصحيح في ذلك؟
ف�ي الحقيق�ة هناك توتر أعيش�ه ف�ي تقدير 
مس�تقبلي مع الدرام�ا، فبعد زواج�ي الكثير 
من األم�ور اختلفت، وبات وقتي ليس ملكي، 
وليس ملكا للتمثي�ل، فالزواج يأخذ من وقت 
اإلنسان كثيرا، وفي الحقيقة فإن زوجي أذن 

لي بأن أش�ارك في طريق المعلمات، وهذا قد 
ال يتحقق في مرات قادمة وبخاصة إذا وصلنا 
إل�ى يوم وب�ات في�ه أوالد، فعندها س�يكون 
الق�رار بخص�وص المش�اركة ف�ي الدرام�ا 

صعبا.
•هل نفه�م من كالمك هذا أنك ق�د ال تكونين 

العام المقبل في الدراما؟
س�أكون واضحة في هذه النقطة..إذا ابتعدت 
عن التمثيل فال يعني هذا أنني سأتركه نهائيا 
بل سأخفض نسبة ظهوري في الدراما، وبدل 
المسلس�الت القوية سأشارك في مسلسالت 
عادي�ة، وب�دل األدوار األول�ى سأش�ارك في 
أدوار ثاني�ة وثالث�ة الت�ي ال تس�تغرق وقت�ا 
وجهدا، وكل هذا كرمى لجمهوري الذي أحبه 

كما يحبني.
 •وهل ستكونين حاضرة في العمل اإلعالمي 

وقتها؟
بالتأكيد، فاإلعالم هو منطلقي نحو الشاش�ة 
والجمهور وسأعود للعمل كمذيعة أو مقدمة 
برنامج، والعمل هناك ال يس�تغرق ذلك الوقت 

وال يتطلب ذاك الجهد.
•وهل تراجع�ت عالقتك بالفان�ز على مواقع 

التواصل بعد الزواج؟
ش�يء طبيعي أن تتراج�ع، والظروف تفرض 
نفس�ها، وكان ل�دي حس�ابات عل�ى مختلف 
المواق�ع، لك�ن فيما بع�د لم يب�ق إال صفحة 
عل�ى أنس�تغرام، وعالقت�ي تبقى جي�دة مع 
الفان�ز لكنها محدودة ولم تع�د كما ذي قبل، 
وكذلك م�ع أصدقائ�ي وزمالئ�ي والمنتجين 
والمخرجين، فالحياة بع�د الزواج تحتاج إلى 

ترتيبات جديدة ومختلفة.
 •ما أهم الذكريات التي ستعيش معك فيما لو 

تركت التمثيل؟
س�أتذكر دائما فوزي بلق�ب أفضل ممثلة في 
خليجية في مهرجان الكويت في العام 2011، 
وكذلك فوزي في لبنان وتكريمي بلقب أفضل 

ممثلة كوميدية.
•جمه�ورك الذي تحبين�ه.. ما ال�ذي يزعجك 

فيه؟
ش�خصيا لم أتلق أي إزع�اج، لكن على مواقع 
التواصل هناك ما هو مزعج أحيانا كأن يخرج 
شخص ما عن األدب، أو يطرح ما هو محرج، 
وعادة أشخاص كهؤالء أتعامل معهم بمنطق 

البلوك فورا.
 •يوما ما عنون موقع وعن لسانك بأنك لست 

للبيع.. ما المقصود من وراء ذاك التصريح؟
ذل�ك التصريح ليس لي ول�م أقله إطالقا، لكن 
ربم�ا هناك م�ن بين الصحفيين م�ن يعرفني 
ويعرف نفسيتي وطبيعتي كتب ذلك التصريح 
عن لس�اني، وف�ي الحقيق�ة ال يزعجني ذلك 
إطالق�ا، ألنه يعبر عني، ألنن�ي بالفعل ال أبيع 

نفسي بأي شكل من األشكال.
•م�ا األدوار الت�ي ترفضها مروة ف�ي الدراما 

إذاً؟
أرفض كل دور غير محترم وكل دور س�يزرع 
في نف�وس الناس أنن�ي ش�ريرة، وذات مرة 
عرض علي دور المدمنة ورفضته والسبب أن 
أهلي سيتعرضون لمس�اءالت من الناس عن 
هذا الش�ر الذي ظهرت به، فالجمهور ما زال 
ال يفص�ل بين الدور ف�ي الدراما وبين حقيقة 
الفن�ان، ولذل�ك أغيب ع�ن أي دور س�يعطي 

صورة سلبية عني.
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وصل�ت الممثل�ة مديحة كنيفاتي بين س�ورية ولبنان واإلم�ارات في وقت واحد من خ�الل تواجدها في ثالثة 

مسلسالت في آن واحد، لتكون حصيلتها للموسم الجديد متنوعة من حيث النوعية واألماكن.
وفي تصريحات صحفية أكدت كنيفاتي أنها تش�ارك في ثالث مسلس�الت في وقت واحد يجري تصويرها في 
ثالثة بلدان عربية.وش�رحت ذلك فقالت:" أش�ارك في مسلس�ل تش�ييلو في لبنان مع المخرج سامر برقاوي، 
وفي مسلسل فتنة زمانها في اإلمارات مع المخرج عماد سيف الدين، وفي مسلسل فارس وخمس عوانس في 
س�ورية مع المخرج فادي سليم".وتلعب في تش�ييلو دور فتاة تعارض كل شيء بما في ذلك الزواج، وتتواجد 
إل�ى جان�ب تيم الحس�ن ونادين نجيم، في حي�ن تؤدي في فتنة زمانها دور س�كرتيرة ف�ي منتجع تجري فيه 

تفاصيل القصة وينتهي األمر بالزواج من مدير المنتجع".
واعتب�رت األدوار الثالث�ة مركب�ة ومهمة، معبرة عن س�عادتها للتنويع فيها على كل الصع�د بما في ذلك تنوع 

األمكنة.
يشار إلى أن مديحة كنيفاتي من أبرز وجوه الوسط الفني السوري، وتبرز في أدوار بطولة في مختلف األنواع 

ومنها الدراما الشامية التي تقرأ حاليا نصا لمسلسل جديد لم تقرر بشأنه حتى اآلن.

بالرغم من أن مسلسل "ألوان الطيف" استطاع أن يحقق نسبة مشاهدة عالية ترّدد أخيراً في كواليس العمل، أن هناك 
مش�اكل نش�بت بين بطلته لقاء الخميسي والمخرج عبد العزيز حش�اد الذي يطالبها دائماً بإعادة مشاهدها أكثر من 

مرة حتى تطاولت عليه بألفاظ خارجة.
ولمعرفة حقيقة األمر أكدت لقاء الخميسي، التي تقّدم مشاهد جريئة في العمل ، في تصريح صحفي، أنها استمتعت 
كثيراً بكواليس العمل بالرغم من االرهاق الشديد الذي تعّرضت له، حيث إّن المسلسل مؤلف من ستين حلقة، وقالت 

إن ما ترّدد عن خالفها مع المخرج محاولة إلزعاجها بالرغم من النجاح الذي حققه العمل.
ولذلك فهى متعجبة بشّدة، خاصة أّن من الطبيعي تصوير بعض المشاهد أكثر من مرة، فاألمر ال يتسّبب بأّي مشكلة، 
وفي النهاية هذا يعود لرؤية المخرج، وال يمكن أن ترفض ذلك، ألّنه عين العمل التي ترى كل التفاصيل، ويحرص على 

كل فنان وعلى ظهوره بشكل جيد.
وع�ن مش�اركة أكثر من فنانة في العمل نفس�ه، مث�ل عبير صبري وأميرة فتح�ي و فريال يوس�ف ، قالت إن العمل 
الجماعي، ال يس�ّبب لها أي مش�كلة، بل على العكس فالكواليس كانت لطيف�ة وكان الجميع حريصين على أن يخرج 

المسلسل بشكل جيد وهو ما يظهر بالفعل من خالل األصداء اإليجابية من الجمهور.

برشى تبدأ تصوير الدخول يف املمنوع
بدأت الفنانة "بشرى" األحد، بتصوير أول مشاهدها في مسلسل "الدخول في الممنوع"، المقرر 
عرضه خالل شهر رمضان المقبل، ويقوم ببطولته أحمد فلوكس، إيمان العاصي، سوسن بدر، 

وعزت أبو عوف، ومن تأليف محمد الباسوسي، وإخراج محمد النجار.
وتدور أحداث المسلس�ل حول استغالل المواقف السياس�ية لمصالح شخصية، واالعتماد على 

السلطة والنفوذ في تسيير كافة األعمال.
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 القاه�رة: إحتفل�ت الفنان�ة اللبناني�ة ميري�ام 
ف�ارس بأعي�اد الربيع مع جمهوره�ا المصري 
مس�اء أم�س بحف�ل ٍكبي�ر أقي�م داخ�ل إحدى 
الق�رى الس�ياحية بمدين�ة رأس س�در وه�و 
الحفل الوحيد الذي س�محت الجهات األمنية 
بتنظيم�ه في المنطقة بعد إلغاء عدة حفالت 

لدواعي أمنية.
وقدم�ت اإلعالمية هن�د رضا الحف�ل الذي 
بدأ بفقرة "دي ج�ي" قدمها وليد الحريري 
باإلضاف�ة إل�ي فق�رة الع�اب ناري�ة قدمها 

أحمد عصام قبل أن تصعد "فارس" على المسرح 
وتفاج�ئ جمهوره�ا بمالبس صيفية مكش�وفة 
غي�ر مهتم�ة بب�رودة الطق�س ودرج�ة الحرارة 
المنخفضة. فخطفت األنظار بمالبس�ها وأغانيها 
حي�ث اس�تمرت في وصل�ة غنائية ألكث�ر من 90 
دقيقة قدم�ت خاللها ع�دداً من أغانيه�ا القديمة 
والحديث�ة باإلضافة إلى أغاني للعندليب األس�مر 
عبد الحليم حافظ وسط تفاعٍل وتصفيق حاد من 
الجمه�ور الذي مأل المنطقة المحيطة بالمس�رح 

على آخرها.

مرييام فارس حتتفل مع مجهورها 
املرصي بأعياد الربيع

مروة حممد: إذا اعتزلت الفن سأعود إىل اإلعالم

�

حبر على ورق

سعدون شفيق سعيد

 ال يحف�ى على الكثير  ان ش�ارع ابي نواس كان 
انيس�ا لطفولتنا  ورفيق�ا لصبانا .. وخاصة انه 
ذلك الش�ارع الذي يمتد على ضفاف النهر الخالد 
)دجل�ة  الخي�ر( ابتداء م�ن جس�ر الجمهورية  
وحتى  قريبا من الجس�ر المعل�ق .. حيث كانت 
العوائ�ل تتواج�د في�ه اي�ام االعياد واالماس�ي 

الجميلة .

وفج�أة اختف�ت مباه�ج ذلك الش�ارع .. وغدت 
حدائقه جرداء قاحلة بعد ان كانت غناء مضاءة 
باالزه�ار واالض�واء .. لكون ذلك الش�ارع بات 
خط�را لكون�ه يقابل المبان�ي التي بات�ت تعود 

للنظام السابق !!.
والجديد الذي وددت ان اذكره  ان ذلك الشارع هو 
اليوم بام�س الحاجة ليد حاني�ة تعيد له وجهه 

المش�رق وتضفي علي�ه الطمانين�ة واالمان .. 
ليصبح عالمة اشراق جديدة في بالدنا .. وليعود 
الى اش�راقته الس�ابقة .. والى عصره  الزاهر .. 

بعد اعادة الروح له والذي وددت ذكره :
انن�ا اليوم بحاجة الى مثل تل�ك االماكن التراثية 
الجميل�ة لتكون الم�أوى للعوائ�ل العراقية من 

جديد ..

وخاصة ان  ش�ارع ابي نواس ه�و احد المعالم 
المهم�ة في العاصمة بغداد.. وان ال يبقى نصب 
)ش�هرزاد وش�هريار( مهج�ورا تعل�وه االتربة 

واالهمال !!.
نع�م .. نحن بحاجة الى اضف�اء البهجة لوجوه 
العراقيي�ن .. بعد ان تعمل الجه�ات المعنية الى 
اعادة ذلك الش�ارع الى س�ابق عه�ده وصورته 

المشرقة واالرتقاء به .
والذي وددت قوله ايضا :

ان المتنزه�ات تعن�ي  الش�يء الكثير بالنس�بة 
للعوائ�ل وخاصة بعد ان ت�م رفع  حضر التجول 
.. وان تع�ود الليال�ي  لذل�ك الش�ارع االثير عند 
العراقيي�ن .. من اجل االحتف�اظ باجمل واعطر 

الذكريات .

شارع ايب نواس رئة بغداد 



حمل�ت الممثل�ة الس�ورية جيه�ان عب�د العظيم 
نجاحها ف�ي الدراما الس�ورية المعاصرة والبيئة 
الش�امية وانطلقت إلى مصر في مسلس�ل جديد 
أث�ار الج�دل حول اس�مه والفكرة الت�ي يطرحها 
ويحمل عن�وان "زواج باإلك�راه". وبانتظار عبد 
العظي�م مجموع�ة قرارات يج�ب أن تّتخذها، في 
وقت تس�ّجل فيه عتباً على المحط�ات الفضائية 
التي استبعدتها في عدد من األعمال والبرامج في 

حواٍر مفتوح.
•أخبرينا عن دورك في "زواج باإلكراه"؟

العم�ل مص�ري بامتي�از يجمع ع�دداً كبي�راً من 
النج�وم، دوري ف�ي "زواج باإلك�راه" هو "لنا"، 
فت�اة لبنانية تحضر مع خالته�ا إلى مصر للبحث 
عن أوالد خالتها، س�رعان ما تتعّرف إليهم وتقع 
ف�ي حب أحده�م، وتحاول لف�ت انتباهه بش�ّتى 
الط�رق إلى حي�ن يس�تغلّها لعّدة ش�ؤون وأمور 
عائلي�ة، إاّل أّن مفاجأة تق�ع تغّير مجرى األحداث 

وحسابات الشخصيات.
•وماذا سيحدث بعد ذلك؟

ل�ن أح�رق تفاصي�ل الدور أكث�ر.. وس�أقول لكم 
إّن "لن�ا" خّريج�ة عل�وم اقتصاد م�ن إحدى أهم 
جامعات بيروت وتترك حياتها للبحث عن عائلتها 

في مصر.
•ولَم دور فتاة لبنانية؟

أؤّدي دور فت�اة لبناني�ة، ربما ألّنن�ا نتكلم تقريباً 
لهجة واحدة بين لبنان وسوريا.

•كيف تقّيمين تجربتك في الدراما المصرية؟
ال أس�تطيع تقييم تجاربي ألّن مسيرتي في مصر 

ما زالت في بدايتها.
•غائبة أم ُمغّيبة عن الدراما اللبنانية؟

تقصد الدراما المش�تركة على وجه العموم، ليس 
فق�ط اللبناني�ة.. في الحقيق�ة أنا ال أعلم اس�أل 

المنتجين عن غيابي!
•هل أنِت انتقائية في أدوارِك؟

أح�اول اقتناص الفرصة المناس�بة، والترّيث هو 
من صفات�ي. ال أخفي علي�ك أّنني أحل�م بالكثير، 
وهذا "الكثي�ر" يكون دائماً ولي�س زائالً.. أدرس 

خطواتي جّيداً قبل القيام بأي مشروع.
•بين ش�كلك م�ش غريب و ديو المش�اهير نجوم 
ع�رب كث�ر؛ لم�اذا ل�م يك�ن ل�ِك وجود ف�ي هذه 

البرامج؟

"عم تسألني أسئلة وكأني صاحبة القرار".. هذه 
المواضي�ع متعلّق�ة بالقن�وات التلفزيوني�ة التي 

تقترح األس�ماء، وأنا من�ذ زمن طويل 
خارج حس�ابات قن�اة MBC رغم 

أّنها من أكثر القن�وات المفّضلة 
ل�دّي، ولك�ن لألس�ف الموضوع 

ليس بين يدي.

•اإلع�الم بعي�د ج�داً ع�ن حيات�ك الخاص�ة؛ م�ا 
السبب؟

"لم�ا يك�ون في حي�اة خاصة حتك�ون موجودة 
واخب�اري موج�ودة"، ولك�ن أن�ا غي�ر مرتبطة 

حالياً.
•دخل�ِت مص�ر م�ن الب�اب العريض، كي�ف ترين 

منافسة السوريات في مصر؟
مص�ر ب�اب كبي�ر مفتوح عل�ى مصراعي�ه دائماً 
للفناني�ن العرب، وهي بمثاب�ة أم كبيرة للجميع. 
الدرام�ا  إط�ار  أكث�ر ضم�ن  أنخ�رط  أن  أتمّن�ى 

المصرية.
•ما هو جديدك على صعيد الدراما السورية؟

لم أش�ارك هذا العام سوى بدور واحد في الدراما 
الس�ورية، وه�و في مسلس�ل "مذنب�ون أبرياء" 

للمخرج أحمد سويداني.
•هل تميلين أكثر إلى الكوميديا أم التراجيديا؟

أح�ب جمي�ع أن�واع الدرام�ا س�واء كوميدي�ا أو 
تراجيديا، وعلى وجه العموم األعمال االجتماعية 
تس�تهويني أكثر من غيرها، فهي قريبة مّنا ومن 

حياتنا اليومية.
•م�ع ان�دالع األحداث ف�ي الوط�ن العرب�ي، هل 
تعتبرين أّنها أفادت الممثلين من ناحية االنفتاح؟

أنا مع األعمال المش�تركة، فكرته�ا ناجحة جداً، 
وهذا هو األمر الوحيد المفيد في هذه االزمة.

 ما الذي سيجمع بني فارس كرم ومايا دياب؟
 رغم وعده باصدار أغنيته الجديدة "فوقاني تحتاني" ينشغل الفنان اللبناني فارس كرم هذه االيام 

بالتحضيرات الخاصة لبرنامج المواهب الجديد "جيل جديد"، الذي يتحضر القائمون عليه لبدء تصوير 
اإلع�الن األول له قريباً.وقد بدأ فريق اإلعداد بدعوة المواهب التي تتمتع بأصوات جيدة للتقّدم إلى 
البرنامج، وهو يضم إلى جانب فارس كرم في لجنة التحكيم كاّلً من أس�ماء المنور وفايز الس�عيد 

وألين لحود، ويخوض تجربة التحكيم بعد راغب عالمة وإليسا.
فور إنهاء فارس كرم التحضيرات، سُيطلق أغنيته الجديدة وربما سيكون مستعداً  لتصويرها على طريقة 
الفيديوكليب بعدما اتفق مع المخرج جو بو عيد على ذلك، و يس�رقه بذلك من نانس�ي عجرم وكليباتها، 

وهي بالطبع ستكون من إنتاجه الخاص بعدما أصبح تعاقده مع شركة روتانا شبه منته.
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بالرغم من أن مسلسل "ألوان الطيف" استطاع أن يحقق نسبة مشاهدة عالية ترّدد أخيراً في كواليس العمل، أن هناك 
مش�اكل نش�بت بين بطلته لقاء الخميسي والمخرج عبد العزيز حش�اد الذي يطالبها دائماً بإعادة مشاهدها أكثر من 

مرة حتى تطاولت عليه بألفاظ خارجة.
ولمعرفة حقيقة األمر أكدت لقاء الخميسي، التي تقّدم مشاهد جريئة في العمل ، في تصريح صحفي، أنها استمتعت 
كثيراً بكواليس العمل بالرغم من االرهاق الشديد الذي تعّرضت له، حيث إّن المسلسل مؤلف من ستين حلقة، وقالت 

إن ما ترّدد عن خالفها مع المخرج محاولة إلزعاجها بالرغم من النجاح الذي حققه العمل.
ولذلك فهى متعجبة بشّدة، خاصة أّن من الطبيعي تصوير بعض المشاهد أكثر من مرة، فاألمر ال يتسّبب بأّي مشكلة، 
وفي النهاية هذا يعود لرؤية المخرج، وال يمكن أن ترفض ذلك، ألّنه عين العمل التي ترى كل التفاصيل، ويحرص على 

كل فنان وعلى ظهوره بشكل جيد.
وع�ن مش�اركة أكثر من فنانة في العمل نفس�ه، مث�ل عبير صبري وأميرة فتح�ي و فريال يوس�ف ، قالت إن العمل 
الجماعي، ال يس�ّبب لها أي مش�كلة، بل على العكس فالكواليس كانت لطيف�ة وكان الجميع حريصين على أن يخرج 

المسلسل بشكل جيد وهو ما يظهر بالفعل من خالل األصداء اإليجابية من الجمهور.

بي�روت: إنضمت الممثلة واإلعالمية ش�يرين الطحان ألس�رة 
مسلس�ل "مريم" الذي تقوم ببطولت�ه الفنانة هيفا وهبي مع 
الفنانين خالد النبوي، حس�ن حس�ني، أحمد صالح الس�عدني، 
ريه�ام عبد الغف�ور، أمل رزق، وتامر ضيائ�ي. وهو من تأليف 

أيمن سالمة، وإخراج محمد علي، وإنتاج عاطف كامل.
وصّرحت "الطحان" بأنها ُتقدِّم في المسلس�ل شخصية سيدة 
تدعى "أميرة" وقالت أنها س�تكون مختلفة عما قدمته سابقاً، 
مش�يرًة ألن الش�خصية جذبتها ألدائها عوضاً عن األدوار التي 
ُعِرَض�ت عليه�ا لموس�م رمض�ان 2015. علم�اً أن آخ�ر أدوار 
"الطحان" كان في مسلس�ل "الس�بع وصايا" الذي قدمت فيه 
ش�خصية "ماجدة" الس�يدة الصعيدية التي أث�رت بدورها في 

مجرى األحداث.

