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قــــوات أردنــــيــة تـــتـــوغـــل فــــي االنــــبــــار

       المستقبل العراقي / خاص
 

تستغل المملكة األردنية الحرب التي يخوضها العراق، نيابة عن العالم، 
على تنظي�م »داعش«، لتدخل إل�ى األراضي العراقي�ة المحاذية لحدودها، 

وتبسط نفوذها عليها، ويجري ذلك، وسط تكتم حكومي على هذا األمر.
وقالت مصادر سياس�ية رفيعة المستوى ان »القوات االردنية وشرطة 
الح�دود توغلوا في عمق االراضي العراقية المجاورة لالردن بحجة حماية 

بالدهم وتأمين منطقة عازلة بين البلدين«.
لك�ن المصادر التي رفضت اإلش�ارة إلى هويتها، اس�تدركت بالقول أن 
»الق�وات األردنية لم تقم بتل�ك العملية على االراض�ي األردنية وإنما على 
اراض�ي العراق«. يذك�ر أن تنظيم »داعش« قد فرض س�يطرته على مدينة 
الموصل، مركز محافظة نينوى، في العاش�ر من حزيران 2014، كما امتد 
نش�اطه بعدها، إلى محافظات صالح الدين وكرك�وك وديالى، ما أدى إلى 
موج�ة ن�زوح جديدة في الع�راق. ووفق�اً للمصادر، فإن »األردن تس�تغل 
االضطراب�ات األمني�ة الكبيرة في االنبار والموصل وص�الح الدين وتركيز 
الجي�ش العراقي على المعارك التي تدور في المدن المحتلة من قبل تنظيم 
داع�ش االرهابي«. واس�تعادت المصادر »ما فعلت�ه الكويت عندما توغلت 
ألكث�ر م�ن 100 ك�م في عم�ق االراض�ي العراقي�ة دون حق وقد اش�ترت 
المسؤولين في الحكومة الس�ابقة«. وأوضحت المصادر رفيعة المستوى 
ان »الس�عودية ق�د تقوم بالمثل وتتوغ�ل في العمق العراقي الس�يما وان 
الحكوم�ة تصمت على اي تجاوز خارجي«. وأمس االثنين، أعلن نائب قائد 
الفرقة الذهبي�ة في محافظة االنبار العميد عبد األمير الخزرجي س�يطرة 
قوات�ه على مرك�ز مدينة الرم�ادي بالكامل، فيم�ا أضاف إل�ى أن المدينة 

بحاجة الى قطعات وتعزيزات لخوض معركة حاسمة ضد التنظيم.
فيما طالب ضباط في ش�رطة محافظة االنبار وزارة الداخلية بإرس�ال 
تعزيزات عس�كرية وأسلحة وعتاد في مدينة الرمادي، مؤكدين ان الوضع 

في تدهور كبير داخل المدينة.

األردن حتتل العراق
اململكة استغلت انشغال بغداد باحلرب لتجتاح األرايض احلدودية

االسدي: قطع ألسن
املرتبطني بـ »داعش« سيوقف 

االهتامات للحشد

خمطط تركي قطري
إلغـراق اليمـن باجلمـاعـات 

اإلرهـــابــيـة
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»لويس كارول«

قل احلق دائما
 وفكر قبل أن تتكلم، ثم اكتبه

 فيما بعد

ص4

العراق يقرتب من اإلفالس.. وبرملانيون: الوضع خطري وعىل احلكومة إجياد احللول

»داعش« ينهار يف »تل اجلراد«.. ومستشفى الرشقاط يغص بجثث االرهابيني
معركة بيجي تقترب من الحسم

     المستقبل العراقي/عادل الالمي

االثنين,  االمنية,امس  القوات  احكمت 
قبضتها على منطق�ة » تل الجراد« غرب 
تواص�ل زحفه�ا  بينم�ا  بيج�ي,  قض�اء 
باتج�اه المناطق األخ�رى لتحريرها من 
عناص�ر »داعش« لمنع تك�رار هجماتهم 

على مصفى بيجي.
القوات االمنية والحش�د الش�عبي في 
بيج�ي تح�ركا بالعم�ل الميدان�ي خارج 

المصف�ى النفطي لتأمين طريقه بنش�ر 
تعزيزات إضافية.

وأش�اد قائد القيادة الوسطى للقوات 
االمريكي�ة الجن�رال لوي�د اوس�تن خالل 
لقائه برئيس الوزراء حيدر العبادي,امس, 
ببغ�داد, بم�ا تحق�ق عل�ى اي�دي القوات 
العراقية في بيجي واالسلوب المتقن في 

السيطرة على المصفى«.
وتمكن�ت الق�وات األمني�ة بمس�اندة 
الحش�د الشعبي من تحرير مصفى بيجي 

ش�مالي تكري�ت, وقت�ل نح�و 200 م�ن 
عصابات داعش االرهابي�ة، فيما حققت 
القوات األمنية المشتركة من البيشمركة 
والحش�د الشعبي تقدماً كبيراً في مناطق 

جنوبي كركوك.
قض�اء  ف�ي  المستش�فيات  وتغ�ص 
الش�رقاط المتاخم لبيجي, بجثث جرحى 
وقتلى »داعش« , بحسب مصادر مطلعة.

ل�«المس�تقبل  امني�ة  مص�ادر  وقال�ت 
العراق�ي«, انه »الق�وات االمنية هاجمت 

,فجر االثنين, منطقة »تل الجراد« ش�رق 
الصيني�ة غ�رب مدين�ة بيج�ي, وتمكنت 
م�ن تحريره�ا م�ن »داعش«, الفت�ة الى 
 8 مقت�ل  بلغ�ت  الهج�وم  »حصيل�ة  ان 
ارهابيين,واستش�هاد من القوات االمنية 
وإصاب�ة 3 اخرين«.واعل�ن قائ�د ج�وال 
عمليات بيجي اللواء الركن بهاء ياس�ين، 
عن »تفكي�ك وتفجير« 12 عجلة مفخخة 
في عمليات تحرير مصفى. وقال ياس�ين 
، إن »احصائية عملي�ة ادامة التماس مع 

القوة الصامدة داخل مصفى بيجي، بلغت 
228 قتي�ال، بينهم 18 قناص�ا، باالضافة 
ال�ى تفكي�ك 145 عبوة ناس�فة وتفجير 
278 اخرى«.واضاف ياس�ين أن »القوات 
االمنية تمكنت ايضا من تفجير 12 عجلة 

مفخخة بينها اربع صهاريج«.
وأعلنت قوات الشرطة االتحادية، امس 
االول الس�بت, عن مقت�ل 300 »إرهابي« 
وتفكيك 500 عبوة ناسفة خالل عمليات 

تحرير مصفى بيجي.

ب�دوره, ق�ال المتح�دث باس�م هيئة 
الحشد الش�عبي أحمد األس�دي إن قوات 
الحشد مع قوات مكافحة االرهاب عززت 
تواجدها على امتداد طريق مصفى بيجي 
النفط�ي باتجاه مركز القضاء، مؤكداً أن 
اإلجراءات اإلضافية س�تكون مانعة ألي 
محاولة للعصابات الداعش�ية على طريق 

المصفى.

                         التفاصيل ص3

     المستقبل العراقي/ نهاد فالح

اكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، 
امس االثنين، أن الوضع في الرمادي تحت الس�يطرة، مش�يراً إلى 
أن االستعدادات جارية لتخليص المدينة وبقية المناطق من خطر 
التنظيم�ات »اإلرهابي�ة«. يأتي ذلك ف�ي الوقت ال�ذي لوحت فيه 
الحكومة المحلية لالنبار, بان« الس�اعات المقبلة ستشهد تحرير 
المناطق التي س�يطر عليه�ا تنظيم »داعش« ف�ي مدينة الرمادي 
خالل االيام القليلة الماضية.وبحس�ب ق�ادة امنيون, فان«الخطر 
ال�ذي كان يه�دد الرم�ادي قد زال بعدم�ا حققت الق�وات االمنية 
تقدما كبي�را«. وقال العبادي خالل لقائه بقائد القيادة الوس�طى 
للقوات االميركية الجنرال لويد اوستن والوفد المرافق له بحضور 
السفير االميركي في العراق س�تيوارت جونز«، أن »االستعدادات 
العسكرية واللوجس�تية قائمة لتخليص الرمادي وبقية المناطق 
م�ن خطر التنظيمات االرهابية«, مضيفا أن »الوضع في الرمادي 

تحت السيطرة«. 
م�ن جانبه, اكد عضو مجل�س محافظة األنبار طه عبد الغني ، 
أن الس�اعات المقبلة ستش�هد تحرير المناطق التي سيطر عليها 
تنظيم »داعش« خالل االيام القليلة الماضية، مش�يراً الى أن مركز 
مدينة الرمادي يش�هد تطوراً كبيراً. ولفت عبد الغني، إن »معركة 
كبيرة انطلق�ت منذ,ليلة االحد الماضي, الس�تعادة المناطق التي 

سيطر عليها تنظيم داعش اإلرهابي خالل االسبوع الماضي«.

ص2ممثل االمم املتحدة بعد لقائه بالسيد السيستاين: سنقوم بكل ما بوسعنا لدعم العراق                                                                         التفاصيل ص3
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االنبار توقع وثيقة رشف لتدخل احلشد.. و »داعش«حيترض يف الرمادي

عـبــد املـهـدي
يــحـذر مـن تــدهــور

ص2االقتصاد العراقي

السعودية تستهدف 
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ص4للشعب اليمنـي

دي مـــاريــا يـــقـرر الــبــقـاء 
في أولدترافورد

بدر تطالب احلكومة 
بالتحسب لدخول عنارص من 

ص2»داعش« مع النازحني

وزير النقل في البصرة.. متابعة المشاريع 
وتفقد المؤسسات والتخطيط للمقبل 
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ممثل االمم املتحدة بعد لقائه بالسيد السيستاين: سنقوم بكل
 ما بوسعنا لدعم العراق

االسدي: قطع ألسن املرتبطني بـ »داعش« سيوقف االهتامات للحشد

عبد املهدي حيذر من تدهور االقتصاد العراقي

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد ممث�ل االمين الع�ام لالمم المتحدة 
في العراق يان كوبي�ش، امس االثنين، أنه 
ناقش م�ع المرج�ع الديني االعلى الس�يد 
علي السيستاني قضية النازحين وضرورة 
سيطرة الحكومة على المناطق التي احتلها 
تنظي�م »داع�ش«، مش�دداً عل�ى أن االمم 
المتح�دة س�تقوم ب�كل ما بوس�عها لدعم 
رئيس الوزراء حيدر العبادي.وقال كوبيش 
ف�ي مؤتم�ر صحافي عق�ده عق�ب لقائه 

المرجع الديني االعلى اليد علي السيستاني 
، »ناقش�ت مع الس�يد السيس�تاني مسألة 
النازحي�ن«، مبين�اً ان »السيس�تاني ح�ث 
عل�ى االهتمام بهم�وم النازحين«.واضاف 
كوبي�ش أن »االم�م المتح�دة تق�در فت�ح 
الجوامع والحس�ينيات للنازحين«، مشيرا 
عل�ى  س�تعمل  المتح�دة  »االم�م  أن  ال�ى 
توفي�ر المس�اعدات للنازحي�ن بالتع�اون 
م�ع الحكوم�ة والمجتم�ع الدولي«.وتابع 
أنه »بحث مع الس�يد السيس�تاني ضرورة 
سيطرة الحكومة على المناطق التي احتلها 

داع�ش وتوفير الدعم الجي�د لتلك المناطق 
لمرحلة ما بعد داعش«، موضحا نه »ناقش 
مع الس�يد السيس�تاني أهمية الوحدة بين 
العراقيين في هذا الظرف، والعمل من أجل 
عراق قادر على تحقيق سيادته على ارضه 
بكل مكوناته وليس فقط السنة والشيعة«.
واكد كوبيش »سنقوم بكل ما بوسعنا لدعم 
رئيس الوزراء حيدر العبادي«.يشار الى أن 
كوبي�ش وصل، صباح امس ، الى محافظة 
النجف، وزار المرجع الديني االعلى الس�يد 

علي السيستاني.

       بغداد / المستقبل العراقي

حذر وزير النفط عادل عبد المهدي,امس 
االثنين, من تراجع الواقع االقتصادي على 
حس�اب السياسة بسبب انش�غال البعض 
من السياس�يين في مصالح حزبية ضيقة 

تس�ببت في مش�اكل اقتصادية وسياسية 
وامني�ة واجتماعية.وقال عبد المهدي في 
بيان صدر عن مكتبه اإلعالمي,ان »العراق 
وصل انتاجه النفطي في الس�بعينات الى 
م�ا يقارب 3,0 مليون برمي�ل يوميا بينما 
تراجع اليوم القل من هذا الرقم«.وأضاف 

وزير النف�ط  ان«نظامنا بحاج�ة لدوافع 
ومحف�زات لالنطالق والتق�دم فقد انتهى 
زم�ن الخ�وف والقمع والرع�ب الذي كان 
قب�ل 2003«.وختم عب�د المه�دي حديثه 
بالق�ول ان علين�ا تعل�م ال�درس وال نقدم 

العوامل التي دمرت نهضتنا وتقدمنا.

       بغداد / المستقبل العراقي

الحش�د  هيئ�ة  باس�م  المتح�دث  اك�د 
الش�عبي، احم�د األس�دي، ام�س االثنين، 
أن تك�رار اعت�داءات تنظي�م »داعش« على 
المناط�ق المح�ررة تأتي بس�بب الخيانات 
السياسية، مضيفا أنه ال خطة بديلة لوقف 
الخيانات السياس�ية س�وى قطع األلسن.
وق�ال أمين عام كتائب جن�د األمام,  خالل 
مش�اركته بتش�ييع عناص�ر م�ن الحش�د 
الش�عبي في مناطق ش�مال البصرة الذين 
استش�هدوا ف�ي مع�ارك مصف�ى بيج�ي 
األخي�رة، إن »األص�وات الت�ي ارتفعت من 

أفواه السياس�يين الذي�ن يقدمون خدمات 
مجانية للدواعش هاجموا الحش�د الشعبي 
واتهموه بالسرقة والنهب من خالل وسائل 
اإلعالم المغرضة مما تسبب بإرباك القوات 
الش�عبي«.وأضاف  والحش�د  العس�كرية 
األس�دي أن »تأخير تحرير محافظة صالح 
الدي�ن بالكام�ل اس�تغله الدواع�ش حت�ى 
تمكنوا من الهجمات األخيرة على المصفى 
بعد أن قاموا بتفجير األس�وار باس�تخدام 
أن  إل�ى  مش�يرا  المفخخ�ة«،  الس�يارات 
»مقاوم�ة القوات األمنية وبعض الفصائل 
المتواجدة لحماية المصفى أدت إلى وقوع 
25 ش�هيدا واكثر من ثالثي�ن جريح فضال 

عن سقوط بعض االبراج لمصفى بيجي بيد 
الدواعش«.ولفت إلى أن »تكرار الخروقات 
عل�ى بع�ض المناط�ق المح�ررة وع�ودة 
الدواع�ش، له عالقة بالخيانات السياس�ية 
متهما السياسيين والكثير من البرلمانيين 
التي  للمحافظ�ات  المحلي�ة  والحكوم�ات 
يس�يطر داعش على أج�زاء منه�ا بالتآمر 
على الش�عب العراقي ورم�ي التهم جزافا 
على الحشد الشعبي من اجل كسر عزيمته 
وأحباط معنوياته«، مش�ددا على »ضرورة 
قطع االلسن لبعض الشخصيات السياسية 
كخطة بديلة الستمرار االنتصارات وتحرير 

كامل االراضي العراقية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

وصف وزير الخارجية إبراهيم 
الجعف�ري، امس االثنين، الحروب 
التي تشهدها بعض الدول العربية 
بأنه�ا »جريم�ة س�ايكس بيك�و 
جديدة« ومحاولة لرس�م خارطة 
جدي�دة للعالم، موضح�ا إن هذه 
الحرب تهدد أوربا واسيا وأفريقيا 
وكل مناط�ق العال�م، فيما طالب 
بدعم الدول المتضررة من اإلرهاب 
اإلنس�انية  المس�اعدات  وتقدي�م 
الع���راقيين.وق�ال  للنازح��ي�ن 
الجعف�ري في كلمته له ألقاها في 
القمة األسيوية األفريقية للتعاون 
المنعقد في جاكارت�ا، إن »العراق 
يش�هد معركتي�ن داميتين، األولى 
باألصال�ة ع�ن نفس�ه وكرامت�ه 
الثاني�ة  والح�رب  وممتلكات�ه 
بالوكالة عن جمي�ع دول العالم«، 
معتبرا أن »الحروب التي تشهدها 
بعض ال�دول العربية بأنها جريمة 
س�ايكس بيكو جدي�دة ومحاولة 
لرس�م خارط�ة جدي�دة للعال�م«. 
»ه�ذه  أن  الجعف�ري،  وأض�اف 
الح�رب تهدد أعماق أوربا واس�يا 
وافريقي�ا وكل مناط�ق العال�م«، 
مشيدا »باالنتصارات الباهرة التي 
حققتها القوات األمنية والحش�د 
الش�عبي وأبناء العش�ائر في هذا 
المجال«.وتابع، »هناك من يحاول 
إثارة النع�رات الطائفية بين ابناء 
الع�راق، ولكن مايج�ري اآلن هو 
أن العراقيي�ن بجمي�ع طوائفه�م 
يقاتل�ون اإلره�اب ال�ذي تراج�ع 
وانه�زم ف�ي المناط�ق الت�ي كان 
يسيطر عليها«، مطالبا المجتمعين 
في القمة »بالتنسيق في المجالين 
األمني واالس�تخباري لدعم الدول 
المتض�ررة من اإلره�اب وتقديم 
المس�اعدات اإلنس�انية للنازحين 

العراقيين«.

اجلعفري يصف
 الـحـروب فــي املنطقـــة
 بـ »سايكس بيكو« اجلديدة

نــازحـون يــابـغـداد!
       التحليل السياسي /غانم عريبي

االن ارتاحت »داعش« وهي ترى 
المش�هد االخي�ر من رواي�ة القتل 
واالستهداف والتهجير حيث يتدفق 
مئات االالف من اهلنا في المناطق 
الغربية الى ح�دود محافظة بغداد 
وتب�دا رواية مماثلة له�ذه الرواية 
حي�ث  المحس�وبة..  الداعش�ية 
الن�ار تلتهم البيت الغربي والس�نة 
يتدفقون على الشيعة واالجراءات 
االمني�ة المش�ددة عل�ى القادمين 

تزيد االمر سوءا!. 
النازحون اهلنا وابناء عمومتنا 
واش�قائنا المقرب�ون والمش�ترك 
التج�اوز على  الجامع اليس�تطيع 
المف�ردات الماهول�ة بالمس�اكنة 
التاريخية لكن داعش تس�ربت الى 
البيت وعبثت بالفناء وغالى البعض 
من االش�قاء بالذهاب ال�ى اقصى 
التطرف حتى صار ينشد واالصابع 
على الزناد والضحايا يستعدون الى 
اس�تكمال مش�هد المجزرة »احنه 
القاعدة« وهاهي  تنظيم واس�منه 
عش�رات بل مئات االالف يتدفقون 
على بغ�داد والمحافظات العراقية 
االكثر اقترابا من مش�اعر الماليين 
من ش�يعة الع�راق واالكث�ر حزنا 
وشجنا مثل كربالء واتذكر الصيحة 
»احن�ه تنظي�م واس�منه القاعدة« 
ويتأبى الشجن الحسيني المحفور 
في الذاكرة وال�دم والوجدان اال ان 
يقط�ع الطريق الواصل�ة بين اهلنا 
الهاربي�ن م�ن القص�ف الداعش�ي 
وبي�ن ضميرنا ال�ذي »ف�ز« اليهم 
وتح�رك نحوهم وصاف�ح الرجال 
االطف�ال  رؤوس  عل�ى  ومس�ح 
وداوى جراح�ات ف�ي القلب دامية 

اثر صيحات المنصات اللئيمة لكنه 
ق�دم االكل له�م وه�و عب�ارة عن 
»قيمة كربالئية« و«قيمة صدرية« 
اتت بها مواكب التيار الحسيني من 

هذه المدينة!. 
العملي�ات  م�ن  داع�ش  ه�دف 
المجرمة الت�ي قادتها في الرمادي 
ايها السياسيون السنة الموجودون 
ف�ي البرلم�ان والحكوم�ة زي�ادة 
تتحمله�ا  الت�ي  الثقيل�ة  االعب�اء 
اط�ار  ف�ي  العراقي�ة  الحكوم�ة 
الحرب المفتوحة عليها..ان القرار 
الداعشي يقضى كما في المعلومات 
زيادة عبأ حكومة العبادي بالمزيد 
من االثقال البشرية وتعميق االزمة 
المجتمعية باضافة عش�رات االف 
االس�ر النازحة من االنب�ار عميقا 
في زيادة شدة االزمة والمطالبات 
القائم�ة  قب�ل  م�ن  س�تبدا  الت�ي 
القادمين  العراقية النتش�ال االهل 

من الغربية واستخدام هذا 
العدد الكبير من النازحين 
سياس�ية  مص�دات 
انتخابي�ة  واس�تحقاقات 

ضد حكومة العبادي!. 
افضل صيغة يمكن ان 
يقدمه�ا السياس�يون من 

القائمة العراقية ه�ي التعاون مع 
العبادي والتنس�يق م�ع الحكومة 
الزال�ة »عقبة النازحي�ن« من امام 
العب�ادي وعدم اس�تخدامها ورقة 
ابتزاز في وجهه تضاف الى سلسلة 
االزم�ات والعقب�ات والمش�كالت 
الكبيرة الت�ي يتحملها س�واءا في 
االزم�ات  او  داع�ش  الح�رب م�ع 
االقتصادية الت�ي القبل للعراق بها 
من�ذ الحص�ار الدول�ي اي�ام صدام 
حسين!. يجب تفويت الفرصة على 

الدواعش وهم يتالعبون بمش�اعر 
اهلنا في الغربية عبر التعاون وعدم 
اس�تخدام المس�الة باب�ا للتصعيد 
لمهاجم�ة  صواري�خ  ومنص�ة 
االم�ر  س�يعتبر  واال  الحكوم�ة 
مؤامرة على الحكومة ومس�تقبل 
الوطن وامتدادا لمشروع المنصات 
الغربي�ة  ال�ذي اودى باهلن�ا ف�ي 
ودفعه�م الى التظاه�ر واالعتصام 
والي�وم يدفعه�م نفس المش�روع 
ال�ى اس�تخدام االبري�اء منص�ات 
لمهاجم�ة الحكومة..هذا االمر لن 

نس�مح به بالم�رة!. عل�ى اخوتنا 
واهلنا من ابناء المناطق الغربية ان 
يعوا حقيقة المش�روع الداعشي..

لق�د ت�م اس�تخدام عواطفه�م في 
بمنص�ات  المرفوع�ة  المطالب�ات 
االعت�راض باب�ا وناف�ذة لتطوي�ر 
جه�د التعبئة الداعش�ية في االنبار 
واحتض�ان المس�لحين وايوائه�م 
الت�ي  السياس�ية  البيئ�ة  وتدمي�ر 
كانت تفاوضهم م�ن اجل التوصل 
ال�ى حل�ول حقيقي�ة م�ع الدول�ة 
وبالفعل ب�دات الدول�ة بالحل وتم 

اطالق سراح االالف من المعتقلين 
والموقوفين لكن داعش اس�تمرت 
برف�ع ص�ور نس�اء قال�ت انه�ن 
معتق�الت ف�ي الس�جون العراقية 
وتبين بعد ذلك ان االمر ينطوي على 
خديعة داعشية كبيرة واليوم تدفع 
داعش بعش�رات االالف من النساء 
الس�نيات العربيات العراقيات على 
الح�دود الس�تخدامهن مصدات او 
اوراق�ا ضاغط�ة عل�ى الحكومة!. 
اين »الغيرة الداعش�ية« على نساء 
بالقذائ�ف  يقتل�ن  وه�ن  االنب�ار 

الداعش�ية ويترمل�ن بفع�ل مقتل 
ازواجهن ف�ي الطريق الى االماكن 
االمنة ..هل يستطيع سياسي سني 
او شيخ عشيرة مقيم في عمان او 
مليونير هرب باموال العراقيين بعد 
ان تاجر بطائفته الس�نية ان يسال 
قيادي�ا داعش�يا او يوج�ه رس�الة 
ف�ي التلفزيون�ات الت�ي تنب�ح ليل 
نهار عل�ى الحكومة واالخ العبادي 
وابطال الحشد الشعبي عن »غيرة« 
داعش التي نسيتها »دولة الخالفة 
فوه�ات  عل�ى  البغ�����دادي�ة« 
عش�رات  تهج�ر  وه�ي  البن�ادق 
االالف م�ن النس�اء العراقيات من 
بيوته�ن ويت�م االحتف���اظ بعدد 
اخر كمصدات بش�رية ضد القوات 
العراقية التي ب�دات عمليات كبرى 
العراقي�ة  االراض�ي  لتمش�ي��ط 

المحتلة في االن���بار؟!. 
اقولها للسياس�يين الس�نة: ان 
من التاخ�ذه الغيرة على 
ام�راة نازح�ة من  ب�كاء 
ترابه�ا وارضه�ا وبيته�ا 
وعل�ى  صباه�ا  ومرت�ع 
ص�راخ طف�ل قت�ل ابوه 
ف�ي الطري�ق ال�ى قيامة 
المنازل االمنة في كربالء 
وضواح�ي بغداد كاذب حين يدعي 
انه كان يقاتل في ساحة االعتصام 
ان  ام�راة س�جينة!. عليه�م  ع�ن 
الطائف�ي  التخن�دق  ان  يدرك�وا 
ل�ن يجل�ب اال داع�ش واالنفت�اح 
عل�ى المس�الة الوطني�ة وااليمان 
بالحوار الوطني الش�امل الواس�ع 
والمصالح�ة المبني�ة على االخوة 
الطريق  المش�ترك ه�ي  والعي�ش 
الش�راكة  يع�زز  ال�ذي  الواض�ح 
ويبني الحكومات الوطنية ويطرد 

الغرب�اء ويقضي على افة االرهاب 
الداعشي في العراق. 

التخن�دق والره�ان عل�ى  ام�ا 
واالمن�ي  العس�كري  المتغي�ر 
واالس�تقواء بداع�ش او التظاه�ر 
ف�ي  االمريكي�ة  الس�فارة  ام�ام 
المنطقة الخضراء فهو اليجلب اال 
الكراهية واالحق�اد ويقضي على 
ف�رص اس�تثمار الح�وار الوطني 
البناء وس�تكون داعش دائما على 
االبواب حت�ى وان تمك�ن الجيش 
والحش�د الش�عبي القض�اء عليها 
عس�كريا. ان داعش حالة مرضية 
الطائفي�ة  الكراهي�ة  تس�تولدها 
ابتلى  التي  السياس�ية  والس�ذاجة 
الله تعالى بعض السياسيين السنة 
به�ا حتى ع�دت م�ن المزاي�ا عند 
بعضه�م يفخ�ر بها وق�ت االزمة 
ويضعها تاجا فوق راس�ه س�اعة 
الش�دة!. »نازح�ون يابغ�داد« هي 
العنوان ال�ذي ارادت داعش اثارته 
في الس�احة العراقي�ة التي تعيش 
اوضاعا قلقة وتطورات عس�كرية 
مهم�ة لكي تق�ول لن�ا بالتالي ان 
النزوح صيغة يمك�ن االفادة منها 
في التاثير على بغداد مثلما اطلقت 
القاع�دة »قادم�ون يابغ�داد« من 
منصات الكراهية الطائفية فتولدت 
المشاعر الطائفية وكاد البلد يغرق 
ف�ي الفوض�ى والخ�راب الش�امل 
حت�ى تدفق�ت داع�ش م�ن حدود 
الموص�ل واحتلت تلك المس�احات 
الدول�ة.  اراض�ي  م�ن  الشاس�عة 
الوطني�ة  مس�ؤوليتنا  النازح�ون 
النه�م ابرياء م�ن فع�ل الدواعش 
وابرياء من لوثة بعض السياسيين 
السنة وهم يتاجرون باهلنا السنة 

من اجل مغانم سلطة..تبا !. 

يجب تفويت الفرصة على الدواعش وهم يتالعبون بمشاعر أهلنا في الغربية عبر التعاون
 وعدم استخدام المسالة منصة صواريخ لمهاجمة الحكومة

استخــراج رفــات 180 مــن ضحـــايــا سـبـايـكـــر
      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وزي�ر حق�وق اإلنس�ان محمد 
مهدي البياتي، امس االثنين، عن استخراج 
رفات 180 من »ضحايا سبايكر« في مدينة 
تكريت، وبّين أن ثالثاً من المقابر التي عثر 
فيها عل�ى الضحاي�ا تقع خ�ارج القصور 
الرئاس�ية، فيما أكد توقف المرحلة األولى 
من اس�تطالع المقابر بانتظ�ار معلومات 
واعترافات عن مقابر جديدة. وقال البياتي 
خالل مؤتمر صحف�ي عقده بمقر الوزارة 
، إن »فرق الوزارة كش�فت عن عشر مقابر 
في مجمع القصور الرئاسية وثالث خارج 
المجمع«، مبيناً أن »رفات 180 من الضحايا 

استخرجت من المقابر منها 164 رفات من 
مقابر القصور الرئاس�ية«. وبش�أن جثث 
ضحايا مجزرة سبايكر التي رميت في نهر 
دجلة أكد البيات�ي إنه »تم العثور على نحو 
10 جثث طفت على س�طح النهر أما بقية 
الجث�ث قد تكون جرفت إل�ى مكان بعيد أو 
م�ا زالت غاطس�ة في أعم�اق النهر ونحن 
نبذل جهود بالتنسيق مع الشرطة النهرية 
والغواصي�ن للبح�ث عن بقي�ة الجثث في 
أماكن مختلفة سوا في مكان تنفيذ الجريمة 
أو أماك�ن ابعد«.  وأض�اف البياتي أن »عدد 
المفقودين من الجنود في قاعدة س�بايكر 
ه�و2400 ولك�ن ما ت�م معرف�ة هوياتهم 
هو 1700 جندي«، مش�يرا إلى أن »الوزارة 

طالب�ت بتحويل مكان مجزرة س�بايكر أو 
ما يس�مى بالمنحر بالمجمع الرئاسي إلى 
نصب ت�ذكاري نعمل عليه حاليا وس�نعلن 
ف�ي بغداد عن يتم مس�ابقة لتصميم نصب 
خاص لقضية وش�هداء س�بايكر«.  وتابع 
البيات�ي أن »دائرة الط�ب العدلي ال يمكنها 
أن تنهي التحليالت المطلوبة للكش�ف عن 
هويات الضحايا في فترة زمنية قياسية«، 
مبينا أن ،الوزارة »تنتظر أكمال فحوصات 
ال�� )DNA(  ألكبر عدد م�ن رفاة الضحايا 
للب�دء بمرحلة أخ�رى من اس�تخراج بقية 
أن�ه »ت�م  إل�ى  البيات�ي  الرف�اة«. وأش�ار 
الفاه�م مع مؤسس�ات ومراك�ز مختبريه 
دولي�ة رصين�ة لمس�اعدتنا بإج�راء هذه 

الفحوصات وخالل األيام المقبلة س�يكمل 
ه�ذا الفري�ق الدولي باإلضاف�ة إلى وجود 
واحد م�ن أفضل خمس أطب�اء بالعالم في 
مجال الطب العدل�ي يعمل اآلن في بغداد«، 
مؤك�دا ان »ايران أبدت اس�تعدادها لتقديم 
المس�اعدة طوعي�ا ف�ي البحث والكش�ف 
عن رف�اة الضحاي�ا«.   ولف�ت البياتي إلى 
أنه »بع�د االنتهاء من مرحلة الكش�ف عن 
هويات الرفاة وتسلمها الى ذويهم سنقوم 
بتشييع رسمي كبير للضحايا«، مشيرا إلى 
أن »امان�ة مجلس ال�وزراء خصصت ارض 
ف�ي النجف االش�رف لدفن جميع ش�هداء 
سبايكر وجعلها مقبرة مميزة بعنوان جنة 

الشهداء في دار السالم«.