قالت الكاتبة شهيرة سالم ، إن مسلسل "أريد رجال" المقرر عرض الجزء األول منه في شهر 
مايو المقبل ، يبرز الفرق بين قيمة المرأة والرجل في المجتمع العربي ، مشيرة إلي أن العمل 
يتضمن أحداثا قريبة من الواقع تبرز الصراع الدائم بين الحب والكرامة.وأضافت شهيرة سالم 
في حديث صحفي  إن مسلس�ل "أريد رجال" يعد بمثابة عودة للرومانس�ية والكالس�يكيات 
التي يتم تقديمها بش�كل قليل للغاية في ظل انتش�ار األعمال الدرامية التي تركز على العنف 
والبلطجة والعش�وائيات أكثر من الجانب الرومانسي.وأش�ادت ش�هيرة بالجهد الكبير الذي 
يبذله المخرج محمد مصطفى من أجل إنجاح المسلس�ل ، مش�يرة إلي أن أدائه يعكس قدراته 
المتمي�زة وخبرت�ه الكبيرة ، وتمكنه من أدواته وفهمه للدرام�ا إلي جانب تمكنه من التعامل 
مع الممثلين وإدارة " لوكيش�ن" التصوير بش�كل رائع ، واهتمامه بكافة التفاصيل الخاصة 
بالمسلسل.وكان المطرب وائل جسار قد انتهى مؤخرا من تسجيل تتر المسلسل "أريد رجال" 
المقرر عرض الجزء األول منه في ش�هر مايو المقبل ، فيما يعرض الجزء الثاني خالل ش�هر 

رمضان المقبل ، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع عادل حقي. 

هبة طوجي إىل هنائيات The Voice بنسخته الفرنسية
 

 "The voice" تأهل�ت الفنان�ة اللبناني�ة هب�ة طوجي إلى مرحل�ة جديدة  ف�ي برنامج المواه�ب
النس�خة الفرنس�ية، وذلك بعد أن أدت أغنية "Amoureuse" التي اختاره�ا لها الجمهور بطريقة 
نالت إعجابه، فمنحها أصواته التي أهلتها للجولة المقبلة.كما أثبتت الفنانة اللبنانية هبة طوجي 
مقدرتها الصوتية مجدداً على مس�رح برنامج المواهب The Voice بنس�خته الفرنس�ية وتأهلت 
 "Amoureuse" إلى المرحلة التالية بعد أن أقنعت الجمهور بأدائها األغنية التي اختارها لها وهي
للفنانة الفرنس�ية "Veronique Sanson" فنال�ت ثناء لجنة الحكم وأصوات الجمهور لتتأهل بين 
المش�تركين ال�8 من أصل 12 بعد أن نالت اعلى نس�بة أصوات بين المش�تركين الثالثة من فريق 

المغني العالمي ميكا.

جيهان عبد العظيم: استفدنا من األزمة ومرص احتضنتني

 بي�روت: توف�ي الممثل اللبناني عصام بريدي في حادث س�ير مروع وقع على اوتوس�تراد 
الدورة، حيث اصطدمت سيارته من نوع "ليكسس"  تحمل الرقم  426263/ ج، بالفاصل 

الوس�طي وانقلبت على جس�ر الدورة في اتجاه نهر الموت. وأفادت تقارير متفرقة أن 
الراحل قذف نتيجة الحادث خارج الس�يارة وإصطدم رأس�ه باإلسفلت صدمة قوية 

مميتة.
اشارة الى ان الفنان بريدي هو من مواليد 1980 من بلدة فيطرون. درس التمثيل 
ف�ي معه�د الفنون الجميل�ة في الجامع�ة اللبناني�ة، وعمل في مجال المس�رح 
والس�ينما والتلفزيون، باالضافة الى ذلك درس الموسيقى )الغناء الشرقي( في 
المعهد العالي للموس�يقى، وتخرج من برنامج س�تديو الفن عام 2001 عن فئة 

االغنية الطربية العربية. وهو شقيق اإلعالمي اللبناني وسام بريدي.
وإمتألت صفحات المشاهير اللبنانين على وسائل التواصل االجتماعي 
برس�ائل الرثاء والتعزية والحسرة لرحيل شاب موهوب مثلة باكراً من 

الحياة.

يف ذكري ميالدها..
إسعاد يونس فنانة شاملة بدرجة »صاحبة السعادة«

 ه�ي دول�ت في »عمارة يعقوبي�ان« وبطلة »بكيزة وزغلول« هي صاحبة البرنامج األش�هر »صاحبة الس�عادة« هى 
الفنانة اس�عاد يونس.ولدت إس�عاد حامد يونس جمال الدين الشهيرة ب�»اسعاد يونس« بالقاهرة يوم 12 إبريل عام 

1950، ورث�ت عن والدها حب القراءة لكونه صحفيا بمؤسس�ة روزاليوس�ف، نمي عنده�ا حب القراءة واالطالع 
ومواجه�ة الجمه�ور، وبعد تخرجها من كلية الس�ياحة والفن�ادق لم تعمل في مجال دراس�تها بل كانت ميولها 

وموهبتها أكبر لتلتحق بالعمل كمذيعة في إذاعة الشرق األوسط.
تألق�ت يون�س وأصبح له�ا معجبيها، وأخذها مج�ال االعالم فى البداية حيث عش�قت ادوات�ه وتعرفت علي 
كثي�ر م�ن كبار الكت�اب والمخرجين لتقوم بتمثيل ع�دة ادوار جعلت منها ممثلة واعدة نظ�راً النتمائها إلي 

األس�لوب الطبيعي العفوي في أدائها ما جعلها تصل بس�هولة إلي القلب، واتجهت للتليفزيون وبرعت في 
عدة أعمال، والتى من أهمها:»الس�قوط في بئر سبع وحكاية ميزو وبكيزة وزغلول«.وبعد هذا التألق بدأ 
نجمها يس�طع في السينما فقد شاركت كبار النجوم أمثال عادل 
إمام، ومن تلك األعمال:»غاوي مش�اكل -االفوكاتو -أمهات في 
المنفي -عمارة يعقوبيان -زهايمر -خائفة من شيئ ما-احنا 
بتوع االتوبيس -المتس�ول«.وكانت ميوله�ا للتأليف واالبداع 
واضحة فقد قامت بتأليف المسلسل األشهر »بكيزة وزغلول«، 
حسن والتى ش�اركتها البطولة الفنانة سهير البابلي وصالح قابيل  و
فيلم مصطفي، وأيضا كتبت السيناريو لنفس القصة والتي تحولت  إلي 

سينمائي بعد ذلك بإسم »ليلة القبض علي بكيزة وزغلول«.
كة وأثرت الحياة الفنية فبعد تألقها الفني اتجهت لالنتاج وذلك بتأسيس  لش�ر ا

العربية النتاج والتوزيع الس�ينمائي، والتي قدمت للس�ينما المصرية والعربية روائع 
األعم�ال والت�ي أصبحت من أهم عالم�ات تطور صناعة الس�ينما منها، »زهايمر- 

س�هر الليالي-عصافير الني�ل -واحد من الناس -بدر-ول�د وبنت-ال تراجع وال 
استس�الم«.ومنذ عام تقريبا، قامت بتقديم برنامجها االجتماعي الش�هير 

»صاحبة الس�عادة« وفيه تقدم نوعيات مختلفة من الش�خصيات الذين 
عاصروا الماضي واعتبروا ش�هداء علي العصر فقد استضافت اشهر 

واقدم »بواب« اش�هر صاحب محل »الكش�ري«، وأشهر »منجد« 
وأشهر »كومبارس«، حيث تناولت معهم اهم التحديات التي تواجههم وايضا 

معرفة منهم الفرق في معاملة الناس لهم هذه االيام وفي الماضي.

وفاة املمثل اللبناين عصام بريدي بحادث سري مروع

�

 ال يحف�ى على الكثير  ان ش�ارع ابي نواس كان 
انيس�ا لطفولتنا  ورفيق�ا لصبانا .. وخاصة انه 
ذلك الش�ارع الذي يمتد على ضفاف النهر الخالد 
)دجل�ة  الخي�ر( ابتداء م�ن جس�ر الجمهورية  
وحتى  قريبا من الجس�ر المعل�ق .. حيث كانت 
العوائ�ل تتواج�د في�ه اي�ام االعياد واالماس�ي 

الجميلة .

وفج�أة اختف�ت مباه�ج ذلك الش�ارع .. وغدت 
حدائقه جرداء قاحلة بعد ان كانت غناء مضاءة 
باالزه�ار واالض�واء .. لكون ذلك الش�ارع بات 
خط�را لكون�ه يقابل المبان�ي التي بات�ت تعود 

للنظام السابق !!.
والجديد الذي وددت ان اذكره  ان ذلك الشارع هو 
اليوم بام�س الحاجة ليد حاني�ة تعيد له وجهه 

المش�رق وتضفي علي�ه الطمانين�ة واالمان .. 
ليصبح عالمة اشراق جديدة في بالدنا .. وليعود 
الى اش�راقته الس�ابقة .. والى عصره  الزاهر .. 

بعد اعادة الروح له والذي وددت ذكره :
انن�ا اليوم بحاجة الى مثل تل�ك االماكن التراثية 
الجميل�ة لتكون الم�أوى للعوائ�ل العراقية من 

جديد ..

وخاصة ان  ش�ارع ابي نواس ه�و احد المعالم 
المهم�ة في العاصمة بغداد.. وان ال يبقى نصب 
)ش�هرزاد وش�هريار( مهج�ورا تعل�وه االتربة 

واالهمال !!.
نع�م .. نحن بحاجة الى اضف�اء البهجة لوجوه 
العراقيي�ن .. بعد ان تعمل الجه�ات المعنية الى 
اعادة ذلك الش�ارع الى س�ابق عه�ده وصورته 

المشرقة واالرتقاء به .
والذي وددت قوله ايضا :

ان المتنزه�ات تعن�ي  الش�يء الكثير بالنس�بة 
للعوائ�ل وخاصة بعد ان ت�م رفع  حضر التجول 
.. وان تع�ود الليال�ي  لذل�ك الش�ارع االثير عند 
العراقيي�ن .. من اجل االحتف�اظ باجمل واعطر 

الذكريات .

شارع ايب نواس رئة بغداد 



ح�ّصونة امل�صباحي
ف�ي عددها الص�ادر مطلع األس�بوع الثالث من ش�هر 
مارس 2015، أجرت األس�بوعية الفرنس�ية “لوبوان” 
ح�وارا مع الكات�ب النيجي�ري وول س�وينكا، صاحب 
جائ�زة نوبل، تحدث فيه ع�ن الوضع الراهن في بالده، 
وفي القارة األفريقية، وفي العالم.يتحّدث وول سوينكا 
في بداية الحوار مع األس�بوعية الفرنس�ية “لوبوان”، 
عن مس�رحيته الموس�ومة ب�”أوبرا فونيسكي”، التي 
يتمح�ور موضوعها ح�ول األنظم�ة الدكتاتورية في 
الق�ارة األفريقية قائ�ال »في الفترة الت�ي كتبت فيها 
مس�رحّيتي المذك�ورة، كان من الطبيع�ي تقريبا أن 
تكون هناك أنظمة دكتاتوري�ة في القارة األفريقية 
مثلم�ا كان الح�ال ف�ي نيجيري�ا، وف�ي أفريقي�ا 

الوسطى، وفي الكونغو«.

خطر بوكو حرام
يتابع س�وينكا قوله »كل هؤالء الرؤساء، وكل 
هؤالء الجنراالت، كانوا يش�عرون بأنه يصعب 
إزاحتهم واالنتصار عليهم. كما كانوا يشعرون 
أن�ه باس�تطاعتهم أن يحكم�وا بلدانهم مدى 
الحياة، ولم يكن الش�عب يعني شيئا بالنسبة 

إليهم، وكان الشعب يعي ذلك جيدا.
الي�وم، حتى الذين مازال�وا يحكمون بهذه 
الطريق�ة يعلمون أنهم غي�ر قادرين على 
التحكم ف�ي الحركة العام�ة التي تطالب 
بالديمقراطي�ة وحت�ى قب�ل ما يس�مى 
اس�تيقظ  لق�د  العرب�ي”،  ب�”الربي�ع 
األفارقة وأدركوا أن عليهم أن يناهضوا 
األنظمة الدكتاتورية، ولعبة الكراسي 

من أجل السلطة«.
فيه�ا  كتب�ت  الت�ي  الفت�رة  ف�ي 
مس�رحيتي »أوبرا فونيسكي« كان 
من الطبيعي أن تكون هناك أنظمة 

دكتاتورية في أفريقيا
يشير وول س�وينكا، في الحوار 
ذاته، إلى أن أخطر تهديد تواجهه 

نيجيري�ا يتمثل في “بوك�و حرام”؛ 
األصولية المتطرفة التي اقترفت على مدى الس�نوات 

القليل�ة الماضية جرائ�م فظيعة، ومج�ازر في القرى 
النائية.

يعترف س�وينكا أنه ح�رم من النوم ليال�ي عدة عندما 

قامت “بوك�و حرام” باختطاف 
فتيات. وأضاف 

ل  و و
ب�أن  قائ�ال  س�وينكا 

التنظيمات األصولية التي تتس�تر وراء 

الدين أدخلت العالم بأس�ره في س�رداب مظلم، ناشرة 
الرع�ب والخوف في كل مكان، فل�م تعد بالد في مأمن 
من شرها.ويرى وول سوينكا أن الكتابة تظل بالنسبة 
إلي�ه الوس�يلة المثل�ى للمقاومة، يقول 
في ذلك »حس�ب رأيي، 
م�ا  أن  أعتق�د 
أح�دا  يح�رض 
ما عل�ى الكتابة، 
أن يجد نفسه  هو 
أم�ام ش�يء يعجز 
أن  أو  فهم�ه،  ع�ن 
يرغب ف�ي االختفاء 
إيجاب�ي  وراء ح�دث 
للغاي�ة يجعلن�ا نحس 
أننا ننتم�ي إلى الجنس 
البش�ري، وه�ذا الفرح 
ه�و ال�ذي نس�عى إل�ى 
التعبي�ر عن�ه م�ن خ�الل 
لألس�ف،  الكتابة.لك�ن 
الس�لبية  األح�داث  أن  أرى 
الت�ي  ه�ي  والمأس�اوية، 
تهيمن على القارة األفريقية. 
البعض يقول إن الكتابة يمكن 
أن تكون نوعا من العالج الذي 
يبقي عل�ى صفائنا الذهني في 
قل�ب التناقضات التي تحاصرنا، 
وآخرون يرون أنها تساعدنا على 
االنتق�ام م�ن الذي�ن يرغبون في 
تنغيص حياتنا لجعلها مس�تحيلة.

ونح�ن نرغ�ب ف�ي الس�خرية من 
ه�ؤالء، والحّط من ش�أنهم. وإذا ما 
كن�ا متفائلين، فإننا نعتقد أن الكتابة 
ق�د تتي�ح لن�ا فرص�ة إح�داث تغيير 
يمكن أن يش�عر به من يقرأ لنا. وتبقى 
هناك أس�باب كثيرة أخ�رى تدفعنا إلى 

الكتابة«.
األسد والجوهرة

2014، احتف�ل الكات�ب  الع�ام الماض�ي، 
النيجي�ري الكبي�ر وول س�وينكا الحاصل 
على جائ�زة نوبل لآلداب لع�ام 1986، بعيد 
مي�الده الثماني�ن. وه�و مول�ود ف�ي الرابع 

عش�ر من ش�هر يوليو 1934 في المنطقة الغربية من 
نيجيريا.وبعد اس�تكمال تعليمه في العاصمة الغوس، 
انتقل إلى بريطاني�ا، وتحديدا إلى مدينة “ليدس” حيث 
حصل على ش�هادات جامعية مرموقة. بعدها عاد إلى 
بالده ليكتب مس�رحية بعن�وان “األس�د والجوهرة”، 
بطلها ش�اب متكبر، ومعت�ز بثقافت�ه األوروبية يعود 
إلى قريته ليعيش مواجهة حادة مع ش�يخ القرية الذي 
تمكن بسالس�ة لسانه من أن يستحوذ على قلب الفتاة 
الجميلة التي كان يعشقها.غير أن شهرة وول سوينكا 
س�وف تتحق�ق على مس�توى الق�ارة األفريقية خالل 
مهرجان الفنون األفريقي�ة الذي انتظم عام 1966 في 
العاصمة الس�نغالية داكار. وعند اندالع الحرب األهلية 
عام 1967، والتي استمرت حتى عام 1970، انتقد وول 
س�وينكا المنش�قين في بيافرا، فكان رّد هؤالء سجنه 
لمدة عام ونصف. ومن وحي تجربة الس�جن المريعة، 
اس�توحى موض�وع روايته الت�ي حملت عن�وان “هذا 
الرج�ل مّيت”.وكتب وول س�وينكا المس�رح والرواية 
والشعر. ومنذ حصوله على جائزة نوبل لآلداب، يعيش 
وول سوينكا سفرا دائما بين بالده وبلدان مختلفة من 
جمي�ع أنحاء العال�م. وكثيرا ما يتدخ�ل في الصراعات 
والنزاع�ات األفريقي�ة والعالمي�ة للتعبير ع�ن أفكاره 
وآرائ�ه بخصوصها، وبخصوص القضايا الحارقة التي 

يعيشها عالمنا اليوم.

فاروق يو�صف 
ع�ام 1999 التقيته آخر مرة. 

ح�دث ذل�ك ف�ي الدوح�ة. 
الخامس�ة  كان يومها في 

عم�ره  م�ن  والس�بعين 
أن�ه  ل�و  وظه�ر كم�ا 
ينزل�ق إلى النس�يان. 
ق�ال ل�ي من غي�ر أن 
“لقد  مكترث�ا  يك�ون 

نس�يت كيف يمكن أن 
رس�اما”  الم�رء  يك�ون 

كان�ت عيناه تلمع�ان وكان 
مستسلما لقدره حين أضاف 

“أنا أصلي باستمرار، من أجل 
أن ال أنس�ى كلم�ات الص�الة”، 

يومه�ا أدركت أن ش�اكر حس�ن آل 
سعيد قد ختم رسالته في الفن.

الرسم بعد الموت
لم يعد لديه ما يرس�مه، كان محرجا 

أمامن�ا ألن البعض منا كان ينتظر 
أن ي�راه وهو يرس�م. لذلك صار 
يله�ي نفس�ه ويس�لينا برس�م 
نق�اط بأحج�ام مختلف�ة على 
بالحب�ر، عل�ى  نق�اط  ال�ورق، 

أح�ب  ال�ذي  فازرل�ي  طريق�ة 
فن�ه يوما م�ا وكان يعتب�ره أقرب 

الرؤية  إل�ى  الرس�امين المعاصري�ن 
اإلس�المية للف�ن. وه�و م�ا يعك�س ول�ع آل س�عيد 

بالزخرفة، بالرغم من أنه كان يتحاشى 
الزخرفة، ألنها لم تكن تشبع ميله إلى 

تأمل األثر الزائل.
لم يك�ن اآلخرون الذي�ن أحاطوا به 
بمحبة يشعرون باألسى الذي كان 
ش�يخ الحروفيي�ن الع�رب يعالجه 
ع�ن طري�ق النقطة، وه�و الذي 
كان يق�ول بلغت�ه الصوفية “أنا 
الح�رف”.  ف�اء  ف�وق  النقط�ة 
وكان�ت تل�ك الجمل�ة الغامض�ة 

عنوانا ألحد كتبه.
“ربما رس�مت بع�د الم�وت” قال لي 
قب�ل عقدين من لقائن�ا األخير. فهل كان 
يفك�ر بتلك النقطة التي س�يضيع فيها كل 

أثر ُيذّكر بماضيه؟

الثناء الجمالي على المخلوقات
عام 1955 ذهب إلى باريس لدراسة الفن، وكان يومها 
فنانا مكرس�ا. فبعد دراسته العلوم االجتماعية في 

المعلمي�ن  دراس�ته دار  ينه�ي  أن  وقب�ل 
ئية  لمس�ا للف�ن ف�ي معه�د الفنون ا

س�عيد الجميلة  آل  كان  ببغ�داد 
قد احت�ل مكان�ة بارزة 
في جماع�ة بغداد للفن 
الحديث )1951(. يمكننا 
أن نصفه بأنه كان منظر 
تل�ك الجماع�ة فه�و كاتب 
أول  وه�و  األول.  بيانه�ا 
بي�ان تصدره جماع�ة فنية 

ف�ي التاريخ الفني العراقي المعاصر. كم�ا أنه كان قد أقام 
أول معرض شخصي لرسومه قبل سنة من سفره.

غي�ر أن باري�س لعب�ت دورا غريبا في حيات�ه. لقد تعرض 
الش�اب المتحمس للفكر الوجودي إل�ى صدمة، لم يفصح 
ع�ن مضمونها في أّي م�ن مقاالته أو كتب�ه وكان يتفادى 
الحدي�ث عنه�ا. غي�ر أن من نتائ�ج تلك الصدم�ة أنه تحول 
م�ن الوجودية إلى اإليمان، بل إل�ى الفكر الصوفي. وهكذا 
يكون آل س�عيد ق�د ذهب إل�ى باريس وجوديا فع�اد منها 
متصوفا. ذهب إليها رس�اما تش�خيصيا ولكنه غادرها إلى 
بغداد رس�اما تجريديا. كان ذلك التح�ول هو واحد من أهم 
تحوالته الفكرية واألس�لوبية، وهو ما مهد الطريق أمامه 

ليكون رائد بحث جمالي جديد في الفن العربي.

حين أصدر آل س�عيد بيانه التأملي الش�هير عام 1966 كان 
قد ش�ق طريقه الخاص في الفن، رساما تأمليا، يصنع عن 
طري�ق الفن حياة مجاورة، هي بالنس�بة إليه محاولة ثناء 
على الخلق اإللهي المتجس�د ففي اإلنسان كما في الطبيعة 

من حوله.
لم تكن ش�خصية آل س�عيد تنطوي عل�ى أّي من مقومات 
الزعام�ة، فهي ش�خصية قلق�ة، مرتبكة، حائ�رة، مترددة 
وميال�ة إل�ى الش�ك ف�ي البداه�ات. كان يليق ب�ه أن يكون 
الشخص الثاني، وهو ما كانه يوم كان جواد سليم )الرسام 
العراق�ي الرائ�د ومؤس�س جماع�ة بغ�داد للف�ن الحديث 
والمتوف�ي ع�ام 1961( حّي�ا. غير أن الرج�ل كان يدرك أن 
كشوفاته في الفكر الجمالي وفتوحاته األسلوبية والتقنية 
كانت�ا تؤهالن�ه لك�ي يك�ون زعيم�ا لجماع�ة فني�ة. بهذا 
اإلحس�اس أنشأ آل سعيد تجمع البعد الواحد الذي أقام أول 
معرض له عام 1971. كان اس�تلهام الحرف العربي جماليا 
مح�ور تلك المحاولة. غير أن فش�ل آل س�عيد في أن يكون 

زعيم�ا جعل عددا من أعضاء ذلك التجمع ينفّض من حوله، 
وهو ما ألح�ق ضعفا في المحاول�ة الثانية إلقامة معرض 
للتجمع، حيث لجأ آل س�عيد إلى إشراك عدد من الخطاطين 

الذين ال عالقة لهم بالرسم.
في حقيقته كان آل سعيد فردا خالقا، غير أن فكرة الزعامة 
الفنية التي هو ليس أهال لها كانت تقض مضجعه. وهو ما 
دفعه إلى إحياء فكرة تجمع البعد الواحد في معرض أقامه 
في المتحف الوطني األردني في تس�عينات القرن الماضي، 
ي�وم غادر الع�راق ليعمل في مؤسس�ة ش�ومان. كان ذلك 
المع�رض بمثابة رث�اء لفك�رة جميلة. لم يك�ن واحدا من 

المشاركين في ذلك المعرض ذا عالقة بفكر آل سعيد.
كان�ت التجرب�ة الحروفية واح�دة من أهم مراحل س�يرته 
الفني�ة، غير أنها كانت تالحقه باعتباره ش�يخ الحروفيين 
في العالم العربي، بالرغم من أنه تاريخيا لم يكن الحروفي 
األول. لقد س�بقه العراقيان جميل حمدي ومديحة عمر إلى 
ذلك. غير أن حروفية آل س�عيد كانت شيئا مختلفا. لم تكن 
تزييني�ة كما ه�و الحال م�ع حمودي ولم تك�ن توضيحية 
كما ظهرت في لوحات عمر. كان آل س�عيد قد شّق طريقه 
إلى الحرف العربي بقوة الرس�ام الشقي الذي كان يرى في 
الكلم�ات المحذوفة والجم�ل الناقصة الت�ي يكتبها الناس 
على ج�دران المدين�ة بعدا جماليا يش�ير إلى ن�وع مكتمل 
م�ن الحياة. لم تكن فكرة اس�تلهام الح�رف العربي جماليا 
لدى آل س�عيد محاولة للغزل بالح�رف لذاته، بل ذهبت تلك 
الفك�رة إل�ى م�ا يمك�ن أن ينطوي علي�ه الح�رف من فزع 
وخ�وف وارتباك تعبيري. كان آل س�عيد س�يد الحروفيين 
ألنه لم ينس�خ الحرف، بل اعتبره منجما لمش�اعر، فجعت 
بالطرق المس�دودة م�ن حولها. كان الحرف بالنس�بة إليه 
فضاء تأويليا. غير أن ش�يخ الحروفيين لم يعد حروفيا في 
العقدي�ن األخيرين من حياته. حين تس�نت له فرصة كتابة 

مقالته )أنا وتابيس( في منتصف ثمانينات القرن الماضي 
اعترف آل سعيد بأنه استلهم فكرة الجدار العام من الرسام 
اإلس�باني. وكان ذلك االعتراف نوعا من الفضيلة التي كان 
آل س�عيد يحرص عل�ى أن تكون ميزانا ف�ي الحياة الفنية. 
كان�ت عالقة آل س�عيد بتابيس تنطوي عل�ى التحدي أكثر 
من أن تكون عالمة لالستس�الم. كان آل س�عيد يومها أكبر 
م�ن أن يكون متأثرا. غي�ر أنه عثر في تجرب�ة تابيس على 
ضالته التي كان يفكر فيها. سيقول “شكرا” معلنة لتابيس 
ألن�ه أهداه تلك اللقية غير أنه لن يقلده. ولو أتيحت الفرصة 
لتابيس أن يرى رسوم آل سعيد لخّر أمامها ساجدا. سكون 

أمام تجربة رسام تعلّم منه ما لم يكن قد سعى إليه.

الرسام النخبوي الذي يحلم بالشعب
ل�م يكن آل س�عيد نخبويا في فهمه للف�ن. غير أن الفن في 
طبيعت�ه هو ش�يء نخب�وي. فه�ل كان على الرس�ام وهو 
يلتق�ط م�واده من الحي�اة اليومي�ة أن يقلق حي�ن يرى أن 
الغموض يخي�م على العالق�ة بين المش�اهدين ولوحاته؟ 
كان مهم�ا بالنس�بة إلي�ه أن ال يك�ون رس�اما بالمعن�ى 
الش�عبي. فه�ل كان س�عيدا بغموض�ه؟ يوم رس�م لوحته 
المزدوجة التي ُترى من جهتين كان س�عيدا بالتأكيد. كانت 
تلك المحاولة إنجازا شخصيا في تاريخ الرسم، من خاللها 
استطاع آل س�عيد أن يلغي ثبات اللوحة عل خلفية بعينها. 
ف�ي تلك اللوحة يمكنك النظر بطريقتي�ن مختلفتين. كانت 
اللوحة المزدوجة واحدة من وصفاته التي س�يقف أمامها 
الرس�امون والمهتمون بالرسم ونقاده مندهشين. الرسام 
ال�ذي توف�ي ع�ام 2004 كان فاتح�ا، ال بكتبه أو رس�ومه 
وحده�ا، بل وأيضا بنظريت�ه في أن يكون الفن مس�تلهما 
من حياة الشعب. بمعنى أن يكون الجمال سيدا في لعبة لن 

يمتنع الشعب عن المشاركة فيها.

صالح جبار خلفاوي
حينم�ا يخت�زل العالم س�لوكه المحتق�ر .. تنبت في 
مس�امات النه�ار الكثير م�ن الظنون .. ه�ذا القميء 
ي�زرع ش�كوكه عند مفاص�ل االخري�ن .. يحتاج الى 

أنزيمات كثيرة حتى تختمر عنده االخالق .. 
اليتورع عن أي تصرف يجعله يشعر بالقوة .. لذا فهو 
دائم التش�نج .. الرئ�ة المكتظ�ة بالنيكوتين التعرف 
طع�م اله�واء النق�ي .. أنفعاالته المزيف�ة لها جذور 

فساد .. يرعاها مسؤول فاسد مثله .. 
لم�ا بك�ى عبد الله أخ�ر ملوك الطوائف عل�ى ملكه .. 

لم يعزِه أحد .. بس�بب عدم أس�تيعابه الصدمة فبقى 
يبكي .. تفاقم االحداث التأتي من فراغ .. يلوك أنحدار 

الهزيمة بعدما يعبر الى ضفة النهر االخرى .. 
لكن المعظلة تتفاقم لما يس�نده من تظن أن الخالص 
هو من يصنعه .. هذه الُهزالة .. توس�ع رقعة الفتق .. 

الذي هو أصال عصي على الخياطة .. 
فيتم�ادى بال تردد .. ألن الوازع الذي بنينا عليه االمل 
.. هو س�بب القنوط .. التكفي الحس�رة .. وال ُحسن 
النية .. البد من فعل يوقف االعمال التي تجلب النحس 

بدون مقدمات .. 

هذا العالق بين شهادته الجامعية ورغبته المنحرفة .. 
قائم على مستوى واهن من التبجح بأنه من الكائنات 

البشرية ..
العوق االخالقي اليمنع ابو نؤاس من التحليق بفضاء 
الش�عر .. ويقعد الجاحظ عن الك�ف عن بخله .. ترى 

ما يجمع بينهما ؟ 
عالمان من البوح .. لكنهما يختلفان في التأثير .. لكن 
هذا النزق يحاول أ ن يوجد ش�هادة جامعية بالغش .. 

بعد أنبرت له استاذة )مادة العينية ( 
من يجمع بين الغباء والطموح .. يعثر على فاصلتين 

االولى شرخ واالخرى أذية المحيطين به .. 
كحام�ل راي�ة ممزقة يظن أنها أحس�ن الرايات .. في 
حكم�ه الداخل�ي قناعة لك�ن االح�كام المحيطة لها 

وجهة نظر أخرى .. فالتخرس االلسن .. 
حقيبته الدبلوماس�ية تحوي خرافة الشكل المحترم 
.. لكنه أبع�د ما يكون عن ذلك .. هو هيجان قمامة .. 

التند عنها سوى الروائح العطنة .. 
لذا تبقى رئة المدخن بش�راهة مأزومة بالنيكوتين .. 
وخالصة وجع مخفي اليتوقعه .. ألن حضوره يجيء 

بال موعد .. وعواقبه وخيمة .

الكاتب النيجريي وول سوينكا: عالـم اليوم يواجه كوارث كربى

شاكر حسن آل سعيد الزاهد الذي أثرى حياتنا بخياله

نيكوتني
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لغز املاء يف األندلس
 

س�حر األندل�س البديع والح�س الرهي�ف والم�اء الرقراق، كله�ا عناصر 
اجتمع�ت لتكّون جوهر كتاب "لغز الماء ف�ي األندلس" ومحوره. للمؤرخ 
ش�ريف عبدالّرحمن جاه، والصادر عن مش�روع “كلم�ة” للترجمة التابع 
لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وقد قامت بترجمة الكتاب عن اإلسبانية 
الباحث�ة المغربية زينب بنياية.يعّد كتاب “لغ�ز الماء في األندلس” بمثابة 
ع�رض تاريخ�ي وموثق ح�ول عالقة اإلنس�ان بالماء في إطار المش�هد 
األندلسي اإلس�المي، ويفرد المؤلف لهذا الموضوع تحليال كافيا شافيا، 
ب�دءا باألس�اطير اليوناني�ة واإلس�هامات الروماني�ة، من بن�ى تحتية 
أساس�ية وآليات مبتكرة -ش�ّكلت اإلرث الذي انطلق منه المس�لمون-، 
م�رورا بالدور العرب�ي في تطوير ه�ذا الموروث الذي اس�تغله هؤالء 
بداية، ثم خّصوه بالتطوي�ر والتحديث الحقا، ليبرعوا في هذا المجال 

ويبدعوا فيه أّيما إبداع.

ارسائيل حترتق
 

القاهرة - أصدرت الصحفية والباحثة المصرية في الشؤون اإلسرائيلية 
س�ارة ش�ريف كتابها األول بعنوان "إس�رائيل تحترق"، ع�ن "دار هال 

للنشر والتوزيع" والمركز المصري للبحوث والدراسات األمنية.
يحتوي الكتاب على خمس�ة فصول بواق�ع 364 صفحة، تتناول فيها 
الباحثة المش�اكل واألزمات الحالية في المجتمع اإلس�رائيلي، والتي 
ت�ؤرق اإلدارة اإلس�رائيلية ويصفها الكتاب والساس�ة في إس�رائيل 
بأنه�ا قنابل موقوتة تهدد الدول�ة العبرية.كما يتعرض الكتاب لعدد 
م�ن القضاي�ا التي تش�غل اإلدارة اإلس�رائيلية والرأي الع�ام حاليا 
ويعرض بعمق الش�روخ الداخلية التي تؤلم إس�رائيل وتهدد أمنها 
واس�تمرارها، مث�ل أزم�ة المتديني�ن والعلمانيي�ن في إس�رائيل 
وصعود اليسار وعدد من األزمات األخرى.ويعرض سيناريوهات 

في حال تفاقم بعض المشاكل وما يمكن تسببه للدولة العبرية في 
المستقبل القريب.

بعيدا اىل ال�صمت
هيثم الطيب

لن اكتب سطرا واحدا يرثيك

لن اربك ايامي

ساقول وداعا واذكر اسمك في الفراغ

فثمة هواء راكد منذ سنين

ساطرده وانا اقول:

اخرج ايها االدمي من وحدتك القاسية

ولينحني لك الحزن

وكن حذرا من تضاؤل الرغبات

كن حذرا من بشاعة الكلمات المتعفنة

ومباهج اآلثام

دع الحواس تنتشي

واسند جذعك الى البحر

ايها االدمي خذلتك البالد

وسقطت اعوامك عاما اثر عام

والبالد تاتزر بكفنها

وتطوقني بالمراثي

يا امراتي ، يا شيخوخة الذاكرة

وهرم القلب

ماعدت احتمل كذب المفاتن

واسرار المكائد

واوراق الدفاتر

واحتفال النار بثرثرة الماضي

يا مملكة اليباس سوف اقود خطاي االن بعيدا

وساصمت

فلن اقول كلمة واحدة ترثيك



هموم النا�س11
www.almustakbalpaper.net

   العدد )947(  الثالثاء 14  نيسان 2015

هــــــذه ال�شفحــــة ت�شتقبـــل ال�شكــــــاوى 
واملــــــــالحظـــــــات واملقرتحــــــات مـــن 
املواطنني وتن�شــر جمانــــًا املرا�شلـــــة على 

املوقــــع االلكرتونـــــي:

www.almustakbalpaper.net 

كارت اخ�شر

القرى العرصية
مرآة لتطور زراعتنا

      عباس راضي حمد
لوتصفحنا تاريخ بلدنا الزراعي لوجدنا بروز مهنة الزراعة 
ومنذ العصور القديم�ة حيث  امتهنت المجتمعات البدائية 
انذاك زراعة االراضي لما لها من تأثير مباشر على حياتهم 
المعيش�ية. ثم سكنت على ش�كل مجاميع صغيرة لتكون 
أش�به ما يكون بالقرى اليوم، من حي�ث امتالك مزارعيها 

اإلرادة والعزيمة في عملهم ألجل توفير قوتهم الغذائي.
وعل�ى الرغ�م من الصعوب�ات الكثي�رة الت�ي واجهت تلك 
المجتمع�ات البدائي�ة بس�بب الظ�روف الجوي�ة المتقلبة 
ووس�ائل االنت�اج البدائية، لك�ن كان المحص�ول الزراعي 
جيدا بالنس�بة إليهم ، بفضل التعاون والتنس�يق والعطاء 
المتب�ادل بينه�م، ونتيج�ة العم�ل المتواصل ما اكس�بهم 
الخبرة والمعرفة بالزراعة وبالتالي ادى الى رفع مستوى 
إنتاجهم س�واء كان�ت زراعية أم حيواني�ة. وارتباطا بهذا 
التط�ور الزراعي س�نت القواني�ن والتش�ريعات المنظمة 
لمهن�ة الزراع�ة لغ�رض اس�تقرارها وزي�ادة اإلنتاجية، 
فأخ�ذت الزراع�ة تأخ�ذ طريقا جدي�دا و أس�لوبا متطورا 
نظ�را للحاجة الملحة ومنها إنش�اء القرى الزراعية والتي 
من المفروض إنش�اؤها ببلدنا وذلك لوجود األساس الذي 
تبنى علي�ه، باالضافة الى اعتبارات اخرى منها اس�تقرار 
الوض�ع الزراعي وتقليل الهجرة من الريف إلى المدينة في 

الوقت الحاضر.
إن تأسيس وانشاء القرى العصرية البد ان يتم وفق دراسات 
وخبرات بعض الدول المتطورة التي س�بقت بلدنا  في هذا 
المج�ال، فضال ع�ن اختي�ار المواقع الجغرافي�ة المؤهلة 
النش�اء مث�ل هكذا ق�رى قياس�ا إل�ى األرض وخصوبتها 
والكثافة الس�كانية التي تشغلها ولغرض توفير الخدمات 

كافة بحيث تكون الفوارق قليلة بين الريف والمدينة.
وق�د كانت هناك ب�وادر موفقة تس�تحق التقدير ويمألها 
التفاؤل إلنش�اء الق�رى العصري�ة،  وكان أملن�ا ان تعمم 
التجرب�ة على مناطق متعددة فيما بعد من خالل  تس�هيل 
الق�روض الزراعية واس�تصالح االراضي ورفع مس�توى 
االنتاج بإنش�اء مصانع أو معامل لتصنيع المنتج الزراعي 
وخاص�ة الصناعات الغذائية مع إنش�اء مخازن الس�تالم 
المنتج وتوفير وسائل النقل ألجل انشاء القرى العصرية،  
وكل ذلك يتطلب متابعة مستمرة من قبل الجهات المعنية 
ال�ى جانب تعاون المؤسس�ات اإلرش�ادية بتوعية الفالح 
بوسائل االنتاج الحديثة وادخاله بدورات إيضاحية وورش 
عمل وبحوث علمية ألجل االرتقاء بالعمل الزراعي وإنجاح 

مشروع القرى العصرية.
إن تحقي�ق األم�ل يعتم�د على تكات�ف األي�ادي المخلصة 
والجادة وش�عورها بالمس�ؤولية تجاه الوطن ومشاركة 
الجميع.ولتك�ن الق�رى العصري�ة ورودا تزه�و ومروجا 

خضراء واسعة.

 مطالب أهايل حي السالم 

يف النجف
    المستقبل العراقي /متابعة

خرج اهالي حي الس�الم صبيحة يوم االربعاء 8 نيس�ان 2015 ، في 
تظاه�رة مطلبية س�يرا على اقدامه�م من منطقة س�احة الصدرين 
باتج�اه بناية مجل�س محافظة النجف ، للمطالبة بأبس�ط حقوقهم 
وهي رف�ع النفايات المتراكمة واكمال مش�روع المجاري واكس�اء 
الشوارع الرئيسة والداخلية في اماكن عديدة من الحي ، والتي سببت 
قطع الط�رق واالزدحامات وايضا كانت ومازالت س�ببا رئيس�ا في 
قط�ع االرزاق للكس�بة واصحاب المح�ال التجاري�ة  واصابة العديد 
من االهال�ي بامراض الجهاز التنفس�ي نتيجة االترب�ة المتصاعدة ، 
علما بانه س�بق هذه التظاهرة المطلبية عدد من الفعاليات المتنوعة 
والخاصة بالمشاكل المذكورة آنفا ومنها القيام بحملة جمع التواقيع 
وتعلي�ق الالفتات واالتصال بعدة قنوات اعالمية ، لنقل معاناتهم الى 
الجه�ات المعنية اليج�اد الحلول الكفيلة لالنتهاء من هذه المش�اكل 
الخدمية.وعلى هامش التظاهرة التقى المتظاهرون الس�ادة اعضاء 
مجل�س محافظة النجف  وهم كل من )لؤي الياس�ري / نائب رئيس 
مجلس المحافظة، كاظم الجليحاوي / رئيس لجنة التربية، حس�ين 
الح�دراوي / رئيس لجنة الخدمات والبلدية ، فاروق س�لمان الغزالي 
/ رئي�س لجنة االعمار(، ونتيج�ة لما دار بينهم م�ن احاديث تخص 
المطال�ب اتفق الجانبان على االتي :1. القيام بتش�كيل لجنة لمتابعة 
رفع النفايات واالنقاض المتراكمة والقيام برش الماء على الشوارع 
الترابية لحين اكمال المجاري واكساء الشوارع وباشراف مباشرمن 
رئيس لجنة الخدمات ومتابعة المواطنين وذلك في ال� 15 من نيسان 
الج�اري .2. تقوم لجنة االعمار في مجلس المحافظة بمتابعة تنفيذ 
اكمال مش�روع المجاري والش�وارع وباس�رع وقت ممك�ن وايضا 
ستكون باش�راف ومتابعة رئيس لجنة االعمار .3. تمت االشارة من 
قبل المسؤولين المذكورين آنفا الى ان اغلب االعمال متوقفة بسبب 
ع�دم اصدار قرار بصرف الس�يولة المالية المخصصة للمحافظة من 
الحكوم�ة االتحادية ، وطالبوا المتظاهرين بمس�اندتهم الصدار هذا 
القرار من اجل الصالح العام ، علما ان هنالك مبلغ اكثر من 4 مليارات 

دينار عراقي خاص بالخدمات والبلدية بانتظار قرار صرفه .

اىل بلدية الشعب..
 

 قام�ت بلدية الش�عب التابع�ة الى امانة بغ�داد بحملة الج�ل تنظيم 
وتش�جير الحدائق الوس�طية الممتدة على طول شارع حي اور، وقد 
صرفت المبالغ الطائلة الجل ذلك العمل، حيث امتدت حمالت التشجير 
ووضع االسيجة الحديدية من تقاطع حي اور باتجاه الشارع الواصل 
الى معمل الرح�الت ووصوال الى نهايته عن�د جامع الفردوس، لكن 
بعد فترة زمنية قامت الدائرة ذاتها برفع السياج الحديدي وخلعه من 
مكانه ليبقى عبارة ع�ن نتوءات حديدية صغيرة مغروزة في ارضية 
الج�زرة الوس�طية،  وه�ذه البقاي�ا الحديدية قد تع�رض المواطنين 
لالصابة بالجروح الخطيرة عند مرورهم على الش�ارع وخاصة كبار 
الس�ن.عليه نطال�ب دائ�رة البلدية في الش�عب بالعمل عل�ى قلع تلك 
النتوءات الحديدية او طمرها بواس�طة االس�منت لتخليص الس�ابلة 

من ضررها.
سلوان السعدي

يافتاح ..يارزاق 

يشكو ابناء قرية "ابو االطرش" ومنذ سنوات 
طويلة، النقص الواضح في الخدمات، اذ تقع 
القرية على بعد اكثر من ستة كيلومترات عبر 
طري�ق متعرج وغير معب�د، بعيدا عن الطرق 
الرئيس�ية المخدومة والمشاريع الحكومية، 
وهي تابعة اداريا الى قضاء الدواية  ش�مالي 
محافظ�ة ذي ق�ار، فيم�ا يعتق�د اهال�ي ابو 
االط�رش بأن هن�اك اقصاء متعم�داً من قبل 
الوح�دة االداري�ة الت�ي تتبع لها تل�ك القرية  
بسبب عدم ش�مول القرية بمشاريع االعمار 
والتطوير حيث ال وجود فيها ألية بنى تحتية.

ووصف احد ابناء القرية معاناتهم بالمشاكل 
الت�ي النهاي�ة له�ا بس�بب غي�اب الخدم�ات 

وابرزها الطريق المؤدي الى القرية.
احمد حسين احد ابناء القرية قال:  ان قريتنا 
ب�ال خدمات ومنذ س�نوات طويلة، ونحن بال 
مركز صح�ي يق�دم خدماته ألبن�اء القرية، 
الذي�ن يف�وق عدده�م 150 عائل�ة ، مضيفاً، 
وليس�ت هن�اك مدرس�ة جي�دة يتعل�م فيها 
أبناؤنا، فالمدرسة الوحيدة الموجودة مبنية 
من الطي�ن، بعد ان ق�ام ابن�اء القرية بجمع 
التبرعات، كذلك الحال مع االرض التي شيدت 

عليها،  حيث تبرع بها احد ابناء القرية.