       بغداد/المستقبل العراقي

طالبت النائبة عن كتلة بدر ميثاق الحامدي، 
امس االثني�ن، الحكومة باتخاذ إجراءات أمنية 
تحسبا لدخول عناصر من تنظيم »داعش« مع 
النازحين واتخاذ التدابير المناس�بة الستيعاب 

أعداد النازحين.
وقال�ت الحام�دي ف�ي بي�ان صحف�ي، إن 
»هن�اك موجة نزوح ضخمة م�ن الرمادي إلى 
محافظتي بغ�داد وكربالء«، داعية الحكومتين 

التدابي�ر  »اتخ�اذ  إل�ى  والمحلي�ة  االتحادي�ة 
المناسبة الستيعاب أعداد النازحين«.

وأضاف�ت الحامدي »ينبغ�ي اتخاذ الخطط 
األمني�ة المحكم�ة خوف�ا من دخ�ول عناصر 

داعش في صفوف النازحين«.
يش�ار إل�ى أن آالف العوائ�ل نزح�ت م�ن 
محافظ�ة األنبار خالل األي�ام القليلة الماضية 
إلى العاصمة بغداد ومناطق أخرى بعد اش�تداد 
العمليات العس�كرية وسيطرة تنظيم »داعش« 

على بعض المناطق في المدينة.

       بغداد/المستقبل العراقي

أعلن قائد عمليات الجزي�رة والبادية اللواء 
الركن ناص�ر الغنام، امس االثنين، إيصال 700 
ط�ن من الم�واد الغذائي�ة والطبية ال�ى قضاء 

حديثة وناحية البغدادي بمحافظة االنبار.
وقال الغن�ام ، إن »قوات عملي�ات الجزيرة 
والبادية تمكنت من ايصال 700 طن من المواد 

الغذائية والطبي�ة والوقود ال�ى المواطين في 
قضاء حديثة وناحية البغدادي«.

يذك�ر أن قي�ادة عمليات الجزي�رة والبادية 
ف�ي محافظ�ة االنبار أعلنت، في وقت س�ابق، 
عن إيص�ال 500 طن م�ن الم�واد الغذائية إلى 
أهالي ناحية البغدادي غرب الرمادي، مش�يرًة 
إلى توزي�ع تلك المواد على أهالي الناحية وفق 

نظام البطاقة التموينية.

       بغداد/المستقبل العراقي

اك�د مصدر امن�ي ف�ي محافظ�ة كركوك، 
امس�االثنين، ب�أن ق�وات البيش�مركة تمكنت 
م�ن صد هج�وم لتنظي�م »داع�ش« على قرى 
جنوب�ي المحافظ�ة، مش�يرا الى انه�ا تمكنت 
من قتل واصاب�ة 15 عنصراَ من التنظيم.وقال 
المصدر ، إن »قوة من البيشمركة تمكنت، صد 
هجوم لداعش، على قرى العزيرية والعطشانة 
والم�رة التابعة لقضاء داق�وق )35كم جنوبي 
كركوك(«، مبينا ان »القوة اوقعت نحو خمسة 

قتل�ى و10 مصابين م�ن داعش«.واضاف ، ان 
»داعش أس�تقدم تعزيزات من قضاء الحويجة 
لشن هذا الهجوم«، مشيرا الى انه »قام بسحب 
عناص�ره من القتل�ى والجرحى وف�ر باتجاه 
ناحي�ة الرش�اد الت�ي ب�ات يس�تخدمها كمقر 
لعملياته ف�ي جنوب غرب�ي كركوك«.يذكر ان 
قوات البيش�مركة واالسايش وشرطة كركوك 
والحش�د الش�عبي تمكن�ت، الس�بت الماضي 
)18 نيس�ان 2015(، من تحرير خمس�ة قرى 
في قضاء داق�وق وناحية تازة )35كم جنوبي 

كركوك(، وقتل 35 عنصرا من التنظيم.

بدر تطالب احلكومة بالتحسب لدخول عنارص 
من »داعش« مع النازحني

الغنام: ايصال 700 طن من املساعدات
 اىل حديثة والبغدادي

البيشمركة تصد هجومًا لـ »داعش« عىل داقوق
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            بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية,ام�س االثنين, 
ش�مول النس�اء الريفي�ات الفاقدات للمعي�ل باعان�ة الحماية 

االجتماعية.
وذكر بيان للوزارة تلقت انه«سيتم شمول النساء الريفيات 
الفاق�دات للمعي�ل بإعان�ة الحماي�ة االجتماعي�ة واش�راكهن 
ف�ي ال�دورات التثقيفي�ة والتوعوي�ة لتاهليه�ن لالندماج في 
المجتمع«. وتشمل رواتب الحماية االجتماعية شريحة واسعة 
من العراقيين من المعاقين والمرضى والمطلقات ,حيث توزع 
كل ثالث اش�هر للمش�مولين على امل ان زيادتها خالل النصف 
الثاني من العام الحالي لتصل الى 400 الف دينار للكل مستفيد 

في خطوة لتحسين معيشتهم.

العمل: شمول النساء الفاقدات للمعيل باحلامية االجتامعية

       المستقبل العراقي/نهاد فالح

تواجه  الحكومة مشكلة  كبيرة 
في ادارة الملف االقتصادي والمالي 
ج�راء ع�دم وج�ود س�يولة مالية 
بس�بب انخف�اض اس�عار النف�ط 
ووص�ول س�عر البرمي�ل ال�ى 50 
دوالر, فخزين�ة الدول�ة »الخاوية« 
اقترب�ت م�ن االف�الس م�ا يه�دد 
صرف رواتب الموظفين والنفقات 

الضرورية.
المالية هوش�يار زيباري  وزير 
انه�ى, ام�س االثني�ن, جول�ة من 
ف�ي  مس�ؤولين  م�ع  المباحث�ات 
صندوق النقد الدولي في اطار دعم 
العراق ماليا,بينما  يلوح مستش�ار 
رئي�س ال�وزراء االقتص�ادي ب�ان 
لالقت�راض م�ن  الع�راق س�يتجه 

منظمات دولية لحل ازمته. 
ويشير برلمانيون الى ان العراق  
على ابواب »اإلفالس«,  وان خزينته 
اذا ما بقي الح�ال على ما هو عليه 
أالن, س�وف لن تكون ق�ادرة على 
تامين رواتب الموظفين,مش�ددين 
على ضرورة ضغ�ط النفقات, كما 
طالب�وا ف�ي الوق�ت ذات�ه بتحرك 

عاجل لتفادي ازمة كبيرة.
وتواجه موازن�ة العراق المالية  
لع�ام 2015 عجزا ق�دره 25 مليار 
المالي�ة   دوالر, مم�ا جع�ل وزارة 
ت�درس خي�ارات عدة منه�ا, طلب 
تموي�ل ط�ارئ يت�راوح م�ن 400 
ملي�ون إلى 700 ملي�ون دوالر من 

صندوق النقد الدولي.
وقال�ت النائب�ة  ع�ن التحال�ف 

الوطن�ي ن�وال جمع�ة ف�ي بي�ان 
صحفي, امس االثني�ن، إن »وضع 
الع�راق االقتص�ادي خطي�ر ج�دا، 
خاصة إذا م�ا علمنا بان العراق بال 
احتياط��ي نق��دي، وال�دي�ن بلغ 
أكثر من 79 ملي��ار دوالر«، مؤكدة 
على »أهمية إصدار قرار فوري من 
قبل مجلس الوزراء يقضي بإيقاف 
والنفق�ات  المصاري�ف  جمي�ع 
الت�ي تره�ق الموازن�ة كس�يارات 
الضياف�ات  وح�ذف  المس�ؤولين 
والنثريات داخل ال�وزارات وتقليل 
االيفادات، ك�ون اغلبها غير مبررة 
وان يكون الوف�د المبعث محصور 
متص�ل  طاب�ع  ذات  بش�خصيات 

بأسباب الزيارة«.
»م�ع  أن�ه  جمع�ة،  وأضاف�ت 
النف�ط  أس�عار  إنت�اج  انخف�اض 
األمني�ة  األوض�اع  واس�تمرار 
المضطربة, فان الحكومة تسلمت 
خزينة فارغة وإن العراق أنفق في 
ع�ام 2014 نح�و 171 مليار دوالر 
وه�و رقم أكبر م�ن موازنة 2014 
بنح�و 50 ملي�ار دوالر«، مش�ددة 
التح�رك  علين�ا  »يج�ب  بالق�ول 
لتفادي  وبشكل صحيح ومدروس 
أي مخاطر آو ارتباك او انعكاسات 
قد تحدث في األشهر القادمة والتي 
قد تتس�بب بعدم قدرة الدولة على 

دفع رواتب الموظفين«.
الى  »اللج�وء  واعتب�رت جمعة 
الموظفي�ن  روات�ب  م�ن  تقلي�ل 
وتس�ريح العالمين بأج�ور يومية 
وعدم صرف رواتب الموظفين في 
بعض ال�وزارات وف�رض ضرائب, 

قرارات متسرعة سوف تثقل كاهل 
المواطن البسيط ».

أن  أك�دوا،  ن�واب  ع�دة  وكان 
رواتب الموظفي�ن »خط احمر« ال 
يمكن المس�اس به�ا دون الرجوع 
ض�رورة  داعي�ن  البرلم�ان،  ال�ى 
تحري المعلومة بشكل دقيق وعدم 
التعجل بنشر األخبار غير المؤكدة 

في هذا الشأن.
وفي اطار االزم�ة المالية, عقد 
وزي�ر المالي�ة هوش�يار زيباري ، 
أجتماع�ات فني�ة م�ع مؤسس�ات 
المتع�ددة  األس�تثمار  ضم�ان 
االط�راف MIGA التابعة لصندوق 

النقد الدولي،. 
وق�ال زيب�اري في بي�ان صدر 

عل�ى هام�ش لقائ�ه م�ع الرئيس 
كي�ل  الرئي�س  ونائب�ة  التنفيذي�ة 
كو هون�دا وخب�راء المنظم�ة، إن 
»اللق�اء اك�د عل�ى اهمي�ة تقدي�م 
المؤسس�ة لضمان�ات للمش�اريع 
المس�تقبلية في العراق وتخفيض 
االسعار المفروضة على المشاريع 
األستثمارية في العراق لمساعدته 

القط�اع  وتش�جيع  تنمي�ة  عل�ى 
الخاص«.

واض�اف زيباري أن »الوفد عقد 
آلحقا اجتماعا مع المدير التنفيذي 
ونائب الرئيس لمؤسس�ة التمويل 
الدولي�ة IFC والت�ي تق�دم الدع�م 
لمستثمري القطاع الخاص ألنجاز 

مشاريعهم في البالد«.

ب�«زي�ارة  زيب�اري  وطال�ب 
ع�دد م�ن موظفي المؤسس�ة في 
العراق ودعم العراق لتنظيم عملية 
الس�ياحة الدينية في مج�ال البنى 
الزي�ارات  وتس�هيالت  التحتي�ة 

الدينية«.
يش�ار ال�ى ان رئي�س ال�وزراء 
حي�در العبادي، اك�د الخميس )16 
نيسان 2015( أهمية دور صندوق 
النقد الدولي خالل المرحلة الحالية 
والمس�تقبلية، داعياً الى مزيد من 
التعاون والدعم للعراق الذي يواجه 

تحدياً مالياً واقتصادياً.
المستش�ار  كش�ف  ب�دوره, 
االقتصادي لرئي�س الوزراء مظهر 
محمد صالح في تصريح صحفي, 
عن »وجود قل�ق دولي على العراق 
ج�راء االزمة المالية الت�ي يعانيها 
بس�بب انخف�اض اس�عار النف�ط 

فضالً عن دخوله بحالة حرب«. 
وتابع صالح ان »العراق بحاجة 
للمس�اعدات الدولي�ة ف�ي الوق�ت 
الحاض�ر«، منوها ال�ى ان »الكثير 
من المنظم�ات الدولية التي تنتمي 
لها ال�دول الكبرى، والع�راق جزء 
منه�ا، ابدت مس�اعدتها ف�ي منح 
الق�روض للع�راق، م�ع العل�م ان 
للعضو في تل�ك المنظمات الدولية 
ه�ذه  وم�ن  باالقت�راض،  الح�ق 
البنك الدولي وصندوق  المنظمات، 

النقد الدولي وهذا امر ايجابي«. 
ويسعى العراق  إلصدار سندات 
دولي�ة بقيمة 5 ملي�ارات دوالر,اذ 
ش�رع بالتف�اوض عل�ى ذل�ك مع 

سيتي بنك ودويتشه بنك.

»الخزينة الخاوية« تضع رواتب الموظفين على حافة الهاوية

        المستقبل العراقي/عادل الالمي

احكم�ت الق�وات االمنية,امس 
االثني�ن, قبضتها على منطقة » تل 
الج�راد« غرب قض�اء بيجي, بينما 
المناطق  تواصل زحفه�ا باتج�اه 
األخ�رى لتحريره�ا م�ن عناص�ر 
»داع�ش« لمن�ع تك�رار هجماتهم 

على مصفى بيجي.
القوات االمنية والحشد الشعبي 
في بيجي تح�ركا بالعمل الميداني 
خ�ارج المصف�ى النفط�ي لتأمين 

طريقه بنشر تعزيزات إضافية.
الوس�طى  القيادة  قائد  وأش�اد 
للق�وات االمريكي�ة الجن�رال لويد 
اوستن خالل لقائه برئيس الوزراء 

حي�در العبادي,امس, ببغ�داد, بما 
تحقق على ايدي الق�وات العراقية 
في بيج�ي واالس�لوب المتقن في 

السيطرة على المصفى«.
األمني�ة  الق�وات  وتمكن�ت 
بمساندة الحشد الشعبي من تحرير 
مصف�ى بيج�ي ش�مالي تكري�ت, 
وقتل نحو 200 من عصابات داعش 
االرهابي�ة، فيم�ا حقق�ت القوات 
األمنية المش�تركة من البيشمركة 
والحش�د الش�عبي تقدماً كبيراً في 

مناطق جنوبي كركوك.
وتغص المستشفيات في قضاء 
الش�رقاط المتاخ�م لبيجي, بجثث 
جرح�ى وقتلى »داعش« , بحس�ب 

مصادر مطلعة.

امني�ة  مص�ادر  وقال�ت 
ل�«المستقبل العراقي«, ان »القوات 
االمني�ة هاجم�ت ,فج�ر االثني�ن, 
منطقة »تل الجراد« شرق الصينية 
غرب مدين�ة بيج�ي, وتمكنت من 
تحريره�ا من »داع�ش«, الفتة الى 
ان »حصيل�ة الهجوم بلغت مقتل 8 
ارهابيين,واستش�هاد م�ن القوات 

االمنية وإصابة 3 اخرين«.
واعلن قائد جوال عمليات بيجي 
الل�واء الرك�ن به�اء ياس�ين، ع�ن 
»تفكيك وتفجير« 12 عجلة مفخخة 
في عمليات تحري�ر مصفى. وقال 
ياسين ، إن »احصائية عملية ادامة 
التم�اس مع الق�وة الصامدة داخل 
مصفى بيج�ي، بلغ�ت 228 قتيال، 

بينه�م 18 قناص�ا، باالضاف�ة الى 
تفكيك 145 عبوة ناس�فة وتفجير 

278 اخرى«.
»الق�وات  أن  ياس�ين  واض�اف 
االمني�ة تمكن�ت ايضا م�ن تفجير 
ارب�ع  بينه�ا  12 عجل�ة مفخخ�ة 

صهاريج«.
الش�رطة  ق�وات  وأعلن�ت 
االتحادية، امس االول الس�بت, عن 
مقتل 300 »إرهابي« وتفكيك 500 
عبوة ناس�فة خالل عمليات تحرير 

مصفى بيجي.
ب�دوره, ق�ال المتحدث باس�م 
هيئة الحشد الشعبي أحمد األسدي 
إن قوات الحشد مع قوات مكافحة 
االره�اب ع�ززت تواجده�ا عل�ى 

امتداد طريق مصفى بيجي النفطي 
باتج�اه مركز القض�اء، مؤكداً أن 
اإلجراءات اإلضافية ستكون مانعة 
الداعش�ية  ألي محاولة للعصابات 

على طريق المصفى.
وأض�اف األس�دي ، إن »ق�وات 
الحش�د الش�عبي مع قوات الفرقة 
الذهبية بدأتا بالعمل الميداني خارج 
مصفى بيجي النفطي لتأمين طريق 
المصفى بنش�ر تعزيزات إضافية، 
منع�اً ألي محاول�ة مس�تقبالً من 
عصاب�ات داعش م�ن االقتراب من 

طريق المصفى«.
وأض�اف األس�دي أن “الخط�ة 
القادمة لقوات الحشد الشعبي مع 
القوات األمنية تقضي بالتقدم على 

عدة مح�اور، انطالق�اً من مصفى 
بيج�ي النفط�ي لتأمي�ن المنطقة 

المحيطة بالمصفى”.
ف�ي الغض�ون,, ق�ال القي�ادي 
في كتائ�ب س�يد الش�هداء النائب 
عن دول�ة القان�ون صالح حس�ن 
الخزعلي، إن »مستشفى الشرقاط 
يغ�ص بجث�ث وجرح�ى »داعش« 
الذي�ن س�قطوا خ�الل المواجهات 

قرب مصفى بيجي«.
إن   ، الخزعل�ي  وأوض�ح 
والق�وات  اإلس�المية  »المقاوم�ة 
األمنية ُتحاص�ر مصفى بيجي من 
ثالثة محاور«، الفتا إلى أن »داعش 
العجالت  استخدم وس�يلة تفخيخ 
الق�وات  تق�دم  لمن�ع  والقن�ص 

األمنية«.
وأضاف أن  » الحش�د الش�عبي 
ُيعال�ج العصابات اإلرهابية بالقوة 

الصاروخية من خالل مدافع 57«.
وأشاد الخزعلي »بدعم وبسالة 
»الفرق�ة الذهبي�ة« خ�الل معارك 
بيج�ي«, مبين�ا »أغل�ب الدواع�ش 
الذي�ن يقاتل�ون هم من جنس�يات 
وافغاني�ة  ومصري�ة  س�عودية 

باالضافة إلى العراقيين«.
وتك�ررت هجمات«داعش« في 
االونة االخي�رة على مصفى بيجي 
من اجل السيطرة عليه, لكن حلمهم 
لم يتحقق, فقوات حماية المصفى 
تصدت لهم وكبدتهم خسائر كبيرة 

في االرواح والمعدات.

»داعش« ينهار يف »تل اجلراد«.. ومستشفى الرشقاط يغص بجثث االرهابيني

العراق يقرتب من اإلفالس.. وبرملانيون: الوضع خطري 
وعىل احلكومة إجياد احللول

معركة بيجي تقترب من الحسم

االنبار توقع وثيقة رشف لتدخل احلشد.. و »داعش«حيترض يف الرمادي 
       المستقبل العراقي/ فرح حمادي

للق�وات  الع�ام  القائ�د  ال�وزراء  رئي�س  اك�د 
أن  االثني�ن،  ام�س  العب�ادي،  حي�در  المس�لحة 
الوضع في الرمادي تحت الس�يطرة، مش�يراً إلى 
أن االس�تعدادات جاري�ة لتخلي�ص المدينة وبقية 

المناطق من خطر التنظيمات »اإلرهابية«.
يأت�ي ذلك في الوقت الذي لوحت فيه الحكومة 
المحلية لالنبار, بان« الس�اعات المقبلة ستش�هد 
تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم »داعش« 

في مدينة الرمادي خالل االيام القليلة الماضية.
وبحس�ب قادة امني�ون, فان«الخطر الذي كان 
يهدد الرمادي قد زال بعدما حققت القوات االمنية 

تقدما كبيرا«.
وق�ال العب�ادي خ�الل لقائ�ه بقائ�د القي�ادة 
الوس�طى للقوات االميركية الجنرال لويد اوستن 

والوف�د المراف�ق له بحض�ور الس�فير االميركي 
في الع�راق س�تيوارت جونز«، أن »االس�تعدادات 
العسكرية واللوجس�تية قائمة لتخليص الرمادي 
وبقية المناطق من خط�ر التنظيمات االرهابية«, 
مضيفا أن »الوضع في الرمادي تحت السيطرة«.

من جانبه, اكد عضو مجل�س محافظة األنبار 
ط�ه عب�د الغن�ي ، أن الس�اعات المقبلة ستش�هد 
تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم »داعش« 
خالل االيام القليلة الماضية، مش�يراً الى أن مركز 

مدينة الرمادي يشهد تطوراً كبيراً.
ولفت عب�د الغني، إن »معرك�ة كبيرة انطلقت 
منذ,ليل�ة االح�د الماض�ي, الس�تعادة المناط�ق 
الت�ي س�يطر عليها تنظيم داع�ش اإلرهابي خالل 
االس�بوع الماضي«، مؤكداً أن »الوضع األمني في 
مركز مدينة الرمادي يش�هد تط�وراً ايجابياً كبيراً 
وان الس�اعات المقبلة ستشهد استعادة السيطرة 

على تلك المناطق«.
وأضاف عبد الغني، أن »الساعات ال�72 الماضية 
ش�هدت انتقال�ة نوعي�ة عل�ى صعي�د العملي�ات 
العس�كرية بس�بب وصول التعزيزات العس�كرية 
اضاف�ة الى المعنوي�ات العالي�ة للمقاتلين، فضالً 
عن التنس�يق العالي بين الق�وات المقاتلة«، الفتاً 
إل�ى أن »طيران الجيش كان له الدعم الكبير بش�ل 

حركة داعش«.
وكان نائب رئيس الوزراء بهاء االعرجي اعتبر، 
أن ماش�هدته مدينة الرمادي خ�الل األيام القليلة 
الماضي�ة ال يع�د »تراجعاً عس�كرياً« رغم تقصير 
بع�ض القيادات، مؤكداً تقدم الق�وات االمنية بعد 
تعزيزه�ا بفصائ�ل من الحش�د الش�عبي وتعاون 

عشائر محافظة االنبار.
ميداني�ا, أكد قائد ش�رطة االنب�ار اللواء الركن 
كاظم الفه�داوي، زوال خطر تنظيم »داعش« عن 

مدينة الرمادي، مشيراً الى أن القوات االمنية تحقق 
انتصارات كبيرة في المدينة ضد »االرهابيين«.

ولفت الفه�داوي الى  إن »الق�وات االمنية من 
الجيش والش�رطة تمكنوا من التقدم بشكل كبير 
ف�ي مع�ارك تطهير مناط�ق الرمادي واالش�تباك 
مع عناص�ر تنظيم داعش« ف�ي مناطق الصوفية 
والس�جارية والب�و فراج والحوز، مما اس�فر عن 

مقتل 13 من عناصر التنظيم«.
االمني�ة  »الق�وات  أن  الفه�داوي  وأض�اف 
تمكن�ت م�ن تطهي�ر مناطق واس�عة من ش�ارع 
40 وس�ط الرم�ادي وتدمي�ر ارب�ع عج�الت كان 
يس�تخدمها تنظيم »داعش« في اس�تهداف قوات 
ثقيل�ة ومنص�ات  اس�لحة  باس�تخدام  الش�رطة 
إلط�الق الصواريخ مثب�ت على العج�الت التي تم 

استهدافها.
في الس�ياق, وقعت عش�ائر محافظ�ة االنبار، 

وثيق�ة ش�رف لتأييد مش�اركة الحش�د الش�عبي 
بتحرير المحافظة من عصابات داعش االرهابية.

وق�ال النائ�ب ع�ن المحافظة غ�ازي الكعود، 
ف�ي تصري�ح صحفي ان »77 ش�يخ عش�يرة من 
عش�ائر االنب�ار، وقعوا على وثيقة ش�رف وتأييد 
لدخول الحشد الشعبي الى المحافظة ومشاركته 

بتحريرها من ارهابيي داعش«.
وكانت 14 فوجاً من الحش�د الش�عبي وصلت 
,الس�بت الماضي، الى قاعدة الحبانية شرق مدينة 

الرمادي.
وناشدت الحكومة المحلية في االنبار ,االربعاء 
الماضي، الحشد الشعبي بالمشاركة في العمليات 
العس�كرية الدائ�رة ف�ي المحافظ�ة التي تش�هد 
تط�ورات عس�كرية متالحق�ة اثر تم�دد ارهابيي 
داعش على اجزاء من المدينة واعدامهم لعش�رات 

المدنيين العزل، بحسب مصادر امنية.

التعزيزات العسكرية تقلب الطاولة على اإلرهاب 
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ويضط�ر العاملون، الكثي�ر منهم من 
جن�وب آس�يا، لالس�تدانة لدفع رس�وم 
االس�تقدام للحص�ول على ف�رص العمل 
هناك، وهذه الرسوم باهظة للغاية لدرجة 
أنه من المس�تحيل عليهم سداد ديونهم، 
ويعملون أكثر من 60 ساعة في األسبوع، 
ويت�م االحتف�اظ بجوازات س�فرهم مع 
المقاولي�ن الذين اس�تأجروهم. وعندما 
نظ�م بعضهم إضراب�ا اعتراض�ا على ما 
يعانون�ه فقد تعرضوا لض�رب مبرح من 

قبل الشرطة وتم ترحيلهم.
وجذب�ت المقالة الكثي�ر من االهتمام 
ما حدا بجامعة نيويورك أن تقدم اعتذارا 
علنيا وفوريا للعمال الذين تعرضوا لسوء 
المعامل�ة. وح�ددت الجامع�ة وحكومة 
دول�ة اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة ف�ي 
حزي�ران ش�ركة »نارديل�و وش�ركائها« 
للتحقيق ومعرفة حقيقة هذه االدعاءات 
التي نشرت في صحيفة »نيويورك تايمز« 

ووسائل اإلعالم األخرى.
الخمي�س،  للن�ور  التقري�ر  وخ�رج 
وبينما أش�ار ف�ي كثير م�ن األحيان إلى 
النوايا الطيبة لجامعة نيويورك، ويش�يد 
بالمبادئ التوجيهي�ة للعمل والتي تبنتها 
العربي�ة  الجامع�ة وحكوم�ة اإلم�ارات 
المتحدة في ع�ام 2009 و 2010، لوحظ 

أن حوال�ي ثلث العمال ، البالغ عددهم 30 
ألف عامل، مس�تثنون من ه�ذه القواعد. 
وأكدت ش�ركة »نارديل�و« أيضا أن أرباب 
العمل قد احتفظوا بجوازات سفر العمال 
التوجيهي�ة، وأن  انته�اك للمب�ادئ  ف�ي 
الغالبية العظمى من العمال دفعت رسوم 
تص�ل إل�ى حوال�ي 1000 دوالر أمريكي 
إل�ى 3000 دوالر للعم�ال القادمي�ن من 
بلدانه�م، والت�ي يمكن أن توص�ف بأنها 
مبالغ ضخمة على اعتبار أن العديد منهم 
يكس�ب ما يزيد قليال على 200 دوالر في 

الشهر الواحد.
وتعرضت هذه األنواع من ممارس�ات 
العمل االستغاللية، التي تنتشر على نطاق 
واس�ع في مش�اريع البناء ف�ي الخليج، 
لكثي�ر من االنتقادات. وف�ي آذار من عام 
2014 كتب »أندرو روس«، أستاذ بجامعة 
نيويورك، افتتاحي�ة بصحيفة »نيويورك 

تايمز« شجب خاللها هذه االنتهاكات. 
وكتب »إذا كان للمؤسس�ات الثقافية 
والتعليمي�ة الليبرالي�ة أن تعم�ل بنزاهة 
ف�ي تل�ك البيئة فيج�ب عليها أن تس�عى 
بجدي�ة لتغيير القواع�د، والتي منها على 
س�بيل المثال ال الحص�ر: إلغاء نظام دين 
التوظيف، ودفع أجور المعيشة، والسماح 
للعمال بتغيير أصحاب العمل متى أرادوا، 

وتقنين الحق في المفاوضة الجماعية«. 
)وف�ي الش�هر الماض�ي، ت�م من�ع عالم 
االجتماع من الدخ�ول إلى دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، وكان ذلك مباش�رة قبل 

الشروع في رحلة بحث مخطط لها(.
وذهبت المش�كالت الناش�ئة بس�بب 
مشروع جامعة نيويورك إلى ما هو أبعد 
من مجرد كونها جامعة أمريكية ال تضمن 
تنفيذ أو اتباع مبادئها التوجيهية المعلنة 

المتعلقة بالعمل والعمالة. ويشير تقرير 
»نارديلو« أيض�ا إلى أن العاملين في هذه 
المش�اريع لديه�م فرص قليلة لتحس�ين 
أوضاعهم؛ حي�ث إن اإلض�راب في دولة 
اإلم�ارات العربية المتحدة غير مس�موح 
ب�ه قانوني�ا، وه�ذا يعني أن مؤسس�ات 
مثل جامعة نيوي�ورك بحاجة لضمان أن 

العمال ال يساء استغاللهم.
وهن�اك نقط�ة اتفق�ت فيها ش�ركة 

»نارديلو« مع نقاد آخرين بشأن مشاريع 
البن�اء ف�ي الخليج، وه�و أن�ه ينبغي أن 
تك�ون هن�اك معامل�ة طيب�ة وبكرام�ة 
للعم�ال المهاجري�ن الذي�ن يعملون على 

تشييد المباني الفخمة.
»ت�كاد تك�ون دولة اإلم�ارات العربية 
المتح�دة الوحيدة التي تعتمد بش�كل تام 
على العم�ال المهاجرين الذين يتقاضون 
أج�ورا يمك�ن وصفه�ا بالمأس�اة فضال 

عن معاناتهم من س�وء المعاملة. كل بلد 
متقدم أو يتقدم بس�رعة لديه س�جل من 
العار«، بحس�ب م�ا كتب�ه »روس« العام 

الماضي في صحيفة »نيويورك تايمز«.
وأضاف »لكن في دول الخليج العربي، 
تس�عى أقلية م�ن المواطني�ن األصليين 
وش�ركات وافدة إلى الحف�اظ على نمط 
الحياة الفخم عن طريق اس�تغالل طبقة 

عاملة كادحة تمثل أغلبية«.

     بغداد / المستقبل العراقي

اإلمارات.. معقل العبودية اجلديد
تحدثت صحيفة »نيويورك تايمز« األمريكية 

في أيار من العام الماضي عن الظروف البشعة 

التي يعيشها العمال المكلفون ببناء حرم 

جامعي لجامعة نيويورك في أبوظبي بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة

رد عل�����ى مقال��ة )الوالي����ات 
نش�رتها  الت�ي  األمريكي�ة(،  العربي�ة 
صحيف�ة المس�تقبل العراق�ي بتاري�خ 

.15/4/2015
لقد تركت السياس�ة منذ مدة طويلة 
ولكنن�ي ال زل�ت أعل�م بالسياس�ة ولو 
قلي�ال. ولي تعليق بس�يط عل�ى ما كتبه 
األس�تاذ الفاضل كاظ�م الحمامي. فأنا 
ق�د أحمل نفس هموم�ه بل أحمل بعض 
معلوماته. لقد قرأت تحقيقا س�ريا قبل 
حوال�ي رب�ع قرن ع�ن توصي�ات كانت 
قديمة ذلك الي�وم للكونجرس إلى البيت 
األبيض ح�ول خطورة األس�رة المالكة 
في المملك�ة العربية الس�عودية. قرأت 
بأنه�م يتخوف�ون م�ن تكاث�ر األس�رة 
وانتق�ال الثروة النفطي�ة المتحولة إلى 

عملة س�هلة التداول إليهم شيئا فشيئا. 
س�وف يش�كلون خطرا كبيرا بأموالهم 
الش�خصية على ش�عبهم وعلى شعوب 
العال�م. وقد حصل ما قال�وا فعال ولكن 
لم يحص�ل ما أوص�وا. وحينم�ا أبلغني 
أح�د اإلخ�وة بعد س�اعات م�ن الهجوم 
العس�كري بالطائ�رات الس�عودية على 
ب�الد فقي�رة ال تمل�ك م�ا يس�د الج�وع 
والعطش لديها قلت له بأن العد التنازلي 

قد بدأ مع األسف. 
الخلي�ج  كل  بأم�ن  مهت�م  إنن�ي 
والسعودية على رأسها وليس ذلك خوفا 
عل�ى مكة. فللبي�ت رب يحميه. س�وف 
ل�ن يصل أح�د لتدمي�ر مكة حت�ى يرث 
الل�ه األرض ومن عليها. ق�ال تعالى في 
س�ورة الحج: إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّوَن 

َعن َس�ِبيِل اللَِّه َوالَْمْس�ِجِد الَْح�َراِم الَِّذي 
َجَعلَْناُه لِلنَّاِس َس�َواء الَْعاِكُف ِفيِه َوالَْباِد 
َوَم�ن ُيِرْد ِفي�ِه ِبإِلَْح�اٍد ِبُظلْ�ٍم ُنِذْقُه ِمْن 
َع�َذاٍب أَلِيٍم )25(. والغري�ب أنني حينما 
وصلت ف�ي رحلتي التفس�يرية إلى تلك 
اآلية وقبلها بأسابيع سمعت عن اقتراح 
أح�د المرموقي�ن ف�ي أمري�كا بتدمي�ر 
مكة لي�زول صنم المس�لمين. ومن بعد 
ذلك مباشرة وبعد أس�ابيع ظهر الركود 
االقتص�ادي ف�ي أمري�كا وبقي�ة أروبا 
واشتد في أمريكا. قلت لزمالئي انظروا 
إل�ى آثار هذه اآلية الكريم�ة فبمجرد أن 
أرادوا ف�إن الركود غزاه�م فلقد أذاقهم 
ربه�م فعال من عذاب ألي�م. ذلك ليعلموا 
ول�ن يعلم�وا باس�تحالة أن ين�وي أحد 
المساس بمكة إلزالتها إال والله تعالى له 

بالمرصاد. وقلت لهم بأن الحجاج لم يرد 
فيه بإلحاد ومحاربة جهيمان في الحرم 
لي�س إرادة إلحادية ضد مكة بل ضد من 
احتم�ى بها والله لم يه�دد من أراد النيل 
بمن احتمى بمكة. فأنا ال ولن أخاف على 
مكة.  لك�ن اهتمامي كبير بالس�عودية 
لتوازن القوى في المنطقة التي يقطنها 
فئات كبيرة من المسلمين ومن إخواني 
الخليجيين وكذلك بقية المس�لمين عربا 
وغير عرب هناك. وأنا أش�هد بأن حكام 
السعودية مع األسف تجاوزوا حدودهم 
ول�م يكتفوا بم�ا قام�وا به م�ن تدمير 
مقصود ضد س�وريا بالتعاون مع قطر 
الذي فس�د في مصر وس�وريا والعراق 
وهاهم يقصدون اليمن. إن الس�عوديين 
أكثر م�ن غيرهم يعرف�ون معنى اليمن 

وكذل�ك المصري�ون يعلم�ون ذل�ك. لن 
يتمكن أحد من تدمي�ر اليمن بالطائرات 
ولكنه�م ي�ؤذون بع�ض األبري�اء فقط 
وهذا ما يعجل في انتقام الرحمن.  إنني 
مصلح وأتمنى أن ينتبه حكام السعودية 
والخلي�ج عامة للمؤام�رات التي تفضل 
ببيانه�ا أخون�ا الدكت�ور الحمامي للمأل 
فيصلح�وا ما أفس�دوه ويترك�وا العبث 
بأم�ن جيرانهم. إن ما س�معناه بأن من 
حفر بئرا ألخيه وقع فيه حقيقة تجربية 
برأي�ي. عليهم لو يراجع�وا عقولهم بأن 
يسدوا الحفر العميقة التي حفروها في 
ب�الد الناس قبل أن يمس�وا جارا خطيرا 
وش�عبا ثائرا ال ولن يس�كت على الظلم. 
لقد ظنوا بأن الطائفية تنجيهم والواقع 
أن الحوثيين ال يشكلون قوة خطيرة في 

اليمن وسيأتيهم الخطر من بقية الشعب 
اليمني أكثر من الحوثيين. 

إنني ال أستبشر بذلك ولكن التداوالت 
الطبيعي�ة ال يمكن إيقافه�ا. عليهم بأن 
يصلحوا أنفس�هم قبل كل شيء وعليهم 
ب�أن يعلم�وا بأن الل�ه تعالى لن ينس�ى 
عبي�ده المظلومين فهو يمهل وال يهمل. 
إن ظلمهم مع األس�ف بل�غ رقعة كبيرة 
م�ن أرض الل�ه تعالى وه�و عيب عليهم 
ولن يزيدهم إال ضررا وسوف يكون ذلك 
تقربا منهم للتغيير. إنني أخاف من هذه 
التغييرات المفاجئة بحكم خبرتي ولكن 

ليس إلى إيقافها من سبيل. 
وش�كرا أخيرا ل�ألخ الدكت�ور كاظم 
فنجان الحمامي على تحليالته ومقاالته 

الطيبة.

تعليق عىل »الواليات العربية املتحدة«
أمحد املهري

السعودية تستهدف مساعدات إنسانية للشعب اليمني
   بغداد / المستقبل العراقي

أدان�ت منظم�ة أوكس�فام الدولي�ة 
لالغاث�ة غ�ارة نفذته�ا الس�عودية في 
اليمن قال�ت إنها أصابت أح�د مخازنها 
التي تحتوي على مساعدات انسانية في 
مدين�ة صع�دة االثني�ن . وقالت جريس 
أوم�ر ممثل�ة اوكس�فام ف�ي اليمن في 

بيان صحفي نش�ر على موقع المنظمة 
“تبادلن�ا معلومات مفصلة مع التحالف 
ع�ن مواق�ع مكاتبنا ومخازن�ا. لم يكن 
لمحت�وى المخ�زن أي قيمة عس�كرية. 
مس�اعدات  عل�ى  فق�ط  يحت�وي  كان 

انسانية”.
وكان�ت الرياض رفضت يوم الجمعة 
مناش�دة أطلقه�ا األمي�ن الع�ام لألمم 

المتح�دة ب�ان جي مون بوق�ف العدون 
العسكري .

وتواج�ه الرياض انتق�ادات متزايدة 
بس�بب االزمة االنس�انية المتنامية في 
اليمن. وتقود السعودية عدواناً عسكرياً 
على الش�عب اليمني منذ ثالثة أس�ابيع، 
أس�فر ع�ن استش�هاد مئ�ات المدنيين 

غالبيتهم من االطفال والنساء .

فريقان عراقيان يتأهالن للتصفيات النصف هنائية ملنتدى MIT لألعامل الناشئة
   بغداد / المستقبل العراقي

ش�ركات  إح�دى  الع�راق  زي�ن  أعلن�ت 
مجموع�ة زين الرائدة في خدمات االتصاالت 
الش�رق  منطق�ة  ف�ي  المتنقل�ة  والبيان�ات 
االوس�ط وش�مال افريقيا عن تأهل فريقان 
عراقيان والول مرة للتصفيات نصف النهائية 
لمس�ابقة منت�دى ) معه�د مساتشوس�تس 
األعم�ال  أفض�ل  ع�ن    MIT للتكنولوجي�ا( 
الناش�ئة )MITEF(  ف�ي العال�م العربي من 
بين 75 فريقاً يتنافسون من15 دولة عربية.  
وستعلن أسماء الفائزين في الحفل الختامي 
الذي ستستضيفه الكويت في 20 من نيسان 
الجاري في فندق س�يمفوني ستايل. وكانت 
مجموعة زين الشركة األم قد أعلنت في وقت 
سابق عن شراكتها االستراتيجية في النسخة 
الثامن�ة م�ن مس�ابقة منت�دى MIT ألفضل 
األعمال الناش�ئة في العالم العربي، بالتعاون 
مع الش�ريك المؤس�س مبادرات عبد اللطيف 
جميل االجتماعية. المسابقة هذا العام تلّقت 
نح�و 4275 طلباً م�ن فرق وأف�راد) ما ُيمثل 

مشاركة قياسية ألكثر من 12000  من رجال 
األعم�ال( م�ن 21 دول�ة عربي�ة. وتمحورت 
المنافس�ة عل�ى ث�الث فئ�ات مختلف�ة هي: 
األفكار واألعمال الناشئة وفئة ريادة األعمال 
االجتماعي�ة. وم�ن الجدي�ر بالذك�ر ان هذه 
هي المرة االولى التي يتس�نى فيها للش�باب 
العراقيين ان يش�اركوا بمثل هذه المس�ابقة 
الدولي�ة من خ�الل رعاية زين الع�راق حيث 

بلغ ع�دد المش�اركين اثن�اء فترة الترش�يح 
167 مش�اركا مقارنة بالس�نة الماضية التي 
ل�م يكن فيه�ا هن�اك اي مرش�ح.  الفريقان 
العراقيان اللذان ش�قا طريقهما للصعود الى 
االدوار ش�به النهائية في المس�ابقة تنافسا 
من خالل مش�روعين مميزي�ن للوصول الى 
المنص�ة وهم�ا: i-mimic*  أي ميميك: وهو 
نموذج لبدل�ة تعمل بالزمن الح�ي وفي بيئة 

برام�ج التصميم الثالث�ي األبع�اد المعروفة 
مباش�رة، أي م�ن دون برامجي�ات خاص�ة 
بالبدلة أو إضافات برمجية ومن دون الحاجة 
لجلسات التسجيل للحركة ألنها تعمل بالزمن 
الح�ي.  Journal*  جورنال: وهو محرر نص 
على ش�بكة االنترنت يبني الس�ياق بس�رعة 
واختصار. تنقس�م المنصة التي يعمل عليها 
مح�رر النص�وص ال�ى مس�احتين: واح�دة 

للكتاب�ة واألخ�رى لع�رض الس�ياق. تبحث 
البرمجي�ات التطبيقية عن معلومات منظمة 
حول الكلمة المكتوب�ة ضمن قواعد معرفية 
كبي�رة مث�ل freebase أو Debepedia والتي 
تكون مجه�زة مس�بقاً كي تس�تخدمها تلك 
البرمجي�ات. الجدير بالذك�ر أن الفرق ال� 75 
المتأهلة للنهائيات ستحضر جلسات تدريبية 
مكثف�ة مدتها أربع�ة أيام لكي تتلق�ى مزيداً 
م�ن التعليم�ات واإلرش�ادات ح�ول مجاالت 
المش�اريع الناش�ئة م�ن مدربين م�ن وادي 
الس�يليكون ف�ي امري�كا ، كم�ا ستتوس�ع 
تل�ك الجلس�ات التدريبي�ة لتش�مل تدريب�ات 
إضافي�ة وجلس�ات تواصلي�ة م�ع مجتم�ع 
األعمال ف�ي الكويت، وكذلك مع مش�اركين 
إقليميي�ن وعالميين. كما س�يتم اإلعالن عن 
10 متأهلي�ن إل�ى المرحل�ة النهائي�ة من كل 
مجال، بينما س�تمنح الفرق المتأهلة فرصة 
لعرض أفكاره�ا أمام لجنة تحكيم تتألف من 
مس�تثمرين ورواد أعم�ال ناجحي�ن، قبل أن 
يتم اختي�ار المتس�ابقين الفائزي�ن، على أن 
يت�م اإلعالن عن فوز ثالث فرق من كل مجال 

خ�الل حف�ل توزي�ع الجوائز الختام�ي الذي 
س�يقام في تاري�خ 20 نيس�ان المقبل، وهو 
الحفل الذي س�يتزامن مع االفتتاح الرس�مي 
للنس�خة الثامن�ة م�ن مؤتم�ر MIT العربي 
ال�ذي تنظمه جمعي�ة الخريجي�ن العرب في 
معه�د ماساتشوس�تس للتكنولوجيا. تجدر 
اإلش�ارة إلى أن الفائز في مجاالت المسابقة 
الثالث سيحصل على جائزة مالية، باإلضافة 
إلى مزاي�ا أخرى م�ن بينها التدري�ب الرفيع 
والرعاية والدع�م اإلعالمي وفرص التواصل 

مع مجتمع األعمال.

اندونيسيا تشن محلة عسكرية عىل جزيرة استوطنها »داعش«
   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد القوات المسلحة االندونيسية، 
أمس االثنين، عن شن الجيش االندونيسي 
عملية عس�كرية لمكافح�ة االرهاب على 
جزي�رة س�والويزي ش�رقي اندونيس�يا 
للقض�اء على مس�لحين يش�تبه بصلتهم 
بتنظي�م “داع�ش” ف�ي العراق وس�وريا. 

وذك�رت وكال�ة رويت�رز نق�ال ع�ن قائد 
القوات المس�لحة الجنرال مولدوكو قوله 
إن “الجيش يس�اعد الشرطة في الجزيرة 
لتعق�ب االرهابيين وتس�ليط الضوء على 
مدى قلق الحكومة االندونيسية من الذين 
تعه�دوا بال�والء لتنظي�م داع�ش وقاتلوا 
فيب العراق وس�وريا ليعودوا الى اكبر بلد 
مسلم من حيث عدد السكان بعد تدريبهم 

هناك”.
واضاف الجنرال مولدوكو أن “الجيش 
االندونيس�ي س�وف لن يمنح اي مساحة 

لداعش كي تتطور او تنمو في البالد “.
يذكر ان هذه هي اكبر حملة عس�كرية 
كب�رى تق�وم به�ا اندونيس�يا لمكافح�ة 
االرهاب من�ذ تفجيرات العاصمة جاكارتا 

عام 2009 .

السعودية بحالة تأهب 
بسبب هتديد منشأة 

للطاقة أو مركز جتاري
   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أجه�زة األمن الس�عودية 
إج�راءات  مع�ززة  التأه�ب  حال�ة 
التجارية  حماية األس�واق والمراكز 
تلق�ي  إث�ر  النفطي�ة،  والمنش�آت 
معلوم�ات مس�بقة حول اس�تهداف 
محتمل لهذه المنشآت، خصوصاً في 
الرياض.وقال المتحدث باسم وزارة 
الداخلية الس�عودية منصور التركي، 
أمس االثنين،نيس�ان إن قوات األمن 
ف�ي حالة تأه�ب ألي هجوم محتمل 
يشنه متشددون على مراكز تجارية 
للطاقة.ونقل�ت وكال�ة  أو منش�آت 
“رويترز” عنه أن هناك معلومات عن 
عمل محتمل يستهدف مركزا تجاريا 
أو مؤسسات شركة “أرامكو” وجرى 
نقل هذه المعلومات إلى قوات األمن 

كي تتأهب وتأخذ الحيطة.

   بغداد / المستقبل العراقي

وفق�ا للتقاري�ر االخباري�ة، فق�د ت�م االتف�اق بين 
مس�ؤولين من قط�ر وتركي�ا على ارس�ال مجموعات 
تكفيري�ة من العراق وس�وريا الى اليم�ن بعد اعطائهم 
التدريبات المناسبة ليكونوا في مواجهة مع انصار الله 
وعند سقوط انصار الله يصبح لهم القرار السياسي في 
اليمن.وتشير التقارير أن هذا العمل تم بين قطر وتركيا 
دون االتف�اق مع الس�عودية، وهذا مؤش�ر على وجود 

منافس�ة بي�ن قطر والس�عودية, كما ان تركيا تس�عى 
للع�ب على اط�راف عدة مع الس�عودية وقط�ر وايجاد 
دور له في المنطقة.ووفقا لصحيفة ايدي ليك فانه في 
اليوم يتطوع عش�رات االرهابين للمشاركة في الحرب 
ض�د انصار الله ف�ي اليمن, ويجري نقله�م من مناطق 
مختلفة من س�وريا الى اس�طنبول وم�ن ثم نقلهم عن 
طريق الخطوط التركية والقطرية الى عدن دون اوراق 
ثبوتي�ة ودون جوازات س�فر ومن ثم يج�ري ادخالهم 

بشكل فردي الى عدن وبطرق مختلفة.

خمطط تركي قطري إلغراق اليمن باجلامعات اإلرهابية
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   العدد )952(  الثالثاء  21  نيسان  2015

تعل�ن ه�ذه الرشكة عن وج�ود مناقصة عامة لنقل  امل�واد الغذائية من مخ�ازن الرشكة اىل 
محالت الوكالء داخل محافظة )واسط(  وملدة سنة واحدة فعىل الرشكات الراغبة يف االشرتاك 
يف املناقص�ة املذكورة من ذوي الخربة واالختصاص مراجعة القس�م القانوني يف املركز العام 
للرشك�ة الكائن يف منطق�ة املنصور نهاية ش�ارع النقابات للحصول ع�ىل رشوط املناقصة 
وبس�عر )500,000(خمسمائة الف دينار للنس�خة الواحدة غري قابلة للرد وتقدم العطاءات 
بغالف مختوم مؤرش عليه عنوان املناقصة املذكورة اعاله لغاية الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
م�ن ي�وم االثنني املص�ادف 2015/5/18 وتوضع العطاءات يف صن�دوق املناقصات يف املركز 
العام للرشكة املش�ار اليه اعاله ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن ويمكن 
ملقدمي العطاءات او من يمثلهم قانونا حضور عملية فتح العطاءات يف الزمان واملكان املشار 
اليه اعاله علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويستبعد اي عطاء غري مستويف 

لرشوط االعالن.
اسعار الكلفة التخمينية

الرشوط املطلوبة 
�������������������������������������

1� ص�ك مص�دق او خطاب ضمان صادر من مرصف معتمد يف العراق مع ذكر رقم املناقصة 
والغرض من خطاب الضمان بمبلغ )150,000,000( مائة وخمسون مليون دينار كتأمينات 
اولي�ة معنون الر الرشكة العام�ة لتجارة املواد الغذائية  حتما وباس�م املناقص حرصاً يقدم 
بموج�ب كتاب رس�مي مع تأييد صح�ة صدوره و تكون م�دة النفاذية التق�ل عن  3 ثالثة 
اشهر من تاريخ غلق املناقصة ويف حالة تقديمة اقل من هذة املدة سوف يتم تمديدة من قبل 
الرشك�ة )لجنة التحليل( اما يف حالة تقدي�م التامينات بموجب صك مصدق من خارج بغداد 
فيكون عن طريق فروعنا يف املحافظات وارس�الها بموجب كتاب رس�مي مزود بوصل قبض 

من الفروع وتدرج فية كافة التفاصيل اعالة  .
2 - ب�راءة ذمة اصلية صادرة من الهيئة العامة للرضائب /قس�م الرشكات معنونة للرشكة 

العامة لتجارة املواد الغذائية نافذة لغاية  2015 .
3 - شهادة تاسيس الرشكة املقدمة للعطاء مع كافة املستمسكات الرسمية الخاصة بها 

4 - هوية اتحاد الناقلني نافذة 
5 - قائمة باالعمال املماثلة مؤيدة من الجهات الرسمية ان وجدت 

6 - الحسابات الختامية الرشكة 
7 - )5( خمسة سنويات لسيارات حمل مملوكة للرشكة مقدمة العطاء )اصلية( 

8 - تك�ون الع�روض ناف�ذة ملدة التقل عن 30 ثالث�ون يوم اعتبارا من تاري�خ غلق املناقصة 
املشار الية اعالة

وزارة التجارة
اعالن مناقصة للمرة االوىلالرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

اعالن رقم) 2015/14( -  رقم التبويب  ح /3342
مناقصة رقم )2015/8(

اجور النقل داخل حدود البلدية)3,000( ثالثة االف دينار / لكل طن

اجور النقل خارج حدود البلدية )550( خمسمائة وخمسون دينار لكل طن / كم

المجموع : )3550( ثالثة االف و خمسمائة وخمسون دينار

املهندس
عبد املحسن عنرب الركايب 

املدير العام
ورئيس جملس االدارة

وزارة البلديات واألشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلدية كربالء املقدسة
اعـالنجلنة البيع واإلجيار

العدد /10356
التاريخ/ 2015/4/19

الحاق�ا باعالنن�ا املرقم )6481( يف )2015/3/9( ونظرا لعدم تق�دم  راغب تعلن لجنة البيع وااليجار 
يف مديري�ة بلدية كربالء املقدس�ة عن ايج�ار العقارات املدرجة اوصافها ادن�اه وذلك بعد مرور )15( 
يوم�ا تب�دا من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية   فعىل الراغبني باالش�رتاك  باملزايدة 
الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف تمام  الساعة العارشة صباحا   مستصحبني معهم وصل التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 30% م�ن القيمة املقدره لكامل فرتة االيجار.  ونس�خة من هوي�ة األحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن ويتحمل  من ترسو عليه املزايدة اجور اللجنة املساندين لها ويف حال حصول املزايدة 
يف يوم عطلة رس�مية س�تجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العلطة وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب 
وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 

لسنة 2013.

م.ر.مهندسني
ضياء محادي جاسم الزبيدي
مدير بلدية كربالء املقدسة

وزارة البلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات كربالء املقدسة
اعادة اعالنجلنة البيع واالجيار

العدد: ب / 39 
التاريخ: 20 / 4 / 2015

تعل�ن مديرية بلديات كربالء املقدس�ة/ لجن�ة البيع وااليج�ار عن تأجري 
العقارات املدرجة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الحس�ينية  يف املزايدة 
العلنية فعىل الراغبني باالشرتاك الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف الساعة 
الع�ارشة صباحا بعد مرور )15( خمس�ة عرش يوم   تب�دأ من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبني معه�م وصل التأمين�ات القانونية البالغ�ة 30 % من 
القيمة التقديرية ونس�خة م�ن هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترس�و 

عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واملصاريف االخرى.

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي اليارسي

مدير بلديات كربالء املقدسة

مدة ايجارالموقعالقيمة المقدرة سنويا المساحة   رقم العقار ت

 ثالث سنوات عباسية شرقية213,250,000م2  حانوت  رقم /14

 ثالث سنواتعباسية شرقية163,000,000م2حانوت رقم /بال 2

 ثالث سنواتعباسية غربية 92,250,000م2حانوت رقم /2 3

 ثالث سنواتعباسية غربية92,250,000م2حانوت رقم / 41/4

 ثالث سنواتعباسية غربية92,250,000م2حانوت رقم /10/7  5

 ثالث سنواتعباسية غربية92,250,000م2حانوت رقم /610/6

مدة االيجارالمساحةرقم العقارالتفاصيلت
القيمة 

التقديرية رقما

1
 عرصة تجارية /

عطيشي
 51/966/26

جعيفنية
 248,40

م2
عشرون 

سنة 

 5000    خمسة  
االف  دينار 

سعر املرت املربع 
الواحد 

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي )محمد س�عدون عبد الرضا( 
ال�ذي يطلب تبديل لقبه من )الحس�ناوي( اىل )الحمداني( فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل م�دة اقصاها ع�رشة ايام 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 21 

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

اعالن
ق�دم املدعي عالء احمد ابراهي�م  طلبا يروم فيه 
تبدي�ل اس�م ابنته من يم�ان اىل من�ة  فمن لديه 
اع�رتاض عىل الدع�وى مراجع�ة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف 
ينظر بالدعوى وفق اح�كام املادة 21 من قانون 

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

اعالن
إىل الرشيك امل رشهان حس�ني / 
اقتىض حضورك إىل بلدية التاجي 
/ س�بع الب�ور لغرض اس�تخراج 

اجازة بناء للعقار 5375 .
الرشيك
مروان محمد عبد الرسول

فقدان

فقدت هوي�ة بأس�م / نعمه لطيف 

محم�د الصادرة م�ن وزارة النفط / 

رشكة توزيع املنتجات النفطية برقم 

12759 مع باج دخ�ول هيأة توزيع 

بغ�داد برقم 1558 فم�ن يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة االصدار .

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من الس�يد ) صب�ار بليش 
منص�ور(    ال�ذي يطل�ب في�ه  تبدي�ل اللق�ب    من  
)الفرج�اوي (  اىل )الحس�يني( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 م�ن القانون االحوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )ماجد حسني عيود(

ال�ذي يطلب فيه تبديل  اللقب    من  )الس�كيني (  اىل 
)االس�دي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 21 من 

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

فقدان 
فقد من�ي  وصل القب�ض الحكومي 
امان�ات والصادر م�ن بلدية البرصة 
املرقم 330594 ومؤرخ 2013/3/17 
وبمبلغ 850,000 الف دينار وباس�م 
)عيل حن�ون مويش (ع�ىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت  مني هوي�ة املوظف الوزارية 
الصادرة من وزارة الكهرباء املديرية 
العامة النتاج الطاقة الكهربائية فرع 
البرصة باس�م )مازن جميل قاسم (

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 
االصدار.

اعالن
بناء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد ) اس�حاق جعفر 
عب�د الحس�ني  (  الذي يطلب في�ه تبديل  اللقب    من  
)الشش�رتي (  اىل )التميم�ي( فم�ن لدي�ه اع�رتاض 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الطلب وفق 
احكام املادة 21 م�ن القانون االحوال املدنية رقم 65 

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

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد  )كرار احمد حنون (  
الذي يطلب فيه تبديل اللقب    من  )البوسليمي (  اىل 
)العبادي( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الطلب وف�ق احكام امل�ادة 21 من 

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

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قبل املدعي )عي�ى عبد مانع زهيان( 
الذي يطلب تبديل لقبه من )العجييل( اىل )املالكي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديرية يف الدع�وى وفق اح�كام املادة 21 م�ن قانون 

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

رقم اإلخطار   185 / 2015
إعالن

من / محكمة قوى األمن الداخيل الخامسة بالبرصة
إىل / املته�م اله�ارب )الرشطي حي�در عطيه محمد( 
املنسوب إىل مديرية رشطة محافظة البرصة  ملا كنت 
متهما وف�ق املادة/ 5 من قانون عقوبات قوى االمن 
الداخ�يل رقم 14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك 
م�ن تاريخ 1 / 10 / 2013 ولح�د االن وبما إن محل 
اختفائك مجه�ول اقتىض تبليغك بهذا اإلعالن عىل إن 
تح�رض أمام محكمة ق�وى األمن الداخ�يل للمنطقة 
الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ 
تعليق هذا اإلعالن يف محل إقامتك وتجيب عن التهمة 
املوجه�ة ض�دك وعن�د عدم حض�ورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز أموال�ك املنقول�ة والغري 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء القبض 
عليك أينما وجدت وتسليمك اىل اقرب سلطة حكومية 
وإلزام األهليني الذين يعلمون بمحل اختفائك بإخبار 
الجه�ات املختصة اس�تنادا  للم�ادة 69 / أوال وثانيا 
وثالث�ا ورابعا من قانون أص�ول املحاكمات الجزائية 

لقوى األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008.
رئيس املحكمة

وزارة الداخلية
مديرية الجنسية العامة

مديرية جنسية محافظة واسط
القسم / شؤون االحوال املدنية 

اعالن
بن�اء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي )محمد عب�د الواحد علوان( الذي يطلب 
تبديل اس�م ولده من )بكر( اىل )كرار( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 

احكام املادة 21 من قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل.
اللواء
تحسني عبد الرزاق فليح
مدير الجنسية العامة/ وكالة

فقدان

فقدت من�ي هوية االح�وال املدنية 

الصادرة م�ن دائرة اح�وال املدينة 

النش�وة بأس�م )عبد الخال�ق عبد 

الرزاق جياد( الرجاء من يعثر عليها 

االتصال بالرقم 07805419899 .

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي 
االثنني 2015/4/20 العدد 951 اعالن 
محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 5/2 
رق�م االخط�ار 2015/2 ذكرتم املتهم 
اله�ارب) مطر ابراهي�م عبد الرحمن( 
خط�أ والصحيح )م�رض ابراهيم  عبد 

الرحمن( لذا اقتىض التنويه.
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الصناعة تستعد إلنشاء معمل إلنتاج بطاريات »العني السحرية«
   ميسان/المستقبل العراقي

حذر محافظ ميس�ان عل�ي دواي الزم، من “ك�وارث” على 
مختل�ف الصعد قد تواجه المحافظة خالل الفترة المقبلة، فيما 
حمل الحكومة المركزية مس�ؤولية “ضغط النفقات” وفرض 

إجراءات “تقشفية” في ميسان.
وق�ال الزم ، إن “المحافظة مهددة بكوارث على المس�توى 
البيئ�ي والصح�ي والخدمي نتيج�ة عدم إط�الق التخصيصات 

المالية الخاصة بها لهذا العام”.
وطال�ب الزم الحكوم�ة المركزي�ة ب�”ص�رف مس�تحقات 
المحافظة س�واء التخصيصات التشغيلية أو االستثمارية ليتاح 

لمؤسسات الدولة بميسان القيام بمهامها الخدمية”.
وأض�اف أن�ه “بخالف ذلك ف�أن كافة النش�اطات في دوائر 
المحافظ�ة الت�ي ترتب�ط بالمش�اريع أو باإلعم�ال التش�غيلية 

ستتوقف”.
يذكر أن أس�عار النفط العالمية ش�هدت انخفاضاً كبيراً هو 
األول م�ن نوعه منذ خمس�ة أعوام، مما أدى إل�ى تضرر العديد 

من البلدان بينها العراق.

     بغداد/المستقبل العراقي

أفرج�ت محاكم البالد ع�ن 16773 متهماً ل�م تثبت إدانتهم 
خالل ثالثة اشهر، بينهم 8631 متهما خالل شهر آذار الماضي.

وق�ال القاض�ي عب�د الس�تار بيرق�دار المتحدث الرس�مي 
للسلطة القضائية إن “المحاكم في جميع المناطق االستئنافية 

نته�م أخلت س�بيل  16773 متهماً لم تثبت  ا د إ
بما منس�وب إليهم خالل اشهر 

كانون الثاني وشباط وآذار”.
وأض�����اف أن “المحاكم 
أفرجت عن 8631 موقوفاً 
خالل آذار الماضي فقط”.
وأوض�ح أن “ع���دد 
ب�دور  عنه�م  المف�رج 
التحقي�ق بل���غ 6992 
موقوف�اً، وف���ي دور 
 ،”1639 المحاكم����ة 
أش�ار إل�ى أن “مجموع 
المحسومة  الموقوفين 

بل����غ  قضاياه�م 
خ�����الل   11824

آذار”.

حمافظ ميسان حيمل احلكومة 
مسؤولية »ضغط النفقات«

القضاء االعىل يفرج
عن اكثر من 1600 موقوفا خالل 3 اشهر

     بغداد/المستقبل العراقي

دع�ت الش�ركة العام�ة لصناعة 
التابعة ل�وزارة الصناعة  البطاريات 
بش�راء  الدول�ة  دوائ�ر  والمع�ادن 

منتوجها من البطاريات.
وق�ال مدير عام الش�ركة س�الم 
لديه�ا  “ش�ركته  ان  احم�د  س�عيد 
البطاري�ات  انت�اج  م�ن  مخ�زون 
الحامضية)23( الف بطارية بمختلف 
السعات والقدرات التشغيلية وحالياً 
مهيئ�ة تنتظر عملية التس�ويق التي 
تبدأ قوتها التش�غيلية حالما يضاف 
مادة الحامض له�ا, مبيناً ان تكدس 
االنت�اج ج�اء على م�دى الس�نوات 
الماضي�ة من�ذ ع�ام )2012( ال�ذي 
انطلق فيه التشغيل الفعلي للمصنع 
التي تقدر ب��)300 ,1( مليار دينار, 
داعياً  دوائر الدولة الس�يما وزارتي 
الدف�اع والداخلي�ة القتن�اء المنت�ج 
للمواصفات  الوطني وان�ه مطاب�ق 

العالمية”.
وبين ان�ه” تم اج�راء مخاطبات 
م�ن التفاهم ف�ي خطوة تس�ويقية 
لصال�ح ه�ذه الجه�ات عل�ى امل ان 
يتحق�ق ذلك حينم�ا تتوف�ر المبالغ 

المخصصة لذلك”.
من جانب أخر, كش�ف مدير عام 
الشركة الى عن “تأهيل معمل الباب 
االول الس�تقبال المكائ�ن والمعدات 
ن�وع  الجاف�ة  البطاري�ات  النت�اج 
)العين السحرية( وبطاريات الطاقة 
الشمس�ية التي من المزمع ان يصل 
الج�زء االول منه�ا ال�ى البل�د نهاية 
العام الحالي بمبلغ قدره )25( مليار 
دينار من ضمن الخطة االستثمارية 
لعام )2013( ذات المنش�أ االيطالي 

بطاقة انتاجي�ة )500( الف بطارية 
سنوياً”.