ويتاب�ع حس�ين حديث�ه : قبل ثالث س�نوات 
قام�ت الحكومة ببناء مدرس�ة، لكنها بقيت 
مج�رد هيكل، ولم يأت اي مس�ؤول حكومي 
او مق�اول إلكم�ال بنائه�ا، حت�ى تآكلت من 

الملوحة وصلت الى الهيكل.
وأوضح، اما أكبر مش�اكلنا في ابو االطرش، 
ه�و الطري�ق الرئيس�ي ال�ذي يرب�ط قريتنا 
بمركز قضاء الدواية وبقية القرى، فالشارع 

غير مبلط وبسبب هذه القضية التزال قريتنا 
تفتق�ر ال�ى الخدمات، الن الطريق الرئيس�ي 

اهم مشروع يجب تنفيذه.
ام�ا رزاق ناصر من أهالي القرية فقال: نحن 
مواطنون ف�ي هذا البلد ولدين�ا حقوق يجب 
ان ال تهم�ل وتهم�ش، والمس�ؤولون هنا ال 
يفك�رون بأوضاعن�ا وحينما نتح�دث اليهم 
حول مشاكلنا ومآساتنا يجيبونا بأنهم سوف 

يطرحون موضوع شمول القرية بالمشاريع 
عل�ى مجل�س المحافظة ، مش�يراً ال�ى انهم 
ينتظ�رون وعود المس�ؤولين من�ذ اكثر من 
عشر سنوات ومن دون فائدة ويتابع حديثه، 
قريتن�ا مهملة والدليل على ذلك ان مرش�حي 
االنتخابات واالحزاب يأت�ون اليهم فقط في 
اي�ام االنتخابات.ويطال�ب ناص�ر الحكوم�ة 
المحلية في ذي قار بتعبيد الطريق الرئيس�ي 
الم�ؤدي الى القرية، كون�ه يتحول في فصل 
الش�تاء ال�ى طري�ق اوح�ال ما يعط�ل دوام 

المدرسة الطينية الوحيدة في القرية.
من جهت�ه، يق�ول قائممقام قض�اء الدواية 
يونس السعيدي ل�"القرطاس نيوز"، حينما 
نرت�أي تنفيذ مش�روع معين يج�ب ان نفكر 
بالجدوى االقتصادية منه، ومشكلة قرية ابو 
االطرش التابعة لقض�اء الدواية هي الطريق 

المؤدي الى القرية.
واوض�ح الس�عيدي بالق�ول، ل�م نتأخر في 
تقديم الخدمات ألبو االطرش، قدمنا كش�فاً 
بشأن تنفيذ الطريق المؤدي الى القرية، لكن 
مديرية الم�وارد المائية رفضت المش�روع، 
لك�ون الطري�ق يقع عل�ى محرم�ات النهر، 
مش�يراً الى ان وزارة الموارد المائية ارسلت 
كت�اب يمن�ع منع�ا بات�اً تنفي�ذ ط�رق على 
محرمات االنهر، وهذا ما نواجهه من مشكلة 

الن الطريق المؤدي الى القرية االطرش يقع 
عل�ى مح�رم نه�ر، وعل�ى الرغم م�ن وجود 
التخصي�ص المال�ي باضافة مادة الس�بيس 
لك�ن عدم موافقة الموارد المائية حالت دون 

تنفيذ المشروع .
وتاب�ع بالق�ول، يبلغ ط�ول الطري�ق حوالي 
6 كيلومت�رات، ثالثة منها تقع ف�ي الدواية، 
وثالثة اخ�رى تقع في قضاء الش�طرة، وقد 
ت�م االتف�اق مع الش�طرة اليجاد بدي�ل اخر، 
لكن ما يعيق هو مش�كلة المرور في أراضي 
الغي�ر من االهالي والتي قد تس�بب مش�كلة 
أخ�رى، مضيفاً اما بالنس�بة لباقي الخدمات 
في القرية، فقد تم تنفيذ شبكة كهرباء العام 

الماضي باالضافة الى شبكة مياه.
واش�ار ال�ى الحلول االخرى المق�ررة ومنها 
يما يخص المدرسة الطينية، حيث تم التعاقد 
على ش�راء كرفان�ات بالتعاون م�ع عدد من 
اعض�اء البرلم�ان، ام�ا مش�روع المدرس�ة 
المتوق�ف، فه�و واحد من 24 مش�روعاً اخر 
متلكئ في عموم قضاء الدواية.يش�ار الى ان 
قرية "ابو االطرش" تق�ع بين مدينة الدواية 
ومدين�ة النصر، وه�ي احدى الق�رى التابعة 
لقض�اء الدواي�ة ش�مالي محافظ�ة ذي قار، 
يس�كنها مايق�ارب 150 عائل�ة بح�دود الف 

نسمة، بحسب ابناء القرية.

قرية يف ذي قار.. بال طرق معبدة منذ عرش سنوات

  مرة اخرىان�ي المواطن يقظان عدنان حوني خريج 
معه�د التكنولوجي�ا / بغداد/ متقاعد عس�كري بعد 
اصابتي خالل فترة الحرب وبنس�بة عجز 100 بالمئة 
استبش�رت خيرا بعد ص�دور قانون التقاع�د الجديد 
وال�ذي بموجب�ه تمن�ح مخصص�ات لحملة ش�هادة 
البكالوري�وس وخريج�ي المعاهد )دبل�وم ( فأبرزت 
مستمس�كاتي ووثيقت�ي ال�ى مديري�ة التقاع�د في 

الديواني�ة وتم احالتي بموجب كتاب من المديرية الى 
مديرية التقاع�د العامة/ الفرع العس�كري في بغداد 
بعد توفر الش�روط التي تؤهلني لمنح المخصصات. 
ولكنن�ي فوجئت بع�د المراجعة بجواب ) انك لس�ت 
ضابطاً ( وبذلك اوصدت االبواب امامي . وهنا اتساءل 
ان قان�ون التقاع�د الجديد لم يحدد الرتب العس�كرية 
ولم يشر اليها على االطالق  ولنفترض ان االمر هكذا 

)المخصص�ات ال تش�مل اال الضباط (ألي�س االجدى 
ان تعم�م هك�ذا تفاصي�ل ال�ى مديري�ات التقاعد في 
المحافظات لكي يتداركوا االمر دون ايهام المواطنين 
ويزودونه�م بكت�اب الى تقاع�د بغ�داد العامة,دعوة 
لقراءة قانون التقاعد الجديد وتفس�ير النص بشكله 

الصحيح حتى ال يوفر فرصة للتأويل واالجتهاد .
 يقظان عدنان حوني

 عن خمصصات الشهادة للمتقاعدين

يتس�اءل المواطن�ون في عدد م�ن المناطق لماذا يس�تمر التيار 
الكهربائ�ي من دون انقط�اع طيلة أيام الش�هر و يبدأ االنقطاع 
عند اقتراب موعد دفع أجور المولدات االهلية بصورة مس�تمرة 

ولمدة ساعات ؟.
هل هذا أتف�اق بين أصحاب المولدات االهلية والمس�ؤولين عن 
توزي�ع الكهرباء ك�ي  يضط�ر المواطن الى االش�تراك في هذه 

المولدات؟ 
وكذلك بعض أصحاب المولدات يس�عر االمبي�ر ب� 15 الف دينار 
مثل مول�دات منطق�ة راغبة خات�ون وغيرها .أال توج�د رقابة 

ومحاسبة على أصحاب المولدات األهلية الجشعين ؟

 أمام أنظار السيد وزير الكهرباء

 خم�س مدارس هدم�ت في مدينة 
ش�علة الصدري�ن ف�ي نهاي�ة عام 
2010 وبداية ع�ام 2011 على امل 

اع�ادة بنائه�ا وحت�ى االن )ال رد 
اب�و علي�وي وال بينت مس�حاته( 
فالم�دارس اصبحت ارض�ا فارغة 

بعد تهديمها والمدارس هي:الوفاء 
االبتدائي�ة ، س�عيد ب�ن المس�يب، 

القبس، أم عمارة، الوطن العربي.

م�اذا حص�ل بالضبط؟00 س�ؤال 
نتوج�ه  ان  لن�ا  ف�كان  غام�ض، 
ال�ى المجل�س  المحلي ف�ي مدينة 
الش�علة لعلنا نج�د الج�واب ،دلنا 
الس�يد رئيس المحلي على االستاذ 
كاظم قاس�م رئيس لجن�ة التربية 
ف�ي المجلس وس�ألناه ع�ن قصة 
ه�ذه المدارس فأجاب:تم اس�تالم 
ه�ذه الم�دارس م�ن قب�ل ش�ركة 
ل�وزارة  التابع�ة  العام�ة  الف�او 
االعمار واالسكان منذ عام -2010

2011 لتهديمها واع�ادة بنائها تم 
التهديم بسرعة البرق لتبدأ مسيرة   
الس�لحفاة. ثم اظهر   كتاباً صادراً 
من وزارة التربية االدارة المركزية 
برق�م 2579 في 6/8/2014  منح 
الش�ركة مهلة لغاية 12/3/2014 
والس�ؤال ال�ذي يطرح نفس�ه هنا 
ويحتاج ال�ى اجابة ش�افية بعيدة 

عن التبريرات :
أين كانت وزارة التربية هذه الفترة 
الطويلة التي مرت على التهديم أي 
م�ن 2011 إل�ى 2014 ؟أين يكمن 

الخلل بالضبط؟
طالب العقابي

    المستقبل العراقي/متابعة 
تظاهر العشرات من اهالي قضاء الغراف شمالي 
ذي قار،ام�س االثني�ن، احتجاج�ا عل�ى ت�ردي 
الخدم�ات وعدم ش�مول مناطقهم بالمش�اريع 
الخدمية، مهددين باستمرار التظاهر في حال لم 

يتم االستجابة لمطالبهم.
وق�ال اح�د المتظاهري�ن ويدعى ش�امخ محمد 
لوكال�ة "الس�ومرية ني�وز"، ان "العش�رات من 

اهال�ي قض�اء الغ�راف )18 كيلومت�را ش�مالي 
الناصري�ة (، خرج�وا الي�وم ف�ي تظاه�رة امام 
دائ�رة بلدي�ة القض�اء، احتجاج�ا عل�ى ت�ردي 
الخدم�ات وعدم ش�مول معظ�م احي�اء القضاء 
بمشاريع خدمية"، مبينا ان "المتظاهرين هددوا 
باس�تمرار التظاهرات في حال لم يتم االستجابة 

لمطالبهم".
واضاف عناد ان "ما دفعنا الى التظاهر هو سوء 

الخدم�ات ف�ي القضاء"، مش�يرا الى ان�ه "على 
الرغم من مراجعتنا لتحس�ين الواقع الخدمي لم 
نجد اهتمام واستجابة لمطالبنا".وتعاني مناطق 
عدة في البالد من�ذ أعوام عدة خاصة بعد 2003، 
مش�اكل كبيرة على صعيد الخدمات، وتأتي على 
رأس الخدم�ات غي�ر المؤمن�ة الكهرب�اء ومياه 
الشرب والصرف الصحي وزحمة السير الخانقة 

وقلة المدارس، وغيرها من المشاكل االخرى.

ما مصري املدارس املهدمة يا وزارة الرتبية ؟

أهايل قضاء الغراف يتظاهرون

      المستقبل العراقي/متابعة
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      المستقبل العراقي/متابعة
 

تعيش أكثر من شخصية محاولة جاهدة اإللمام 
بكل م�ا يحقق له�ا ثقافة متنوع�ة، تبحث عن 
مالمحها الخاصة في تل�ك الوجوه التي تضطر 
أحيان�ا ألن تختب�ئ خلفها هربا م�ن المواجهة 
مع ذاتها تريد أن تثبت لمن حولها أنها على قدر 

كبير من الثقافة والوعي واالتزان.
الت�ي كان تح�اول  الش�خصيات  ه�ذه إح�دى 
أن تخدعن�ا به�ا لكنها هن�اك وبعي�دا عن أعين 
أصدقائه�ا ومعارفه�ا لم تكن كذل�ك أبدا، فهي 
رغم كل الثقاف�ة التي تملكها والتي تركز كثيرا 
على مشكالت األسرة وكيفية التعاطي معها لم 
تس�تطع ولو قليال أن تتجاوز أزماتها األس�رية 
الت�ي اعتقد كثيرون أنه�ا أبعد ما تكون عن ذلك 
ربم�ا ألنه�ا تصر عل�ى الظهور بمظه�ر المرأة 
المثقف�ة والمطلعة على كل ما يتعلق بش�ؤون 

األسرة واألطفال.
قدرته�ا على حل مش�كالت صديقاته�ا جعلت 
جمي�ع المحيطين بها يجزم�ون أيضا بقدرتها 

عل�ى تخطي مش�كالتها ال ي�درون أنها عاجزة 
تماما ع�ن إدارة تلك العائلة الصغيرة والتي هي 
جزء منها. إتقانها لدور األم المتفهمة والزوجة 
المحبة المتزنة خ�ارج البيت قد ينتهي ليتحول 
إلى دور آخر يعكس جيدا ش�خصيتها الحقيقية 
ب�كل تفاصيله�ا الت�ي دائم�ا م�ا تتناق�ض مع 
صورته�ا الخارجية تلجأ إلى ذلك كله خوفا من 
انتقادات اآلخرين له�ا ولتكون محط إعجابهم 
الذي ق�د يزول تماما بمجرد اكتش�افهم الوجه 
اآلخ�ر لها.تناقض�ات كثيرة في الحي�اة تجبرنا 
على فعل ما ال نؤمن به فقط ألننا نجهل ما نريد 
ونفتقد حتى القدرة على معرفته فنجد أنفسنا 
بدون قصد متورطين بأفكار وآراء ال تش�بهنا، 
أف�كار أبعد ما تكون عنا لكننا رغم ذلك نقرر أن 
نتش�بث بها معتقدين أنه من السهل تجسيدها 
حتى وإن لم نقتنع بها أو على األقل تتناسب مع 
نمط تفكيرنا وتنسجم مع مشاعرنا كأشخاص 
لديه�م مالمحه�م الخاص�ة الت�ي تميزهم عن 

غيرهم.
ق�د يجبرنا تناقضن�ا على إبداء ما ال نش�عر به 

وإظه�ار صورة مغايرة كليا ع�ن حقيقتنا التي 
تخلينا عنها لمجرد أننا نخشى مواجهة عيوبنا، 
محاولي�ن إخفاءها خلف أقنعة نس�تبدلها متى 
نش�اء لنرض�ي أش�خاصا جمعتن�ا به�م ربم�ا 
المصلح�ة فاخترن�ا أن  نتبن�ى قناعاته�م كما 
هي حتى ال نخس�ر.لذا نحاول جميعا أن ننتقي 
ألنفس�نا مبادئ جديدة غير تلك التي تالمس�نا 
بعمق فنبدأ بتجميل صورنا الوهمية علنا نحظى 
باالحترام الذي نعتقد أننا سنفتقده في حال كنا 
عل�ى طبيعتنا بدون أي أقنعة مبررين ذلك بعدم 
قدرتنا على اكتشاف ذواتنا، وبالتالي اإلحساس 
بقيمة كل ما نملكه من صفات معطين ألنفسنا 
الفرصة لإلبق�اء على اإليجابي منها وتطويره، 
حت�ى ال نضطر لتقم�ص أدوار بعي�دة كليا عن 
جوهرن�ا الذي قد نس�يء ل�ه بأنانيتن�ا اتخاذنا 
لقرار التوقف ولو للحظات في منتصف الطريق 
يجعلنا نتس�اءل لم�اذا نحن متناقض�ون؟ وما 

الذي نريده من ذلك التناقض؟
نع�اود مرة أخ�رى تك�رار األس�ئلة علن�ا نجد 
إجابة منطقية تلغي معها رغبتنا في أن نصبح 

أش�خاصا متكاملي�ن مجردي�ن م�ن تلك 
العي�وب الت�ي نخش�ى االعت�راف بها ظنا 

منا أنها س�تنتقص من قيمتنا لدى اآلخرين 
وس�تنتزع من�ا الق�درة عل�ى تخطيه�ا غير 

مكترثي�ن بمق�دار األذى الناتج ع�ن تناقضنا 
والذي حتما سيسلبنا الصدق واالستقرار كوننا 
نرف�ض قطعا أن نتعامل مع س�لبياتنا بوضوح 
بعيدا ع�ن المجامالت الكاذبة الت�ي تضعنا في 
مواقف قاس�ية مع ذواتنا، وذل�ك ألننا في أكثر 
اللحظ�ات الواقعي�ة نق�رر أن ال نكون أنفس�نا 
لدرج�ة أنن�ا قد نش�عر بالغربة أحيان�ا كنتيجة 
طبيعي�ة لتل�ك الحالة الت�ي نعيش�ها رغما عنا 
لس�بب أو آلخ�ر فنح�اول جاهدي�ن تحاش�ي 
مش�اعرنا وقناعاتنا لنكون أقرب منهم فلربما 
ننال جزءا بس�يطا من أهدافنا التي قد نختار أن 
نحققها على حس�اب مصلحة اآلخر وسعادته 
غي�ر آبهي�ن باأللم ال�ذي س�نتركه خلفنا جراء 
تناقضاتنا المس�تفزة التي تس�تنزفنا وتحولنا 
إلى أش�خاص عاجزين عن فهم كل ما يشعرون 

أو يقتنعون به

 “ال أس�تطيع التحك�م بانفعاالتي”، به�ذه الكلمات وصف 
الموظ�ف هان�ي عبدالله نفس�ه لحظات تعرض�ه لموقف 
مزعج أو مضايقات من شخص ما، مستعينا بنظرية “لكل 
فعل ردة فعل... مس�اوية بالمقدار ومعاكس�ة باالتجاه”، 
مؤك�دا أن ردة الفع�ل تكون أعنف عادة من الفعل الس�يئ 

ذاته الذي يتعرض له المرء.
ويبين عبدالله أنه انفعل ذات مرة وهو يقود س�يارته، ألن 
أحدهم زاحمه على الطريق بسيارته، مما أدى إلى اشتباك 
الطرفين، وتطاوال على بعضهما باأللفاظ السيئة واشتبكا 

باأليدي، حتى وصال إلى المركز األمني لحل المشكلة.
وعندم�ا قص عبدالله على زمالئه في العمل ما حدث معه، 
تعددت اآلراء واالنتقادات لما جرى، لكنه على يقين أنه لو 
تع�رض أحدهم للموق�ف ذاته، لكان رد فعله مش�ابها لما 

فعله حينها.
الغضب يطغى أحيانا على العقل، ولو رأى الغضبان نفسه 
حال غضبه لخجل من سوء صورته، وما يظهر على لسانه 
من الش�تم، وم�ا يظهر عل�ى أفعاله من الضرب والس�وء 
مث�ال، وما يضمره ف�ي قلبه من الحق�د والكراهية، ولكن 
هل يستطيع الش�خص التحكم في الغضب وإدارته، جراء 

المواقف الصعبة أو المضايقات التي يتعرض لها.
أما الخمس�يني مروان العش�ا فيعبر عن غضب�ه تجاه أي 
موقف سيئ أو مزعج يتعرض له بالصراخ، وال يأبه إن كان 
الش�خص الذي أمامه كبيرا أم صغي�را، معتقدا أن الصراخ 

خير وسيلة للتعبير عن الغضب والدفاع عن النفس.
يقول العش�ا “ال أستطيع ضبط لس�اني إال بالصراخ، وقد 
أنفج�ر أو أختن�ق إذا بقي�ت صامتا، ولم أعب�ر عن غضبي 
لآلخرين، مع أنني أشعر في كثير من األحيان بالندم جراء 

ما قلته أو قمت بفعله سلبيا”.
رانيا عم�ران )23 عام�ا(، تجد القلم خير وس�يلة للتعبير 
عما بداخلها أثناء الغضب، وسرعان ما تبادر بتفريغه على 
الصفح�ات، والغالبية منه تقوم بإتالفه حتى ال تس�ترجع 

ذكريات تلك الحادثة.
وتق�ول “حي�ن أغضب ال أرغ�ب بالحديث مع أي ش�خص 
حت�ى المقربين مني، وأحب العزلة بمفردي مع القلم فهو 
صديق حقيقي لي، أعبر به عن ألمي ووجعي بحرية تامة، 

فهو المنقذ السحري في أي وقت”.
أما حس�ن خليل )26 عاما(، فيق�ول “فقدت أعز أصدقائي 
بس�بب عدم قدرتي على ضبط نفس�ي حينما أفش�ى سرا 
ائتمنت�ه عليه يوما ما، فلم يكن مني س�وى اإلفصاح أمام 

اآلخرين عن جميع خصوصياته وخصوصيات عائلته التي 
أراد إخفاءها عن الجميع”.

يق�ول خليل “صحيح أن صديقي هو من افتعل المش�كلة، 
لكني شعرت بندم كبير عقب انتهاء الخالف، فقد أزعجني 
بموقفه، لكني سببت له إحراجا وأسى كبيرين، وحتى هذا 

اليوم أحاول إصالح ما وقع لكن بدون فائدة”.
ويعرف االختصاصي النفس�ي د. خلي�ل أبو زناد، الغضب، 
بأنه إثارة عاطفية تبتدئ بحماس قوي بسبب زيادة إفراز 
هرم�ون اإلدرينالين، إما بتعبير حرك�ي أو لفظي أو بميل 
عدواني يصعب في أغلب األحيان ضبطه والسيطرة عليه، 

والغضب طبيعة بشرية خلقها الله سبحانه وتعالى.
وي�رى أن التأثي�رات التي تحصل في الب�دن نتيجة الغضب 
الشديد تس�بب فيضا هرمونيا يؤدي إلى ما يشبه التماس 
الدائ�رة  اضطراب�ات  بس�بب  المن�زل  داخ�ل  الكهربائ�ي 
الكهربائي�ة، وما ينتج عن ذلك من تعطل في أجزاء الدائرة 

الكهربائية كافة.
ويش�ير أبو زناد إلى أس�اليب وطرق التحك�م في الغضب، 
ومنها؛ التنفس العميق بعد حدوث المؤثر مباش�رة، تالوة 
األذكار الت�ي تربطن�ا بالل�ه، وص�ف الحال مث�ال؛ أنا اآلن 

غاضب، زعالن حتى يدرك الشخص وضعه الحالي.