يذك�ر ان الش�ركة لديه�ا اربع�ة 
النت�اج  معملي�ن  منه�ا  معام�ل 

البطاريات الس�ائلة بكافة الس�عات 
البطاري�ات  الن�ور النت�اج  ومعم�ل 

الجافة ومس�بك الرص�اص في خان 
ضاري.

     ديالى/المستقبل العراقي

اعلن�ت دائ�رة صحة محافظ�ة ديالى، 
ام�س االثنين، ع�ن اغالق معم�ل لصناعة 
3 االف م�ن منتوجات�ه  االلب�ان وات�الف 
لمخالفتة الش�روط الصحي�ة، فيما اكدت 
اتخاذ االج�راءات القانونية حيال صاحب 
المصنع. وقال مدير اع�الم الدائرة فارس 
الصحي�ة  الرقاب�ة  “ف�رق  ان  الع�زاوي 
وبالتعاون مع االم�ن االقتصادي ضبطت 
معم�ل النت�اج االلب�ان في اط�راف مدينة 
اج�ازة  أي  ب�دون  يعم�ل  كان  بعقوب�ة، 
صحية وبش�كل مخالف للقوانين العمول 
به�ا”. واضاف العزاوي ان “ف�رق الرقابة 
الصحي�ة اغلق�ت المعمل واتلف�ت نحو 3 
االف لتر م�ن منتوجاته”، مش�يرا الى انه 
“ت�م اتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة حي�ال 
صاح�ب المعم�ل”. واعتب�ر الع�زاوي ان 
“اج�راءات الرقاب�ة يه�دف لمن�ع تجاوز 
القوانين والحرص على الصحة العامة من 
خالل متابعة اليات صناعة المواد الغذائية 
بكافة مضامينها لتفادي تسويق وصناعة 
مواد فاسدة تس�بب ضرر لالهالي”. يذكر 
ان فرق الرقابة الصحية في ديالى ضبطت 
ع�دة معامل لصناعة الم�واد اللغذائية في 
االش�هر الماضية كانت تنتج مواد دون أي 

موافقات اصولية.

    بغداد/المستقبل العراقي

محس�ن  عل�ي  بغ�داد  محاف�ظ  اك�د 
التميم�ي ان “مش�روع توس�عة محط�ة 
ماء النهروان يس�ير بشكل جيد وسيغذي 
المدينة وسيس�هم في التقليل من مشكلة 
ش�ح الم�اء. وق�ال التميمي خ�الل تفقده 
سير العمل بالمش�روع ان”هذا المشروع 
حي�ث  المهم�ة  المش�اريع  م�ن  يعتب�ر 
يس�ير العم�ل فيه بش�كل جيد وه�و االن 
بمراحل�ه االخي�رة اذ تصل نس�ب انجازه 
ال�ى 96 بالمئ�ة, ويعم�ل بطاق�ة انتاجية 
تق�در بحوالي الف متر  مكعب بالس�اعة ، 
مبين�ا ان المواد والمضخات المس�تخدمة 
بالمشروع جميعها من مناشئ عالمية من 
ايطالي�ا والدنمارك وغيرها من المناش�ئ 
العالمي�ة”. ولف�ت التميمي ال�ى ان “هذا 
المش�روع  سيس�هم بالتقليل من مشكلة 
ش�ح الماء في النهروان ال�ى حين اكتمال 
المش�روع المرك�زي ال�ذي ينف�ذ من قبل 

وزارة البلديات واالشغال العامة “.

    بغداد/المستقبل العراقي

أعلنت هيئ�ة النزاهة ، امس االثنين، 
مديري�ة  منتس�بي  اح�د  ضب�ط  ع�ن 
االس�تخبارات العامة متلبس�ا بجريمة 
الرش�وة اث�ر إص�دار قاض�ي التحقيق 
بتفتي�ش مكت�ب  البص�رة ق�رارا  ف�ي 

استخبارات منفذ الشالمجة.
“فري�ق  ان  للهيئ�ة,  بي�ان  وذك�ر 
الضب�ط القضائ�ي ف�ي مكت�ب تحقيق 
هيئ�ة النزاه�ة بالبص�رة تح�رك بع�د 
ورود ش�كوى من احد المواطنين تتهم 
ضباط ومنتس�بي ش�عبة اس�تخبارات 
المنافذ بأخذ مبالغ مالية لقاء الموافقة 
عل�ى منح بطاق�ات الدخول ال�ى منفذ 

الشالمجة الحدودي”.
وأوضح إن” الفري�ق انتقل بصحبة 
المش�تكي الى هناك وبعد دف�ع المبلغ 
الى مكتب االس�تخبارات تمت مداهمته 
بحض�ور مع�اون مدير المنف�ذ وجرى 
الموجودي�ن  المنتس�بين  تفتي�ش 
بداخل�ه وت�م ضبط المبلغ بح�وزة احد 
المنتس�بين حي�ث نظم محض�ر ضبط 
اصولي بالواقع�ة وتوقيف المتهم على 

ذمة التحقيق بقرار قاضي التحقيق”.

    بغداد/المستقبل العراقي

وافق�ت وزارة التربي�ة عل�ى تأجيل 
االمتحان�ات النهائية للطلب�ة النازحين 
م�ن محافظ�ة نين�وى وص�الح الدي�ن 

واالنبار.
الع�ام  التعلي�م  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
واالهل�ي واألجنبي في ال�وزارة محمد 
المتحان�ات  األول  “ال�دور  إن  ج�واد  
الطلبة النازحين من المحافظات الثالث 
س�يكون في العطل�ة الصيفية، وبعدها 

سيمنحون دوراً ثانياً”.
وأشار إلى أن “القرار سيشمل الطلبة 
المتطوعي�ن للقتال ف�ي صفوف قوات 
الحشد الش�عبي، ممن تركوا مدارسهم 

والتحقوا بساحات القتال”.
وق�ت  ف�ي  التربي�ة  وزارة  وقال�ت 
عطل�ت  داع�ش  عصاب�ات  إن  س�ابق، 
الدوام الرس�مي في المدارس في بعض 
مناطق ديالى وكركوك ونينوى واألنبار 

وصالح الدين.

دياىل تغلق معمل لصناعة االلبان 
وتتلف 3 أالف لرت من منتوجاته

حمافظ بغداد يتفقد مرشوع 
ماء النهروان

النزاهة تضبط منتسب يف االستخبارات 
متلبسًا بالرشوة

الرتبية تؤجل امتحانات مقاتيل 
احلشد الشعبي والنازحني

     النجف/المستقبل العراقي

كشفت لجنة التربية في مجلس 
محافظ�ة النج�ف، ع�ن موافق�ة 
المجل�س عل�ى مقت�رح  دراس�ة  
لبناء 100 مدرس�ة في المحافظة 
عبر طريق�ة الدفع باالجل، وفيما 
لفت�ت الى تش�كيل لجن�ة لدخول 
أك�دت  “الصيني�ة”،  الش�ركات 
عل�ى وض�ع االولوي�ات ومراعاة 
الكثافة الس�كانية في توزيع تلك 
المش�اريع. وق�ال رئي�س لجن�ة 
التربي�ة ف�ي المحافظ�ة، كاظ�م 
الجليحاوي، إن “لجنة التربية في 
المجلس قدمت مقترحا لبناء 100 
مدرسة في المناطق االكثر حاجة 

عب�ر  الس�كانية  النس�ب  حس�ب 
طريق�ة الدف�ع االجل ع�ن طريق 
االس�تعانة بش�ركات متخصصة 
لبن�اء تلك المدارس”، مش�يرا الى 
أن “تقدي�م الطل�ب ج�اء بس�بب 
انخف�اض الميزاني�ة العامة للبلد 
وما كان له اثر كبير في انخفاض 

موازنة المحافظات وعدم قدرتها 
ف�ي الوق�ت الحال�ي عل�ى تامين 
المش�اريع الضروري�ة”. واضاف 
الجليح�اوي، أن “المجل�س وافق 
عل�ى  وص�وت  المقت�رح  عل�ى 
تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة 
الغزالي وعضوية  امين  التخطيط 

كافة رؤس�اء اللجان في المجلس 
لدراس�ة دخ�ول ش�ركات رصينة 
تعم�ل داخ�ل المحافظ�ة بالدفع 
الحكوم�ة  وبمش�اركة  االج�ل، 
التنفيذية ف�ي المحافظة من اجل 
القطاعات  االولوية لبعض  تقديم 
التربية والصح�ة والخدمات  مثل 
مع مراعاة الكثافة الس�كانية في 
توزي�ع تل�ك المش�اريع”. وتابع 
رئيس لجنة التربية في المحافظة، 
أن “اهمية المشروع الذي يقضي  
بدخول الشركات واالستفادة من 
عمله�ا لما يمر به البل�د من ازمة 
مالية خانق�ة له�ذا اقترحت بناء 
100 مدرسة في عموم المحافظة 
النس�بة  حس�ب  وتوزيعه�ا 

الس�كانية”. وكانت لجنة التربية 
قد قدمت مقترحا خالل الجلس�ة 
ال��)  ف�ي  المنعق�دة  االعتيادي�ة 
14 م�ن نيس�ان 2015( بضرورة 
تنفيذ مش�اريع ذات حاجة ملحة 
عبر الدفع االجل. يذكر أن أس�عار 
النفط العالمية هبطت منذ صيف 
س�نة 2014 المنصرم�ة، أكثر من 
60 بالمئ�ة، لتص�ل إل�ى م�ا دون 
الخمس�ين دوالراً للبرمي�ل، قب�ل 
أن تع�اود الصع�ود خ�الل األي�ام 
القليل�ة الماضية، مما أثر بش�كل 
كبير على الموازن�ة المالية للعام 
الحال�ي 2015، الت�ي بلغ�ت 119 
ترليون دينار عراق�ي بعجز يقدر 

ب�25 ترليوناً.

   بغداد/المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النق�ل، ام�س االثني�ن، 
خل�و قناة خ�ور عب�د الله ف�ي محافظة 
البصرة من الغ�وارق، وعّدته ممراً مائياً 
آمناً للس�فن العمالقة، وفيما أشارت إلى 
أنه�ا تعاقدت مع ش�ركة تركية لتنظيف 
الموان�ئ العراقي�ة من الس�فن الغارقة، 
أكدت رفع 76 سفينة غارقة من الموانئ 
والمم�رات المائي�ة تع�ود إل�ى الح�رب 
العراقية اإليرانية وحرب الخليج والحرب 

األخيرة.

وقالت وزارة النقل في بيان صحفي، 
إن “قن�اة خ�ور عب�د الله ف�ي محافظة 
البص�رة أصبح�ت خالية م�ن الغوارق”، 
ع�ادة القن�اة “مم�راً مائياً آمناً للس�فن 

العمالقة”.
أنه�ا  إل�ى  النق�ل،  وزارة  وأش�ارت 
“تعاق�دت م�ع ش�ركة تركي�ة لتنظي�ف 
الموانئ العراقية من السفن الغارقة والتي 
تعود إلى الحرب العراقية اإليرانية وحرب 
الخلي�ج والح�رب األخيرة ع�ام 2003”، 
مبين�ة أن “الش�ركة باش�رت بأعماله�ا 
ورفع�ت أكث�ر م�ن 76 س�فينة غارق�ة، 

بينه�ا 12 غارق�ة في المنطق�ة الممتدة 
من جسر خالد إلى ميناء أبو فلوس و13 
غارق�ة في منطقة التنوم�ة و11 غارقة 
في منطقة جس�ر كنعان، وعشر غوارق 
جنوب مين�اء ابو فلوس وعش�ر غوارق 
ف�ي منطقة ميناء البص�رة النفطي و20 
غارق�ة ف�ي منطق�ة ش�مال ام قص�ر”. 
وكانت وزارة النق�ل العراقية أعلنت، في 
)13 نيسان 2015(، عن تدشين حفارتين 
جديدتي�ن للقن�وات البحري�ة، وس�احة 
خزنية في ميناء أم قصر مس�احتها 400 
ألف متر مربع، وبّينت أن “هذه الس�احة 

رفع�ت الطاقة الخزني�ة للموانئ من 16 
إلى 19 مليون طن، كاش�فة عن س�عيها 
الوص�ول بالموان�ئ الوطنية إل�ى الجيل 
الخامس ال�ذي تطبقه دولتان في العالم، 
هما س�نغافورة وألماني�ا، بالتعاون مع 

شركات عالمية.
وكان وزي�ر النقل، باقر جبر الزبيدي، 
 2015 أعل�ن ف�ي )ال��11 م�ن نيس�ان 
الحالي(، عن البدء بتنفيذ مشروع انتشال 
الغوارق في ش�ط العرب لتنشيط حركة 
المالحة البحرية وتسهيل دخول البواخر 

إلى مينائي المعقل وأبو فلوس.

النجف مترر مقرتحًا لبناء 100 مدرسة بطريقة الدفع باالجل

      واسط/المستقبل العراقي

اقام�ت كلي�ة القان�ون ف�ي جامعة واس�ط 
مؤتمرها العلمي األول بعنوان دور القانون في 
الحد م�ن ظاهرة اإلره�اب  بمش�اركة باحثين 

ومختصين من مختلف الجامعات العراقية  .
وبحس�ب بيان للجامع�ة تلقته”المس�تقبل 
العراق�ي”, ان المؤتم�ر الذي أقيم تحت ش�عار 

) اإلرهاب ال دين له ( تضمن مناقش�ة خمس�ة 
مح�اور األول تط�رق إل�ى التعري�ف بظاه�رة 
التنظي�م  بعن�وان  الثان�ي  المح�ور  اإلره�اب  
القانون�ي الفعال في مكافحة اإلرهاب  المحور 
الثالث تناول المسؤولية المدنية لمرتكبي العمل 
اإلرهاب�ي المح�ور الراب�ع ناقش المس�ؤولية 
الجزائي�ة لمرتكب�ي العمل االرهاب�ي والمحور 
الخام�س كان ع�ن الجه�ود الدولي�ة لمكافحة 

االرهاب”.
ونق�ل البيان عن عميد كلي�ة القانون صفاء 
إل�ى  يه�دف  “المؤتم�ر  ان  العيس�اوي,  تق�ي 
التعريف بالمفهوم القانون�ي لظاهرة اإلرهاب 
، تحدي�د النظ�ام القانون�ي ال�ذي يحك�م ه�ذه 
الظاهرة، والكش�ف عن دور السلطة التشريعية 
في مكافحة اإلرهاب من خالل التشريعات التي 

تصدرها”.

ولف�ت العيس�اوي ال�ى ان�ه يه�دف ايض�ا 
ال�ى “التع�رف على ص�ور المس�ؤولية المدنية 
اإلرهابية،ونش�ر  الح�وادث  ع�ن  للمس�ؤولين 
ثقافة الوعي القانوني الالزم لمكافحة اإلرهاب 
ف�ي المجتم�ع ، باإلضافة الى الكش�ف عن دور 
القان�ون الدول�ي في الحد من ظاه�رة اإلرهاب 
،فض�ال عن  بي�ان دور قوانين مكافحة غس�يل 

االموال في الحد من تمويل االرهاب”.

جامعة واسط تقيم مؤمترها العلمي األول حول دور القانون يف احلد من اإلرهاب

النقل تعلن قناة خور عبد اهلل ممرًا مائيًا آمنًا.. وتؤكد رفع 76 سفينة غارقة

    بابل/المستقبل العراقي

أعلنت هيئة اس�تثمار محافظة بابل، عن 
توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة ش�ركات 
أميركية لغرض إنش�اء مصفاة نفط جنوبي 
مدين�ة الحل�ة بطاق�ة تكرير تبل�غ 300 ألف 
برميل ف�ي اليوم. وقال رئيس الهيئة باس�م 
الجناب�ي ، إن “وف�دا من الحكوم�ة المحلية 
وهيئ�ة اس�تثمار باب�ل وقع مذك�رة تفاهم 
في بي�روت مع مجموعة ش�ركات اميركية 
إلنش�اء مصف�اة للنف�ط ف�ي ناحي�ة الكفل 
جنوب�ي الحلة، بطاقة تكري�ر تصل إلى 300 
أل�ف برميل ف�ي الي�وم”. وأوض�ح الجنابي 
أن “تنفي�ذ المصف�اة س�يتم وفق�ا لقان�ون 
االس�تثمار الخ�اص بتصفي�ة النف�ط الخام 
العراقي مشروطة باستحصال موافقة وزارة 

النفط”، مشيرا إلى أن “الهيئة ستقوم بتزويد 
الش�ركة المنفذة بالمعلومات والوثائق عند 
الطلب، فضال عن االلتزام بقانون االستثمار 
الخاص بتصفية النف�ط الخام العراقي فيما 
يتعلق بش�راء وبي�ع النفط المك�رر”. وبين 
الجناب�ي أن “المذكرة تضمن�ت التعاون بين 
الطرفين ف�ي تذليل العقب�ات للحصول على 
الموافقات الرس�مية الالزمة من اجل تنفيذ 
م�ا ورد فيه�ا”، الفتا إلى أن “ه�ذه المذكرة 
تع�د اتفاق�ا أوليا بين الجانبي�ن لحين إكمال 
الموافق�ات الفني�ة الخاص�ة بالمش�روع”. 
يذك�ر أن هيئ�ة اس�تثمار بابل منح�ت، منذ 
تأسيس�ها ف�ي ع�ام 2008 وحت�ى اآلن، 64 
إجازة اس�تثمارية أهلتها لتكون األولى على 
المس�تويين اإلداري والفني بحسب تصنيف 

الهيئة الوطنية لالستثمار.

بابل توقع مذكرة تفاهم مع رشكات أمريكية إلنشاء مصفى نفطي

ً



ما عجز عنه الفرنسيون خالل ربع قرن من البحث عن 
وصفة إلبعاد جان ماري لوبان من الحياة الفرنس�ية 
حققت�ه ابنت�ه مارين وبج�رأة غري مس�بوقة، إذ أنها 
لم ت�ردد يف فصل أبيه�ا من الجبه�ة الوطنية والدفع 
ب�ه إىل التقاعد املتأخر واملوت الس�يايس.. وهو خطوة 
جريئة من السياسية الفرنسية التي ورثت هذا الحزب 
اليمين�ي املثري للجدل عن رجل لم تعرف فرنس�ا مثله 

منذ عقود.
لوبان ذو العني الواحدة واأللس�نة املتعددة، إذ أّنه فقد 
عين�ه يف حرب الجزائر مما ولد لديه ش�عورا بالحاجة 
إىل ث�أر غري معل�ن من العرب الذين حول�وه إىل أعور.. 
فاس�تعاض عن ذلك بما يمتلكه من قدرة عىل التعبري، 
وجرأة يف إثارة الج�دل، وتبني مواقف متطرفة، اعتقد 
الناس أنها لن تجد لها مكانا يف اهتمامات الفرنسيني، 
وأنه�ا مجرد رقص عىل إيقاعات نش�از. غري أن األيام 
أثبت�ت عكس م�ا توقعه خ�راء السياس�ة، وتبني أن 
الرجل الذي ال يحب الس�ينما واملرسح، س�يكون أكثر 
ساسة فرنسا ممارس�ة للسينما الواقعية عىل مرسح 

مفتوح.

كان لوب�ان يقول »من قال إنني أك�ره العرب مخطٌئ 
تمام�ا، فأنا أحبهم كثريًا.. لكن يف ديارهم«، وليس أدل 
ع�ىل ذلك من أنه اختار صف الدفاع عن صدام حس�ني 
يف مواجهاته الكثريه، وظل يس�بح ضد التيار يف كل ما 
يعارض السياس�ة الفرنسية يف الداخل كما يف الخارج، 
ولم يقدر الناس إمكاناته يف وجود نفس س�يايس ثان 
لديه، حتى أن بلغ مستوى من تهديد االنسجام السيايس 
يف انتخابات الرئاس�ة الفرنسية 2002، واقتىض األمر 
إنشاء جبهة من اليمني واليسار بقيادة شرياك للوقوف 
يف وجه لوبان الذي نجح بعد عدة محاوالت يف الرش�ح 
ملنص�ب الرئيس وبل�وغ ال�دور األخري.. وه�و الحدث 
الذي ه�ز العالم، واعتره مالحظون بداية اس�تيقاظ 
الش�ياطني اليميني�ة املتطرفة. ورغ�م هزيمته، بفعل 
تخوي�ف الفرنس�يني م�ن أن قيم الجمهوري�ة مهددة 
فقد ظل يتوعد ساس�ة فرنس�ا بهزائم مقبلة ولو عىل 

ي�د بناته مارين وماريون، وضح�ك الناس من الرجل، 
إىل أن تأك�د له�م ذلك حني اكتس�حت الجبهة الوطنية 
االنتخاب�ات املحلية الحقا، وأضح�ت عائلة لوبان ذات 

تأثري غري مسبوق يف الحياة السياسية بفرنسا.
ال يختل�ف اثن�ان يف أن لفرنس�ا تقالي�د سياس�ية يف 
املمارس�ة الديمقراطية، إال أنها لم تألف نشوء عائالت 
الدم السياس�ية، مثل عائلة لوبان الت�ي توارثت إدارة 
الحزب، عىل الطريقة اللبناني�ة، أو ربما هي اللوبانية 
إن صح التعبري كما يف اللبنانية، أو أنها املارينية مثلما 
ه�ي املارونية.. فالطائف�ة أخذت مكانه�ا يف خريطة 
املش�هد الس�يايس الفرنيس، فجان ماري تنازل البنته 
مارين التي جعلت من أختها مايون س�ندا لها.. إال أن 
األزمة ب�دأت ترضب يف صلب العائلة الحاكمة للحزب، 
بع�د ضاق�ت مارين ذرع�ا بتدخالت أبيها املس�ن )86 
عاما( وهو الذي ال يريد لجم لسانه، ويواصل هرطقاته 

السياس�ية وخرجاته اإلعالمية التي، يف تقدير مارين، 
ترض بصورة الحزب، وأن ع�ىل أبيها الصمت، وهو ما 
ال يق�وى عليه، وي�رى أن أبوته ال يتحك�م فيها عامل 
الس�ن، وعىل منتس�بي الح�زب أن يع�ودوا إليه يف كل 
كبرية وصغرية، فهو األب الروحي منذ أكثر من أربعني 
عاما من تأسيس�ه، وهو الوحيد الق�ادر عىل مقارعة 

»بلطجية« السياسة يف فرنسا..
تغريت قواعد العمل الس�يايس، وما كان س�ببا يف قوة 
لوبان األب، أصبح س�ببا يف متاعب ابنته، لهذا طالبته 
بالكف عن الترصيحات املثرية، وأن يضع حذاء يف فمه، 
وإال ف�ال حل إال الفصل واإلبعاد.. وهو ما أقدمت عليه 
البنت العاقة ألبيها سياسيا.. وهو القرار الذي اعتره 
األب »ش�هادة وفاة الجبهة الوطني�ة« وأن عىل مارين 

أن ترك الحزب لشقيقتها ماريون قبل فوات األوان..
إنها حرب العائلة التي حركت املياه الراكدة يف فرنس�ا 
لعقدي�ن كاملني، ولك�ن هل يمكن ملاري�ن أن تحافظ 
عىل شعرة األبوة مع جان ماري دون أن تخرس طموح 
ش�قيقتها ماريون التي تعتق�د أن دورها حان لتكون 

خليفة األب واألخت.. والحزب املقدس.
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يأت�ي كتاب »حرب الص�ني القادمة مع آس�يا« 
ملؤلفه األكاديمي البلجيكي، »جونثان هوسالج«، 
ليضاف إىل قائمة طويلة من الكتب يف الس�نوات 
األخرية أخذت حول صعود الصني عىل الس�احة 
الدولي�ة، وقد تنوع�ت تلك الكتب حس�ب زاوية 
النظ�ر ب�ني الركي�ز ع�ىل الصع�ود االقتصادي 
إىل التحذي�ر من التدافع الجيوس�يايس يف آس�يا، 
والحقيقة أن هذا الكتاب ال يختلف عن س�ابقيه 
يف لهجته التحذيرية الواضحة من تصاعد القوة 
الصينية يف اإلقليم ومنافس�تها املحتدمة للنفوذ 
األمريك�ي يف املحيط الهادي. ولعل ما يركز عليه 
املؤل�ف هو الجانب العس�كري وانعكاس�ه عىل 
باق�ي مناحي القوة الصيني�ة، فقد أعلنت بكني 
مؤخ�راً أن موازنته�ا الدفاعي�ة س�رتفع خالل 

الس�نة الجارية بنسبة 10 يف املئة لتصل إىل نحو 
180 مليار دوالر، مس�جلة بذلك ارتفاعاً مطرداً 
ظ�ل ع�ىل وتريت�ه التصاعدي�ة للس�نة الحادية 
والعرشين عىل التوايل. وعىل هذا األس�اس تكون 
الصني قد تحولت إىل ثاني أكر دولة يف العالم من 
حيث اإلنفاق ع�ىل الجيش بعد الواليات املتحدة، 
ولكن م�ع فرق واضح هو أن أم�ريكا تتوىل عىل 
عاتقها حماية حلفائها يف أوروبا وآسيا، فيما ال 
التزامات أمني�ة تربط الصني مع غريها، بل جل 
مجهوده�ا العس�كري وإنفاقه�ا املتزايد موجه 

ألغراضها هي وحدها.
وه�ذا التوج�ه من الص�ني نحو تعزي�ز قدراتها 
املس�ؤولني  م�ن  ع�دد  إلي�ه  نّب�ه  العس�كرية 
العس�كريني واملدني�ني الغربي�ني كان منه�م ما 

استش�هد بكالمه الكاتب وه�و »جيمس فانل« 
الذي كان حتى وقت قريب قائد االستخبارات يف 
األس�طول األمريكي باملحي�ط الهادي، حيث أدىل 
بترصيح أم�ام مجموعة من املس�ؤولني، قائالً: 
»علينا أال نخدع أنفسنا لو ُتركت الصني من دون 
مراقبة ستعمل بالرضورة عىل زعزعة استقرار 
املنطقة وس�تهدد أصدقاءنا وحلفاءنا«. وطالب 
كم�ا ينقل عنه الكاتب ببذل جه�ود حثيثة لردع 
الصني ومنعها من استخدام قدراتها العسكرية 

الص�ني  املتزاي�دة لف�رض أجندته�ا يف بح�ري 
الرشق�ي والجنوب�ي. ويع�رف الكات�ب أن دول 
آس�يا املتخوفة م�ن الصني ل�م تتصالح بعد مع 
فكرة ظهور قوة جديدة يف اإلقليم تهدد بخلخلة 
الوضع القائم الذي اس�تقر من�ذ الحرب العاملية 
الثاني�ة، ما يعني حس�ب العديد م�ن الخراء أن 

حرباً قادمة باتت شبه محتومة يف آسيا.
توق�ع  ح�د  إىل  يذه�ب  ال  الكات�ب  كان  ول�ن 
حرب ش�املة ب�ني الغرب والص�ني، إال أنه يتنبأ 

باش�تعال ب�ؤر التوت�ر يف املناط�ق التي تس�عى 
بك�ني لضمها إىل مناطق نفوذها يف آس�يا، وهي 
مناطق س�تقاوم املس�اعي الصينية ما سيؤدي 
يف النهاي�ة إىل ح�دوث الصدام. فالص�ني، يقول 
الكات�ب، باتت غري راضية ع�ن الوضع الحايل يف 
محيطها وتريد تغيريه بما يتناس�ب مع قوتها. 
واألخطر أنه ال مؤرشات يف األفق تقول بإمكانية 
املصالح�ة بني التطلعات الصينية التي قد تكون 
مرشوع�ة لو احرم�ت جريانها، وب�ني إمكانية 
التع�اون مع املحيط، فالصع�ود يجب أال يفيض 
بالرضورة إىل التوس�ع عىل حساب الغري، ولكن 
كما يؤك�د الكاتب ال يوجد بعد م�ا يدل عىل هذا 
األمر يف التفكري االسراتيجي الصيني الذي يظل 
غامض�اً يف جزء كبري منه. ولك�ن كيف التعامل 

مع ه�ذا الصدام القائ�م؟ يرى الكات�ب أن أمام 
الغ�رب خيارين، فبالنظ�ر إىل اإلمكانات الهائلة 
الت�ي ترصده�ا الصني لتطوي�ر قدراتها وتعزيز 
حضوره�ا، وبالنظ�ر أيض�اً إىل موارده�ا املالية 
الكبرية، س�تكون بك�ني قادرة ع�ىل الوقوف يف 
وج�ه الغ�رب وتعطي�ل مصالحه، ولي�س أمام 
الواليات املتح�دة التي توفر الحماية لبلدان خط 
التماس سوى االنسحاب من املنطقة بعد ترتيب 
تفاهم�ات أمني�ة م�ع الص�ني، أو تمك�ني دول 
املنطقة ودعمها ملواجه�ة املد الصيني، ويف كلتا 
الحالت�ني البد من انخراط قوي للغرب واالعتماد 
ع�ىل قواع�ده املتقدمة، متمثلة يف أس�راليا من 
جه�ة والحلفاء التقلديني م�ن جهة أخرى، عىل 

غرار اليابان وكوريا الجنوبية والفلبني.

زهري �لك�ساب
حرب الصني القادمة

هل أصبحت الديمقراطية لعنة العرص؟
 »Demos« إن كلمة »ديمقراطية« مشتقة من كلمة
وتعن�ي باليوناني�ة الش�عب ومعن�ى الكلم�ة حكم 

الشعب.
وق�د تط�ور ه�ذا املصطل�ح حت�ى أصب�ح يتص�ف 
الحري�ة والعدال�ة  بالش�مولية، فأصب�ح يتضم�ن 
االجتماعي�ة والتح�رض والحداث�ة وما بع�د الحداثة 
والعلمانية والتطور والتقدم وحقوق اإلنسان واملرأة 
والطف�ل.... الخ. بكلمة واحدة بات موضة العرص ال 
بل رصعة الع�رص... للوهلة األوىل ال غبار عىل نظام 
الحي�اة ه�ذا الهائل يف ش�موليته لدرج�ة أنه تفوق 
عىل أعتى األنظمة الش�مولية التي عرفها التاريخ... 
ولك�ن.. وبنظرة رسيع�ة عىل محصل�ة الرصاع من 
أج�ل الديمقراطية يف دول العالم املتخلف وخصوصاً 
يف املنطق�ة العربي�ة ن�رى أن الوس�ائط املس�تعملة 
لتحقيقها هي وسائط القهر واإلخضاع األكثر فتكاً 
يف التاريخ، ومقارنًة مع الوس�ائط التي اس�تعملتها 
أنظم�ة ال�دول الوطنية التي وصفت باالس�تبدادية، 

تبدو األخرية أكثر رحمة وإنسانية!!!
فكانت النتائج كارثية... وقائمة األمثلة طويلة:

- الع�راق: دُم�رت الدول�ة في�ه بدباب�ات وقاذف�ات 
الديمقراطية، وهو اليوم ش�به دولة وقراره مرتهن 

للواليات املتحدة األمريكية.
- ليبيا: تم تدمريها بالكامل، أيضاً باسم الديمقراطية 
م�ن قبل عت�اة الديمقراطي�ة العاملي�ة وممالكها يف 
املنطق�ة العربية، وال أم�ل حالياً ألن تعود وتتش�به 

بالدول يف املستقبل املنظور.
- س�ورية: يجري تدمريها بشكل منهجي، ومازالت 
الدول�ة فيها صامدة، ومازال�ت ممالك الرش العربية 
وحلفاؤها وراء املحيط، يبتكرون األس�اليب األنجع 
لتفتيتها. من خالل اس�تجرار قوى الظالم وقاطعي 

الرؤوس من مختلف دول العالم.
تونس: تعيش ش�به حرب أهلي�ة، واإلرهاب املدعوم 

دولياً وإقليمياً يسعى إلركاعها.
اليمن: وهنا املفارقة التي ال تتفق وطبيعة األش�ياء، 
فالال معقول س�يد املوقف.. فطائرات ممالك الحكم 
األوتوقراط�ي الق�ادم م�ن العصور الوس�طى تدمر 
البالد باسم الديمقراطية، وهنا أصبح امللوك واألمراء 
مروجيه�ا وحماته�ا بدع�م أع�رق الديمقراطي�ات 

الغربية.
- م�رص: ُيدم�ر جيش�ها يومي�اً من قب�ل املنظمات 
املس�لمون  اإلخ�وان  مقدمته�م  ويف  اإلرهابي�ة 

الحريصون أيضاً عىل الديمقراطية.
هذا باإلضافة إىل ما ينتظر دول الخليج التي أصبحت 
يف قل�ب العاصفة نتيجة النجراره�ا إىل حرب اليمن، 
فالديمقراطي�ة األمريكي�ة س�تقرع أبوابها بش�دة 
وصوالً إىل تقسيم السعودية، ورضب نهضة اإلمارات 

وغريها.
وهنا التساؤل:

1- بفرض حس�ن النّيه، هل تس�تحق الديمقراطية 
هذا الكم الهائل من الخسارة؟

2- بف�رض س�وء الني�ة، ه�ل ش�عوب املنطقة من 
البالهة والبدائية لدرجة أن تنحر نفس�ها عىل مذبح 

أُكذوبٍة سوّقها األعداء التاريخيون لهذه األمة؟
٣-ثم هل شعوبنا العربية بأمراضها اإلثنية والدينية 
واالجتماعية، وبتطلعها إىل املايض ومحطات الفرقة 
والفتن�ة في�ه، وبعماه�ا تجاه املس�تقبل، أصبحت 

جاهزة لهذه الجرعة الضاربة من الديمقراطية؟
لن�رك اإلجاب�ة عن ه�ذه األس�ئلة ملحل�ي وباحثي 
املس�تقبل، فقد يكونون أكثر موضوعية لكونهم لم 

يغرقوا يف األحداث بحكم الزمن.
أطلق مارتن لوثر عرص اإلصالح يف أوروبا يف النصف 
األول من القرن السادس عرش، وبدأت الكنيسة تبتعد 
عن الدول�ة وإدارتها، ثم انطلقت الث�ورة الصناعية 
يف بريطاني�ا العظمى، وتغري نم�ط حياة املجتمعات 
البرشية يف أوروب�ا- ومن دون الخوض يف التفاصيل 
-حتى وصلت هذه الدول ويف مقدمتها اليوم أمريكا 
إىل نظ�ام اإلدارة الديمقراط�ي.. الذي أصبحت تتوق 

إليه الشعوب كحل نهائي ملشاكلها.
إىل ذل�ك فالديمقراطي�ة س�لعة غربية ت�م تصنيعها 
نتيج�ًة للتط�ور الطبيع�ي  يف دول أوروب�ا محلي�اً 
ملجتمعاتها ولم تفرض من الخارج، بعد أن تخلصت 
ه�ذه املجتمع�ات م�ن تس�لط الكنيس�ة وس�يادة 
العالق�ات االجتماعي�ة الكابح�ة للتط�ور وانطالق 

الثورة الصناعية، وتراكم الثروة.
واليوم تحولت الديمقراطية إىل إيديولوجيا بيد الدول 
القوي�ة لتدمري س�يادة ال�دول األضع�ف وإركاعها 

تمهيداً لنهب ثرواتها.
فديمقراطي�ة الدبابات والقاذفات اس�تباحت الدول 
والشعوب وحولتها إىل رماد.. وكأن املنطقة العربية 
قد قصفت بأس�لحة نووية... فهي فعالً ديمقراطية 

الدمار الشامل!!!
ربم�ا تجرب�ة يل كي�وان ي�و، حكي�م آس�يا، ال�ذي 
صن�ع معج�زة س�نغافورة، بعد أن رفض اس�ترياد 
الديمقراطية الغربية، لقناعته بعدم جدواها يف دول 
العالم الثالث، أقرب إلينا من الديمقراطية املفروضة 

من الخارج، الطامع بتحويلنا إىل مزرعٍة لقطعانه.

د. �أ�سامة �سّماق

ديمقراطية الدمار 
الشامل

ع�ىل الرغم من كثرة الكتب التي صدرت يف الغرب خالل 
الف�رة األخرية حول س�رية ومس�رية الرئي�س الرويس 
فالديم�ري بوت�ني، وسياس�اته وتوجهاته الت�ي جعلته 
يصطدم بالغرب منذ نش�وب األزم�ة األوكرانية خاصة 
قب�ل أكث�ر من ع�ام، إال أن كتاب الفيلس�وف »ميش�ل 
ألتش�انينوف« الصادر مؤخ�راً تحت عن�وان: »يف رأس 
فالديمري بوتني« يتميز بقدرة خاصة عىل النظر إىل سيد 
الكرمل�ني، من منظور قومي، يراع�ي الدوافع الوطنية 
املحرك�ة  العميق�ة  الروس�ية  القومي�ة  املس�حة  ذات 
لسياس�اته، والداعم�ة لطرح�ه أيض�اً ل�دى قطاعات 
واس�عة من النس�يج الش�عبي الرويس. ويف هذا املقام 
يق�ول الكاتب، ابت�داًء، إن مطلع ش�هر يناير من العام 
امل�ايض، ع�رف هدية رئاس�ية خاصة بمناس�بة العام 
الجدي�د تم توزيعها عىل كبار املوظفني الروس، وحكام 
األقاليم، وكوادر حزب »روسيا املوحدة« الحاكم، تمثلت 
يف طبعات من األعمال الفلسفية لكبار املفكرين الروس 
يف القرنني التاسع عرش والعرشين. وقد مر هذا التوزيع 
الرئايس ألمهات الكتب الفلسفية الروسية الكالسيكية 

دون أن يث�ري اهتمام كثريي�ن يف الغرب مع أن له معنى 
عميق�اً، م�ن وجه�ة نظ�ر الكات�ب، حي�ث إن الرئيس 
ال�رويس يس�عى من خالله إلع�ادة التعبري ع�ن التعلق 
بالرموز الفلسفية املؤسسة للوطنية القومية الروسية، 
واعتبارها س�لفاً ثقافياً وفكرياً لحزب�ه الرامي إلعادة 
إحياء أمجاد ودور وحضور اإلمراطورية الروسية عىل 

أسس جديدة وبشكل أبلغ تأثرياً عىل املرسح الدويل.
ويق�ول الكات�ب إن الرئيس بوتني قد استش�هد مؤخراً 
ببع�ض كب�ار األدب�اء والكت�اب ال�روس يف خطاب�ات 
مصريي�ة، يف تعبري ع�ن الرغبة يف إع�ادة تذكري الروس 
ببع�ض األف�كار واألطروح�ات النمطية ح�ول الذات، 
وح�ول اآلخ�ر الغرب�ي أيضاً، الت�ي تصادفن�ا يف أعمال 
بعض أولئك الفالس�فة والكتاب، م�ن قبيل التأكيد عىل 

فضائل النزع�ة املحافظة، واألصال�ة، ورضورة إدخال 
نزعة أخالقية دينية قوية يف الس�لوك الش�خيص وأيضاً 
يف الفض�اء االجتماعي العام، وكذل�ك املهمة التاريخية 
املنتظ�رة من الش�عب الرويس يف مواجهة ع�داء الغرب 

املزمن.
ويف ه�ذا الكتاب الواقع يف 171 صفح�ة يحاول الكاتب 
تتب�ع كل واح�دة من ه�ذه الصور النمطي�ة التقليدية 
الراس�خة يف الذه�ن ال�رويس، وخاص�ة فيم�ا يتعل�ق 
بالفكرة الس�ائدة لديه عن نفس�ه، وعن موقف الغرب 
العدائي تجاهه، وبطبيعة الحال فإن العودة إىل الجذور 
الفكرية واألدبية الكالس�يكية املؤسس�ة لهذه األفكار 
يف األدب والثقاف�ة الروس�ية تكون خي�اراً حاذقاً، عىل 
نح�و م�ا فع�ل بوت�ني بتوزيعه الكت�ب ع�ىل كافة من 

يتوق�ع أن يك�ون لهم تأثري يف دعم موقفه، ومش�اركة 
تصوره الس�يايس واأليديولوجي، من موقع املسؤولية 
والفاعلي�ة. وإذا نظرن�ا من هذه الزاوية نس�تطيع أن 
ن�رى بوت�ني الحقيقي، من وجه�ة نظر املؤل�ف، بعيداً 
أيضاً ع�ن الصور النمطي�ة املضادة الرائج�ة يف الغرب 
ع�ن الزعيم ال�رويس، والت�ي يربطه معظمه�ا بماٍض 
س�وفييتي، بل ي�رز بعضها ما ينس�ب إليه من تحرس 
عىل انهيار اإلمراطورية السوفييتية السابقة، ووصفه 
لذل�ك الح�دث الجل�ل بأن�ه كان أك�ر كارث�ة يف القرن 
العرشين. والح�ال أن بوتني ال�ذي يصادفنا هنا يف هذا 
الكت�اب هو بوت�ني القومي الرويس، الطامح النتش�ال 
بالده من وهدة ما بعد الس�قوط الس�وفييتي، وإعادة 
وصله�ا بماضيه�ا القومي املمتد إىل العه�د القيرصي، 
وه�و ما يف�رس حساس�يته تج�اه آداب وخرائط تلك 
الفرة، وس�عيه الس�تعادتها بحذافريها، وهذا ما أدى، 
تالي�اً، الصطدامه مع الغرب، عىل نح�و بلغ الذروة بعد 
ضم ش�به جزيرة القرم العام امل�ايض، وما تال ذلك من 

مخاضات األزمة األوكرانية الالحقة.

ح�سن ولد �ملختار

بوتني.. وروسيا اجلديدة

عز�لدين ميهوبي

جان ماري ومارين وماريون

فوؤ�د ح�سون
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وزير النقل يف البرصة.. متابعة املشاريع وتفقد املؤسسات والتخطيط للمقبل 

يف زمن شحة التخصيصات.. النقل تغلق باب الروتني وتفتح أبوابًا لإلنجاز األفضل

عندما يمتزج اإلخالص باإلبداع ويقرتنان بالنزاهة ترشق شمس اإلنجاز

في البصرة الفيحاء نتائج مثمرة على طريق 
تحسين اداء تشكيالت وزارة النقل

وزي�ر النق�ل يحض�ر ال�ى البص�رة المدين�ة 
الت�ي تخ�رج م�ن جامعته�ا ع�ام 1969 من 
كلي�ة الهندس�ة الوزير المهن�دس يؤكد على 
حرص�ه لالرتقاء بواقع خدمات النقل لتكون 
البصرة عاصمة العراق االقتصادية من خالل 
تطويرها وتجهيزها باالنظمة ذات التقنيات 
الحديثة ومن جانب اخر السعي الحثيث لربط 
مدين�ة الفيح�اء بالخط الس�ككي الذي يصل 
ال�ى الصين وس�يؤمن رب�ط الع�راق بالدول 
المجاورة وهو امت�داد لطريق الحرير القديم 
فأهمية المشروع تتعدى نقل المسافرين الى 
ماهو اكثر فائ�دة وخدمة المنطقة من خالل 
رب�ط الع�راق بالكثير م�ن ال�دول المجاورة 
بالتع�اون م�ع الجان�ب االيراني إلس�تكمال 

المشروع...

الزبيدي.... يضع حجر االساس لساحة الفيحاء
يف البرصة

وص�ل المهن���دس باق�ر الزبي�دي وزير 
النقل في زيارة لمحافظة البصرة 

بوضع  استهلها 

حج�ر االس�اس لمش�روع س�احة الفيح�اء 
مقدمة من ش�ركة اللورين لالس�تثمار هدية 

ألهالي البصرة.

واطل�ع الس�يد الوزير على االعم�ال الجارية 
لتأهي�ل الس�احة مؤكداً ح�رص وزارة النقل 
عل�ى تقديم افضل الخدم�ات للمواطنين هذا 
ويذك�ر ان س�احة الفيح�اء تحاك�ي س�احة 

عباس بن فرناس في بغداد.

انشاء ثالثة ارصفة وفق اجليل اخلامس لتشغيل املوانئ

وتفق�د المهن�دس باقر الزبي�دي وزير النقل 
االعمال الجاري�ة لتنفيذ ثالثة ارصفة جديدة 
في ميناء ام قصر الش�مالي من قبل الشركة 

وقدم  ش�ريف الفلبيني�ة  الس�يد 
ط  لبط�ا ا

شرحاً مفصالً عن االعمال الجارية لبناء ثالثة 
ارصف�ة جدي�دة وف�ق الجيل الخام�س لبناء 

االرصفة وبمواصفات عالمية متطورة.....
حي�ث خصص�ت الش�ركة مبل�غ 300مليون 
دوالر كمرحل�ة اول�ى لتنفي�ذ االرصف�ة مع 
المنش�اءات التابع�ة لها. اضاف�ة الى قيامها 
بتقدي�م هدي�ة ألهال�ي البص�رة والمتمثل�ة 
بتأهي�ل صال�ة ال���VIP  في مط�ار البصرة 
الدولي اضافة الى مش�اركة ش�ركة اللورين 
لالستثمار في تنفيذ ملعب كرة قدم خماسي 

ومتنزه ألهالي ناحية ام قصر. 
 A23 يحضر احتفالية افتتاح ساحات الخزن

B23 و
بحضور كبير ف�ي محافظة البص�رة اقيمت 
 B23  و A23 احتفالية افتتاح ساحة حاويات
وحض�ر االفتتاحية المهندس باق�ر الزبيدي 
وزي�ر النق�ل و د. ماجد النص�راوي محافظ 
البص�رة ورئي�س مجل�س المحافظ�ة وعدد 

من اعض�اء مجلس الن�واب وأعضاء مجلس 
المحافظة....وب�دأ االحتف�ال بت�الوة آي من 
الذك�ر الحكي�م وقراءة س�ورة الفاتحة  على 
ارواح ش�هداء العراق وعزف النشيد الوطني 
بعده�ا القى المهندس س�عد الطائ�ي المدير 
اللوري�ن لالس�تثمار كلم�ة  الع�ام لش�ركة 
اس�تعرض فيها ابرز االنجازات التي حققتها 
ش�ركة اللوري�ن ف�ي مج�ال بن�اء وتأهي�ل 

الموانئ .
والق�ى المهندس باق�ر الزبيدي كلمة اش�ار 
فيها الى خطته منذ استالمه وزارة النقل عام 
2014 ورؤيته حول ادارة مش�اريع 

الوزارة التي تأثرت بسبب قلة موارد موازنة 
عام 2015 وانعكاس�ها السلبي على مشاريع 
النقل مما دفع الس�يد الوزير وخالل اجتماع 
هيئة الرأي الى المباش�رة بتش�غيل مشاريع 
ال�وزارة م�ن خ�الل االس�تثمار والتش�غيل 
المش�ترك وقد اثمرت ه�ذه الخطة عن تنفيذ 
مش�اريع مهم�ة ابرزه�ا تطوي�ر الموان�ئ 
العراقي�ة والتكس�ي النهري وتكس�ي بغداد 
وتكس�ي البص�رة اضافة الى تطوير س�احة 
عب�اس بن فرن�اس ومطع�م الطائر االخضر 
وتأهيل مرائب النقل وأبرزها مرائب النهضة 

الكبرى.
وأكد الوزير بأننا ندعم المس�تثمرين ونؤمن 
لهم الحماية لتنفيذ المشاريع التي تصب في 

مصلحة الدولة والمواطن العراقي
البص�رة  لجع�ل  نس�عى  انن�ا  ال�ى  مش�يراً 
عاصم�ة العراق االقتصادي�ة من خالل جذب 
المس�تثمرين له�ا وتنفيذ مش�اريع عمالقة 
ستراتيجية لهم في تحقيق هذا الحلم العراقي 
من خالل ربط جنوب ش�رق اسيا بأوربا عبر 
بواب�ة البص�رة الفيح�اء اضافة ال�ى تفعيل 
الجس�ر العربي الذي يربط الع�راق بالمغرب 

العربي عبر العقبة في االردن ومصر 
ه�ذا وراف�ق الوزي�ر ف�ي الجولة مدي�ر عام 
الموانئ ومدير ع�ام النقل البحري وعدد من 
المختصي�ن ف�ي الموانئ.بعدها قل�د الوزير 
ق�الدة االبداع االعالم�ي ل�دوره المتميز في 

نشاطه االعالمي والصحفي

و يفتتح الرصيفني 14 و 15 يف ميناء ام قرص الشاميل
افتت�ح المهندس باق�ر الزبيدي وزي�ر النقل 
صب�اح ي�وم 12/4/2015 الرصيفي�ن 14 و 
15 في ميناء ام قصر الش�مالي والس�احات 
التابعة لها والتي نفذت بأسلوب الجيل الرابع 
المتط�ور إلدارة الموان�ئ ف�ي العال�م وبذلك 
ف�ان تأهيل هذي�ن الرصيفي�ن وافتتاح هذه 

الساحات العمالقة ...
سيس�هم في تطوي�ر اداء الموان�ئ العراقية 
ويقلل الفج�وة بينها وبين الموانئ العالمية. 
هذا وتجول الس�يد الوزي�ر يرافقه مدير عام 
الموان�ئ والنقل البحري ومدير عام ش�ركة 
اللورين وع�دد من المختصين في الرصيفين 
14 و 15 والس�احات التي ُكسيت بالمقرنص 

وبأحدث الطرق المعمارية.

يرفع علم العراق يف ميناء ام قرص الشاميل
جرت في محافظة البصرة مراسيم رفع علم 
الع�راق الكبير ف�ي ميناء ام قصر الش�مالي 
مت�ر   10×15 وبقي�اس  مت�راً   60 بارتف�اع 
وبأرضي�ة معماري�ة متمي�زة ورف�ع العل�م 
المهندس باقر الزبيدي وزير النقل وبحضور 
مدير ع�ام الموانئ والنقل البحري وش�ركة 
هام�ش   للعمل....وعل�ى  المنف�ذة  اللوري�ن 
االحتفال التقى السيد الوزير بعدد من اهالي 
ناحي�ة ام قص�ر. وطلب�وا س�يارة اس�عاف 
وملعب رياضي خماس�ي ومتنزه وقد بادرت 
ش�ركة اللوري�ن بتنفيذ ه�ذه المس�تلزمات 

ألهالي الناحية.
يحضر مراسم اس�تالم الحفارتين         

الكوفة والمعقل
المهن�دس  حض�ر 

باقر الزبيدي وزير النقل مراسم استالم الحفارتين 
العمالقتين )الكوفة( و)المعقل( من قبل الش�ركة 
العام�ة للموان�ئ العراقية هذا وق�د دخلت الخدمة 
هاتي�ن الحفارتين واللتان ستس�همان في تنظيف 
القن�وات المالحية م�ن اجل تحقيق انس�يابية في 

حركة السفن الداخلة للموانئ العراقية،
وتجول السيد الوزير على متن الحفارتين واستمع 
ال�ى ش�رح م�ن قب�ل المختصي�ن فيها والش�ركة 
الصينية )CMEC( المصنعة لها واثنى على الجهود 

المبذولة لتطوير اداء الموانئ العراقية.

وصول اول وزير ايراين للبرصة
التق�ى المهندس باق�ر الزبيدي معال�ي وزير النقل 
والطرق وبناء المدن د.عباس آخوندي والوفد 
المرافق له وعقد اجتماع موسع بين الجانبين 
العراق�ي الذي ض�م محافظ البص�رة د.ماجد 
النصراوي وقائ�د القوة البحري�ة ومدير عام 
الس�كك والموانئ والجانب االيراني الذي ضم 
س�فير الجمهوري�ة االس�المية االيران�ي في 

العراق والقنصل االيراني في البصرة ووكيل وزارة 
النقل لشؤون السكك الحديد االيرانية وعدد من من 

المختصين من الجانبين.
لوضع االس�س االولية والمباش�رة باعمال انش�اء 
خط حديد بصرة- ش�المجة بطول 32,5 كم فضآل 
عن انش�اء جس�ر س�كة على ش�ط الع�رب بطول 
تتحمله�ا  دوالر  ملي�ون   )45( وبكلف�ة  700مت�ر 
الحكوم�ة االيراني�ة هدية الهالي البص�رة على ان 
يتكفل الجانب العراقي بإنشاء فتحة الجسر بكلفة 
9，5 مليون دوالر لتسهيل عملية المالحة في شط 

العرب
كم�ا تضمن االجتماع بح�ث موضوع رفع الغوارق 
في ش�ط العرب حس�ب االتفاق الت�ي تمخض عن 
زي�ارة االخيرة للس�يد وزير النقل ال�ى الجمهورية 

االسالمية االيرانية 
وان اجراءات الرفع بوشر بيها من الجانب العراقي 
وااليران�ي الذي ينتظ�ر رفع االلغ�ام والمقذوفات 
الحربي�ة الت�ي تعي�ق عملي�ة الرفع، كم�ا تم بحث 
موض�وع االقدام والمباش�رة بعملي�ة تنفيذ خطة 

السكة الحديد بين الشالمجة والبصرة
بع�د ان هيأ الجان�ب العراق�ي كافة المس�تلزمات 

المطلوب�ة للبدء بالتنفي�ذ وتعهد الجان�ب االيراني 
عل�ى اكمال ه�ذا المش�روع الس�تراتيجي الحيوي 

البرصة -املستقبل العراقي 
ف�رق بين "االنجاز" و"النش�اط الحكومي اليوم�ي" ..االول يقترن بالفعل الباقي في الذاكرة والمكان مهم�ا اختلفت الظروف وتبدلت الحكومات وجرى التحول في مجرى ال�دول وقوانين الحكم والثاني فعل 
"ورق�ي" وهوام�ش وتواقيع ومتابعات رس�مية تنتهي بانتهاء فت�رة الوزير في الوزارة!. الجولة االخيرة للوزير الزبيدي في البصرة تفتح بابا لالنجاز وتغلق ابوابا للنش�اط الروتيني اليومي!. في زمن يش�ح 
فيه"التخصيص" وتقل فيه حيلة المسؤول في تدبير المال الكافي لتغطية المشاريع النوعية المهمة يتحرك وزير النقل على مشاريع نوعية بال مال والتخصيصات على اساس محورين في مشروع رؤيته الدارة 

الوزارة هما التشغيل المشترك واالستثمار االمثل. الصور تفضح المصور ..تقترب من واقع االنجاز وتبتعد عن العمل الروتيني الذي يقتل المبادرة ويختطف متعة الجدية!. مشاهد من "انجاز" البصرة.

رشكات التشغيل املشرتك تستجيب لطلب وزير النقل باملسامهة 
يف إعامر ناحية ام قرص وتأمني إحتياجاهتا

          خا�ص/ امل�ستقبل العراقي

م�ساهد من "اجناز" الب�سرة
فرق بني "االجناز" و"الن�ستتاط احلكومي اليومي" ..االول يقتترن بالفعل الباقي يف الذاكرة 
واملتتكان مهما اختلفتتت الظروف وتبدلت احلكومتتات وجرى التحول يف جمتترى الدول وقوانني 
احلكتتم والثاين فعل "ورقي" وهوام�ص وتواقيع ومتابعات ر�ستتمية تنتهتتي بانتهاء فرة الوزير 
يف التتوزارة!. اجلولتتة االخرية للوزيتتر الزبيدي يف الب�ستترة تفتح بابا لالجنتتاز وتغلق ابوابا 
للن�ستتاط الروتيني اليومي!. يف زمن ي�سح فيه"التخ�سي�ص" وتقل فيه حيلة امل�سوؤول يف تدبري 
املتتال الكايف لتغطية امل�ستتاريع النوعية املهمة يتحرك وزير النقل على م�ستتاريع نوعية بال مال 
والتخ�سي�ستتات على ا�ستتا�ص حمورين يف م�ستتروع روؤيته الدارة الوزارة هما الت�سغيل امل�سرك 
واال�ستثمتتار االمثتتل. ال�سور تف�ستتح امل�سور ..تقرب متتن واقع االجناز وتبتعتتد عن العمل 

الروتيني الذي يقتل املبادرة ويختطف متعة اجلدية
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وزير النقل يف البرصة.. متابعة املشاريع وتفقد املؤسسات والتخطيط للمقبل 

يف زمن شحة التخصيصات.. النقل تغلق باب الروتني وتفتح أبوابًا لإلنجاز األفضل

عندما يمتزج اإلخالص باإلبداع ويقرتنان بالنزاهة ترشق شمس اإلنجاز

باقر الزبيدي وزير النقل مراسم استالم الحفارتين 
العمالقتين )الكوفة( و)المعقل( من قبل الش�ركة 
العام�ة للموان�ئ العراقية هذا وق�د دخلت الخدمة 
هاتي�ن الحفارتين واللتان ستس�همان في تنظيف 
القن�وات المالحية م�ن اجل تحقيق انس�يابية في 

حركة السفن الداخلة للموانئ العراقية،
وتجول السيد الوزير على متن الحفارتين واستمع 
ال�ى ش�رح م�ن قب�ل المختصي�ن فيها والش�ركة 
الصينية )CMEC( المصنعة لها واثنى على الجهود 

المبذولة لتطوير اداء الموانئ العراقية.

وصول اول وزير ايراين للبرصة
التق�ى المهندس باق�ر الزبيدي معال�ي وزير النقل 
والطرق وبناء المدن د.عباس آخوندي والوفد 
المرافق له وعقد اجتماع موسع بين الجانبين 
العراق�ي الذي ض�م محافظ البص�رة د.ماجد 
النصراوي وقائ�د القوة البحري�ة ومدير عام 
الس�كك والموانئ والجانب االيراني الذي ضم 
س�فير الجمهوري�ة االس�المية االيران�ي في 

العراق والقنصل االيراني في البصرة ووكيل وزارة 
النقل لشؤون السكك الحديد االيرانية وعدد من من 

المختصين من الجانبين.
لوضع االس�س االولية والمباش�رة باعمال انش�اء 
خط حديد بصرة- ش�المجة بطول 32,5 كم فضآل 
عن انش�اء جس�ر س�كة على ش�ط الع�رب بطول 
تتحمله�ا  دوالر  ملي�ون   )45( وبكلف�ة  700مت�ر 
الحكوم�ة االيراني�ة هدية الهالي البص�رة على ان 
يتكفل الجانب العراقي بإنشاء فتحة الجسر بكلفة 
9，5 مليون دوالر لتسهيل عملية المالحة في شط 

العرب
كم�ا تضمن االجتماع بح�ث موضوع رفع الغوارق 
في ش�ط العرب حس�ب االتفاق الت�ي تمخض عن 
زي�ارة االخيرة للس�يد وزير النقل ال�ى الجمهورية 

االسالمية االيرانية 
وان اجراءات الرفع بوشر بيها من الجانب العراقي 
وااليران�ي الذي ينتظ�ر رفع االلغ�ام والمقذوفات 
الحربي�ة الت�ي تعي�ق عملي�ة الرفع، كم�ا تم بحث 
موض�وع االقدام والمباش�رة بعملي�ة تنفيذ خطة 

السكة الحديد بين الشالمجة والبصرة
بع�د ان هيأ الجان�ب العراق�ي كافة المس�تلزمات 

المطلوب�ة للبدء بالتنفي�ذ وتعهد الجان�ب االيراني 
عل�ى اكمال ه�ذا المش�روع الس�تراتيجي الحيوي 

البرصة -املستقبل العراقي 
ف�رق بين "االنجاز" و"النش�اط الحكومي اليوم�ي" ..االول يقترن بالفعل الباقي في الذاكرة والمكان مهم�ا اختلفت الظروف وتبدلت الحكومات وجرى التحول في مجرى ال�دول وقوانين الحكم والثاني فعل 
"ورق�ي" وهوام�ش وتواقيع ومتابعات رس�مية تنتهي بانتهاء فت�رة الوزير في الوزارة!. الجولة االخيرة للوزير الزبيدي في البصرة تفتح بابا لالنجاز وتغلق ابوابا للنش�اط الروتيني اليومي!. في زمن يش�ح 
فيه"التخصيص" وتقل فيه حيلة المسؤول في تدبير المال الكافي لتغطية المشاريع النوعية المهمة يتحرك وزير النقل على مشاريع نوعية بال مال والتخصيصات على اساس محورين في مشروع رؤيته الدارة 

الوزارة هما التشغيل المشترك واالستثمار االمثل. الصور تفضح المصور ..تقترب من واقع االنجاز وتبتعد عن العمل الروتيني الذي يقتل المبادرة ويختطف متعة الجدية!. مشاهد من "انجاز" البصرة.

بمدة اقصاها )20( شهرآ حيث ان التصاميم 
الخاصة بالمش�روع قد انجزت لغرض البدء 
بالمش�روع وتحديد آلية العمل فيها الن هذا 
الخط سيمكن العراق باالرتباط بخط السكك 

الذي يصل الى الصين 
وعل�ى هامش االجتم�اع عقد الس�ادة وزير 
النق�ل في العراق وايران والوف�د المرافق له 
ماجد النصراوي محاف�ظ البصرة والقنصل 
االيران�ي ف�ي البص�رة وس�فير الجمهورية 
صحفي�ا  مؤتم�را  الع�راق  ف�ي  االس�المية 
حضرت�ه وس�ائل االع�الم تحدث�ا في�ه ع�ن 
الخط�وات االيجابي�ة التي ت�م تحقيقها بين 
البلدي�ن في مجال انش�اء س�كة الش�المجة 
-البص�رة اضافة لتعزيز التع�اون في مجال 
النقل وخصوصا النقل الجوي حيث سمحت 
الحكومة االيرانية بمرور الطائرات العراقية 
عبر االج�واء االيرانية بعد انقط�اع دام اكثر 

من 35 سنة.
وم�ن جان�ب آخ�ر اطل�ع الجانب�ان العراقي 
وااليران�ي ف�ي رحلة في ش�ط الع�رب على 
عملي�ات رفع الغ�وارق من الجان�ب العراقي 
والجانب االيراني الذي ينتظر رفع االلغام من 

الجهة االيرانية لشط العرب وفق االتفاقيات 
المبرمة بين البلدين الصديقين.