وعلى الغاضب، وفق أبو زناد، أن يتس�اءل؛ هل هذا السبب 
يستحق أن أغضب ألجله، هل أعامل هذا الشخص بأخالقه 
أم يجب أن أعامله بأخالقي؟، حتى يس�تطيع التخلص من 

الموقف بدون الشعور بالندم أو إيذاء اآلخرين.
ويبي�ن االختصاص�ي االجتماعي د. حس�ين الخزاعي، أن 
س�لوك األف�راد وتعبيره�م عن ح�االت الغض�ب يرجعان 
للتنش�ئة االجتماعي�ة لهم من�ذ الصغر، رائي�ا أن األطفال 
يتعلمون من آبائهم عن طريق التقليد، ألنهم القدوة والمثل 
األعلى في الحياة، وبالتالي ينعكس ذلك على سلوكهم في 

المدرسة والجامعة والشارع.
وي�ردف “لكننا نخش�ى أن يك�ون التعبير ع�ن الغضب 

لفظي�ا أو بدنيا، فمعظم األس�ر األردنية تمارس 
“فش�ة الغل”، بالعقاب البدني، وهذا س�لوك 

خاطئ ونرفضه تماما”.
وي�رى أن مهارة إدارة الغضب بين أفراد 

المجتمع، تأتي م�ن الحوار والتعاون 
واإليثار والتس�امح، واحترام الرأي 

ب�ه  االس�تهزاء  وع�دم  اآلخ�ر، 
والتط�اول علي�ه، مح�ذرا في 

الوقت نفس�ه م�ن ردة فعل 

الطرف اآلخر؛ إذ إن لكل فعل ردة فعل.
وتتف�اوت ردود الفع�ل ف�ي مواجهة الغص�ب، كما يقول 
الخزاع�ي؛ إذ يمك�ن أن تك�ون ردة الفع�ل فيزيائية، بعدم 
التحك�م بالجه�از العصبي أو الجس�دي، وت�ؤدي ألضرار 
جسمية ونفس�ية وقانونية، داعيا الش�خص الذي يواجه 
موقف�ا يزعج�ه أو يس�تفزه، بتغيي�ر الح�وار والم�كان 
واالس�تئذان للخ�روج أو المس�ايرة لحي�ن انته�اء تفريغ 

الغضب.
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 متناقضون 
يعيشون احلياة بشخصيات خمتلفة

»الغضب« يعطل العقل أحيانًا والقدرة عىل إدارته مهارة

 
“التضحية تصنف على أنها س�ذاجة أحيانا” هذه الخالصة 
التي اس�تنتجتها الس�يدة أم فهد “52” سنة ،بعد زواج دام 
خمس�ة وثالثين عام�ا مكللة بالتن�ازالت والتضحيات من 
قبلها الستمرار الحياة الزوجية وإيصال األبناء لبر األمان.

تق�ول أم فهد بم�رارة “عملت بنصيحة أمي، ب�أن الزوجة 
يج�ب أن تحاف�ظ على بيته�ا وأوالده�ا”، متابعة “صبرت 
على طباع وس�لبيات زوجي الغريبة بف�رض الرأي الدائم، 
وحرمان�ه المتواص�ل لي م�ن مواصلة عملي ال�ذي ندمت 
كثي�را جراء تركه”. وتضيف “صب�رت ووقفت بجانبه في 
أزمت�ه المالية الت�ي تعرض لها قبل ثالث س�نوات، وتخلى 

عنه جميع من حوله”.
وتضح�ك أم فه�د س�اخرة وه�ي تق�ول “يعتب�ر زوج�ي 
تضحيات�ي هذه واجبة، وعلى الم�رأة أن تقوم بها، لكنه ال 
يتقب�ل أو يفكر بأن ال�زوج عليه التنازل في أي أمر يس�عد 
الط�رف اآلخر أو يتمن�اه”، واألدهى من ذل�ك، “أننا لم نعد 
نرى وجهه بعد تخطي األزمة والخروج منها، فأغلب وقته 

يقضيه بالسهر والمرح خارج المنزل”!.
يعتم�د نج�اح الحياة الزوجي�ة على مقدار فه�م كل طرف 
م�ن أط�راف ه�ذه العالقة للش�ريك اآلخ�ر، وعل�ى نجاح 
كال الطرفي�ن في تقدي�م التنازالت وب�ذل التضحيات على 
كاف�ة األصعدة الجس�ديَّة والعقلية والعاطفية والنفس�ية 
واالجتماعي�ة، إال أن ب�ذل أح�د الطرفين له�ذه التضحيات 
وتقديم�ه تلك التن�ازالت بمعزٍل عن مش�اركة اآلخر له قد 
ي�ؤدي إلى عدم نجاح هذه العالقة، خاصًة عندما يكون ذلك 
أثن�اء بداية الحياة الزوجية التي يك�ون فيها كل طرف غير 

قادٍر على فه�م اآلخر وذلك لحداثة التجربة واختالف طباع 
كال منهما. 

االس�يد مصطفى جميل،”40 “ س�نة ،قدم تنازالت عدة من 
أجل أبنائ�ه، فمنذ زواجه واجهته العديد من المش�اكل مع 

زوجته بسبب غيرتها الزائدة وشكها المتواصل، حيث فكر 
في االنفصال اال ان تفكيره في األوالد ومآلهم، جعله يمتنع 

عن هذه الخطوة عل “الزمن يغير النفوس”، وفق قوله.
ويقول جميل “تحتاج الحياة الزوجية إلى التنازل والتضحية 

م�ن الطرفين ال من طرف واح�د، لكن حبي ألبنائي والنظر 
لمس�تقبلهم يجعلني أفكر بهم أكثر من نفسي، فال يمكنني 
التخل�ي عنهم”.ويضي�ف “ق�د يتن�ازل اإلنس�ان كثيرا في 
حياته، ولكن تنازله مقترن بالهدف، كما ان الحياة الزوجية 
مشتركة ومبنية على التفاهم والمودة بين أفرادها، فعندما 
يضحي أحدهما ال يشعر باالستياء ألن الطرف اآلخر يقابله 

ذلك في مواقف أخرى، وهذه هو الصواب”.
االختصاصي النفسي د. خليل العبيدي  يشير إلى أن التنازل 
“س�لوك متف�رد ال يتقنه إال القلة القليل�ة من المبدعين في 
الحي�اة الزوجية”، وألن هذا الس�لوك متفرد فإن من يتقنه 
ال ب�د أن تتوافر فيه عدة خصائص ك�ي يقوم به على أكمل 

وجه، أهمها تمتعه بالحكمة والصبر وعدم االستعجال.
ويلف�ت العبيدي  إل�ى جانب مهم في الموض�وع بقوله إن 
الرج�ل بطبيعته “ذو س�لطة مهيمن�ة وذو طابع هجومي 
بعكس النساء في الغالب”، منوها الى أن هذا الحديث ال يمكن 
تعميمه على جميع الرجال والنس�اء “فلكل قاعدة شواذ”، 
ومن هن�ا فإن أكثر الرج�ال “يميلون إلى القمع كأس�لوب 
للتعبير عن قدرتهم لتسيير الحياة الزوجية، على نحو يغذي 
معتقداته�م غير الصحيحة عن مفاهيم االرتباط”.ويضيف 
د.العبيدي  هذا التوجه “بال ش�ك” س�يكون من المس�ارات 
التي “تدمر الحياة بش�كل بطيء”، ومن واقع المش�اهدات 
التطبيقية لحياة األزواج في العيادات النفسية فإن المحور 
األساسي للمشكالت والخالفات الزوجية يكمن في “غياب 
مفه�وم التنازل بين األزواج”، وهذه من أخطر المش�كالت 
الت�ي تعصف بالعالق�ة الزوجية في هذا الزمان واألس�باب 
في ذلك كثيرة جدا.“على الزوجين تبادل تقديم التنازالت”، 
وفق األخصائية التربوية س�ناء عبد المجي�د، التي ترى أن 

عل�ى كل ط�رف أن يتقبل مب�دأ االختالف في ال�رأي ال بين 
الشريكين فحسب بل بين الناس عموما.

وتن�وه إلى ضرورة أن يتحلى الش�ريك بالش�جاعة الالزمة 
لالعت�راف بالخطأ والتراجع عنه، فعل�ى كل منهما مراعاة 
مش�اعر اآلخر وتقدي�م التضحيات والتن�ازالت ألجله، من 

أجل أن يتمكن الطرفان من بناء حياة زوجية ناجحة.
وترى التربوية سناءعبد المجيد أنه “إذا اقتصرت التضحية 
عل�ى طرف واحد، فمن المؤكد أن النتيجة “س�لبية”، حيث 
تعود الشخص الذي يضحى من أجله على “األنانية”، منوهة 
إلى أن األص�ل “التوازن بين الطرفين، فهناك أمور وحقوق 

أساسية للمرأة ال يمكن التنازل عنها وكذلك الرجل”.
“هناك تأثير س�لبي للتضحية من طرف واحد بين الزوجين 
على األبن�اء”، وفق أبو لي�ل التي تجملها ف�ي ضعف الثقة 
بالنفس، ومن هنا على كل طرف أن يعرف حقوقه وواجباته 

ليؤديها على أكمل وجه دون انتقاص من حق الشريك.
وتش�دد على ضرورة “عقد دورات تأهيلي�ة للمقبلين على 
الزواج من منطلق العلم والش�رع”، لتنش�أ أسر مبنية على 
أس�س زوجي�ة س�ليمة.وتعلق س�هير نصي�ر، المتزوج�ة 
حديثا، على تجربة شقيقتها الكبرى التي قضت حياتها في 
تقديم التنازالت من أجل أس�رتها، فزوجها من األش�خاص 

الالمبالين الذين ال يتحملون المسؤولية بتاتا.
تق�ول نصي�ر )29 عام�ا( “نجاح الحي�اة الزوجي�ة يعتمد 
بش�كل كبير على قدرة الزوجين على ع�الج ما قد يعترض 
طري�ق حياتهم�ا الزوجي�ه بش�يء م�ن الصب�ر والحكمة 
والتضحي�ة، وخصوص�ا عندما يرزقان بأبن�اء، لكن عندما 
يكون رب األسرة سلبيا بكافة تصرفاته، فهذه هي الكارثة 

الحقيقية”.

من �جل �أ�سرة متما�سكة
سلبيات التضحية عىل احلياة الزوجية

     المس����تقبل العراقي/ س����حر الربيعي

         المس���تقبل العراقي/ناجي طارق
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           جابرييل ويلداو وجوش نوبل

�ش��ن �ش��و مينج بالكاد ي�شتطيع احتواء فرحته، ابت�شم بابتهاج، وهو يرفع يده بعالمة الن�شر، م��ع تدافع جمموعة من امل�شورين على اأر�ض بور�شة هوجن كوجن. الأ�شهم يف �شركة 
الو�شاطة املالية التي يديرها، جى اإف لالأوراق املالية، كانت قد ارتفعت للتو بن�شبة 40 يف املائة يف غ�شون حلظات من طرحها لالكتتاب العام �شباح اجلمعة.

ظهور جى اإف لالأوراق املالية لأول مرة جاء يف اأف�شل وقت ممكن، اإذ اأتى يف نهاية اأ�شبوع من عمليات التداول القيا�شية يف هوجن كوجن. الو�شول املفاجئ ملليارات الدولرات من 
امل�شتثمرين يف الرب الرئي�شي )ال�شني( دفع ال�شوق اإىل اأعلى م�شتوى لها منذ اأكرث من �شبعة اأعوام، يف حني حطم حجم التداول يف البور�شة الأرقام القيا�شية كافة.

ي��وم اخلمي���ض، قيم��ة عمليات التداول يف �شوق هوجن كوجن كان��ت اأكرث من �شعف الرقم يف لندن وفرانكف��ورت وباري�ض جمتمعة. تدفق كثري من راأ���ض املال اإىل املدينة بحيث 
ا�شطرت ال�شلطة النقدية للتدخل من اأجل حماية ربط عملتها بالدولر الأمريكي.

حـــمــى األســهـــم تــتــفــشــى فـــي الــصــيـــن

ش�ركات الوس�اطة المالي�ة، مث�ل ج�ى 
إف ل�أوراق المالي�ة، كان�ت م�ن بي�ن أكب�ر 
المس�تفدين من ه�ذا االرتفاع. فق�د ارتفعت 
ش�ركة هايتون�ج نح�و 40 ف�ي المائ�ة ف�ي 
أس�بوع واحد فقط، في حين ارتفعت سيتيك 
لأوراق المالية، أكبر ش�ركة وس�اطة مالية 
ف�ي الصين، بمق�دار الربع. القيمة الس�وقية 
لش�ركة البورص�ات والمقاص�ة ف�ي هونج 
كونج، مشغل سوق األسهم، ارتفعت بمقدار 
الثلث لتصبح 36 مليار دوالر، ما يجعلها أكبر 

بورصة في العالم.
نش�اط األس�بوع الماض�ي المحم�وم قد 
يك�ون مجرد أنموذج للوضع في المس�تقبل، 
على اعتبار أن المس�تثمرين األفراد الصينيين 
ف�ي  غزواته�م  ب�أول  فق�ط  اآلن  يقوم�ون 
األس�واق الدولية. وقد جلبوا شيئاً معهم من 

البالد؛ حمى البورصة.
لي ش�ينج نان، ش�ريكة المبيعات البالغة 
من العمر 33 عاماً في إحدى ش�ركات السلع 
االس�تهالكية ف�ي ش�نغهاي، اتصل�ت بأح�د 
األصدقاء األس�بوع الماضي س�عياً للمشورة 
في مجال االس�تثمار. لي أرادت معرفة ما إذا 
كان بإمكانه�ا الحصول على ق�رض عقاري 
بضمان شقتها واستخدام األموال لالستثمار 

في سوق األسهم الحماسية في الصين.
قالت: “أنا لم أش�ارك في الس�وق قط من 
قبل، لكن منذ آذار )مارس( يبدو أن أصدقائي 
وزمالئ�ي في العم�ل أصبحوا جميع�اً أثرياء، 

لذلك تحّمست لأمر”.
بعد أعوام من األداء الضعيف، عادت الثقة 
بالبورص�ة في الصين بمنته�ى القوة، بعدما 
حول الُمّدخرون مئات مليارات الدوالرات من 
العق�ارات والودائع ومنتج�ات إدارة الثروات 

على أمل تحقيق ربح سريع من األسهم.
ودفع�ت موجة ب�دأت في تم�وز )يوليو( 
من العام الماضي، مؤش�ر شنغهاي إلى أعلى 
م�ن 4000 نقطة ي�وم الجمعة للم�رة األولى 
من�ذ أوائل عام 2008. وكس�بت الس�وق اآلن 
68 في المائة خالل األش�هر الستة الماضية. 
وكتب بنك ويستباك في مذكرة: “عادت سوق 
األس�هم باعتباره�ا قوة حقيقية ف�ي أذهان 

الُمّدخرين الصينيين”.
مع ذلك، هناك دالئ�ل على أن فقاعة بدأت 
تتش�كل. فقد فت�ح المس�اهمون 4.8 مليون 
حساب جديد لتداول األسهم في آذار )مارس( 
وح�ده وتقريباً مليون حس�اب آخ�ر في أول 
يومين من نيس�ان )أبريل(، وذلك وفقاً آلخر 
األرقام من مركز تبادل المعلومات الرئيس�ي 
في البالد. هذه الحس�ابات إلى حد كبير تمّثل 
مس�اهمين جدد مث�ل لي التي تدخل الس�وق 

ألول مرة.
اإلق�راض  عملي�ات  ف�ي  الهائ�ل  النم�و 

الهامش�ية، حي�ث تقوم ش�ركات الوس�اطة 
المالي�ة بإقراض المال للمس�اهمين من أجل 
المشاركة في األسواق، يشير أيضاً إلى وفرة 
المس�تحقة  الهامش�ية  الق�روض  طائش�ة. 
في ش�نغهاي وشنتش�ن - موطن اثنتين من 
البورصات ف�ي الصين - بلغ�ت 2.2 تريليون 
رينمينب�ي )358 مليار دوالر( ي�وم األربعاء، 
أكثر بواقع مرتين ونصف من مجموع األشهر 

الستة الماضية.
ق�ال ه�و أنيان�ج، مدي�ر االس�تثمار ف�ي 
صندوق التحّوط فرونت سي إلدارة األصول، 
القائ�م في شنتش�ن: “نحن ن�رى الكثير من 
األش�خاص الذي�ن ال يفهم�ون األس�هم وال 
يعرف�ون كيفي�ة الُحك�م عليه�ا يخاط�رون 
باالندفاع. نحن نش�عر بالقل�ق من هذا األمر، 
لكن ليس هن�اك ما ُيمكن القيام به. كل دورة 
اس�تثمارية هي من هذا القبيل. المساهمون 

الصغار هم الذين يتضررون”.
مؤلم�ة  كان�ت  الس�ابقة  الس�وق  دورة 
بش�كل خاص بالنسبة للمس�اهمين األفراد. 
ف�ي تش�رين األول )أكتوب�ر( 2007، ارتف�ع 
مؤشر شنغهاي الُمرّكب إلى مستوى قياسي 
بل�غ 6124 نقط�ة، بع�د أن ارتفع�ت قيمت�ه 
أكث�ر من ثالث�ة أضعاف خالل العام الس�ابق. 
وف�ي غض�ون 12 ش�هراً، هبط المؤش�ر إلى 
نح�و 1800 نقطة، ت�اركاً الُمضاربين األفراد 
يلعق�ون جراحهم على مدى األعوام الس�بعة 

التالية.
خلفي�ة االرتف�اع الحالي مختلف�ة كثيراً. 
توّسع االقتصاد الصيني في عام 2014 بأبطأ 
وتي�رة له منذ 24 عام�اً، إال أن المس�تثمرين 
م�ا زالوا ي�رون أن هناك حجة لصالح ش�راء 

األس�هم الصيني�ة: التقييم�ات في ش�نغهاي 
متخلف�ة بعي�داً ع�ن تلك الت�ي ف�ي الواليات 

المتحدة وأوروبا واليابان.
لكن الس�وق اآلن تبدو بأس�عار مش�جعة 
رخيص�ة. مؤش�ر ش�نغهاي الُمرّك�ب، الذي 
تس�يطر علي�ه المص�ارف وش�ركات الطاقة 
المملوك�ة للدول�ة، يتم تداول�ه بنحو 15 مرة 
ضعف األرباح المستقبلية، وهو معدل ضعف 

التداول البالغ 7.5 مرة الصيف الماضي.
هن�اك تقييم�ات أكثر ارتفاعا وهشاش�ة 
قط�اع  ف�ي  عليه�ا  العث�ور  يمك�ن  بكثي�ر 
التكنولوجيا المزدهر في الصين. حملة بكين 
لتحويل االقتصاد بعيداً عن الصناعات المسببة 
للتلوث والتوجه به نح�و االبتكار والخدمات 
أقنعت المستثمرين بأن شركات التكنولوجيا 
تستعد للنمو. لوحة االنطالق، تشي نيكست، 
الت�ي على غرار بورصة ناس�داك، يتم تداولها 
اآلن ب�� 49 مرة ضعف األرباح المس�تقبلية، 
أي أكث�ر من ضعف التقييمات البالغة 21 مرة 
ف�ي بورص�ة ناس�داك. ووفقاً لبح�ث أجرته 
بلومبي�رج، التقييم�ات في الصي�ن أعلى مما 
كان�ت عليه في ذروة فقاع�ة الدوت كوم في 

الواليات المتحدة.
والتكنولوجي�ا ه�ي مج�رد واح�دة م�ن 
“مفاهيم” األسهم الشعبية العديدة - األفكار 
ش�ركات  تس�تخدمها  الت�ي  االس�تثمارية 
الوس�اطة المالية لدفع اهتمام المستثمرين. 
بمب�ادرات  ترتب�ط  أخ�رى  مفاهي�م  هن�اك 
السياسة الحكومية، مثل “طريق واحد، حزام 
واح�د”، خط�ة الحكومة الطموح�ة لتأجيج 
الطل�ب الخارجي على إنتاجه�ا الصناعي من 
خ�الل تمويل اس�تثمارات البني�ة التحتية في 

كاف�ة أنحاء آس�يا. وم�ن المتوق�ع أن يدفع 
مشروع طريق الحرير البحري ونظيره البري 
المبيعات بالنسبة لشركات صناعة القطارات 
وُمش�غلي الموانئ وش�ركات إنتاج الكهرباء 

في الصين.
وهن�اك فكرة رائج�ة أخرى ه�ي إصالح 
الش�ركات المملوكة للدولة التي تسيطر على 
صناعات مثل التمويل، والطاقة، واالتصاالت، 
لكن عوائدها تتخلّف كثيراً عن منافساتها في 

القطاع الخاص.
اثنت�ان م�ن ش�ركات تصني�ع القطارات 
المملوكة للدولة، هما “س�ي إس آر” و”س�ي 
إن آر”، ظهرت�ا كمحبوبتين لكال المفهومين. 
هاتان الش�ركتان شاهدتا أس�همها المدرجة 
ف�ي بورصة ش�نغهاي ترتفع أكث�ر من ثالثة 
أضع�اف من�ذ بداي�ة ع�ام 2015، واآلن يت�م 

تداولهما بأعلى من 50 مرة ضعف األرباح.
وعل�ى الرغ�م م�ن الدالئ�ل عل�ى حدوث 
فقاعة، إال أن بعض المحللين والمس�تثمرين 
يتوقع�ون أن يس�تمر ارتف�اع األس�هم ف�ي 
الصين، على األقل عل�ى المدى القصير. وهم 
يميزون بين أس�هم الشركات ذات رأس المال 
الكبي�ر، مثل المصارف التي ال تزال تقييماتها 
قابلة للمقارنة م�ع نظيراتها العالمية، وبين 

أسهم التكنولوجيا التي تحركها المضاربة.
وق�ال مت�داول أس�هم ف�ي واح�دة م�ن 
أكبر خم�س ش�ركات للوس�اطة المالية في 
ش�نغهاي: “بعض التقييمات بالتأكيد ليس�ت 
إل�ى تخصي�ص  نظ�رت  إذا  لك�ن  معقول�ة، 
األس�هم، ف�إن األرب�اح في البورص�ة ال تزال 
أعل�ى من الس�ندات أو العق�ارات، لذلك أعتقد 
أن هذا االرتفاع سيس�تمر أكث�ر”. كذلك تنبع 
الثقة من سياسات البنك المركزي التي تهدف 
إلى دع�م االقتصاد. فقد خفض بنك الش�عب 
الصيني أس�عار الفائدة الرس�مية مرتين منذ 
تش�رين الثاني )نوفمبر( وقلص نسبة ودائع 
الزبائ�ن التي يجب أن تحتف�ظ بها المصارف 