العراق وايران... يوقعان مذكرة تفاهم يف جمال 
السكك احلديد

جرى في مدينة البصرة التوقيع على مذكرة 
تفاهم بي�ن جمهورية الع�راق والجمهورية 
االس�المية االيرانية في مجال انش�اء س�كة 
حديد بصرة-شالمجة بخط طوله ٣٢.٥ كم 

ووق�ع عن الجان�ب العراق�ي المهندس باقر 
الزبي�دي وزي�ر النقل وعن الجان�ب االيراني 

د.عباس آخوندي وزير الطرق وبناء المدن
لغرض انش�اء جسر على شط العرب جزيرة 
الس�ندباد بط�ول ٧٠٠ م وبكلف�ة 45 مليون 
دوالر هدية الجان�ب االيراني الهالي البصرة 
وتتحمل الحكومة العراقي�ة تكاليف الفتحة 
المالحية في الجسر بكلفة 9.5 مليون دوالر
ويعتبر ه�ذا العقد الس�تراتيجي بين البلدين 
الجاري�ن المس�لمين فاتح�ة خي�ر لخدم�ة 
الش�عبين وتوطي�د التب�ادل التج�اري ونقل 

المسافرين والزائرين للعتبات المقدسة
ه�ذا ويذك�ر ان حج�م التبادل التج�اري بين 

البلدين بلغ 12مليار دوالر 
وحضر مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهم 
الس�فير االيراني ف�ي الع�راق والقنصل في 

محافظ�ة البص�رة ومدي�ر عام الس�كك 
االيراني وع�دد من المختصين االيرانيين 

في مجال السكك 
وعن الجانب العراقي الس�يد محافظ البصرة 
وقائ�د الق�وة الجوي�ة البحري�ة ومدير عام 

السكك والموانئ العراقية .
ج�اران  بل�دان  واي�ران  الع�راق 

مسلمان تربطهما عالقات كثيرة 
وان  البلدي�ن  ل�كال  ومصال�ح 
الضرورة الوطنية لكال البلدين 
تستدعي تعزيز وترسيخ هذه 
العالقات واالرتقاء بما يحقق 
المصلح�ة العام�ة لكليهما.. 
وم�ا يعزز ذلك م�ا تم انجازه 
م�ن خ�الل زي�ارة المهندس 
باق�ر الزبي�دي وزي�ر النقل 

لمحافظة البصرة ...
المشترك  التشغيل  شركات 
تستجيب لطلب وزير النقل 
اعم�ار  ف�ي  للمس�اهمة 
ناحي�ة ام قص�ر وتأمي�ن 

احتياجاتها :

1. وضع حجر االساس 
الفيح�اء  لس�احة 
والمباش�رة به�ا على 
غ�رار س�احة عب�اس 
ب�ن فرناس ف�ي بغداد 
ش�ركة  م�ن  وبتب�رع 

اللورين لالستثمار.
الش�ركة  قي�ام   .2
الفلبينية بتأهيل قاعة 
VIP في مطار البصرة 

الدولي هدية للمطار .
3. قيام شركة اللورين 
بالتب�رع  والفلبيني�ة 
النش�اء ملعب خماسي 
ومتن�زه  الق�دم   لك�رة 
س�يارة  وتخصي�ص 
لنقل  اسعاف وس�يارة 

ط�الب الم�دراس في 
ناحية ام قصر.

4. المباش�رة بانش�اء ثالث�ة 
ارصف�ة جدي�دة ف�ي ميناء 
ام قص�ر الش�مالي م�ن قبل 

الشركة الفلبينية.
 B23 و A23 5. افتتاح ساحة

في رصي�ف 14, 15 في ميناء 

ام قصر مع مخزن مبرد الس�تقبال البضائع 
وفق احدث المواصفات العالمية.

6. افتتاح اكبر س�ارية لعل�م العراق بارتفاع 
60مت�ر وبطريق�ة انش�اء حديث�ة م�ن قبل 

شركة اللورين.
والمعق�ل  الكوف�ة  الحفارتي�ن  اس�تالم   .7
واللت�ان ستس�همان في تأهي�ل المالحة في 

الموانئ العراقية.
8.وص�ول اول وزي�ر ايران�ي ال�ى البص�رة 
وتوقي�ع مذك�رة تفاه�م م�ع الجمهوري�ة 
االسالمية االيرانية حول ربط العراق وايران 
بخط س�كة حديد الشالمجة– البصرة بطول 
32,5 كم داخل االراضي العراقية وانشاء 
جس�ر عل�ى جزيرة الس�ندباد 
بط�ول 700 مت�ر عدا 
وذو  المقترب�ات 
متح�ة مالحية 
هذا  وسيمكن 
بربط  العم�ل 
العراق بالكثير 
ال�دول  م�ن 
المجاورة وهو 
لطريق  امت�داد 
القدي�م  الحري�ر 
ربط  ال�ى  اضافة 
والخليج  الع�راق 

باوربا.
برف�ع  المباش�رة   .9

الغوارق من شط العرب.

الزبيدي  يفتتح الرصيفني 14 و 15 يف ميناء ام قرص 
الشاميل ويضع حجر االساس لساحة الفيحاء

يف البرصة
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خالد خضير الصالحي 
ط�رح مع�رض “ذاك�رة وحنين” للرس�م ال�ذي أقامته 
دار األن�دى بالعاصم�ة األردنية عّمان للرس�ام العراقي 
المغت�رب قحطان األمين، إش�كاليات مهم�ة على النقد 
العراقي هي: ه�ل يمكن القول ب�دوام صالحية الفكرة 
القائل�ة ب�أن األدوات ليس�ت إالّ توس�يعا لق�درة الي�د 
البش�رية على إنجاز األعمال؟ وه�ل أن برامج التصوير 
والرس�م الفوتوغراف�ي تلك التي نصطل�ح عليها جملة 

ب�”الفوتوشوب” تدخل ضمن ما يعرف باألدوات؟
يس�تدعي معرض “ذاكرة وحنين” تس�اؤالت مفادها، 
مت�ى يصنف منتج م�ا على أنه عمل فن�ي؟ وهل أن نية 
المنت�ج هي األمر الحاس�م هن�ا؟ بمعنى ه�ل أن رغبة 
دوش�امب ف�ي اعتب�ار “مبولته” عم�ال فني�ا، أو رغبة 
بيكاس�و ف�ي اعتبار “مق�ود الدراجة وس�رجها” عمال 

فنيا، جعلهما من األعمال الفنية؟
لق�د قدم الرس�ام العراق�ي قحطان األمي�ن نمطين من 
األعم�ال في معرضه ، أعمال جّم�ع أجزاءها صورا قام 
بتلصيقها بمس�اعدة البرام�ج اإللكترونية، لينتج عمال 
يتصف باّمح�اء الغربة والتنافر الش�كلي بي�ن أجزائه، 

لتتحق�ق في�ه درجة م�ن وح�دة اإلنجاز 
الشكلية.

الرس�ام  يفعل�ه  كان  م�ا  وه�و 
إع�ادة  ف�ي  أرنس�ت  ماك�س 

الق�رن  محف�ورات  إنت�اج 
كان  الت�ي  عش�ر  التاس�ع 
ويلصقه�ا،  يجّمعه�ا، 
ويمحو االنقطاعات بينها، 
لتغدو عم�ال واحدا يتصف 
بالغرائبي�ة الش�ديدة، ألنه 
قائ�م عل�ى تجمي�ع أجزاء 

متناقضة أو ال عالقة سببية 
بينها لتتجاور.

وه�و م�ا كان يفعل�ه بالرس�م 
أيضا سلفادور دالي، فيكون سبب 

ت�الؤم أجزائه�ا ناتج�ا عن التش�اكل 
الصوري الناش�ئ م�ن جمع أج�زاء غريبة 

ع�ن بعضه�ا، ليؤلف منه�ا ص�ورة انزياحية تنقل 
العمل من س�ماته التقليدية إلى أن يصير عمال فنيا 

“مك�س ميديا” بفضل ه�ذا االنزياح، 
أو أن يق�وم بتقدي�م عم�ل فني 
ببرام�ج  أج�زاء من�ه  ينت�ج 
لينج�ز  “الفوتوش�وب” 
بقية االشتغال بالطريقة 

اليدوية التقليدية.
ق�د  نك�ون  وبذل�ك 
األول  الس�بب  حددن�ا 
ال�ذي يجع�ل اليوم�ي 
جمالي�ا،  والمط�روح 
االنزياح  تحقي�ق  وهو 
برأين�ا  يش�كل  ال�ذي 
القان�ون األس�اس ال�ذي 
يتحق�ق بطرق منها: المادة 
العالية،  والتقنية  االستثنائية، 
والتكوي�ن االس�تثنائي، وه�و ما 
كان يفعله رس�امو الف�ن المفاهيمي 

عبر استثنائية المادة واستثنائية التكوين.
فحينما ق�دم هاش�م تايه مث�ال تكويناته في 

معرض فينيس�يا، فإنم�ا كان يعتمد في ذلك على غرابة 
الم�ادة الرديئ�ة والمهمل�ة، ليضعها ف�ي غرابة تكوين 

تكفل لها انزياحا يجعلها تنتمي إلى أعمال الفن.
يس�تخدم قحطان األمين ما يق�ع تحت يديه من الصور 
القديم�ة وأحالم الطفول�ة فعالمه عال�م مائي بحري، 
تطف�و عليه أش�كال م�ن أس�ماك، وحيت�ان، ومرجان، 
وفقاعات، ومد وج�زر، هذه األحالم كانت قد بدأت منذ 
طفولته، حيث تش�كلت من القصص واألفالم الوثائقية 

عن عوالم البحار والمحيطات وأسرارها.
ويق�وم بتلصيقها بالبرنامج اإللكترون�ي، ليجعل منها 
عمال صلدا متماس�كا ال تنافر ش�كليا بين مكوناته، ثم 
يمارس اش�تغاالته التقنية والتكويني�ة عليه، وهو أمر 
كفي�ل بانتقال العمل من مكوناته األولية إلى واقع آخر 

مختلف تماما عن ذلك.
كل ذل�ك يتأتى عبر الم�زج بين التصوي�ر الفوتوغرافي 
وتقني�ات الكرافي�ك “الديجتل”، في محاولة لتأس�يس 
رؤية فنية بصرية تنش�د االس�تفادة مم�ا تحمله ذاكرة 
الرس�ام م�ن خزين بص�ري يش�كل متحف�ه البصري، 
المتمث�ل بصور بعضه�ا واضح، وبعضه�ا مندثر تحت 

ركام الزم�ن. وق�د أراد بذلك تحوي�ل ذكرياته التي تمتد 
م�ن أرض الع�راق والمهج�ر، وهي مزيج بي�ن المفرح 
والمح�زن لما م�ّر به الع�راق، ذكريات تغطي س�نوات 
الطفولة والش�باب والتي ما انف�ك الحنين إليها يطارده 

وهو بعيد عنها.
وبين تلك الصفحات والصور يجد نفس�ه متمسكا بنوع 
من األمل الذي يحاول بثه عبر تلك الصفحات من أعماله 
الفنية، التي يس�تلهم فيها الكثير من الموروث العراقي 
البص�ري وبوس�ائل فنية معاص�رة وحديث�ة، ليجعلها 

تنسجم مع أحدث المعطيات الجديدة للفن الحديث.
إن ه�وس قحطان األمي�ن، كما يؤكد الرس�ام العراقي 
كريم رسن، الصطياد اللحظات الهاربة بمساعدة هاتفه 
النقال، دفع�ه إلى تجميع كّم من صور المارة العابرين، 
ومقاط�ع من ش�وارع وإش�ارات الم�رور، واإلعالنات 
أو بقايا منه�ا، وغير ذلك الكثير مما يش�غل اهتماماته 

اليومية المتعلقة بمشاريعه الفنية التي يعمل عليها.
ليع�ود إل�ى مش�غله بع�د ه�ذا المش�وار أو ذاك، فيبدأ 
باس�تحضار التقنيات التي تدرب عليها في وقت س�ابق 

كمصمم كرافيكي ومصور ورسام في آن واحد.

امل�ستقبل العراقي - متابعة 
م�ا زال الكاتب المص�ري عمار علي حس�ن قابضاً بأنامل 
إبداع�ه عل�ى عرائس الدهش�ة، حي�ث يعزف لحناً ش�جّياً 
ف�ي أحدث كتب�ه »حكايات الحب األول« الص�ادر عن الدار 
المصري�ة اللبنانية بالقاهرة، وال�ذي ُيقدِّم من خالله مائة 
معزوف�ة تلتق�ي كله�ا في لح�ن واح�د، هو لح�ن الغرام 
الضائع.. أو الحب األول، الذي يفلت من قبضة القلب، فتظل 
الروح مشتعلة به إلى األبد!ويقدِّم الكاتب في عمله الجديد 
كتابة خاصة، م�ن خالل نصوص تبحث في أعماق الروح، 
محورها الوحيد هو الحب األول، ومراوغاته األسطورية، 
وقه�ره الس�نين التي تمضي غي�ر قادرة عل�ى إزاحته في 
روح الذاك�رة، وذاك�رة ال�روح.. مقدم�ا مائ�ة أقصوصة، 
يستعيد فيها لحظات الدهشة األولى، تلك التي تكبر بمرور 

ل داخل القلب فال يعرف إلى نسيانها سبياًل. األيام، وتتشكَّ
وتمتاز نغم�ات »حكايات الحب األول« بتكثيفها الش�ديد، 
حي�ث ال تزيد بعض الحكايات على األس�طر األربعة، بينما 
توجد حكاية واحدة تش�غل س�طرين فقط، ه�ي الحكاية 
رق�م )38( التي يقول فيها الكاتب: »كلما ذهبت إلى الصيد 
يرتس�م وجهها الس�احر أمامي على صفحة الماء، فأُلملم 
ي وأعود بال زاد«، بينما تشغل الحكاية األولى سبعة  ش�صِّ
أسطر، وكان يمكن أن تكون أقل من ذلك لو لم ُتكتب الجمل 
الحوارية بشكل منفصل.وبهذا األداء، وذلك اإليقاع، ينتقل 
عم�ار علي حس�ن من زهرة إل�ى زهرة، بل م�ن نغمة إلى 
نغمة، قد تقصر إحداها إلى درجة ال ُتخلُّ بدورها وأهميتها، 
وق�د تط�ول إحداها إلى درج�ة ال َيملُّ س�امعها القتناصه 
ن لحناً واحداً ندر  متعتها، وتتعان�ق النغمات جميعاً لُتك�وِّ

أن ينجو منه قلب، أو تب�رأ منه نفس: »الحب األول«.وكما 
يظ�ل هذا الحب الصانع للدهش�ة األول�ى مصاحباً للُمحب 
طوال حياته وحتى مماته، حتى وإن لم يشغل حيزاً ظاهراً 
ف�ي مرايا الروح ومتاه�ات القلب.فهكذا يعزف عمار علي 
حس�ن نغمات حبِّ�ه األول، ليس حبه وح�ده، بل حب مائة 
محب، فاتهم اقتناص متعة الوقت، وتجميده لتجاوز محن 
الحياة بم�ا يمنحه الحب األول للقلب وللروح من س�عادة 
تقاوم إحباطات الحياة وسخافاتها؛ لذلك لم يتوقف القلب 
النابض، وال الروح الوثابة، عن البحث والتقصي، واستعادة 
تلك اللحظات المتأرِّجة، أماًل في اس�ترداد السعادة الغائبة 
وراء غاب�ة التفاصيل اليومية للحياة القاس�ية، وفي رحلة 
بحثه ال يترك ش�يًئا: »ليس�ت متواجدة عل�ى فيس بوك، ال 
اسماً وال صورة وال خبراً. ال شيء أبداً. أبحث عنها بحروف 

باعي، فيأتي االس�م األول مكرراً مئات المرات،  اس�مها الرُّ
اٍت، أما االسم الثالث فيتهادى  أحياناً يتكرَّر الثاني بضع مرَّ
م�رة أو اثنتين، والراب�ع ال أجده إطالقاً. غاب�ت عن العالم 
االفتراضي.ف�ي عالم الواقع لم أقابلها من�ذ افتراقنا. ال بد 
أنها حاضرة وال ينقطع وجودها أبداً، لكن في عالم ال أعرف 
عن�ه ش�يئاً. أغلق الكمبيوتر وأنس�ى الش�وارع المفتوحة 
على غربت�ي، وأجلس وحيداً، أغم�ض عيني، وأبحث عنها 
في أعماق روحي«.وال يتوقف الكاتب عن عزفه المتواصل 
للحب األول، سوى في الحكاية رقم مائة، حيث اإلغماضة 
األخيرة، حين يأتي النور »أصفر ناعس�ا أو فضّياً جلّياً، ثم 
يس�يل في فج�اٍج عميقٍة نح�و النهاية الت�ي ال مفرَّ منها. 
�ابحة بال انقطاع تط�لُّ الوجوه التي راقت  في الهاالت السَّ
لن�ا، فيزيد النور ن�وراً، ثم تمتد أكف طريَّ�ة، وتأخذنا على 

مهٍل إلى بقعتنا الغنَّاء ف�ي الفردوس، فننادي من أعماقنا 
السحيقة: أيتها الحبيبات. 

مي�ن بالدفء  ث�م ُنلمل�م أط�راف الن�ور ونتدثَّ�ر به�ا متنعِّ
والسكينة إلى األبد«.

والكاتب عمار علي حس�ن هو عض�و اتحاد الكتاب ونادي 
القصة في مصر، صدرت له س�ت روايات هي: »السلفي«، 
و»سقوط الصمت«، و»ش�جرة العابد«، و»زهر الخريف«، 
و»جدران المدى«، و»حكاية ش�مردل«، وثالث مجموعات 
قصصية هي: »التي هي أحزن«، و»أحالم منسية«، و»عرب 
العطيات«، إلى جانب كتابين في النقد األدبي هما: »النص 
والسلطة والمجتمع: القيم السياسية في الرواية العربية«، 
و»بهج�ة الحكايا: على خطى نجي�ب محفوظ«، وله تحت 

الطبع رواية »جبل الطير«، ومجموعة »أخت روحي«.

حممد�سني�سل الربيعي 
انا َمن اكتشَف المس�افَة بيَن نعلي موسى ورمزيِة ذي 
الكف�ِل ومنه�ا تعلمُت مَع س�بِق االص�راِر والترصِد اال 
اضيَف حرفاً واحداً على إس�مي الذي ال يقبُل القس�مَة 

اال على نفِسه ....
أْن اق�َف كالطاب�وِر ال اح�َد خلف�ي او امام�ي متمث�اًل 
بمظلتي التي ال س�ماَء لها وهي ال تعرُف االنزواِء تحَت 
الظ�ِل حيُث يبقى اكبُر اس�تفهاٍم لمف�ردِة االنتظاِر مْن 
يسترجِع الحرَف المِه والحلَم لتلَك النجمُة المنطفئْة ؟

واكتشفُت صخرَة الموِت المُذبوِح عليها صُف المالئكُة 
س�اعَة جلِد غيهِب الروح عندما تركني النهُر اسبُح في 

جداولي اليابسِة خوَف نحس مفترس ْ 
حدَث ذلَك عندما كانت أذني خائفتيِن من صوِت لس�اٍن 
مقطوٍع ف�ي زمٍن ما زاَل يطاردني النُه َنس�ي اْن ُيقيَم 
الح�َد على تل�ك االذنيِن الواش�يتيِن وان لم تصدْق س�ْل 
ابَن جاِرنا الذي فقَد قبَره بيَن كثرِة القبوِر ولس�اَنُه بيَن 
اللس�انياِت الجدي�دِة وأُذنيِه التي ال ُتص�دُق العفو العاَم 

عن جِزِهما 
َف�رْق بإبهامي�َك مف�رَق الراِس عل�ى طوِل ذل�َك الخُط 
المستقيُم وصوالً الى الهاِم ليكشَف لَك عن عورِة راسَك 

بيضاًء تسُر الشامتيْن
سيش�رُب الذيَن ظلموا هذا الفراَت حتى تراهُم ُسكارى 
يهتدوَن سبيل ذلك الَزق اليتيم حصتي فاشهُق في سبٍع 
من البوِح شداٌد ال تشتهيِه مصائُب االنتماِء الى أن يراُن 
ص�داَك في زبٍر يرف�ُض الحواَر مَع عتم�ِة ذلَك الصراُط 
الذي يتبُعني انا وظليِن من االوالْد نلعُب كرَة الس�نواِت 

بالقدْم
اض�رُب راَس الصخرِة بعافيتي وقتما اش�ُد حبَل الليِف 
ف�ي عنِق غيمٍة ماطرْة تذهُب بريِعها لكِل العواصِم ذاَت 
الطائ�راِت الذكيِة في الهجوِم عل�ى مخابيِء حناِء امي 

وبوصل�ِة أبي التي ال ُتخطيء موع�َد الصالِة في ميليِن 
من البحِر االبيِض الكبيْر

البح�ر ال�ذي ال يح�رق مراكبه ويرت�ُد من جدي�ٍد كأي 
صعل�وٍك يقُف بانتظاِر طريِق القوافِل المهاجرِة يلتقُط 

ُر بع�َر االراِم س�ماداً لذاكرٍة ال  د تغ�ا
مكاَنها... ليس مني

ش�ريطَة اال اضحَك في يوِم 
الزين�ِة عل�ى ذل�َك الحماِر 
مل�ُك  علي�ِه  أُطل�َق  ال�ذي 
الحمي�ْر في ي�وم ربيعي 
كيومنا هذا الملبد بكحله 
االبيض في عين بيضاء 

تماما
َس�ل عنترَة م�اذا َجنى 
الس�يِف غيَر حِب  من 
فقَده�ا  الت�ي  عبل�َة 
ف�ي ي�وٍم عس�كري 
المالمِح كأي حماٍم 
ذاكرَتُه  يفقُد  زاجٍل 
نح�و  وُيهاج�ُر 
الشماِل في سماٍء 
س�وداٍء وج�ارٍح 
جب�اِل  أعال�ي 
الل�ِه يرج�ُم اي 
على  تح�ركاٍت 
االرِض  وج�ِه 

حت�ى م�ْن فق�َد ديكارَت�ُه وترَك 
مفاتيَحُه في ذهِن متمدٍن غبٍي يس�يُر في طريِق ذاكرٍة 

ُمجنبْة
ألديَك حٌل لمشكلِة الصدْق! ؟

بائ�ُع الك�ذِب ص�ادٌق كعابِد لفاف�ِة تبٍغ هي اق�رُب الى 
طقوِس الفقراِء

يحرق�وَن كبرياَءه�م بصم�ِت المزابِل وال يدع�وَن اللَه 
اس�وٌة بأيوَب الذي ماَت مضرجاً بقيح�ِه أثَر مقاومتِه 

للبكتريا بالضبِط مثلما يحصُل في عالمِنا المتمدْن 
مرس�اٌة ال تحتاُج ش�خيَر صب�ِرك الثقيِل حتى 
تص�َب عل�ى ال�رؤوِس امتعُة 
بعدم�ا  الجبان�ِة  الس�يئاِت 
خرج�ْت م�ن ش�باِك الصي�ِد 
المراك�ِب  عي�ِد  م�ن  بال�كاِد 

الكئيبْة...
ارصفُتُه بقايا عظايا اجهُل اسَم 
مصيِره�ا عن�َد باع�ِة الضمائِر 
على مس�احِة حنقي قبَل حلوِل 
لونيِن في خيطيِن للصياِم وواحٍد 
يتك�دُس  كج�وٍع  لالفط�اِر  ق�ٌط 
بضاعًة هو المحط�ُة الجديدُة بيَن 
جنس�يتيْن ينمو عليِهما فأٌل يشهُق 

االحزاْن ...
الزبائ�ُن قادم�وَن يحمل�وَن خرائَط 
كهوٍف ومس�تعمراِت قبوٍر بِسالُلِهُم 
الفارغ�ِة اال من الجنادِب المس�كوِب 
على رؤوِسها س�واحُل االغتراِب على 
طوِل الجزيرِة العالميِة اصواُت ليس�ْت 

لبكاِء الضحك 
س�يمنحونَك صف�َة مس�ؤوٍل عل�ى كل 

صفحاِت الجوْع فاتبعني سببا
اخلْع نعليَك انك في الوادي المقدِس جوْع

ارِم نردَك على مائ�دٍة خواٍن عَل في موِت الحوتِة ينجو 
القمْر

يا اثقَل من مداِر جسٍد تافٍه يعتاُش على سلِة غرائْز
تضحُك من مالمحِه مزالُج االعواِد وغمزاِت الرعونْة

تذك�ْر معي ذلَك الش�يَخ الذي )لفل�ف( خرجيُة اطفالي 
الصباحيْة

مقابَل ان يعلَمني عبارَة ) الله كريم(
اضرْب بباطِن الروِح في ظاهِر الكِف من الجوْع

اذا فق�دَت وقَت المس�اِء يخرُج لَك لس�ان الصباِح لبيَك 
الجوُع بين يديْك 

جوٌع في كِل شيْء
ال اج�ُد فيَك ايها الش�يُخ الكثيُر س�وى طاول�َة قماٍر ال 
تع�رُف الربح عل�ى كل حال انَت ايها الج�وُع لو لم تكْن 
لوحًة نائمًة في آخِر زاويٍة مملِة ليست لالنتباِه الكحلي 

في اوقاِت الصالِة لبعُتَك للعالِم السفلي 
فكرْة ! 

ال ح�َل مَع الجوِع اال اْن اس�جَد لربي ال�ذي جلَد ظهري 
بمس�طرتِه اي�اَم انقس�اِم ال�ذاِت س�راً وج�اَء بفك�رِة 
ارباٍب متفرقوَن خيٌر أس�قي بعضه�ُم اطفالي وبعَض 
عصافيري المهددِة بالس�ؤاِل قبَل ان ينهمُر اغتراباً عما 
قري�ٍب ليلصَق ظهَر حضِنِه بباطِن ازيِز ش�ظايا كس�اِء 

اخِر العنقوْد
جوْع

حيٌز يعوي في دروِب الحفاِة الى افٍق يتمدُد مثَل خيبتي 
العذراِء التي كلما دخلُت عليها وجدُت عندها قاطرٌة من 

رصاٍص يجُرها انفَك المجذوْع
الموُت قادٌم على سناِم فقٍر بهودِج الالمكاِن في تنشئِة 

اصحو بها على طوفاِن ببزِة الشيطاْن
هو امتدادَك ......... الذي ال تراْه

جوٌع .............. جوٌع , جوْع
ما اقبَح .............. الشبْع !

فاقُد الشيِء ................. يعطيه ......

دماغ ستات2 لسه مكملني
 

صدرع�ن دار كلم�ات عربية للنش�ر والتوزيع الج�زء الثاني من 
كتاب"دماغ س�تات لس�ه مكملين "للكاتب المصري احمد عبد 

الغني 
ويس�تعرض الكت�اب بعض المش�كالت التي تواجه الس�يدات 
والمجتمع في محاولة لفهم افكارهم وتوجهاتهم وعالقاتهم 
المبهم�ة مع الرج�ال كمحاولة لتق�ارب الفكر بي�ن الرجال 
والس�يدات وهو محاول�ة الوصول الجابة س�ؤال ماذا يدور 

في دماغ الستات .
يذكر ان احمد عبد الغني كاتب س�اخر صدرت له مجموعة 
م�ن المؤلفات منها " لقد وقعنا ف�ي الحظر،عودة الرئيس 

،هي دي مصر".

»حوارات عىل حافة األزمة«
 ص�در ع�ن »دار كنوز للنش�ر والتوزيع« كت�اب »حوارات عل�ى حافة األزمة« 
للكات�ب الصحف�ي محم�د مصطفى أبو ش�امة، والذي يكش�ف في�ه الكتاب 
كواليس وأس�رارا وحكايات الحكم في مصر قبل وبعد »يناير 2011« وحتى 

اليوم.
وأبط�ال الكتاب كانوا نجوم الصف األول في المش�هد السياس�ي المصري، 
وال يزالون، رغم تبدل مواقعهم ومواقفهم خالل السنوات األربع الماضية، 
وكانت ش�هاداتهم في حينها مهم�ة ومتفردة، لكنه�ا اآلن أصبحت تقدم 
رواية متكاملة لتجربة مصيرية في تاريخ مصر المعاصر، كما أنها تشبه 
قطع »البازل« يكمل بعضها بعضا، وترس�م مجتمعة صورة خاصة لزمن 

الربي�ع المص�ري.. زمن الث�ورة، والغض�ب، والفوضى، والحل�م، واألمل، 
واإلحباط.

خرافات..عا�سق
رجب ال�سيخ 

أشعر اني حلقت 

فوق مدن

ال أعرفها

ماسكا اوراقي 

وحكاياتي

في يدي اليمنى بيرقا 

مكتوب عليه ...الموت من أجل 

قضيتي

ويبدي اليسرى أمسك

قلبي المتأجج 

في زحام خزعبالتي

قررت ان أصل حدود الشمس

أو فوق خرائط المستحيل

أو حلما تاه وسط التهيئات واالقاويل 

في خضم قصص العاشقين....

في محطات يسكنها 

الموتى...

عبر قصص الخرافة

واألساطير

في حكايات ألف ليله

وليله 

تراودني أشياء مختلفه

ربما يفهمها

الراسخون في عوالم الغيبات.....

اخطاء صغرية !
هيثم الطيب

حي�ن خرجت من الرح�م في حوالي الس�اعة الثالثة 
صباح�ا ارتبت ف�ي العيون التي تراقبن�ي مفزوعة ، 
ظنن�ت انني قد اتي�ت مبكرا فقد كان مم�ن الممكن 
ان آت�ي الس�اعة الرابع�ة صباح�ا وعل�ى كل ح�ال 
فق�د اتي�ت . تجولت بعين�ي على العي�ون واالغطية 
والف�راش والج�دران وراودني ش�عور غامض باني 
يجب ان اعرف كل شيء ومع اني كنت عاجزا اال اني 
ش�عرت باالش�مئزاز والقرف والنه يجب السير مع 
هذا الش�عور لذا وقعت على وثيق�ة تقول انني جئت 
قبل الوق�ت المحدد.كن�ت اكبر بس�رعة ومع تقادم 

الوق�ت بما يكفي واكثر مم�ا ينبغي لكن فضول اهل 
الدينة واس�تهتارهم بمعجزات الله جعل من اعينهم 
جاحظة ومن شفاههم مختلجة ومن رؤسهم كبيرة 
ومن كالمهم حجما اكب�ر من المدينة ذاتها ، اذ انهم 
نسو كل شيء فالرجل نسى زوجته والولد نسى امه 
واالب نس�ي ابنائه واالم نس�يت ابنائها والحيوانات 

نسيت انها حيوانات والنباتات نسيت انها نباتات .
مش�هد النس�يان المتك�رر جعلهم يثرث�رون في كل 
ش�يء وعن كل ش�يء ، هروب صدام حسين وتبخر 
الدول�ة العراقي�ة ومجلس الحك�م االنتقالي ومرض 
الس�ارس والج�دار االمني االس�رائيلي ومش�اكلهم 

الزوجي�ة وفائدة مص الث�دي وعبقرية اينش�تاين 
والقناب�ل النووية واالس�لحة المتط�ورة وكيفيات 
ممارس�ة الجن�س وجم�ال الطبيع�ة ف�ي تون�س 
والط�رق الصوفي�ة والحم�ى والعش�ق والحرية .. 
انهم يثرثرون في كل ش�يء وعن كل شيء وكانهم 
خرجو من السبات ، سبات عميق نسو فيه كل شيء 
حتى ان احدى النساء تفاجات كما يبدو بانها تلبس 
حمال�ة الصدر التي ش�دتها بق�وة فقطعتها ورمت 
بها عل�ى االرض ثم مزقت لباس�ها الداخلي ورمته 
هو االخر على االرض وهي تقول بانفعال وغضب : 

ماهذه الخزعبالت !!.

ارى انه�ا اخط�اء صغيرة فموضوع النس�يان خطا 
فس�يولوجي ، كال اعتق�د انه خطا حس�ابي ، اقصد 
انه�م وضع�وا في حس�اباتهم ان اليخطئ�وا ولكن 
االم�ر اكب�ر م�ن الحس�ابات طبع�ا .. انه�ا اخطاء 
صغيرة تبرر طبعا خروجي قبل ساعة بالضبط من 
الرحم فانا لس�ت ارهابيا ولست مدرجا على قائمة 
المطلوبي�ن للواليات المتح�دة االمريكية واليمكن 
تصديق الش�ائعات التي تقول بان مجيئي س�يجعل 
الحي�اة اليمة وتعيس�ة واليمكن النظ�ر الى الرحم 
بان�ه انهي�ار للمنظوم�ة القيمية ، مثلم�ا قلت انها 

اخطاء صغيرة !!
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املدينة الطبية يف الشطرة... 
مطالبات واستحقاق 

   مرتضى آل مكي  
 

قضاء الش�طرة الذي يغفو عل�ى نهر الغراف, والذي 
يش�طره تاركا خلفه ضفتين؛ يقطنهما حوالي 273 
ال�ف  نس�مة, الش�طرة وماله�ا من تاري�خ جهادي 
وثقاف�ي واس�ع, وما رف�دت به الوطن م�ن عقول, 
أال تس�تحق أن تكون كقريناتها؟! وأحسن, ليصوت 
على إنش�اء مدين�ة طبية فيها!! والتي س�تتوفر من 
ضمنها إنش�اء مستش�فيات عدة, وخاصة بأمراض 

كثيرة سادت في القضاء.
الع�دد الس�كاني الهائ�ل في الش�طرة, ال�ذي أهلها 
لتك�ون ثاني أكب�ر قضاء ف�ي الب�اد, يجعلها كذلك 
بحاج�ة إلى 250 طبيبا عل�ى أقل تقدير, وفي جميع 
االختصاص�ات, عل�ى الرغم م�ن إن واقعه�ا يقول؛ 
بأنه�ا تمتلك اقل م�ن 50 طبيبا, وه�ذا يعني تحتاج 
إل�ى خمس�ة أضعافهم.المدين�ة الطبية لو ش�يدت, 
س�توفر اآلالف من الدرجات الوظيفية التي ستشغل 
العاطلين من أبناء المدينة, كما وتس�اهم في عودة 
األطباء الشطريين الذين يمارسون مهامهم الطبية, 
بعيدا ع�ن مدينتهم التي يس�ودها أغل�ب األمراض, 
حيث تش�ير إحصائيات إلى إن م�ن كل 1000 امرأة, 
تعان�ي 5 منه�ن م�ن أمراض س�رطان الث�دي. وان 
لكل 1000 ش�طري أطيب 5 بأمراض القلب وضغط 
ال�دم, وكذلك أطيب حوالي 10 من كل 1000 مواطن 
مص�اب بالس�رطان.ذلك الرج�ل المس�ن المص�اب 
بعج�ز كل�وي, إلى متى يبقى جالس�ا, على كرس�ي 
المستش�فى الوحيد في القضاء والمهيكل, منتظرا 
س�يارة اإلسعاف العائدة من مركز المحافظة, لتقله 
إلى المستشفى التخصصي هناك, وتلك العجوز التي 
تعاني من أمراض في قلبها المهموم, لم يتسنى لها 
الوصول إلى المستشفى, في المحافظة والذي يبعد 
عن منطقتها حوال�ي  50كم, ففارقت الحياة, وهي 

تشكو إلى بارئها قلة االهتمام والتهميش.
األراضي التي تش�يد عليها المدين�ة الطبية متوفرة, 
حت�ى ل�و كانت م�ن األراض�ي التابع�ة للمواطنين, 
وعن طري�ق التبرع, كما ويأمل الش�ارع الش�طري 
بهك�ذا مب�ادرة, حت�ى لو يدفع�ون نص�ف مبالغها, 
م�ن خ�ال التبرع�ات, حي�ث توجد لج�ان مختصة 
ومس�تعدة لكل عمل, في س�بيل إنق�اذ مدينتهم من 
األمراض الت�ي تحاول التغلب على س�كانها.أمنيات 
محفوف�ة باإلص�رار, عل�ى المض�ي فيم�ا يتمنون, 
ليحققوا م�ا يبتغوا إليه, وهو تحقي�ق المدينة التي 
تصب�وا إليه�ا أنظار اآلالف م�ن العوائل الش�طرية, 
المصاب�ة بأمراض عدة وخطيرة, لعلها تس�اهم في 
حل المشكات, وتنقذ العوائل التي أصابها الحرمان 

لمرتين. والسام.

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

املوقــــع االلكرتونـــــي:
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انقذوا بساتني اهلويدر
 

عبد الكريم جعفر الكشفي
الهوي�در منطق�ة زراعي�ة، منتجة للبرتق�ال والتمر، 
مس�احتها 1250 دون�م، منه�ا 1000 دون�م أراض�ي 
زراعي�ة و250 ه�ي دور س�كنية.كانت ه�ذه القرية 
ترفد كل محافظات العراق ببرتقالها المشهور والذي 
ه�و مضرب االمثال. حالي�اً تعاني هذه القرية  علا ال 
حص�ر لها خاصة العلل الزراعي�ة فبعد أن هجر اغلب 
المزارعين هذه البس�اتين بس�بب شح المياه واآلفات 
الزراعي�ة. فانخف�ض منتجها م�ن البرتق�ال والتمر 
إلى نس�بة 90 بالمئ�ة. وجملة المش�اكل التي تواجه 
المزارعي�ن، يب�دو ان الدول�ة ووزارة الزراعة عاجزة 
عن معالجتها، إذ لم يتم إيجاد حلول لهذه المش�اكل.. 
ومنها:- انتشار الخنازير البرية والتي تتكاثر بسرعة 
ال مثي�ل له�ا وتتلف م�ا يت�م زراعته، وكذل�ك حيوان 
الدعلج )النيص( والذي طعامه المفضل جمار النخيل 
والذي ادى الى موت مئات الفسائل. فضا عن الحيوان 
االخ�ر هو الجرذان التي ب�دات تصل الى البيوت.- بعد 
2003 ت�م تجريف عش�رات البس�اتين وتحويلها إلى 
دور س�كنية لكن الطامة الكب�رى ان اعدادا كبيرة من 
هذه الدور تم بناؤها على االنهار، فصار من الصعوبة 
بم�كان كري هذه االنه�ار فضا على ذل�ك فان اغلب 
اصحاب هذه ال�دور يرمون المي�اه الثقيلة والقمامة 
في النهر مما س�بب صعوبة جريان الماء ال بل س�بب 

سدها بالكامل .
- الظاه�رة االخرى والمهمة جدا هي انتش�ار اآلفات 
الزراعية وخاص�ة الدوباس والذباب�ة البيضاء والتي 

صار امر القضاء عليها امرا اقرب الى المستحيل.
يق�ول المزارع عب�د األمير الطائ�ي ان اغلب ما تقوم 
ب�ه الدولة من عمليات مكافحة هي فاش�له الن اغلب 
الس�موم المس�تخدمة في عملي�ة المكافحة هي من 
مناش�ئ رديئة وان اغلبها منتهي الصاحية.واضاف 
ان توقيتات المكافحة فاش�لة بالكام�ل النها تتم في 
غير اوقاتها فمثا ان افضل وقت للمكافحة هو شهر 
نيس�ان كونه الش�هر الذي يت�م في�ه التكاثر ووضع 
البي�وض وه�ذا ل�م يت�م. فالمكافحة تتم في الش�هر 
الس�ادس ولم�رة واح�دة والصحي�ح ان تك�ون على 
مرحلتي�ن األولى في نيس�ان واألخرى بداي�ة أيلول.

فض�ا عن ذلك هناك مش�اكل أخرى مث�ل قلة ورداءة 
االس�مدة الكيمياوي�ة الموزع�ة وصعوبة التس�ويق 
وخاص�ة محص�ول التم�ر ال�ذي يضطر الف�اح الى  
بيعه باس�عار منخفضة جدا الى سماس�رة مرتبطين 
بمكاب�س التمور والذين يس�تلمونه بس�عر200 ألف 
دين�ار للطن ويبيعونه بحوالي 450 الف للطن. وكذلك 
رداءة الب�ذور الت�ي توزعه�ا الدولة وقس�م كبير من 
ه�ذه البذور التي تجلبها الدولة يتم اس�تبدالها بأنواع 

رديئة.

مر�شى الهموم 

انتباه رجاء

ال يخفى على زائر مدينة الكوت تلكؤ مش�اريعها وتعثر 
االعم�ار فيه�ا، فتقتص�ر اعظ�م انج�ازات الحكومات 
المحلي�ة المتعاقب�ة على مصابي�ح االنارة والنش�رات 
الضوئية في الش�وارع الرئيس�ية. وع�ذر كل من ياتي، 
تراكم�ات من قبله، فبينما الش�وارع والمناطق منوطة 
بمقاولي�ن وش�ركات ق�د تتع�ذر بمنغص�ات العمل في  
الس�احة السياس�ية واالقتصادي�ة واالمني�ة ويتحجج 
القائمون على المحافظة اليوم بسياس�ة التقشف التي 

اصبحت عذر كل معتذر اليوم ولكن ما بدا يثير مس�امع 
الواس�طيين ه�و تلكؤ مش�روع الكوت الكبي�ر الذي تم 
اطاق�ه وتخصي�ص ميزانيته ف�ي ع�ام 2005 لصالح 
ش�ركة تركية ا?الته بدورها الى ش�ركة عراقية ثانوية 
تل�كأت هي االخرى فتم س�حب المش�روع واعادته الى 
ذات الشركة مع رفع تكاليف المشروع البالغة 70 مليار 
الى الضع�ف كمكافاة لها على احتياله�ا االول، وبقدرة 

سلحفاتية تم انجاز 39 في المائة من المشروع فقط.

قب�ل ايام قائ�ل وبينم�ا انا واق�ف في طابور اس�تام 
التقاع�د تبس�م ثغري على م�ا يوجع القل�ب من حديث 
رجلي�ن كهلي�ن حيث كما ه�و العراقي يطرح اس�تياءه 
بالم�زاح فكان القول )هس�ه بل�ه بالكاع بش�ر وحديد 
ويعرقل العمل الش�ط شبيه حت الس�مج صار احواض 
ش�بيهم ما دبروها خمس س�نين( فكان الرد )يابه غير 

طلع بيه حيتان وتماسيح(.
 نداء الدين طارق

مرشوع الكوت الكبري.. وحيتان االهنار !

المستقبل العراقي/متابعة
ش�كا مواطنون م�ن ذوي االحتياجات الخاص�ة في محافظة 
ميس�ان، من اإلهمال الحكومي وطالبوا بوضع حد لمعاناتهم 
وتخصي�ص دور س�كنية لهم وراتب ش�هري مناس�ب، وفتح 
ش�عبة خاص�ة به�م ف�ي المحافظ�ة أو مجلس�ها لمتابع�ة 
ش�ؤونهم. وق�ال وال�د المع�اق حيدر قاس�م دلي س�لمان، إن 
»مسؤولي المحافظة لم يكلفوا أنفسهم عناء السؤال عن ذوي 
االحتياج�ات الخاصة أو زيارتهم بالرغم من وجود إحصائيات 
رسمية بشأنهم«، وتس�اءل »هل يعقل أال يتمكن ولدي المعاق 
م�ن الحصول عل�ى مقعد متح�رك يمكنه الجل�وس عليه، ألن 
المنظم�ة التي ينتمي له�ا تتحجج بقلة الدع�م، وهل يعقل أن 
تخصص الدولة 150?ألف دينار للمعاق كل ثاثة أشهر، وهي ال 
تكفي لش�راء حفاظات له لشهر واحد، في حين تنفق المايين 
عل�ى السياس�يين إذا م�ا تع�رض أحده�م ألي ع�ارض صحي 
بس�يط«. وناشد الش�يخ الميس�اني، المس�ؤولين »وضع حد 
لمعاناة المعاقين وتخصيص دور س�كنية لهم أو راتب شهري 
مناسب لمس�اعدتهم في الحياة، وفتح ش�عبة خاصة بهم في 
المحافظة أو مجلسها لمتابعة ش�ؤونهم«، داعياً البرلمان إلى 
»تفعيل القانونين الخاصة بالمعاقين والمصابين والمرضى«. 
بدورها قالت أم حس�ن، إن »أغلب عوائل المعاقين من األطفال 
ضعيف�ة الحال وتحتاج إلى الدعم الس�يما أن العاج المطلوب 
لهم ال ي?وافر بالمحافظة أو حتى بالعراق«، مطالبة بضرورة 
»تنبه الحكومة له�ذه الحالة وإقامة مدارس خاصة بالمعاقين 

ومنهم المصابين بمرض التوحد«.

يواص�ل تجار الم�واد الغذائية ف�ي البلد تحين 
الفرصة لانقضاض على المواطنين، من خال 
رفع أس�عار المواد الغذائية األساس�ية والتي 
تش�كل الس�لة الغذائي�ة الرئيس�ة للمواطنين 
العراقيي�ن، وبالدرجة األول�ى الطحين والرز، 
فقد ارتفع س�عر كي�س الطحين م�ن الدرجة 
العادي�ة األس�مر المحل�ي م�ن 17 أل�ف دينار 
عراق�ي إلى 22 ألفاً بينما أرتفع س�عر الدرجة 
األول�ى والمطح�ون محلي أيضاً م�ن 20 ألف 
دينار إل�ى 25 ألف دينار واألس�عار في أزدياد 
مستمر، مما أدى الى تذمر المواطنين أصحاب 
الدخل المحدود. المواطنون يتوجسون خوفا 
من هذا االرتفاع باألس�عار الس�يما وانه جاء 
متزامن�ا م�ع إعان التقش�ف في مؤسس�ات 
ووزارات الحكوم�ة وإلغ�اء بع�ض التعاقدات 
وتوقف المشاريع المهمة للبنى التحتية .فهل 

تطمئننا وزارة التجارة؟
عبد الله حسين

ش�كا عدد من أهال�ي منطقة المملحة ف�ي محافظة 
المثنى، تردي الواقع التربوي في مدارسها وافتقارها 
ابسط االجواء الدراس�ية وخصوصاً وأنها على شكل 
»كرفانات«.وق�ال اح�د اولي�اء الطلب�ة ف�ي مدارس 
المملح�ة، مصطفى الس�ماوي، ان »منطقة المملحة 

الواقعة، 10كم جنوب ش�رق مدينة السماوة، تحتوي 
عل�ى بعض الم�دارس االبتدائية او المتوس�طة لكنها 
مغيب�ة تمام�اً عن انظ�ار المس�ؤولين فه�ي ال تقي 
الطالب  حر الصيف وبرد الش�تاء منذ س�نوات طوال 

بالرغم من الشكاوى التي قدمت لتربية المثنى«.

في السياق ذاته، قالت ام محمد وهي والدة احد طاب 
مدارس المملحة، أن »مدارس هذه المنطقة عبارة عن 
كرفانات ال تصلح كمدرس�ة للطالب فضاً عن غياب 
الكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث ال يوجد سياج 

وال ابواب و ال شبابيك فيها«.

لماذا تص�ر وزارة المالية عل�ى اذالل المتقاعدين 
بتس�لم رواتبهم البائس�ة كل شهرين؟ وهل يعقل 
ان يم�ر اس�بوع يتحمل خال�ه المتقاع�د المذلة 
واالنتظ�ار والمعان�اة، ناهيك عن المش�اكل التي 

تتك�رر مع اصح�اب المولدات االهلي�ة واصحاب 
العقارات الذي�ن يفرضون دفع المس�تحقات في 

اليوم األول  من بداية الشهر.
ندع�و وزارة المالية ال�ى معالجة هذه المش�كلة 

ووض�ع حد لمعاناة هذه الش�ريحة الن معظمهم 
مرض�ى بداء الس�كر وارتف�اع ضغط ال�دم وآالم 

المفاصل.
عباس رحمة الله

ارتفاع اسعار الطحني

مملحة الساموة تشكو  حرارة مدارسها »الكرفانية«

إىل وزارة املالية

أص�درت مديري�ة الجنس�ية العامة لش�ؤون 
االجته�ادات  لتقلي�ل  توصي�ات  الج�وازات 
وتس�هيل المراجع�ات , أبرزه�ا إلغ�اء طلب 
تجدي�د هوي�ة األح�وال المدين�ة والش�هادة 
الجنس�ية قبل تقدي�م الطل�ب للحصول على 
ج�واز الس�فر , وذكر بيان ص�ادر عن وزارة 
الداخلي�ة ، ان�ه "م�ن اج�ل تج�اوز حلق�ات 
الروتي�ن وتخفيف�اً ع�ن كاه�ل المواطني�ن 
الك�رام الراغبين بالحصول على وثيقة جواز 
الس�فر وألجل رفع مس�توى األداء في عمل 
دوائ�ر وأقس�ام الج�وازات , اص�در مع�اون 
مدير الجنسية العام لشؤون الجوازات وكالة 
توصيات ل�كل فروع مديرية الجوازات تؤدي 
إلى تحقي�ق الهدف أع�اه العتمادها منهاج 
عمل", وأضاف البي�ان إن هذه التوصيات قد 
أش�ارت إلى مجموع�ة نقاط منه�ا , اعتماد 
هوية األحوال المدنية الصادرة وفق القانون 
والتي لم يمض على صدورها أكثر من ) 10( 
س�نوات, واعتماد ش�هادة الجنسية العراقية 
الص�ادرة وفق�اً للقان�ون وع�دم المطالب�ة 
باس�تبدالها إال إذا كان�ت ممزق�ة أو تالف�ة , 
وع�دم مطالبة المواط�ن بإب�دال الوثائق ما 
ل�م تك�ن هن�اك أس�باب قانونية تس�توجب 
ذل�ك , و يت�م اللجوء إلى غرف�ة العمليات في 

مقر مديري�ة الجوازات واس�تخدام االتصال 
الهاتف�ي مع الدوائر المعنية في حالة الش�ك 
أو ع�دم وضوح المعلومات , ويمكن أن تتخذ 
اإلج�راءات القانونية بحق كل ش�خص يثبت 
انه ق�دم مح�رراً م�زوراً لضاب�ط الجوازات 
ويح�ال إل�ى اق�رب مركز ش�رطة لتس�جيل 

اإلخب�ار القانون�ي , وتأتي هذه التس�هيات 
إل�ى جانب فتح ال�دوام في دوائ�ر الجوازات 
بوجبتين صباحية ومس�ائية , بهدف التقليل 
م�ن االزدحام ف�ي المراجع�ة للحصول على 
جواز الس�فر ومن�ع حاالت الفس�اد اإلداري 
, وتع�ود أس�باب ه�ذه االزدحام�ات إل�ى إن 

جواز الس�فر من نوع G قد ت�م العمل به في 
مطل�ع س�نة 2006 , وق�د ألغى ه�ذا الجواز 
 N و M جمي�ع الجوازات الس�ابقة من ن�وع
وH , S وغيره�ا م�ن الج�وازات التي صدرت 
قبل س�نة 2003 , وقد انتهت في بداية العام 
الحالي ) 2015( مدة نفاذية الجواز G ونظرا 
إلص�دار الج�واز الجديد من ن�وع A , فقد تم 
إيق�اف تمدي�د العمل بالج�واز الس�ابق مما 
يعني وجوب التجديد , مما أنش�ا زخما كبيرا 
سيما وان الجواز يتم إصداره بشكل مركزي 
م�ن مديرية ش�ؤون الج�وازات , رغم وجود 
ف�روع عديدة داخ�ل وخارج الع�راق لغرض 
اس�تام المعامات وانج�از المراحل المهمة 
منها , وبصدور التعليمات الجديدة التي تتيح 
إمكانيات كبيرة الختصار الوقت واإلجراءات , 
فان العائق األكثر تأخيرا للمواطنين ما يتعلق 
بإص�دار الصك�وك المصدقة م�ن المصارف 
التي تعاني من بيروقراطية ش�ديدة وتخلف 
ف�ي اإلجراءات بحيث إن الحصول على الصك 
المصدق يس�تغرق نهارا كاما ورفض قبول 
المعامات ف�ي المصارف بعد مرور س�اعة 
أو س�اعتين عن بداية الدوام الرس�مي بحجة 
زي�ادة عدد المعامات , والن المبلغ بس�يطا 
ولي�س كبيرا وهو بمق�دار 25 ألف دينار لكل 
ج�واز , ونظ�را لوج�ود وح�دات مالي�ة في 

فروع الجوازات , فإننا نقترح قبول الرس�وم 
نق�دا وليس بصكوك حصرا أو تحويل رس�م 
اإلص�دار إل�ى طابع يمكن ش�رائه بس�هولة 
وتثبيت�ه في المعاملة , وان كان ذلك بش�كل 
مؤقت ولحين انخف�اض المراجعات وإيجاد 
آلي�ات متطورة في إص�دار الوثائ�ق المهمة 
للمواطني�ن ومنه�ا جواز الس�فر , الذي يعد 
من ابس�ط المستلزمات لكل مواطن بموجب 
الدستور ,علما بان جميع اإلجراءات المتبعة 
في إصدار الجوازات , ال تتوافق مع التقنيات 
السائدة في اغلب دول العالم , وال نريد عرض 
تفاصيل ما يتم إتباعه من إجراءات مبس�طة 
ويس�يرة في الحصول على جواز الس�فر في 
اغلب دول العالم , ألنها ستظهر التخلف الكبير 
ف�ي بلدنا بهذا الخص�وص , ولكننا نتمنى أن 
تك�ون الوعود التي أطلقها البعض في العمل 
بالبطاقة الموح�دة والحكومة االلكترونية , 
هي أهداف فعلية وليس�ت أحام�ا وردية أو 
بألوان أخرى غير قابل�ة للتطبيق , الن جواز 
السفر في اإلمارات العربية يسلم بالطائرات 
المسيرة , وجواز السفر الياباني يتم إصداره 
في 4 دقائق من أي مكان , وجوازات الس�فر 
لل�دول ) المتخلف�ة ( ال يس�تغرق إصداره�ا 
س�وى جزءا قليا من الوقت الذي يصدر فيه 

جواز السفر في العراق . 

تسهيل احلصول عىل جواز السفر العراقي

ذوي االحتياجات اخلاصة
يف ميسان يشكون اإلمهال

  باسل عباس خضير 
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بس�بب ضي�اع ف�رص العمل المناس�بة للكثير من ش�باب 
البلد وذلك لندرتها وش�حتها، وحي�ث اقتصرت على أقارب 
المس�وؤلين وم�ن ل�ف لفهم، ف�ان الظ�روف االقتصادية 
الصعب�ة اضط�رت الكثير منهم للعمل ف�ي مهن بعيدة عن 
اختصاصهم الدراس�ي و ال تتناس�ب مع قدرتهم الجسدية 
كمهن�ة  الحمال ، ورغم قس�وة هذه المهن�ة التي تجهض 
قواهم وتسلب راحتهم لتزرع مكانها تعبا ينهش أجسادهم 
الت�ي أصبحت اخف لهم من ثقل الفاقة الذي يتكبدونها في 
حياتهم، لكنها حل أخير يعينهم على الفقر والحرمان الذي 
يعيش�ونه في ظل غالء المعيشة المستمر بسبب االوضاع 
االمني�ة المتردية، والصراعات السياس�ية عل�ى المصالح 

الفئوية الضيقة بل تعد مصدرعيش لهم و لعوائلهم.
حين تتجول في ش�وارع بغداد، وتحديدا في منطقة حافظ 
القاضي مرورا بش�ارع الرش�يد ووصوال إلى شارع النهر 
والس�وق العربي س�وف تش�اهد العديد من عربات الحمل 
يدفعه�ا الحمالين.يبي�ن كري�م مزعل 45عام�ا وهو تاجر 
وصاحب مس�تودع تج�اري أهمي�ة وج�ود الحمالين في 
عمله ويقول: كوني تاجر استورد األجهزة الكهربائية من 
دول الخارج واخزنها في المستودع لذلك احتاج إلى وجود 
الحمالين لحمل البضاعة ونقله�ا إلى النقليات حيث نقوم 
باالتف�اق مع عدد م�ن الحمالي�ن لحمل البضاع�ة ونقلها 
إلى أماك�ن النقليات حيث ال اقدر أن اس�تغني عن الحمال، 
ويوض�ح مزعل مق�دار األجور التي يحص�ل عليها الحمال 
بقول�ه : تتوقف أجور الحمالين بعدد م�رات نقل البضاعة 
وهناك من الحمالين من يفضلون أجورا أسبوعية قد تصل 

أجرة الحمال تقريبا إلى خمس�ة وعشرين ألف دينار يقوم 
بإعطائها له أصحاب النقليات حيث يأتي الحمال ليعطيني 

وصل االستالم من ناقلة معينة وانا أزوده بالبضاعة.
 

أوزان ثقيل�ة فوق الطاقة الجسدية 
بابتس�امة مقطوعة األنفاس يقول س�عد رحيم 20عاما:  

م�ا دفعني لهذا العمل وتحمل ش�دة قس�وته هي الظروف 
المعيش�ية الصعبة وغياب فرص العمل،  ثم يضيف : اعمل 
ف�ي حم�ل البضائع بواس�طة عرب�ة حيث يب�دأ عملي منذ 
الساعة السادسة صباحا وال ينتهي أال في الخامسة عصرا 
حي�ث أقوم بحمل البضائع في العربة وس�حبها إلى أماكن 
النقلي�ات، ويتابع قائال  ليس لدي عمل آخر كمصدر للرزق 

لنستطيع مواصلة حياتنا وتغطية جميع تكاليف المعيشة، 
كوني اس�كن في شقة مستأجرة أنا وأهلي  اما والدي فقد 
استش�هد قبل سنتين بحادث انفجار، ما جعلني امتهن هذا 
العمل كونه مهنة شريفة ال تخلو من الصعوبات التي تنهك 
قوانا وتصيبنا بأمراض حيث أنني مصاب بمرض مفاصل 
العظ�ام وال أس�تطيع أن اس�حب ه�ذه األوزان الثقيلة في 
العربة لكن قس�وة الحياة أقوى م�ن معاناة المرض وثقل 
البضائ�ع ، واخف م�ن الصعوبات الت�ي نتحملها للحصول 

على لقمة العيش .
ص�ورة التعب واضح�ة على وجهه ومظه�ر ثيابه الرثة اذ 
يقول  صالح إبراهيم 47عاما  وبانفاس تعبة : التجأت إلى 
مهنة الحمالين بسبب ما أعانيه من أوضاع مادية مأساوية 
كوني  متقاعدا وراتبي ال يكفي لتغطية مصاريف المعيشة 
وهذا ما جعلني أن أكون حماال ويتابع إبراهيم بعد أن آخذته 
نوبة س�عال: لقد كنت اعمل س�ائق تاكسي لكني تعرضت 
لحادث س�رقة ، ولم اتمكن من شراء اخرى لذا اتجهت إلى 
العمل في هذه المهنة،  التي تس�لب من�ي كل قواي وبقية 
عمري كونها مهنة تتطلب قوة جسدية وتحمل كبير، ومن 
خاللكم اناش�د الجهات المعنية بزيادة راتبي التقاعدي بما 

يتناسب مع ارتفاع االسعار.

أصابني اليأس لعدم توفر فرص عمل
أك�رم ناظ�م 24عاما يق�ول : لم اج�د فرصة عم�ل بعد أن 
طرق�ت أب�واب الدوائر الحكومي�ة وانتهى حلم�ي بالعمل 
حم�اال ويوض�ح بقوله : لق�د  تخرجت من معه�د االدارة 
واالقتصاد قبل أربع سنوات وخالل هذه الفترة كنت ابحث 
ع�ن فرصة عم�ل حيث راجع�ت جميع الدوائ�ر الحكومية 
إليجاد فرصة عمل، لكن بحجة ليس لديهم أماكن ش�اغرة 

ل�م احصل على فرصة عمل في اح�دى الدوائر الحكومية ، 
ويتابع ، بعد أن أصابني اليأس لجأت للعمل كحمال اسحب 
عربة واحمل البضائع فقد كانت بالنس�بة ألي فرصة عمل 

سانحة لم أجدها في الوزارات الحكومية.
 

ال يوجد أي اهتمام
إبراهي�م الس�امر 21عام�ا الع�ب منتخ�ب رياض�ي ف�ي 
التاكوان�دو  يقول: أقوم بحمل المواد بمختلف أنواعها من 
المستودعات وشحنها إلى النقليات حيث يعتمد عملي على 
أجور يومية احص�ل عليها مقابل أن يس�تأجرني أصحاب 
المس�تودعات التجاري�ة لنق�ل البضائ�ع بواس�طة عربة 
مضيف�ا بقول�ه :  كوني العب تاكواندو ف�ي منتخب نادي 
الق�وة الجوية وحاصل على جوائز عدي�دة مثلت بها بلدي 
في ه�ذه الرياضة وحاص�ل على حزام اس�ود دولي، وكل 
انجازاتي الت�ي قدمتها لم أجد أي دعم من الجهات المعنية 
الرياضية ، اذ لم يعطونا راتبا يكفي لمصروف ش�هر وهذا 
م�ا جعلن�ي الجأ لمهن�ة الحمالين،  فالخمس�ين ألف دينار 
التي احصل عليها من النادي الرياضي قليلة جدا وال تكفي 
حت�ى لمصاري�ف النقل م�ن البيت إل�ى الن�ادي ناهيك عن 
غالء تكاليف المعيش�ة.الكثير ممن امتهن الحمالة هم من 
أصحاب ش�هادات وخريجين علقوا أماله�م وطموحاتهم 
عل�ى حائط اليأس بعد أن اش�تدت بهم الفاق�ة والحرمان،  
ليضط�روا مرغمي�ن لممارس�ة مهنة ش�اقة علها تخفف 
عنهم الضائقة المادية التي يعيشونها بعد أن فشلت جميع 
محاوالتهم في الحص�ول على وظيفة وفرصة عمل. وهم 
يناش�دون المس�ؤولين في الحكومة بإيج�اد فرصة عمل 
لتحس�ين وضعهم المالي كحق مش�روع كونهم مواطنين 

عراقيين.