في االحتياطي لدى البنك المركزي.
ومثل هذا التخفيف يؤدي إلى مقارنات مع 
البورصة األمريكية في عامي 2010 و2011، 
عندما عمل التمويل الحر على تغذية مكاسب 
األس�واق الكبيرة، حت�ى مع بق�اء االقتصاد 

الحقيقي في حالة ركود.
وف�ي األس�بوع الماض�ي امت�د حم�اس 
األس�هم في الصين إلى ما وراء الحدود. فمع 
وصول األس�هم في البر الرئيس�ي إلى أرباح 
تبلغ 35 في المائة ألولئك الذين يتداولون في 
هون�ج كونج، يقول مخضرمون في الس�وق 
إن مساهمي البر الرئيسي يتحولون ببساطة 
إلى األس�هم المدرجة األرخص. وبحسب تيم 
فرانكس، رئيس مبيعات صندوق التحّوط في 
بنك إتش إس بي س�ي: “ب�دأ الضغط يزيد في 

الصين. وهذه وسيلة إلطالق ذلك الضغط من 
النظام”. ويرى بعضهم أن يد بكين تعمل. فقد 
ظهرت األس�بوع الماضي مقالة في صحيفة 
تديره�ا الدول�ة تحت عن�وان “هيا! اش�تروا 
أس�هم هون�ج كون�ج!”، ف�ي حي�ن أن قرار 
الس�ماح للصناديق المشتركة باالستثمار في 
هونج كون�ج كان له الفضل في إثارة ارتفاع 
تداوالت األس�بوع الماضي. فقد أصبح تدفق 
األم�وال الصينية ممكنا بس�بب إطالق خطة 
تداول في تش�رين الثان�ي )نوفمبر( معروفة 
باس�م ربط أس�هم ش�نغهاي وهونج كونج. 
وهذا الربط يمنح الصناديق العالمية إمكانية 
وصول أكثر حرية بكثير إلى أس�هم شنغهاي 
ويس�مح لمس�تثمري البر الرئيسي بإمكانية 
وصول غير مس�بوقة إلى األس�هم في هونج 

كونج.
وحتى األسبوع الماضي، كان المستثمرون 
ق�د اخت�اروا إلى ح�د كبير عدم القي�ام بذلك، 
مفضلي�ن بدالً من ذلك تركي�ز اهتمامهم على 
شنغهاي وشنتشن. لكن يوم األربعاء، عندما 

أعي�د افتت�اح الس�وق بع�د عطلة عام�ة، تم 
اس�تنفاد الحصة اليومي�ة البالغة 10.5 مليار 
رينمينب�ي لعمليات الش�راء الصينية ألس�هم 
هون�ج كون�ج للمرة األولى. الش�يء نفس�ه 
حدث ي�وم الخميس، ما دفع أحج�ام التداول 
ألن تص�ل إلى 37 مليار دوالر - أكثر من ثالثة 

أضعاف متوسط العام الماضي.
وقال متداول في إحدى الش�ركات البارزة 
ف�ي إدارة األص�ول يوج�د مق�ره ف�ي هونج 
كون�ج: “حتى أني ال أحتاج إلى التفكير كثيراً 
عندم�ا أق�وم بالت�داول ه�ذه األي�ام، ألن كل 

األسهم تقريباً ترتفع. اآلن حان وقتنا”.
والس�ؤال هو ما إذا كان هذا مجرد ومضة 
أم بداية حقبة جديدة. المسؤولون التنفيذيون 
ف�ي بورصة هون�ج كونج يتحدث�ون بالفعل 
ع�ن زي�ادة الحص�ة اليومية للس�ماح بتدفق 
المزيد من األموال الصينية. وقال تشارلز لي، 
الرئيس التنفيذي للبورصة: “هناك الكثير من 
الوقت، والكثير من الفرص، والكثير من المال 

لنجنيه. هذه الحفلة ستظل مستمرة”.

           جابرييل ويلداو وجوش نوبل

أدى صعود آسيا إلى إدخال أمر خارج عن 
المألوف في العالقات بين أمريكا وبريطانيا. 
أصبح المثقف�ون البريطاني�ون واثقين إلى 
حد كبير من أن الواليات المتحدة في سبيلها 
إل�ى أن تفقد الهيمنة العالمي�ة، تماما مثلما 

حدث لبريطانيا في القرن الماضي.
هذا االفتراض يدل عل�ى التهاون، وغالبا 
ما ُيغلَّ�ف بعبارة مثيرة لأعص�اب من قبيل 
“حظا أوفر في المرة المقبلة أيها الش�اب”. 
لكن هن�اك حت�ى عادة أس�وأ تس�يطر على 
النخب البريطاني�ة حين يكونون في صحبة 
األمريكيين، وهي على النقيض من التس�ليم 
بالتراج�ع. إنها الذهول ال�ذي يكاد يصل إلى 
الرهب�ة. طبقتنا السياس�ية اإلعالمية تزداد 
افتتانا بمثيلتها األمريكية مع كل جيل. وهذا 
يتج�اوز قضاء العطالت ف�ي كيب كود، كما 
فعل جودون براون حين كان وزيرا للمالية، 
أو تكون حلو المعشر مع الرئيس األمريكي، 
وهو أول واجب دبلوماسي ألي زعيم غربي. 
إن�ه انغماس ضي�ق ف�ي الطابع السياس�ي 
األمريكي - إلى الحد الذي يؤدي إلى استبعاد 
غي�ر  األبع�اد  واس�تبعاد  األوس�ع،  العال�م 

السياسية ألمريكا نفسها.
سياس�يونا يتعاقدون مع المستش�ارين 
االنتخابيين األمريكيين كما لو أن واش�نطن 
سياس�يان  كيان�ان  هم�ا  ووستمنس�تر 
متماث�الن. وحي�ن يصل�ون، ي�رون أنهم ال 
يس�تطيعون شراء اإلعالنات التلفزيونية، أو 
يجمعون مبالغ كبيرة من المال، أو يعاملون 
االنتخاب�ات وكأنه�ا س�باق بي�ن حزبي�ن، 
وبالتال�ي يتراجع�ون بهدوء. جيم ماس�ينا، 
الذي يعمل مع المحافظين، وديفيد أكسلرود، 
الذي يعمل مع العمال - وكالهما خدم بتميز 
مع باراك أوباما - ليس�ت لهما أهمية كبيرة 
في الحمل�ة االنتخابي�ة البريطاني�ة. وليس 
هذا بس�بب أي نق�ص في مهارتهم�ا. األمر 
ببس�اطة هو أن البلدين مختلفان إلى درجة 

تفوق الحد.

سياس�يونا منهمكون ف�ي مطالعة كتب 
روب�رت كارو عن ليندون جونس�ون - على 
األغل�ب من أج�ل االسترش�اد ح�ول كيفية 
السيطرة على مجلس شيوخ ال وجود له في 
وستمنس�تر. السهرة المس�ائية في الوسط 
اإلعالمي في لندن هي مسلس�ل هاوس أوف 
كاردس House of Cards - نس�خة اإلنترنت 
بطبيعة الحال التي تبثها ش�ركة نيتفليكس 
- أو الحلقات الرخيصة القديمة من مسلسل 

.West Wing ويست وينج
ال�ذي  المحم�وم  االهتم�ام  هن�اك  ث�م 
يبعث عل�ى اإلحراج، باالنتخابات الرئاس�ية 
األمريكي�ة قبل س�نتين من موع�د االقتراع. 
السياس�يون الذي�ن ال يعرف�ون حت�ى اس�م 
المفوض األوروبي للقوانين التنظيمية، الذي 
يؤث�ر كل ق�رار له في آفاق حياتنا، س�تكون 
له�م آراء قوية حول عض�و كونجرس جديد 
من إحدى الواليات القريبة من جبال روكي، 
ال�ذي يريد أن يج�رب حظه ف�ي االنتخابات 
ليكون نائبا ألحد المرش�حين. المس�اعدون 
غير المهمين ف�ي وايتهول من الذين هم في 
منتص�ف العش�رينات م�ن العم�ر يتحدثون 
بمنته�ى العمق في تحليلهم لس�احة الحزب 
الديمقراط�ي أثن�اء فترة الغداء، ويش�يرون 
إلى هيالري كلينتون باس�مها األول وكأنهم 
خرجوا من أح�د االجتماعات اليومية معها. 
بطبيع�ة الح�ال تس�تحق أمري�كا االهتمام. 
نظرا لنفوذها العالم�ي، والحيوية الثقافية، 
والمعج�زات التكنولوجي�ة، فه�ي بال نظير 
بي�ن البل�دان. لكن ليس�ت هذه ه�ي األمور 
التي تأسر لب نخبنا، الذين يبدو أن فضولهم 
يب�دأ وينتهي عند العالم الصغير الذي اس�مه 
واش�نطن، وأحيانا يتوس�عون إلى مس�افة 

تصل إلى نيو إنجالند.
األس�ئلة المهم�ة فع�ال ح�ول الوالي�ات 
المتح�دة ال يبدو أنها تثي�ر اهتمامهم. لماذا 
تنش�ئ أمري�كا، على خ�الف بريطاني�ا، هذا 
العدد الكبير من الشركات التي تحقق نجاحا 
ضخما؟ لماذا يبدو أن مجتمعها المسلم أكثر 
تكامال في الحياة الوطنية من المسلمين في 

كثي�ر من بلدان أوروبا؟ هل نس�تطيع تكرار 
التقلي�د األمريك�ي القائ�م عل�ى الجمعيات 

الخيرية المذهلة؟
ب�دال من ذلك تجدهم يتحدث�ون لدينا عن 
الش�ائعات الت�ي تدور ف�ي منطق�ة الحزام 
الدائري )في واش�نطن( م�ع أن أقرب حزام 
دائري لدينا هو في الواقع الخط السريع 25 
في لن�دن. ما يجري هنا هو ن�وع من التذلل 
االس�تعماري المقلوب: الطبقة الحاكمة في 
“البل�د القدي�م” تحن إلى ق�وة وبريق العالم 
الجدي�د. فه�ي محتاجة وتتص�رف بطريقة 
غي�ر الئق�ة. مظاه�ر العص�اب تتب�دى في 
اس�تخدام اللهجة األمريكية في وستمنستر 
وفي شارع الصحافة. أصبح من الطبيعي أن 
تسمع عبارات مثل “جهات مهمة تغير قواعد 
اللعبة” و”غرف الحرب”، كما لو أن الحمالت 
االنتخابي�ة ه�ي أح�د األقرب�اء المباش�رين 
لمب�اراة البطولة في كرة القدم األمريكية أو 
عمليات البنتاجون، وليس القضايا العتيقة - 
التي نشكر الله على أنها قصيرة - التي يغلب 

عليها أن تكون في بريطانيا.
أكث�ر التعبيرات حيوية ف�ي الحملة حتى 
اآلن ه�ي عبارة “إي والل�ه”، وهي تأتي من 
إد ميليبان�د، زعيم ح�زب العمال. ليس هناك 
ش�خص فعل�ي ف�ي بريطانيا يتح�دث بهذه 
الطريقة. نحن نقترب من نقطة نجد فيها أن 
السياسي المتحمس يتحدث بعبارة أمريكية 
أم�ام جمه�ور مذه�ول في إح�دى المناطق 
ف�ي بيرمنجه�ام أو لندن ويق�ول “أكيد مية 

بالمية”.
سيستش�هد المحافظ�ون البريطاني�ون 
به�ذا اله�وس بأمري�كا باعتب�اره دليال على 
أن التق�ارب الثقافي ضمن دائ�رة الناطقين 
باإلنجليزي�ة تج�اوز أي ش�يء عاب�ر مث�ل 
االتح�اد األوروبي. لكن لو كان هذا صحيحا، 
يج�ب أن يك�ون متب�ادال. مثال ذل�ك أن نرى 
مساعدي أعضاء الكونجرس األمريكي وهم 
يجتمع�ون عند ب�راد الماء لمناقش�ة أحدث 
قفزات وستمنس�تر. لكنه�م ال يفعلون ذلك، 
وال يفعل ذلك أيضا السياس�يون في أستراليا 

أو كندا.
وزراء  رئي�س  أن  يعرف�ون  ه�م  طبع�ا 
بريطانيا هو ديفيد كاميرون. وربما يعلمون 
أن ميليبان�د يري�د أن يحل محل�ه في منصب 
رئيس الوزراء. ولعلهم سمعوا باسم بوريس 
المضح�ك  الش�عر  ذي  الرج�ل  جونس�ون، 
ال�ذي يتول�ى إدارة لن�دن. عند ه�ذه النقطة 
تب�دأ المعرف�ة واالهتمام بالذوب�ان. وهم ال 
يتظاهرون بأن السياس�ة في بلد آخر يمكن 
أن تك�ون مفيدة باعتبارها خلفية لسياس�ة 

بلدهم.
وحتى لو كانت هناك أسباب عميقة ولها 
عالق�ة باألنس�اب تفس�ر االهتمام الش�ديد 
بأمري�كا، ولي�س بأوروب�ا، ل�دى الجمهور 
في الحي�اة العامة في بريطاني�ا، إال أن هذه 
األس�باب ال تتف�ق م�ع أي ق�راءة للمصلحة 
العامة. أمريكا هي أقوى بلد في العالم، لكن 
تأثيرها اليومي في بريطانيا ليس قريبا بأي 
حال من تأثي�ر االتحاد األوروب�ي، وهو أمر 
سيوافق عليه المناهضون لالتحاد األوروبي 
أنفس�هم. الطبق�ة السياس�ية الناضجة من 
شأنها أن تتخلى عن محاولة العيش بالنيابة 
من خالل واشنطن، ومحاولة إدارة رؤوسها 
وااللتف�اف على بروكس�ل وبرلين وباريس. 
البرلم�ان األوروب�ي وحركات�ه، والحضور 
النس�بي للجنس�يات المختلف�ة ف�ي األدوار 
الرس�مية، ومي�زان الق�وة المتأرج�ح بي�ن 
العواص�م المختلفة في أوروبا كل ذلك ممل، 
وكل ذلك مهم تماما. السياس�ي أو المختص 
البريطاني، حت�ى “أو خصوصا” إذا كان من 
المناهضي�ن للتكام�ل األوروب�ي، ينبغي أن 
يكون ضليعا في هذه المواضيع. فهذه أمور 

تتعلق بالمصير القومي.
بدال م�ن ذلك، ي�كاد يكون هن�اك اعتزاز 
بهيج بالجهل، ونفاد صبر من ش�دة الشوق 
لمش�اهدة حلقة أخرى من مسلس�ل كيفين 
سبيس�ي واللهج�ة األمريكي�ة الغريبة. ماذا 
س�يكون رأينا في سياس�ي برتغالي ال يكاد 
يعرف ش�يئا عن بروكس�ل، لكنه مطلع على 

أحدث التطورات في البرازيل؟

النخب الربيطانية جتاوزت احلد يف االفتتان بأمريكا
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اخلوف والرتقب يسودان آسيا قبل سحب القرعة املزدوجة
اعلن االتحاد العراقي لكرة القدم عن انطالق منافس�ات الدوري املمتاز 
للفئ�ات العمري�ة " الش�باب والناش�ئني" بمش�اركة تس�عة فرق من 
العاصمة بغداد,مشرياً اىل ان اليوم الثالثاء وعند الساعة العارشة صبحاً 

سيكون موعد للمؤتمر الفني للفرق املشاركة.
وق�ال امني رس لجن�ة املس�ابقات فهم�ي العامري: ان"ح�ددت لجنة 
املس�ابقات يف االتح�اد العراقي لك�رة القدم يوم الجمع�ة املقبل موعداً 
النطالق منافس�ات الدوري املمتاز لفئتي الش�باب والناش�ئني عىل ان 

يحدد موعد اخر النطالق منافسات الدوري املمتاز".
واضاف ان" اليوم وعند الس�اعة العارشة سيكون موعد الجراء املؤتمر 
الفن�ي الخ�اص باالندية املش�اركة والتي بل�غ عددها تس�ع اندية بعد 
انس�حاب نادي الكرخ هي كل من الرشط�ة والجوية والزوراء والطلبة 

وامانة بغداد والحدود والكهرباء واملصايف".
واختتم ان"خ�الل املدة املاضية كانت لدينا العدي�د من االجراءات التي 
تخص التأكد من اعمار الالعبني من خالل لجنة مختصة يف هذا املوضوع 
حي�ث اكدنا ع�ىل الفح�ص الطبي لالعب�ني اىل جانب فح�ص اوراقهم 

الثبوتية لضمان عدم وجود تالعب من اي نوع يف هذا الخصوص".

احتاد الكرة حيدد موعد انطالق 
دوري الكرة املمتاز للفئات العمرية

المستقبل العراقي/ متابعة

تتجه أنظ�ار املاليني من عش�اق كرة القدم 
األس�يوية الثالثاء صوب العاصمة املاليزية 
كواالملبور ملتابعة مراسم سحب قرعة الدور 
الثان�ي م�ن التصفي�ات األس�يوية املؤهلة 
لنهائيات كأس العالم 2018 املقرر إقامتها 

يف روسيا.
كم�ا يضاعف م�ن أهمي�ة التصفيات هذه 
املرة أنها ستحس�م الرصاع ع�ىل 12 مقعدا 
يف نهائيات كأس آسيا 2019 املقرر إقامتها 
يف اإلم�ارات، حيث قررت لجنة املس�ابقات 
باالتحاد اآلس�يوي للعبة أن تكون فعاليات 
ال�دور الثاني من تصفي�ات مونديال 2018 
ه�ي نفس�ها املؤهل�ة لبطولة كأس آس�يا 
2019 عىل أن تحسم باقي مقاعد النهائيات 
اآلس�يوية من خ�الل مرحل�ة منفصلة من 

التصفيات تقام بعد هذا الدور.
كانت تصفيات آسيا املؤهلة ملونديال 2018 

انطلقت بفعاليات الدور األول من التصفيات 
والذي ش�ارك فيه 12 منتخبا هي املنتخبات 
التي احتلت املراكز م�ن 35 إىل 46 يف ترتيب 
املنتخبات األسيوية ضمن التصنيف العاملي 
للمنتخبات الصادر عن االتحاد الدويل للعبة 

)فيفا( يف كانون الثاني/ يناير املايض.
وأس�فرت فعالي�ات ه�ذا ال�دور ع�ن تأهل 
منتخب�ات الهن�د واليمن وتيم�ور الرشقية 
وكمبودي�ا وتايوان وبوت�ان إىل الدور الثاني 
من التصفي�ات لتنض�م إىل املنتخبات ال34 
األوىل بالقارة األس�يوية يف تصني�ف الفيفا 

الصادر يف كانون الثاني/يناير املايض.
وقس�مت املنتخبات ال40 إىل 5 مس�تويات 
طبق�ا لرتتيبها يف التصني�ف العاملي الجديد 
الصادر ع�ن )فيفا( الخمي�س، حيث توزع 
ه�ذه املنتخبات ال40 ع�ىل 8 مجموعات يف 
ال�دور الثاني من التصفيات خ�الل القرعة 
عىل أن تضم كل مجموعة 5 منتخبات بواقع 
فري�ق واح�د من كل م�ن هذه املس�تويات 

الخمس�ة. وض�م املس�توى األول منتخبات 
إي�ران واليابان وكوريا الجنوبية وأس�رتاليا 
واإلمارات وأوزبكس�تان والص�ني والعراق، 
منتخب�ات  الثان�ي  املس�توى  ض�م  فيم�ا 
الس�عودية وعمان وقطر واألردن والبحرين 
وفيتنام وس�وريا والكويت، وضم املستوى 
والفلب�ني  أفغانس�تان  منتخب�ات  الثال�ث 
وفلسطني واملالديف وتايالند وطاجيكستان 
ولبن�ان والهند، واملس�توى الرابع منتخبات 
الرشقي�ة وقريغيزس�تان وكوري�ا  تيم�ور 
وتركمانس�تان  وميانم�ار  الش�مالية 
وإندونيسيا وسنغافورة وبوتان، واملستوى 
وهون�ج  ماليزي�ا  منتخب�ات  الخام�س 
كون�ج وبنجالديش واليمن وج�وام والوس 

وكمبوديا وتايوان.
وتتناف�س منتخب�ات كل مجموع�ة يف هذا 
ال�دور بنظ�ام دوري م�ن دوري�ن )ذهاب�ا 
وإياب�ا( حيث تقام مباري�ات هذا الدور من 
آذار/  املقب�ل إىل 29  11 حزي�ران/ يوني�و 

م�ارس 2016. ويتأهل صاحب املركز األول 
يف كل مجموعة إضافة إىل أفضل 4 منتخبات 
تحت�ل املركز الثاني إىل ال�دور الثالث األخري 
م�ن تصفيات موندي�ال 2018 كم�ا تتأهل 
هذه املنتخبات ال12 مبارشة إىل كأس آسيا 

2019 باإلمارات.
وتقس�م ه�ذه املنتخب�ات إىل مجموعتني يف 
الدور الثال�ث من تصفي�ات املونديال حيث 
تض�م كل مجموع�ة 6 منتخب�ات تتنافس 
فيما بينه�ا ايضا بنظ�ام دوري من دورين 
)ذهاب�ا وإياب�ا( ليتأه�ل صاحب�ا املركزين 
األول والثان�ي من كل مجموعة إىل املونديال 
مب�ارشة فيما يص�ل صاحبا املرك�ز الثالث 
يف املجموعت�ني إىل دور فاص�ل ع�ىل التأهل 

للمونديال.
خت�ام  يف  التالي�ة  ال��24  املنتخب�ات  أم�ا 
منافس�ات الدور الثاني فإنها ستتنافس يف 
تصفيات نهائية قارصة عىل التأهيل لكأس 
آس�يا من أج�ل الحص�ول عىل 11 

مقع�دا يف البطولة القارية يف حني س�تكون 
البطاق�ة األخ�رية من نصي�ب منتخب البلد 
املضي�ف، حي�ث تش�هد كأس آس�يا 2019 
مش�اركة 24 منتخب�ا ولي�س 16 منتخب�ا 

مثلما كان الحال يف النسخ املاضية.
وينتظ�ر أن تس�فر القرع�ة ع�ن أكث�ر من 
مجموع�ة تضم كل منها أكث�ر من منتخب 
عرب�ي يف ظ�ل وج�ود 7 منتخب�ات عربي�ة 
ضمن فرق املس�توى الثاني إضافة ملنتخبي 
اإلم�ارات والع�راق يف ف�رق املس�توى األول 
ومنتخبي فلس�طني ولبنان يف فرق املستوى 

الثالث واليمن يف فرق املستوى الرابع.
وتشهد منافسات هذا الدور من التصفيات 
و16   11 يف  فعالياته�ا  تق�ام  ج�والت   10
حزي�ران/ يوني�و املقب�ل، ويف3 و8 أيلول/
س�بتمرب املقبل، والثام�ن و13 من ترشين 
أول/ أكتوب�ر املقب�ل، و12 و17 ترشي�ن 
الثان�ي/ نوفم�رب املقب�ل و24 و29 آذار/ 

مارس 2016.

المستقبل العراقي/ وكاالت

المستقبل العراقي/ متابعة

وصف املدرب باسم قاسم عمل اتحاد الكرة بالفوضوي عطفاً عىل عدم 
ايجاد االلية املناسبة الدارة ملف الدوري املمتاز اىل جانب الفوىض التي 
تع�م عملية اختي�ار االجهزة الفنية ملختلف املنتخبات الوطنية,مش�رياً 
يف الوق�ت ذات�ه اىل ان هذا الوضع س�يكون له تأثري مب�ارش عىل عملية 
االرتقاء بواقع اللعبة يف البالد.وقال قاسم: ان" الفوىض يف عمل االتحاد 
اضح�ت واضح�ة للعيان الس�يما يف ما يخ�ص بطولة ال�دوري املمتاز 
الت�ي حتى االن لم يس�تطع اتحاد الك�رة ان يجد االلية 
املناس�بة الدارت�ه كحال 
باق�ي الدوري�ات يف دول 
العال�م ع�ىل الرغ�م من 
انه�ى  الح�ايل  االتح�اد 
املوس�م امل�ايض النطالق 
النظ�ام  وف�ق  مس�ابقة 

العاملي املعمول به".
مس�ألة  ان"  واوض�ح 
الفوىض يف اروق�ة االتحاد 
ال تقت�رص ع�ىل مس�ابقة 
املمتاز بل تتس�ع  ال�دوري 
لتش�مل موض�وع تس�مية 
االجهزة الفني�ة للمنتخبات 
الوطني�ة بعيداً ع�ن املعايري 
االتح�اد  به�ا  ن�ادى  الت�ي 
املذك�ور كون ه�ذا املوضوع 
اصبح كذر الرم�اد يف العيون 
ال س�يما وان عملي�ة اختيار 
املدرب�ني تت�م وف�ق اتفاقات 
جانبية العضاء اتحاد الكرة يف 

الكواليس املظلمة".

باسم قاسم يصف عمل احتاد الكرة 
بالفوضوي

بيليغريني يرفض احلديث حول مستقبله

مرشف الوطني: ال نملك وقت إلقامة أي معسكر تدريبي

عبطان: كالسيكو اجلوية والزوراء أوصل رسالتنا اىل الفيفا

رفض املدرب التش�ييل مانويل بيليغرين�ي املدير الفني 
س�يتي  مانشس�رت  لفري�ق 
الق�دم  لك�رة  اإلنجلي�زي 
التحدث بشأن مستقبله بعد 
الهزيمة التي مني بها الفريق 
أمام جاره مانشسرت يونايتد 
2-4 األح�د، والت�ي قلص�ت 
فرصته بشكل كبري يف الدفاع 
عن لقب الربيمريليج. ومني 
بالهزيمة  مانشسرت س�يتي 

الرابع�ة ع�ىل التوايل خ�ارج أرض�ه ليتخل�ف يف املركز 
الرابع بفارق 12 نقطة عن املتصدر تش�يليس، ويمكن 
لليفربول أن يقلص الفارق مع سيتي إىل 4 نقاط يف حالة 
فوزه االثن�ني عىل نيوكاس�ل.وأعلن بيليغريني تحمله 
مس�ؤولية الهزيمة قائال: "الطري�ق الوحيد لتغيري هذا 
الوضع هو تحقيق الفوز". وأضاف بيليغريني، املرشح 
للرحيل عن منصبه يف ال�دوري اإلنجليزي: "لن أتحدث 
بش�أن منصبي .. فهذا ليس مهما". وافتتح مانشسرت 
سيتي التسجيل يف األولد ترافورد لكن مانشسرت يونايتد 
رد بقس�وة وس�جل رباعي�ة قب�ل أن يضي�ف املهاجم 
االرجنتيني س�ريجيو أغويرو الهدف الثاني ملانشس�رت 
س�يتي لحفظ ماء الوجه. وقال بيليغريني: "الطريقة 

الوحيدة التي يمكننا وصف مش�وارنا به�ا، هي أننا ال 
نحقق النتائج املطلوبة .. لقد خرسنا العديد من النقاط 
.. لي�س فقط يف هذه املباراة الت�ي كانت صعبة للغاية 
ولك�ن يف مباريات أخرى أيض�ا". واضاف: "لعبنا جيدا 
للغاي�ة ملدة 20 دقيق�ة، ولكن ال يفرتض بن�ا أن نلعب 
20 دقيق�ة فقط، يجب أن نلعب املباراة بأكملها بنفس 
املستوى .. نشعر بالقلق لكن يجب علينا اآلن أن نحاول 
الف�وز باملب�اراة املقبلة ع�ىل ملعبنا أمام ويس�تهام". 
وأوض�ح: "كن�ا يف املرك�ز األول أو الثاني ط�وال العام 
واآلن أصبحن�ا يف املركز الرابع، لكن مانشس�رت يونايتد 
وأرسنال سيواجهان تشيليس، أمامنا 18 نقطة يمكننا 

التنافس عليها، ال يجب أن نيأس".

كشف االتحاد العراقي لكرة القدم عن عدم وجود نية إلقامة معسكر تدريبي للمنتخب 
الوطني خالل املدة املقبلة,مش�ريا اىل ان الوقت لن يسعف االتحاد يف توفري اي معسكر 
تدريب�ي يف ظ�ل دوران عجلة منافس�ات دوري النخبة. وقال رئي�س لجنة املنتخبات 
الوطني�ة فالح موىس: ان" بعد اجتماعنا باملدير الفن�ي للمنتخب الوطني اكرم احمد 
س�لمان قمنا بدراسة كافة الحيثيات التي ترتافق مع رحلة اعداد اسود الرافدين االمر 

الذي جعل من اقامة معس�كر تدريبي خالل الفرتة املقبلة امر صعب لذا س�يكتفي س�لمان 
بمتابعة مباريات دوري النخبة لتحديد عدد من الالعبني تمهيداً للزج بهم يف صفوف املنتخب 
الوطني".واوضح ان"نحن بانتظار ما ستسفر عنه قرعة املجاميع االسيوية التي يحرضها 
م�رشف املنتخب الوطني عضو اتح�اد الكرة كامل زغري واملدير االداري باس�ل كوركيس يف 
ماليزي�ا من اجل ان يتم وفق ما ستس�فر عن�ه القرعة من اقامة مب�اراة تجريبية مع احد 
املنتخبات التي تشابه املنتخب الذي سنواجه من السادس عرش من شهر حزيران املقبل من 

التصنيف االسيوي الخامس قبل الدخول يف االستحقاقات الرسمية".

الش�باب  وزارة  عق�دت 
والرياض�ة مؤتم�را صحفي�ا 
م�ع رئيس واعض�اء االتحاد 
العراقي املرك�زي لكرة القدم 
، لرشح ابع�اد التعاون املثمر 
الرياضي�ة  املؤسس�ات  ب�ني 
لرف�ع  الرس�مية  العراقي�ة 
الحظر املفروض عىل املالعب 
الس�ماح  واوله�ا  العراقي�ة، 
بك�رة  العراقي�ة  للمنتخب�ات 
القدم خوض تصفياتها الدولية 
يف البط�والت املعتمدة عىل املالعب 

العراقية .
والرياض�ة  الش�باب  وزي�ر  وب�ني 
السيد عبد الحسني عبطان ان حالة 
التواصل والتفاهم والعمل املشرتك 
االوملبي�ة  واللجن�ة  ال�وزارة  ب�ني 
واتح�اد الك�رة واللجن�ة الباراملبية 
تتم بص�ورة مثالية غري مس�بوقة 
ويعمل الجميع بنفس واحد وهدف 
نعمل عليه ه�و االرتقاء بالرياضة 
االنج�ازات  وتحقي�ق  العراقي�ة 
املرجوة منها، مؤكدا ان اللقاء الذي 
ت�م اليوم بحض�ور رئيس واعضاء 

اتحاد الكرة هو لبلورة هذا التواصل 
وتاكي�د النجاح�ات الت�ي خطه�ا 
االتحاد بس�عي حثي�ث خالل فرتة 
قياس�ية امدها س�تة اشهر تمكن 
فيه�ا االتح�اد وجمي�ع العامل�ني 
والداعم�ني لعمل�ه ان يؤك�د تفوق 
منتخبن�ا عىل املس�توى االس�يوي 
يف بطول�ة امم اس�يا االخ�رية وان 
ينج�ح منتخبنا االوملب�ي يف تصدر 
مجموعته نح�و التصفيات الثانية 
املؤهلة اىل اوملبياد ريودي جانريو يف 
الربازيل ويرتقي منتخبنا اىل مرتبة 

مهمة يف التصنيف الشهري للفيفا 
بعد معسكر االمارات، كما استطاع 
االتحاد ان  يرتقي بدوري الكرة اىل 
املباراة  مستويات جيدة جس�دتها 
االخرية التي جمعت اكرب ناديني يف 
العراق وحض�ور جماهريي تجاوز 
ال� 30 الف متفرج شاهدوا املباراة 
بسالسة وطريقة رائعة يف الدخول 
والخروج وب�ادارة اكدت علو كعب 
مي�دان  يف  الرياضي�ة  مؤسس�اتنا 
االدارة والتنظيم، وستكون بالتاكيد 
رس�الة واضح�ة نحمله�ا معنا اىل 

ل�وزان يف س�ويرسا مطلع الش�هر 
املقب�ل للقاء رئيس االتح�اد الدويل 
لك�رة الق�دم جوزي�ف بالت�ر الذي 
طالب شخصيا بحضور وفد العراق 
اىل هن�اك ومناقش�ة مل�ف الحظر 
الذي طال االمد به ووصل اىل حدود 
مبال�غ بها ، وكان من املفروض ان 
يصل وف�د الفيفا اىل العراق يف فرتة 
س�ابقة لفح�ص املالع�ب والحالة 
االمني�ة ولك�ن التقاطع�ات داخل 
الفيفا حالت دون ذلك ، مش�ريا اىل 
ان الع�راق يمل�ك الي�وم العديد من 
املنش�ات الرياضي�ة واملالعب التي 
تؤمن مباريات منتخباتنا الوطنية 
والحالة االمني�ة جيدة هي االخرى 
بدلي�ل مب�اراة الجوي�ة وال�زوراء 
وحضور الجمهور الهائل اىل امللعب. 
يك�ون  ان  نطم�ح  انن�ا  واض�اف 
االعالم سندنا القوي يف هذه الفرتة 
بال�ذات وه�و اهل لذل�ك وقد نجح 
اعالمنا الريايض يف تعزيز التواصل 
مع املؤسس�ات الرياضية وحقيقة 
الق�ول نراه رشيكا اساس�يا لنا يف 
قطف ثم�رة النجاح برف�ع الحظر 
لرف�ع  املش�رتك  الربنام�ج  ودع�م 

الحظر.
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ُتس�ري الهيئة االدارية لن�ادي الرشطة الري�ايض صباح اليوم 
الثالثاء قافلة مس�اعدات غذائية وعينية البناء قواتنا االمنية 
والحشد الش�عبي و العوائل النازحة يف محافظة صالح الدين 

.
وقال أمني رس الهيئة االدارية لنادي الرشطة الريايض بس�ام 
رؤوف: " ان ادارة الن�ادي ق�ررت تس�يري قافل�ة مس�اعدات 
غذائية وعينية اليوم الثالثاء البطال القوات االمنية والحش�د 
الش�عبي والعوائل النازحة يف محافظة صالح الدين يف خطوة 
تاتي متزامنة مع االنتصارات التي تحققت لبواس�لنا االبطال 

وطردهم عنارص داعش املجرمة من محافظتنا العزيزة .
واض�اف " ان وزي�ر الداخلية رئيس الفخ�ري لنادي الرشطة 
السيد محمد سالم الغبان بارك خطوة النادي يف تسيري قافلة 
املساعدات لعكس صورة طيبة عن مساندة وتضامن رشيحة 
الرياضيني مع ابناءهم واخوانهم يف جبهات القتال ، مبينا ان 
الهيئة االدارية س�تحرص عىل اقامة مب�اراة كروية يف صالح 
الدي�ن تجمع نخبة م�ن رواد الك�رة العراقية وأبن�اء القوات 

االمنية والحش�د الشعبي اليصال رس�ائل اطمئنان للعوائل 
النازح�ة م�ن محافظ�ة ص�الح الدي�ن للع�ودة اىل مناطق 
سكناهم بعد ان تم تحريرها من فلول الجهل والظالم لكون 

الرياضة هي رسالة سالم ومحبة 
مش�ريا اىل ان ادارة الن�ادي وجه�ت دعوات اىل 

اللجن�ة االوملبي�ة واتحاد الك�رة لالنضمام 
لهذه املبادرة واملشاركة يف تنفيذ برنامج 
الزيارة فض�اًل عن عدد كبري من الفنانني 
وش�خصيات  واالكاديمي�ني  والش�عراء 
الصحاف�ة  ورج�ال  ب�ارزة  سياس�ية 
ن�ادي  قافل�ة  س�ريافقون  واالع�الم 

الرشطة .
وخت�م رؤوف ترصيح�ه بالق�ول ان 
ه�ذه القافلة لن تك�ون االخرية من 
نوعها وستعقبها مبادرات وبرامج 
رياضية اخرى يف محافظتي االنبار 
واملوص�ل بعد تحريرهما من دنس 

االرهاب والعنارص التكفريية.

نادي الرشطة يقيم مباراة كروية عىل ارض صالح الدين

طالب أوتمار هيتسفيلد، املدير الفني األسبق 
الس�ويرسي،  واملنتخ�ب  ميون�خ  لباي�رن 

ب�رضورة التعاقد ف�وًرا مع توم�اس توخيل 
ليق�ود فريق هامب�ورج فنًيا، معتربًا أن�ه الحل الوحيد 

حالًي�ا أم�ام إدارة فريق الش�مال من أج�ل الهروب من 
الهب�وط. هامب�ورج أق�ال مدرب�ه جوزيف تس�ينباور 
م�ن تدري�ب الفريق م�ن أس�بوعني، وعنينّ محل�ه املدير 

الريايض بي�رت كنيبل بص�ورة مؤقتة حتى نهاية املوس�م، 
ويف أول مبارت�ني لألخ�ري تلقى األتش آس ف�او هزيمتني من 

فولفسبورج وباير ليفركوزن مع أداء هزيل جًدا ويسء للغاية. 
واآلن، يقب�ع هامبورج يف قاع ترتيب البوندس�ليجا برصيد 25 
نقطة وبفارق نقطة عن شتوتجارت صاحب املركز قبل األخري 
ونقطتني عن صاحب املركز الس�ادس ع�رش املؤهل مللحق البقاء 
بادربورن. واعترب هيتس�فيلد أن كنيبل ليس الرجل املناسب لقيادة 
هامب�ورج لالبتعاد عن ش�بح الهبوط، ففي حديثه لس�كاي 90 قال 
"إذا ما كان هناك اهتمام من قبل توخيل بتويل هامبورج، فليتوىل الفريق 
ف�وًرا، هذا قد يك�ون له مزايا واضحة عليه يف س�وق االنتق�االت وملعرفة 
الالعبني وس�يؤثر إيجاًبا عىل املوس�م املقبل، سيمكنه إنقاذ أو 
بناء فريق، من ش�أن هذا أن يكون ل�ه معنى لكل األطراف." 
كما تاب�ع الجنرال "كنيب�ل رجل اس�رتاتيجي وإداري وليس 
فن�ي، ربما كان لجوزيف تس�ينباور املدرب الس�ابق أن يفعل 
ش�يًئا أفض�ل م�ن أن يأتي كنيب�ل ويح�رق أصابع�ه. إدارة 
هامبورج كذلك يجب أن تحمي العبيها ومدربها وتتوقف عن 
االنتقادات العلنية قدر املس�تطاع." يذك�ر أن توماس توخيل 

البال�غ من العمر 41 عاًما قد أك�دت الصحافة توصله إىل إتفاق مع 
إدارة هامبورج عىل تويل مس�ئولية الفري�ق يف حالة ضمان البقاء 

املوس�م املقبل مع منحه 25 مليون يورو إلجراء موس�م انتقاالت 
تاريخي.

هيتسفيلد يقدم نصائحه هلامبورج لتجنب اهلبوط
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امليزان

هاتف آيرس اجلديد

أضخم منزل عائم

؟؟هل تعلم
هل تعلم:الحلزون ال يتزوج إال مرة واحدة خالل حياته 

. وأن عملية التجاوز تدوم اثنتا عرشة ساعة 
ه�ل تعلم:لح�رشة املعروفة باس�م ) بعوض�ة أيار ( 
ال تعي�ش إال ع�دة س�اعات فقط بع�د ان تفقس من 

بيضتها 
هل تعلم:اكرب املخلوقات عىل االرض هو الحوت األزرق 

وهو يبلغ من الطول اكثر من 108 أقدام 
ه�ل تعلم:حيوان خ�روف البحر الثدي ي�ذرف دموعاً 

حقيقية عندما يكون حزيناً أو متأملاً أو يف خطر 
هل تعلم:تس�تطيع العقارب الس�امة البقاء عىل قيد 
الحياة )30( شهرا دون ان تتناول أي نوع من الطعام 

ه�ل تعلم:تبدأ املحرات حياتها ذك�وراً . . ثم تتحول إىل 
إناث . . وتستعيد ذكورتها مجدداً يف وقت الحق 

هل تعلم:الضفدعه تستطيع الحياه دون طعام ملده 
عام كامل أما الثعبان فيصمد ثالث سنوات دون طعام 
هل تعلم:أن جسم الدودة يحوي عىل 2000 عضلة وإذا 
ما قورن بجس�م اإلنسان فجسم اإلنسان يحوي عيل 

700 عضلة فقط 
ه�ل تعلم:يوج�د يف مدين�ة كليفالند بو ال ي�ة أوهايو 
األمريكيه قانون يمنع صيد الفرئان بدون إذن أورخصة 

صيد رسمية.

النق�اب  آي�ر  رشك�ة  كش�فت 
ع�ن هاتفه�ا الذك�ي »ليكي�د ام 
220« الجدي�د، ال�ذي يعت�رب أول 
هاتف ذكي مزود بنظام تش�غيل 
مايكروس�وفت ويندوز فون 8.1. 
ويمت�از الهات�ف الذك�ي الجدي�د 
بتصمي�م ع�ري وأني�ق لإلطار 
والهيكل ومس�توحى م�ن الحرير 

التايالندي.

ويدعم الجه�از الجديد تطبيقات 
وخدم�ات رشكة مايكروس�وفت 
مثل خدم�ة »وان درايف« وخدمة 
»س�كايب«  الف�وري  الرتاس�ل 
الشهرية وحزمة الربامج املكتبية.

ويزخ�ر الهات�ف الذك�ي الجدي�د 
بالعديد من املزايا الرئيس�ية، التي 
تلبي متطلبات املس�تخدمني أثناء 

الحركة والتنقل.

مهني�اً: يوم يبرش بالهدوء والحلول والظروف 
املناس�بة والص�دف التي تخّفف من التش�ّنج 
اقن�اع الرشي�ك بوجه�ة  اردت  اذا  عاطفي�اً: 
نظرك، فعليك ان تكون أكثر جدّية من السابق 
صحياً: ال بأس يف أخذ إجازة سنوية حتى قبل 

أوانها إذا كان الوضع الصحي يستدعي ذلك

قد يراودك ش�عور برضورة تقديم خدماتك 
والنيابة عن زميل لتحّمل مسؤوليات كبرية 
ودقيقة. ال تكرتث بأمور ال تستحق، وانظر 
إىل األم�ام عاطفي�ًا: تدخ�الت املقربني تؤثر 
س�لباً أحياناً كثرية يف توتري العالقة، وهنا ال 

بد من بت األمور رسيعاً

مهنياً: تتلّقى إش�ارات واع�دة ورّبما تحّقق 
إنج�اًزا كب�رًيا. تتس�ارع االثنيناث وتش�عر 

بسعادة أو بارتياح.
ان�ه ي�وم ممتاز عاطفي�اً: اذه�ب اىل مكان 

تجده مريحاً برفقة الرشيك.
مهنياً: تشعر بالتعب واإلرهاق بسبب كثرة 

األعم�ال الت�ي تنه�ال عليك. ح�اول تنظيم 
أعمال�ك عاطفياً: تح�اول أن تعيد األمور اىل 
مجاريها بينك وب�ني الحبيب، لكنك قد تجد 
بع�ض الصعوب�ة صحي�اً: تناول األس�ماك 
املش�وية ال يرّض، لكن ال تكثر من الس�ويش 

واللحوم النيئة

مهني�اً: راق�ب ترفات�ك، فقد تفق�د ثقة 
اآلخري�ن بس�لوكك هذا. ال تعرّض س�معتك 
واس�تقرارك للخط�ر. رّك�ز ع�ىل ش�ؤونك 
الخاصة ودْعَك من شؤون اآلخرين عاطفياً: 
قد يطلب منك الرشيك املساهمة يف مرشوع 

يفيدكما.

مهني�اً: تح�والت مفاجئة تدفع�ك إىل خلط 
األوراق مج�دداً، لكن ذلك ق�د يكون إيجابياً 

وحاسماً ملصلحتك
عاطفياً: عراقي�ل يف طريق تصويب العالقة 
مه�ّم  وه�ذا  موج�ودة،  اإلرادة  بالرشي�ك. 

للمحاولة مجدداً

مهنياً: ال تخَش اتخاذ توجهات جديدة، فّكر 
يف مش�اريع حديثة وال تقلق بشأن األوضاع 
املادية. قدرتك عىل التفاوض والنجاح كبرية 
جداً عاطفياً: أنت صاحب ش�عور حس�اس 
ومرهف، والرشيك يعرف ذلك، ويداري هذه 

املشاعر كما يجب

مهنياً: بانتظ�ار عدد من الع�روض املغرية 
لتغيري عملك، لكن ال تترع يف اتخاذ قرارات 

عشوائية، قبل توضيح األمور
عاطفياً: إتبع حدس�ك ووحيك، القلب ميلء 
بجدي�د ه�ذا الي�وم ويمنحك قوة وش�عوراً 

بالنفوذ 

مهنياً: ترشق قريباً شمس أحالمك، فيصبح 
املس�تقبل مثم�راً، وه�ذا بفض�ل دع�وات 
املقرّب�ني الراض�ني علي�ك وع�ىل ترفاتك 
وتعاملك الجيد مع اآلخرين عاطفياً: ارشح 
وجه�ة نظ�رك للحبيب فق�د يتقب�ل األمر. 

حافظ عىل أرساره وال تفشها 

مهني�اً: كن ح�ذراً يف تعاملك مع أش�خاص 
ق�د ال يكونون أهالً للثقة، وحتى ال تصدمك 

حقيقتهم الحقاً
عاطفي�اً: س�تكون موض�ع ثن�اء يف الفرتة 
املقبلة، والسبب يعود إىل الثقة املفرطة التي 

يمنحك إياها الرشيك

مهنياً: عليك أن تج�د حلوالً عملية ورسيعة 
للمش�كالت التي قد تواجهها هذا االسبوع، 
وق�د تضط�ر إىل اتخ�اذ مواق�ف حاس�مة 
عاطفي�اً: ال تس�تغل نقطة ضع�ف الرشيك 
للوصول إىل غاياتك، فيجد نفسه مرغماً عىل 

تنفيذ طلباتك

مهني�اً: التواص�ل م�ع أش�خاص نافذين يف 
العمل، يسهم يف وصولك إىل تحقيق األهداف 
الت�ي حددته�ا لنفس�ك من�ذ ف�رتة طويل�ة 
عاطفي�اً: قد تجد نفس�ك قريب�اً مضطراً إىل 
تنفي�ذ الوعود التي قدمته�ا إىل الرشيك، وإن 

كان بعضها يسبب لك اإلحراج.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

1 - فن�ان عربي عاملي – 2 – ممثل 
س�وري – 3 – يعدل – اس�جن – 4 
– راه�ب وعال�م نباتي نمس�اوي 
صاحب مبدأ الوراثة – من األسماء 
الخمس�ة – 5 – عكس�ها ش�عب 

وأمتن�ع – 6 – س�حب  أرتف�ع   –
– عكس�ها موافق�ة باألكثري�ة – 
7 – مدين�ة إيراني�ة – أماك�ن غري 
مكتش�فة – 8 – ممثل لبناني – 9 

– عكسها مغناج – سهل .

1 – مطربة مغربية – 2 – والية 
أمريكية – فرتات متعاقبة – 3 – 
عكس�ها أقطار – مرض يصيب 
العي�ون – 4 – أطم�ر – نجي�ع 
– 5 – أداة ج�زم – م�ن فن�ون 

التمثي�ل – 6 – ش�هر هج�ري 
– م�ن املطبوع�ات – 7 – قبيلة 
عربي�ة – نكاف�ئ – 8 – مخرج 
سينمائي مري – 9 – مطربة 

عربية – أداة نصب .

سـودوكـو

وقت التحضري:  2 ساعة
وقت الطبخ:  10 دقيقة

عدد الوجبات:  4
طريق�ة عم�ل ش�يش ط�اووق بالليم�ون 

والقرفة
نق�دم ل�ِك طريق�ة عم�ل ش�يش ط�اووق 
بالليم�ون والقرف�ة يف خط�وات س�هلة من 
االكالت اللبناني�ة الش�هية واملعروفة يف كل 

أنحاء العالم. 
حتى تتقني عمل مختلف اكالت املوجودة يف 
املطبخ العاملي، تعريف أيضا عىل طريقة عمل 

فاهيتا اللحم.
مقادير شيش طاووق بالليمون والقرفة :

500 غ صدور دجاج، مكعبات متوس�طة
فص ثوم مفروم

ملعقة صغرية ملح
¼ ملعقة صغرية قرفة
¼ملعقة صغرية فلفل

¼ملعقة صغرية بهار الدجاج
2 ملعقة كبرية زيت زيتون

3 ملعقة كبرية عصري ليمون
طريق�ة عم�ل ش�يش ط�اووق بالليم�ون 

والقرفة :
ضعي الدجاج يف وعاء متوسط.

ضعي باقي املكون�ات يف وعاء صغري وقلّبي 
جيداً.

اضيف�ي التتبيل�ة إىل الدج�اج وقلّب�ي حتى 
تتأك�دي أن كل القط�ع ق�د ت�م تتبيله�ا.

غطي الوعاء وادخليه الرباد ملدة ساعتني.
قوم�ي بنق�ع العي�دان الخش�بية مل�دة 20 
دقيق�ة يف مي�اة ب�اردة مل�دة 20 دقيقة قبل 

االستخدام.
حّمي املشواة وادهنيها بالقليل من الزيت.

ضعي الشيش طاووق يف العيدان الخشبية .
اش�ويه ع�ىل املش�واة مل�دة 10 دقائ�ق مع 
التقليب عىل كل الجهات وادهنيها بالتتبيلة 

كل ف�رتة.

شيش طاووق بالليمون والقرفة

فوائد التني املجفف للبرشةمعلومات  عامة
يس�اعدك الت�ني املجف�ف يف التمت�ع بب�رشة ناعمة 

وصحية :
إذا كن�ت ترغب يف حماية برشتك م�ن األثار الضارة 
الناجمة ع�ن التقدم يف العمر أو اإلجهاد . تحتاج إيل 
تناول املزيد من العنارص الطبيعية . ويجب أن تضع 
يف إعتب�ارك أن البرشة عموماً حساس�ة وتحتاج إيل 
التغذية السليمة . لذلك يجب أن تهتم بها جيداً حتي 

ال تصاب بأي مرض جلدي .
وأحد أمراض البرشة األكثر ش�يوعاً بني الشباب هو 
حب الش�باب أو ظه�ور البثور  والخ�راج و الرؤس 
الس�وداء ويصعب عالجهم بس�هولة والتخلص من 

أثاره�م. ولك�ن عن�د تناول الت�ني املجف�ف يمكنك 
مقاومة العديد من األمراض الجلدية.

يس�اعدك الت�ني املجف�ف يف الحص�ول ع�يل ش�عر 
صحي:

عن�د التحق�ق من أس�باب مش�اكل الش�عر يرجع 
أهمها هو عدم تناول نظام غذائي صحي و العادات 
الغذائية الخاطئة. والس�بب الرئي�ي وراء ذلك هو 
نق�ص املعادن و امل�واد الغذائية . يعد الش�عر االمع 
واملتأل�ق هو عن�وان أي فتاة وتحدد صحة ش�عرك 
ش�خصيتك وأس�لوبك لذلك قد يضع�ك يف العديد من 

املواقف األكثر حرجاً ولتجنب ذلك.

هج�ر زوج�ان كندي�ان حي�اة املدين�ة 
ليعيشان يف منزل عائم أطلقا عليه اسم 

»خليج الحرية« 
وأسس واين آدامز وكاثرين كينج منزل 
عائم بالكامل من صن�ع أيديهما يضم 
12 قطعة مصنوعة من هياكل خشبية، 

كلها مرتبطة عرب جسور من الخشب.
وبن�ي املنزل العائم ذي الل�ون الرتكواز 
كولومبي�ا  يف  نوفين�و،  س�احل  ع�ىل 
ويعي�ش   ،1992 ع�ام  الربيطاني�ة 
الزوجان في�ه، وطفالهما فيه منذ ذلك 

الحني. 
ووفقا ملوقع »كوليكتيف إيفوليش�ن«، 

فأنه خالل شهور الشتاء، فأن الزوجني 
يجمع�ان مي�اه األمطار لل�رشب، ويف 
الصي�ف يقوم�ان بجم�ع املي�اه م�ن 
املناطق املحيطة حول الخليج. ويمتلك 
الزوجان عددا من املنازل الخرضاء التي 
يزرعان فيها الخرضوات والفواكه عىل 
مدار العام، كم�ا يحصالن عىل إمدادت 
الكهرب�اء م�ن خ�الل مول�دات الطاقة 
والخزانات الشمس�ية. وق�ال الزوجان 
يف تريح�ات ملوق�ع »توفين�و« إنهما 
يعيش�ان يف هذا املن�زل العائم منذ أكثر 
م�ن 23 عام�ا، وإن�ه م�رشوع يتطور 

ويتغري منذ بدايته.

نظارات المتصاص أشعة الشمس
لندن- يقول األطباء إن للون النظارات 
وش�كلها تأث�ري يف نس�بة امتص�اص 
البنفس�جية الضارة وتخفيف  األشعة 

وصول الضوء للعينني.
وكش�فت الرابط�ة األمريكي�ة لقياس 
النظ�ر أن م�ا يخ�ص الج�زء الرئيي 
للنظارات الشمس�ية هو لون العدسة 
فيجب أن ال يس�بب تداخال س�لبيا قي 
رؤية األلوان حتى ال تس�هم النظارات 

الشمسية يف تغيري لون األجسام.
وينصح دائما باختيار العدسات البنية 

أو الرمادية.

فالل�ون البن�ي هو أفض�ل األلوان عىل 
اإلط�الق لتقدي�م الحماي�ة، كم�ا أن�ه 
يعكس الل�ون األزرق بعي�دا عن العني 
وهو الذي ال يمكن اإلنسان من الرتكيز، 
كما أن�ه أفضل الخي�ارات للتعامل مع 

األلوان.
يأتي الل�ون الرم�ادي يف املرتبة الثانية 
لعك�س األل�وان، لكنه يأت�ي يف املرتبة 
ع�ىل  يؤث�ر  ال  حي�ث  للقي�ادة،  األوىل 
رؤي�ة ألوان إش�ارات امل�رور وأيضا يف 
االس�تخدامات العام�ة ولألعماق مثل 

الرياضات املائية.

توص�ل ع�دد م�ن الدراس�ات إىل أن 
م�رشوب الكاكاو يتف�وق عىل بقية 
املرشوبات الساخنة بقدرته الفائقة 
والفعالة عىل تحسني املزاج وتنشيط 
الذاك�رة والتقليل م�ن التوتر والقلق 

واالكتئاب. 
ال�كاكاو  أن  إىل  األبح�اث  وأش�ارت 
يحتوي عىل الفالفونويد، الذي يساعد 

عىل تحسني الذاكرة والرتكيز.
وق�ال علماء يف جامع�ة هارفارد إن 
األبحاث التي أجروها عىل مرشوبات 
ال�كاكاو تب�ني أن له�ا فوائ�د بعيدة 

امل�دى ع�ىل تدف�ق ال�دم إىل الدم�اغ 
وزيادة القدرة عىل اإلدراك. 

وأش�اروا إىل أنها ق�د تكون مفيدة يف 
عالج أم�راض تصي�ب الدم�اغ مثل 

الخرف والجلطات الدماغية.
وأض�اف هؤالء أن�ه عندما تنخفض 
كمي�ة الدماء التي تتدف�ق إىل الدماغ 
مع الوقت يصبح امل�رء أكثر عرضة 
تن�اول  وأن  بالخ�رف،  لإلصاب�ة 
مرشوب�ات ال�كاكاو الغني�ة بم�ادة 
الفالفانويل يمكن أن يحد من تدهور 

القدرات الذهنية للمرىض.

الكاكاو يقوي الذاكرة
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مؤيد عبد الزهرة 

ات امض���اء

عوامل تفيش الفس�اد والهدر وتبذير األموال، وسهولة الرصف 
وعدم املحاس�بة، يش�كل خطراً جس�يماً م�ن قبل قي�ادات إدارية 
ضعيفة، وغري كفؤءة قد تس�نمت دفة القيادة، يف بلد تكالبت علية 
املحن، مما افرز قيادات لم تكن جديرة  لتتصدر املش�هد السيايس، 
م�ع إنهيار القي�م األخالقية، وضع�ف الدافع الدين�ي يف املجتمع، 
وغي�اب الش�فافية يف عمل املؤسس�ات، وهذه األس�باب هي التي 
جعل�ت م�ن بلدنا يف مقدم�ة ال�دول النفطية الفقرية، ف�ال بد من 
إسكات الفاسدين ومحاس�بتهم. إذا ماتم إعتماد مقررات مبادرة 
الش�فافية، فيم�ا يخ�ص جانب املس�ؤلية اإلجتماعي�ة، وتحقيق 
الرف�اه اإلجتماع�ي والبيئ�ي، للمناط�ق الجغرافية الت�ي تحتوي 
ع�ى امل�وارد النفطية، رغم انه أمر ليس س�هالً، ولك�ن كما يقال: 
فإن مس�رية املليون ميل تب�دأ بخطوة.  خفض مس�تويات الفقر 
والبطالة، لسكان املناطق النفطية، يتمثل يف مسايرة حركة التنمية 
اإلقتصادي�ة املس�تدامة، وخاص�ة القطاعات النفطي�ة، للنهوض 
بواق�ع هذه املناطق، يف ض�وء تطبيق كافة املعلوم�ات واملعارف، 
واإلجراءات الش�فافة، وفق الحجة األخالقية واإلجتماعية، لتكون 
الرشكات عى مستوى املسؤلية، لحماية املجتمع من خالل التزامها 
ببن�ود العقد املربم مع الدولة، وباألخ�ص الفقرة املهمة املتضمنة 
يف هذا العقد هي )املس�ؤولية اإلجتماعية(، التي لم تظهر بوادرها 
ع�ى املجتمعات املتأثرة، بإس�تخراج النفط من محافظاتهم، وإن 
يقتن�ع أصحاب املصال�ح الخاصة وال�رشكات النفطي�ة تحديداً، 
ب�أن هناك فوائد إقتصادي�ة كبرية جداً.  تحلي�ل واقع االقتصاد يف 
جوانب القدرة اإلس�تثمارية، وتحديد معرقالت عملية اإلس�تثمار، 
من خالل تش�خيص التوقعات الحالية واملستقبلية، الجاذبة يف كل 
قطاع للمديات القصرية والبعيدة، وعى الرغم من أن العراق يمتلك 
إحتياطات نفطية وغازية هائلة، بيد أنه ما زال يعد من الش�عوب 
الفقرية، ويدرج ضمن أفقر شعب يف املنطقة العربية!، مع اإلشارة 
اىل أن الع�راق يعد من أوائل الدول النفطية إستكش�افاً وإنتاجا، يف 
منطقة الرشق األوسط، إال أن البنى التحتية للقطاع العام والقطاع 
النفطي هي اإلس�وء إقليمياً؛ بس�بب عهود اإلهمال وسوء اإلدارة، 
وما لحق بها من تدمري، جراء مسلس�ل الحروب وسوء التخطيط.
إن إزده�ار الوطن واملواطن، س�يما وحقوقه�م مرهونة بإقتصاد 
دولة قوية، تس�تطيع أن تحارب اإلنحراف، وتس�عى اىل إستئصال 

الفساد، والقضاء عى حواضنه.
تصحيح املسار االقتصادي، ومعالجة املشكالت التي تعرتضه، 
ع�ن طريق إيج�اد بدائل لرفد ومس�اندة ميزاني�ة الدولة، وهدفها 
التوس�ع يف الطاقة اإلنتاجية واإلس�تثمارية إلمكانات البلد، وعى 
مس�توى متزايد لتغطية متطلبات التنمية االقتصادية، والربنامج 
الحكومي الناجح، يف املجال اإلقتصادي، يجب أن يبنى عى مفاهيم 
حقيقية وصادقة، وطنية ناجحة وقوية، تعتمد عى تنويع املوارد، 
وإستثمار الطاقات والخربات، عرب وسائل حديثة، تحكمها العدالة 

واملساواة.

قيس النجم

ي�ا أنت افتح الباب والنواف�ذ ودع هواء الحياة يتمدد ويتجدد يف 
عروقك ،

وال تجع�ل م�ن الي�أس واحباطات الح�ارض املعاش وس�ادة ، 
ح�ارص الليل وال تجعله يحارصك . الترتش�ف إحزان�ك بعد اليوم ، 

واخلع صمتك الذي طال .
حطم سالسل الرتدد وارفع قبضتك عاليا ، أعلن حضورك بقوة 
فأنت اب�ن الرافدين ينبوع مجد وعنوان حض�ارة، التغادرها وكن 

جديرا بها ،كما كانت جديرة بك . 
لتش�م بعمق حلم الحاملني وتس�افر نحو الغد ،قمرا او شمس�ا 

تيضء األيام ،وردا وسالل أقحوان .
الث�م جبني الش�هداء وتعطر بدمائهم فهم م�ن افتدانا لنعيش 

بأمن وسالم .
حضورك صالة وتراتيل أيمان عميق يف حرضة الوطن ،الكهانة 

والعبادة كما جرت العادة . 
فجر غضب الس�نني وتخندق محاربا م�ع املحاربني، فقد طال 
األل�م كثرياً، وتجاوز الحدود،فثمة مدن وق�رى وقصبات ،ما زالت 
يف قبضة الش�يطان يج�وس فيها ،يذل أبناؤها ،يس�تبح حرماتها 
ويمارس عربدت�ه بلوثة القرون الوس�طى عرب«فرمانات » تجعل 

الناس رهائن وعبيد. يعرضون يف أسواق النخاسة .
التفق�د األمل فأن�ت من يصنع الغد ويش�كله ب�روح املقاومة 

وعزيمة املؤمنني .
فال�روح التي أخرجتنا م�ن كهوف الرتدد نح�و آفاق الخالص 
،هي ذاتها الروح املتقدة الت�ي تحدت هؤالءاالوغاد الذين أرادوا ان 

يكون انحطاطهم ودمويتهم قدرنا...ومصرينا؟.
أن�ت يا أنت التركن بعد اليوم لخطابات املواس�م، وال لتوافقات 
املصالح ،وامض يف طريقك املقاوم ،فال احد بعد اليوم فوق املسائلة 

أمام حصاد الخيبات واملرارات املتوالية.
حطم حواجز اإلقصاء وانس�ف كمائ�ن التخوين فالقلب واحد 
،وال�رب واحد ،والوطن واحد اليقبل القس�مة وال التقاس�م ، ومن 
يراهن عى التش�طري والتش�ظية تحت اي اس�م اوعنوان سيبقى 

واهم أمام حضورك البهي 
انه�ا معرك�ة التتوقف وس�احاتها كثرية فكم�ا اإلرهاب هناك 
الفساد وهما ذراعان ثقيالن يبطشان بحياتنا ،ينهشان بأجسادنا 

،ولهذا حضورك املقاوم وحده من يجعل نهار هؤالء ليل اسود .
ف�ال كبريعندنا بع�د الي����وم ملن ارتك�ب الكبائر ورسق قوت 

الشعب .
وال كبريملن يتكرب » مستنكفا«حضور جلسات الربملان مع ذلك 

يقبض املاليني واول من يحرض الوالئم .
والكبريملن سكن الفنادق وهجر الخنادق .

أنت وال اح�د غريك تبقى الكبري الرائع ألنك تفتدي تراب الوطن 
وتقات�ل عى اكثرمن جبهة بأصابعك الع�رش من اجل عراق معاىف 

محرر موحد أرضا وإنسانا وسماء.

ليصمت الفاسدون

لتتضافر جهودنا ملساندة قواتنا االمنية واحلشد الشعبي
أمواهل�م يف ذم�ة امل�الي�ة والصن�اع�ة وهم يقاتلون عصابات داعش االرهابية

متقاعدون بين مطرقة شركة التأمين                تتــضـــامــــــن مــع االبــطــال
وسندان الصناعات الجلدية

           المستقبل العراقي / خاص

كل يشء متوق�ع يف بل�د تتقاذفه 
أه�واء بع�ض املس�ؤولني الصغ�ار 
والكب�ار، فاملواط�ن أصب�ح ضحية 
جاهزة للنحر املجاني وهدر حقوقه 
املالي�ة م�ا دام هنال�ك م�ن يحاول 
تفس�ري القانون وف�ق أهوائه دون 
العراقي،  املواط�ن  مراعاة لش�عور 

خاصة رشيحة املتقاعدين.
وأم�س وردتن�ا قضي�ة جدي�دة 
طرحها علينا مجموعة من املواطنني 
املحالني ع�ى التقاعد م�ن الرشكة 

العامة للصناع�ات الجلدية التابعة 
ل�وزارة الصناع�ة واملع�ادن والذين 
طالب�وا بحقوقه�م املالي�ة كونه�م 
قام�وا بالتأمني ع�ى حياتهم وفق 
إجراءات رسمية بني رشكتي التأمني 
التابع�ة ل�وزارة  الوطني�ة العام�ة 
املالية والرشك�ة العامة للصناعات 
الجلدية، وعند مراجعتهم الس�تالم 
حقوقه�م صدم�وا برف�ض رشكة 
التأمني رصف مس�تحقاتهم املالية 
بحجة ع�دم تجديد وثيق�ة التأمني 
من قبل الرشك�ة العامة للصناعات 
الجلدية، املطالبة والرفض موثقات 

بموج�ب كتابي الرشكتني املنش�ور 
نسخة منهما..

م�ن  الع�رشات  معان�اة  نض�ع 
التابع�ني  املتقاعدي�ن  املواطن�ني 
للرشك�ة العامة للصناعات الجلدية 
الصناع�ة  وزي�ري  أنظ�ار  أم�ام 
واملالي�ة، راجني إنصافه�م وإعادة 
مس�تحقاتهم  ورصف  حقوقه�م 
املالي�ة لكونه�م ال ذنب له�م يف أي 
إج�راءات بني الرشكتني.. وال نعتقد 
أن أبناء العراق الغيارى يس�تحقون 
ذل�ك بعد أن أفنوا زهرة ش�بابهم يف 

خدمة الوطن.