احلاملون .. شباب ينقلون البضائع عىل ظهورهم ملواجهة الفقر

       المس���تقبل العراقي/متابعة

       المستقبل العراقي/متابعة

 ل�م تك�ن “هن�اء .ن “علي تدرك حج�م الخطر 
والفخ الذي وقعت فيه، بمجرد قيامها بخطوة 
روتينية، وهي قبول الصداقات العشوائية عبر 

موقع التواصل االجتماعي “فيسبوك”؟.
هناء قبلت صداقة فتاة لتصبح ضمن أصدقائها 
على “فيسبوك”؛ حيث بدأت تجمعهما أحاديث 
ودردش�ة يومي�ة، حت�ى أنه�ا أخ�ذت تقضي 
س�اعات يومي�ا يتب�ادالن فيه�ا النق�اش ف�ي 
مواضيع مختلفة، وتطرقت إلى أدق التفاصيل 
الش�خصية لحياتها معها في س�ياق التعارف 

والكالم.
ل�م تق�ف األم�ور عن�د الحدي�ث ب�ل طلب�ت 
“الصديق�ة” م�ن هناء إرس�ال ص�ور ليصبح 
التعام�ل أقرب، وه�و ما فعلت�ه، ولكن صدمة 
هناء كانت عندما طلبت هي بدورها صورا لتلك 
الصديقة، لتفاجأ بأنه “شاب” وأنه بات معجبا 

بها ويريد لقاءها.
تقول هناء “بت في ورطة وال أدري كيف أخرج 
منه�ا”، متابعة “هذا الش�اب أصبح يريدني أن 
أقابل�ه في أقرب فرص�ة، ويجبرني على أن أرد 

على مكالماته الليلية”.
وتنوه هناء إلى أن الشاب هددها وأخبرها أنها 
إن لم ترضخ لطلباته فس�يخبر أهلها أنها على 
عالقة ب�ه، والدلي�ل أنه يملك صورا ش�خصية 

لها.
الخوف والتوتر من المشاعر التي سيطرت على 
هن�اء في تلك الفت�رة، والتي ل�م تنفك عن لوم 
نفسها، على “سذاجتها”، وفق قولها، وأصيبت 
بأرق بس�بب تفكيره�ا هل تستس�لم البتزازه 

وتهديده وماذا تفعل؟.
وبعد طول تفكير رفضت هناء أن تكون ضحية، 
وأن تواص�ل التص�رف وحده�ا، لتبل�غ أختها 
وزوجها باألمر، حيث قامت بمواعدته بترتيب 
م�ن زوج أختها الذي قدم إلى الموعد بدال منها 

ولقنه درسا لن ينساه، وفق هناء.
هناء ليس�ت وحدها الت�ي وقعت ضحية ابتزاز 
البع�ض عل�ى مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، 
وال يقتص�ر األمر على ابتزاز الفتي�ات بل امتد 
للش�باب الذين يقعون ضحية س�وء استخدام 

التكنولوجيا والتوسع الالمحدود بها.
عم�ار حمد هو ش�اب “20آ” س�نة ،خ�ر يملك 

نسبة انتشار كبيرة على “فيسبوك”، تفاجأ في 
أحد األيام بوابل من االتصاالت والمسجات التي 
انهالت عليه للومه على تصرفاته على صفحته 
وجرأته في نش�ر ص�ور الأخالقي�ة إلى جانب 

شتم باقي أصدقائه.
عم�ار حاول على الفور فتح حس�ابه إال أنه لم 
يس�تطع، ليلجأ ألحد أصدقائ�ه ليرى صفحته 
من خالل حس�ابه، فكانت الفاجعة بالنسبة له 
حيث وجد صفحته وقد ملئت بالشتائم وصور 

ألجساد عارية وتعليقات مبتذلة!
حالة نفس�ية س�يئة وانهيار عصبي ألّم بعمار 
ال�ذي اعت�زل الناس، وأغلق كل حس�اباته على 
االنترنت، بعد أن قام األصدقاء بحظره، وتقديم 

شكوى للموقع إلغالق حسابه.
التجربة التي عايش�ها عمار تركت أثرا نفس�يا 
جعل�ه ش�خصا انطوائي�ا يخاف الن�اس وفقد 
الثق�ة بمن حوله، وحاول بعد ع�ام من األزمة 
التي وقع فيها أن يسترد طبيعته، غير أنه بقيت 

عنده عقدة ورهاب من التكنولوجيا.
وراج�ت ف�ي اآلون�ة األخيرة قص�ص تتحدث 
عن االحتي�ال عبر مواق�ع التواص�ل؛ حيث تم 
القب�ض على عدد م�ن المحتالين ال�ذي ابتزوا 
عددا من الفتيات على “فيسبوك” والتغرير بهن 
واستخدام صورهن في تهديدهن للوصول الى 

مطالبهم.
وكان آخره�م ش�خص ألق�ت ك�وادر البح�ث 
الجنائي/قس�م الجرائ�م االلكتروني�ة القبض 
علي�ه بقضية االحتيال عل�ى الفتيات من خالل 
مواق�ع التواصل االجتماع�ي وابتزازهن مالياً 

بعد وعده لهن بالزواج.
وتشهد شبكات التواصل االجتماعي وخصوصا 
“فيس�بوك” منذ س�نوات توسعاً واس�تخداماً 
متزاي�داً م�ن قب�ل مس�تخدمي االنترنت حول 
العال�م؛ حيث تظه�ر األرقام العالمي�ة أن عدد 
الحس�ابات التابعة لهذه الشبكة يتجاوز اليوم 
1.2 ملي�ار حس�اب، فيم�ا تظهر األرق�ام غير 
الرسمية بأن عدد مس�تخدمي “فيسبوك” في 
االعراق يتجاوز اليوم ال�3.2 مليون مس�تخدم.
ويعد محتوى “الصور” مكونا رئيسيا للمحتوى 
الذي يجري تبادله بين مستخدمي الشبكة، إلى 
جانب “البوستات”، و”التعليقات”، والرسائل، 
وفي الع�راق كان�ت إحص�اءات نش�رت العام 
الماضي، ذكرت أن العراقيين  من مس�تخدمي 

“فيس�بوك” قام�وا بتحميل قراب�ة 27 مليون 
صورة في ش�هر واحد منتصف العام الماضي 
ش�اركوا فيه�ا أصدقاءه�م ومعارفه�م عل�ى 

الشبكة االجتماعية.
التواص�ل  لمواق�ع  الخاط�ئ  الفه�م  ولع�ل 
االجتماع�ي واس�تخدام التكنولوجي�ا من قبل 
أش�خاص ال يجيدون اس�تخدامها وال يملكون 
الوع�ي الكافي للتعامل معها هو الس�بب وراء 

وقوع مثل هذه الحاالت واستغاللها.
الباح�ث ف�ي أم�ن المعلومات محمد عس�كر، 
ي�رى أن عملية االبت�زاز على مواق�ع التواصل 
االجتماعي تحصل عن طريق االختراق المباشر 
للجهاز أو اختراق الحساب الخاص بالشخص، 
أو م�ن خ�الل التصي�د االحتيال�ي وذل�ك عب�ر 
تزوير صفحة معين�ة يتم من خاللها مخاطبة 
األش�خاص من خالل انتحال ش�خصية معينة 

واختيار ضحية والبدء بالتحدث معها.
ومن الوس�ائل التي يت�م اس�تخدامها من قبل 
المحتالين، وفق عسكر، انتحال شخصية جهة 
رس�مية تابعة للموقع نفسه وطلب معلومات 
معينة من الضحية مثل كلمة السر الخاصة بها 
وغيرها، أو أن يتم عمل حساب لشخص معين 
باس�م حقيقي وأخذ صورته ومعلوماته بدون 
أن يع�رف والب�دء بإضافة أصدقائ�ه والتحدث 
مع الن�اس واالحتي�ال عليهم وهو ما يس�مى 

ب�”التوأم الشرير”.
ويضيف عس�كر أن أس�اليب االحتي�ال كثيرة، 
غير أن على مس�تخدم الموقع أن يقوم ببضع 
خطوات تجنبه الوقوع في مثل فخ االختراق أو 
االبتزاز االلكتروني، منها االس�تعانة بالبرامج 
المضادة للفيروسات وتحديثها كل فترة، وعدم 
تحميل أي ملفات عشوائية، باإلضافة إلى عدم 
إضافة أو مخاطبة أش�خاص ب�دون التأكد من 

هوية من يتحدثون إليه.
وفي الوق�ت الذي باتت تتفش�ى في مجتمعنا 
هذه الظاهرة بصورة كبيرة ويقع في مضارها 
الكثير من الفتيات والشباب، يرى االختصاصي 
االجتماع�ي د. حس�ين الخزاع�ي أن الس�بب 
الرئيس�ي لالس�تخدام الس�لبي للتكنولوجي�ا 
ه�و التقليد األعم�ى لألصدقاء ووق�ت الفراغ، 
والتنش�ئة االجتماعية الخاطئة، وعدم الفصل 

بين الحرية السؤولة والحرية غير المسؤولة.
والبعض يظن أن اس�تخدامه لمواقع التواصل 

االجتماعي وف�ي بعض األحيان تحت أس�ماء 
م�زورة أو وهمي�ة ق�د يحق�ق األه�داف التي 
يطمح إليها من حيث ابتزاز اآلخرين وتهديدهم 
والتأثي�ر عليهم من باب الحص�ول على منافع 

مادية أو معنوية.
إل�ى جان�ب أن ع�دم تدريب األبن�اء وتوعيتهم 
بمخاطر استخدام مواقع التواصل االجتماعي 
الس�لبي، وتوعيتهم بأن هن�اك متطفلين على 
هذه المواقع ويس�تخدمونها ألغراض سلبية، 
مبين�اً أن هذا الدور يق�ع على عاتق 
األس�رة والمدرس�ة وكل وسائل 
وف�ق  االجتماعي�ة،  التنش�ئة 

خزاعي.
عل�ى  الخزاع�ي  ويش�دد 
أهمية توعية األبناء في 
االس�تخدام اإليجابي 
للتكنولوجيا وعدم 
ع�ن  االفص�اح 
الخصوصي�ات 
األسرية وعدم 

تحمي�ل 
ر  لصو ا

وإعط�اء 
العناوي�ن 
ألشخاص 

غي�ر 
ف�ة  و معر

ر  يح�ذ و . يتهم هو
الخزاعي م�ن االندفاع من 

قبل فئة الش�باب نح�و مصاحبة 
ومصادقة اآلخرين وخصوصاً الفتيات؛ 

حي�ث ال يندفع�ون إلقام�ة عالقات ش�خصية 
وعاطفية وعالقات صداقة مع من هم مجهولو 
الهوي�ة، خصوصا وأن فئة الش�باب هم األكثر 
استخداماً لمواقع التواصل االجتماعي، ويزداد 

التهور واالندفاع في مرحلة المراهقة.
ويشير الى أن هناك ما يطلق عليهم “صعاليك” 
االنترنت، وهم الذين يمارس�ون هذه الهوايات 

ويلجأون الى اصطياد الفتيات.
من جهته، يشير االختصاصي النفسي د. محمد 
حب�ش، إلى أن التحرش الذي يحصل في الواقع 
انتقل إلى التكنولوجيا، وهذا من المتوقع، وفق 
حباش�نة الذي يحيله إلى أن “العقلية لم تتغير 

فق�ط ما ح�دث أن 
وتم  اختلفت  األداة 

اس�تخدامها للسبب 
نفسه”.

ويش�ير الى أن دخول 
تواص�ل  وس�ائل 

جدي�دة وه�و “تحرش 
أن  مبين�اً  الكترون�ي”، 

األمر يكمن في “تس�هيل 
عملي�ة االبت�زاز فق�ط ال 

غير”.
ويعتب�ر حب�ش أن الطرفين 

“لم يصال إل�ى تعريف حدود 
الحواج�ز  ك�ون  العالق�ات 

العالق�ة  وطبيع�ة  مكس�رة 
كال  أن  ال�ى  الفت�اً  مش�وهة”، 

الطرفي�ن يلعب دورا كبي�را جداً 
فأحدهما معتد والثاني ضحية لم 
تأخذ احتياطها بسبب عدم تعريف 

ق�ة  لعال ا

ووضع حواجز، فضال عن استخدام التكنولوجيا 
بطريقة خاطئة.ويشدد حبش على ضرورة أن 
يكون هناك “تش�ريع وعقوبة” ويوجد قس�م 
خاص محدد للشكوى وفي المحاكم حول هذه 
القضاي�ا اإللكتروني�ة، الى جان�ب ضرورة بث 
ثقافة التعامل األخالقية والسليمة في شبكات 
التواصل االجتماعي، وترتيب منظومة األخالق 
االلكتروني�ة حي�ث يتص�دى له�ا المثقف�ون 
والمختص�ون ف�ي ه�ذه التكنولوجي�ا، حي�ث 

يتعامل معها المجتمع بجدية تامة.

جراء غياب الوعي التكنولوجي والعالقات »امل�شوهة« 

نساء يقعن بفخ االبتزاز عرب »فيسبوك«
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االخت�راع  ه�ذا  “الرس�ائل”، 
البش�ري الرحي�م ال�ذي يش�عرك 
بأنك لست وحدك، كثيرا ما تحمل 
سمات خاصة تجعلها “جنساً من 
األدب” و “ضرب�ًا م�ن التأريخ”، 
والمهاجرون..  العش�اق  يكتبه�ا 
وغضب�اً  حلم�اً  أكثره�ا  وتبق�ى 
وتوق�اً للحري�ة تلك الت�ي يكتبها 

السجناء.
ف�ي مص�ر، عل�ى م�دار ع�ام 
كامل، ومع التزاي�د المحموم في 
ع�دد الش�باب المقب�وض عليهم 
على خلفية قضايا سياسية تتعلق 
بحرية التعبير والتظاهر، تحولت 
تلك الرسائل من داخل الحبس الى 
للقراءة  التوقف  ظاهرة تس�تحق 
والتحليل على أكثر من مس�توى، 
وق�د تفتح باب�اً للمحاس�بة يوما 

ما.
 

زنزانة جرائم النفس..
 تتسع للجميع

“مم�دوح جم�ال” ش�اب ل�م 
يكمل بعد عامه العش�رين لكن ما 
عاشه هو ورفاقه خارج الزنزانة 
وداخله�ا بيومي�ات ثورتهم التي 
أض�اف  الراب�ع  عامه�ا  أكمل�ت 
لش�خصياتهم أبع�اداً أخ�رى. من 
الزنزان�ة  داخ�ل ضي�ق مس�احة 
ورحاب�ة الوق�ت داخله�ا، كت�ب 
مم�دوح � أح�د المعتقلين بتهمة 
التظاهر دون ترخيص � رس�الته 
األول�ى بعد أس�ابيع م�ن اعتقاله 
قال فيها: “تظاهرت ضد محاكمة 
المدنيي�ن عس�كرياً فانته�ى ب�ي 
األم�ر للحبس داخ�ل عنبر جرائم 

النفس!
القص�ة ليس�ت فق�ط قانون�ا 
التفاصي�ل  كل  ولك�ن  جائ�را 
كس�رنا،  يري�دون  انه�م  تق�ول 
م�ن أول تفريق�ي أن�ا وزمالئ�ي 
بعضن�ا ع�ن بعض، ج�رى تقصد 
زجن�ا م�ع المتهمين ف�ى قضايا 
إج�رام كبيرة.. نعم أش�عر بالبرد 
أنه�م  تأك�دت  لكن�ي  والخ�وف، 
يخاف�ون منا أكثر وأوس�ع، إنهم 
يرف�ض  ال�ذي  حلمن�ا  يخاف�ون 
أن يم�وت”. م�ر ش�هران لتأت�ي 
الرسالة الثانية تعكس التطور في 
وج�دان وإدراك الش�اب الصغير. 
حدي�ث ظه�ر ب�ه هب�وب ري�اح 
االعتي�اد الرحيمة، صلة إنس�انية 
م�ا تتوط�د بين�ه وبين الس�جناء 
الجنائيين حيث يتساوون جميعاً 
عندم�ا يقع عليهم ظالم الس�جن 
وظلم الس�جان، فجاءت رس�الته 
كرس�ول لألوج�اع، حك�ى فيه�ا 
عم�ا أس�ماه مهازل يتع�رض لها 
سجناء جنائيون ال يتمكنون مثله 
� كمعقتل سياس�ي وشاب ثوري 

� من إيصال صوتهم: “هذه المرة 
لن أكتب ما أش�رح في�ه معاناتي 
داخل الس�جن، ولن أكتب رس�الة 
أحث فيها الحالمين بالتغيير على 
الصم�ود والثبات عل�ى مبادئهم، 
ه�ذه الم�رة أكتب بالغ�اً للجهات 
المس�ؤولة وإل�ى كل م�ن يهت�م 
بكرامة االنس�ان.. س�أحكي عن 
التعذي�ب ال�ذي يتعرض ل�ه زميل 
ال  أهل�ه  ألن  حس�ن،  الزنزان�ة 
يمكنه�م دف�ع الرش�ى المطلوبة 
ألفراد الش�رطة.ال يمكنكم تخيل 
حجم الجرائم والم�وت التي كان 
ش�اهداً صامت�اً عليه�ا، وكل م�ا 
يتمناه حس�ن أال يالق�ي المصير 
نفس�ه”. الرس�الة الثالث�ة جاءت 
يعيش�ه  ظل�م  مالم�ح  لترس�م 
اتس�عت  وصدم�ة  بأكمل�ه،  بل�د 
لتش�مل الجميع. فيها يحكي عن 

الظالم�ة  األي�ادي  كل  مواس�اة 
والمظلوم�ة ل�ه داخ�ل الزنزانة، 
ج�اءت  لث�ورة  رم�زا  باعتب�اره 
يوم�اً من أج�ل الجميع: “يس�ود 
الزنزانة ه�دوء ت�ام، أجلس أمام 
شاش�ة التلفاز وبجواري أصدقاء 
أفواهنا  الزنزان�ة. تتصاع�د م�ن 
أدخنة السجائر، أنظر الى السماء 
م�ن إحدى نواف�ذ الزنزان�ة داعيا 
الل�ه أن ينتص�ر الح�ق وأن يرفع 
المظال�م. يقط�ع دعائ�ي صوت 
التلف�از فتأت�ي الصدم�ة: حكمت 
المحكم�ة بالبراءة على من نهبوا 
وسرقوا وعاثوا فساداً على أرض 
ه�ذه الوط�ن. حكم�ت المحكمة 
بب�راءة م�ن قتل�وا جي�ال كام�ال 
حالما بالتغيير.. مبارك والعادلي. 
انتفضُت من مكاني وتوجهت الى 
فراشي الضيق والثقيل وانفتحت 

في البكاء كالطفل الذي فقد أمه. 
التفوا حولي حتى هدأت، وعندها 
قل�ت لنفس�ي: فليك�ن، ان من له 
حقا ال يستطيع أن يكمل ليأخذه، 
لم يستحقه من البداية”. لم ينس 
“ممدوح” أن يذيل رسائله جميعاً 
بهذا العن�وان الكئيب الذي ال يليق 
– ط�رة،  القاه�رة  ب�ه: “س�جن 
تحقيق � عنبر 1 ش�ديد الحراسة 

� زنزانة 16 ب”.

أحالم عبد الرحمن
“ليس المطلوب منك أن تكون 
بط�اًل ال ُيقه�ر، لي�س المطل�وب 
أال توجع�ك التفاصي�ل الصغيرة، 
تخج�ل  وال  ضعف�ك  ت�داري  ال 
يوماً من إنس�انيتك”.. ه�ذا دائماً 
القدي�م  الجي�ل  م�ا كان يوص�ي 
الش�باب داخ�ل قاع�ات المحاكم 

وأم�ام س�يارات الترحي�ل. ولهذا 
الصغير  الطال�ب  ج�اءت رس�الة 
عب�د الرحم�ن الجن�دي لتختصر 
حال اآلالف، بعدم�ا تعاقبت عليه 
فصول السنة بقيظ الحر وقسوة 
الب�رد. ترجم عبد الرحمن � طالب 
الجامع�ة األلمانية ذو ال�19 عاما 
المحكوم عليه ب�15 عاما س�جنا 
إرهابية  االنتم�اء لجماعة  بتهمة 
� بكلم�ات بس�يطة حج�م اآلالم 
الكب�رى التي يتعرض لها نفس�ياً 
بي�ن  وج�وده  بس�بب  وجس�دياً 

جدران السجن.
كت�ب تح�ت عن�وان “أحالم”: 
ب�دل  مخ�دة  أالق�ي  “باحل�م.. 
الشبش�ب أس�ند راس�ي عليه�ا.. 
حاج�ة طري�ة أن�ام عليه�ا ب�دل 
األرض.. أف�رد رجلي وإن�ا نايم.. 
أتقلّ�ب، أنام وأنا متطمن إني مش 

هصحى على صوت بيس�ب الدين 
أو إيد بتطرق�ع على قفايا.. أدخل 
الحم�ام م�ن غي�ر ما اس�تنى 25 
واح�د قدام�ي.. م�كان أذاكر فيه 
وحاج�ة أعل�ى من األرض أس�ند 
عليها.. أشوف أهلي أكتر من نص 
ساعة كل إس�بوعين.. أشرب مية 
نضيفة.. أش�وف الشمس.. أدخل 
اإلمتحانات..آخد نفس من غير ما 

أفتكر إني مسجون”.
 

التعذيب.. واأللواح المكتوبة
جرائ�م التعذي�ب التي يتعرض 
له�ا س�جناء ال�رأي بهدف كس�ر 
إرادته�م تحتل مئ�ات الصفحات، 
وتش�مل الرس�ائل الجماعية ذات 
الخط البسيط ألطفال “المؤسسة 
العقابية للس�جناء غير البالغين” 
في مدينة االسكندرية، المعروفة 

ب� “كوم الدك�ة” ، فقد كتب ما ال 
يق�ل عن 40 ش�ابا صغي�را ُقبض 
عليهم م�ن تظاهرات مختلفة، ما 
تعرض�وا ل�ه من ض�رب وتعذيب 
عل�ى ي�د الق�وات الخاص�ة عن�د 
محاولته�م تنظي�م إض�راب ع�ن 
الطع�ام. وه�و التعذي�ب نفس�ه 
والجرائم التي حكى عنها المعتقل 
كريم طه الذي تم ترحيله هو و85 
آخ�رون ُقبض عليهم م�ن أماكن 
متفرقة في الذكرى الثالثة لثورة 
يناي�ر: “قام�وا بنقلنا إلى س�جن 
وادي النط�رون، وهناك تأكدنا ان 
اله�دف ه�و إذاللنا قب�ل الوصول 
تعرضن�ا  القض�اء.  لس�احات 
للصعق بالكهرب�اء وإجبارنا على 
تردي�د أغني�ة “تس�لم األي�ادي”، 
اقتحموا علينا الزنازين وجردونا 
من مالبس�نا وحرق�وا متعلقاتنا 
الش�خصية من مالب�س وأطعمة 
رقابن�ا  م�ن  ربطون�ا  وكت�ب، 
بالحبال كالكالب وس�حلونا على 

بطوننا”..
 

ابتسامات وأشواق وحنين
رس�ائل بحج�م الحي�اة، تقرأ 
بعضه�ا فيدفع�ك للضحك رغم ما 
بها من مأس�اة، وأخ�رى تقرأها 
فيسابقك الش�وق والحنين. فمن 
داِخ�ل محبس�ه أرس�ل الناش�ط 
السياس�ي ل�ؤي القهوج�ي ال�ى 
رفيقة نضال�ه ماهينور المصري 
رسالة يهنئها فيها بالحرية ويقول 
لها ضاحكاً: “هنيئاً لِك، مررت من 
الزنزان�ة قب�ل موس�م الصيف، ال 
أملك نفس�ي من الضحك، لو لدي 
الفرصة لكنت أرس�لت لِك مقطع 
فيديو ونحن نستقبل خبر اإلفراج 
عن�ِك، ل�م نتمك�ن م�ن التصفيق 
والتهليل فنحن مشغولون بهرش 
ظهر بعضنا البعض بعد أن تمكن 
س�نتذكر  الج�رب.  م�رض  من�ا 
اإلفراج عنك دائماً بهذه الحركات 
الهستيرية لليد”.وقد كان للعشق 
نصيب أيضاً، فحملت السيدة أثناء 
زيارته�ا رس�الة من ابنه�ا أحمد 
الجميل�ة  “أيته�ا  )ن(:  لحبيبت�ه 
كل  تصدق�ي  ال  أحببته�ا،  الت�ي 
هذه التهم. ال ش�يء يوجعني في 
نومتي على األرض سوى انقطاع 
حديث�ي الطوي�ل إليِك. أع�رف ما 
تش�عرين به اآلن، وم�ا يقوله لِك 
وال�دِك عن�ي. نعم هو مح�ق، لن 
أس�تطيع أن أفعل أي ش�يء، لكن 
ما يدفعني للصبر ه�ي تلك األيام 
التي التقينا فيه�ا دون أن نلتقي. 
تحدثي إلى أهلي طويال..”. أحمد، 
وفق ش�هادات حقوقية، ش�اب ال 
ينتمي لتيار سياس�ي لكنه توقف 
لص�د أذى رج�ال الش�رطة ع�ن 
بعض المتظاِهرات الالتي بالتأكيد 

يشبهن حبيبته.

رسائل السجناء: مرص التي يف الزنزانة

األردن: لــــعــنــة الـــقــمــح والـــخــبـــز
أحمد أبو حمد 

قد يك�ون خب�ر تصدي�ر األردن للقم�ح للبلدان 
المج�اورة ضرباً من الخي�ال أو التمني�ات الصعبة 
المنال بالنس�بة لسكانه اليوم، فيما كان هذا الخبر 
اعتيادي�اً في منتصف القرن الماض�ي، حين قررت 
وزارة الزراع�ة ع�ام 1965 بي�ع عش�رة آالف طن 
لمصر والس�عودية، بعدما ترك�ت الجزء األكبر من 

المحصول لالستهالك المحلي والبذار.

بين الماضي والحاضر
الي�وم يعتم�د األردن عل�ى االس�تيراد لتغطي�ة 
احتياجاته من القمح الذي ازداد الطلب عليه بسبب 
النم�و الس�كاني وانخفاض الزراع�ة، حتى وصلت 
نس�بة إنتاجه ل� “صفر”، ليصبح محكوماً لألهواء 
السياسية األميركية تارة، كونها تقدم القمح كمنح 
لألردن أحيانا، والروس�ية تارة أخرى، التي تحاول 
الس�يطرة على س�وق القمح في الش�رق وتخوض 

معها األردن مفاوضات حول زراعة القمح.
ويرج�ع س�بب انخف�اض اإلنت�اج المحلي من 
القمح إلى تآكل المساحات الزراعية بسبب التوسع 
في النش�اط العمراني الذي أت�ى على قرابة 90 ألف 
هكت�ار من األراضي الزراعية من�ذ عام 1975. كما 
تفتت�ت جراء المي�راث الملكيات الزراعي�ة الكبيرة 
وتحول�ت إل�ى وح�دات صغي�رة ال تتناس�ب م�ع 
احتياج�ات الزراعة االقتصادية، باإلضافة إلى عدم 
انتظام توزع االمطار الموس�مي وظهور مؤشرات 
واضحة على تناقص معدالت هطولها وازدياد عدد 

وقوع دورات الجفاف في العقود الثالثة األخيرة.
ويش�تري األردن القم�ح م�ن الس�وق العالمية 
بأس�عار تتراوح بي�ن 279 إل�ى 380 دوالرا للطن، 
وتصل نس�بة اس�تهالكه إلى 900 ألف طن سنوياً، 
كما يحاول جاه�داً أن ُيبقي المخ�زون االحتياطي 
لدي�ه بكمي�ات تكف�ي االس�تهالك المحل�ي ما بين 
تسعة شهور إلى س�نة كاملة، عبر العقود المبرمة 
مع ش�ركات بيع القمح بش�كل متجدد واالحتفاظ 
بكمي�ات كبيرة من�ه ف�ي الصوامع. وتع�ّج ذاكرة 
األردنيين في الس�نوات الماضية بقضايا ش�حنات 
القمح المغشوش وغير الصالح لالستهالك البشري، 

أو المتعف�ن والمص�اب بصدأ القم�ح أو حتى الذي 
يحتوي عل�ى قوارض. وآخر هذه القضايا هي التي 
تدور حول ش�حنة جديدة بكلف�ة 14 مليون دوالر، 
تّدعي الجه�ات األردنية المختصة أنها تحتوي على 
ملون�ات وأصباغ، وم�ا زال التحقيق فيه�ا جارياً، 
فيما كان األردن يتباهى سابقاً ببيعه للبذور العالية 

الجودة للدول المجاورة.

استهالك متزايد
يصل معدل االستهالك السنوي للمواطن األردني 

م�ن الخبز 115 كلغ للفرد، حس�ب دراس�ة أجرتها 
نقابة أصحاب المخابز. ويت�زود األردنيون بالخبز 
م�ن 1634 مخبزا عامال موزعة في مختلف مناطق 
المملك�ة. إال أن العدي�د من القرى ف�ي البادية التي 
يزيد عدد س�كان كل منها عن 4000 ش�خص ليس 
فيه�ا أي مخبز وتعتمد بتزودها بالخبز على الباعة 

الذين يوصلونه يومياً.
الطحي�ن  م�ن  المخاب�ز  مخصص�ات  وتبل�غ 
ال�ذي تق�ّدم الحكومة ل�ه الدعم قراب�ة 1850 طن 
يومي�اً، وتق�وم وزارة الصناعة والتج�ارة بصرف 

المخصصات للمخابز من الطحين مسبقا، كي يبقى 
متوفراً فيه لمدد تكفيه بين 3 و7 أيام، وذلك حسب 
مخصص�ات كل مخب�ز ومدى قربه م�ن المطاحن 

وقدرته التخزينية.

صراع رفع الدعم
حس�ب األرقام الرس�مية، ف�إن الحكومة تدعم 
الخبز بما يفوق 300 مليون دينار س�نوياً. ويشكل 
ه�ذا الرقم أكثر من ثل�ث العجز ف�ي الموازنة لعام 
2105 وال�ذي يبل�غ 688 مليون دين�ار، األمر الذي 

جعلها تعيد التفكير في دعم الخبز منذ بداية إجراءات 
رف�ع الدع�م ع�ن المحروق�ات وانتهاج سياس�ات 
“اإلصالح االقتصادي” الت�ي يضغط صندوق النقد 
الدولي لتطبيقها والتي باش�ر فيها األردن منذ عام 
2012. وعلى الرغم من التصريحات الحكومية عن 
نيتها رفع الدعم ع�ن الخبز أكثر من مّرة، وإيصاله 
إلى مستحقيه مباش�رة، إال أنها ما زالت تبحث عن 
آلية مناس�بة ترضي جميع األطراف ف�ي المعادلة 
)مواطني�ن وأصح�اب مخاب�ز وحكوم�ة( لتجّنب 
أي احتجاج�ات قد تراف�ق القرار. ويحم�ل التاريخ 
األردن�ي موروث�اً احتجاجياً مرتبطاً برفع أس�عار 
الخب�ز، حيث م�ا زال األردني�ون يتذك�رون أحداث 
“ثورة الخبز” التي اندلعت عام 1996 عندما قررت 
الحكومة رفع أسعاره، ما أدى إلى قيام احتجاجات 
عارم�ة في المحافظ�ات الجنوبي�ة وقتها، ويجعل 

الحكومة تفّكر ملّياً في قرار رفع الدعم.
ولكن الحكومة تدافع عن توجهاتها برفع الدعم 
عن الطحين بأن نس�بة كبيرة من�ه تذهب مهدورة 
ومهربة لغايات اس�تخدامها علفا للمواشي بقيمة 
تبل�غ 240 ملي�ون دين�ار. فنظ�را الرتفاع أس�عار 
األع�الف يلج�أ مرب�و المواش�ي لش�راء الطحي�ن 
من أصح�اب المخاب�ز وخلطه مع الصوي�ا والذرة 
والش�عير كغذاء لألغنام. وتق�ّدر الحكومة عائدات 
رف�ع الدع�م ع�ن الخب�ز ب��130 مليون دين�ار في 
ح�ال تطبيق ح�ل “البطاق�ة الذكية” التي س�ُتمنح 
للمواطني�ن األردنيي�ن وأبن�اء قط�اع غ�ّزة الذين 
يعيش�ون في األردن، وس�تضمن إيصال الدعم إلى 
مس�تحقيه منهم، فيما يش�كك مراقبون من قدرة 
الحكوم�ة على تنفيذ ذلك. ت�رى الحكومة في رفع 
الدع�م ع�ن الخبز ح�اًل لوق�ف الهدر في�ه، دون أن 
تلتفت إلجراءات حقيقية ف�ي محاربة تهريبه عبر 
تشديد الرقابة. وتجربة رفع الدعم عن المحروقات 
والخل�ل ف�ي إيصاله لمس�تحقيه ترف�ع المخاوف 
بي�ن المواطنين م�ن أن يصبح الخبز ضمن الس�لع 
الصعب�ة المن�ال ف�ي ظل الظ�روف المتردي�ة التي 
يعيشها الوضع االقتصادي ، كما تبقى المخابز في 
ريبة من أمرها من حدوث ارتباكات بس�بب اآلليات 
المطروحة من الحكوم�ة لتطبيق قرار رفع الدعم، 

في بالد يتأرجح ثلث سكانها عند خط الفقر.
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برشلونة يسعى لتجاوز األخطاء.. وميونخ بحاجة حلامس غوارديوال
قبل املواجهات االوربية

وضع خط الهجوم الفتاك لربشلونة 
الفري�ق الكاتالون�ي عىل مش�ارف 
التأهل إىل دور األربعة ببطولة دوري 
أبط�ال اوروب�ا لك�رة الق�دم للمرة 
الس�ابعة يف ثمان�ي س�نوات لك�ن 
دفاع�ه املهت�ز يمنح باريس س�ان 
جريمان بعض األمل قبل مباراتهما 

اليوم الثالثاء.
واش�تهر برش�لونة بطريق�ة لعبه 
الت�ي تعتم�د ع�ىل االس�تحواذ عىل 
الكرة بالتمريرات الرسيعة بأسلوب 
تكتيكي يس�مى "تيكي تاكا" وهو 
م�ا جلب له الكثري من النجاح تحت 
قيادة بي�ب جواردي�وال لكن املدرب 
الح�ايل لوي�س انريك�ي يبحث عن 

االنتصار بأسلوب مبارش أكثر.
ويبقى لويس انريكي يف الطريق إىل 
تكرار انجاز س�لفه والفوز بثالثية 
م�ن األلق�اب يف موس�مه األول مع 

الفريق باستخدام 
أس�لوب لع�ب 

يعتم�د 
ع�ىل ج�ودة 

مهاجميه.
ض  تع���ر و
م������درب 

نة  ش�لو بر

النتق�ادات ح�ادة يف النص�ف 
األول م�ن موس�مه األول 
مع الفريق القطالوني 
هن����اك  وكان�ت 
عالمات استفهام 
ح�ول م���ا اذا 
سيستمر  كان 
لنهاية املوسم 
تغي�ريه  م�ع 
مل�ست���مر  ا

للتشكيلة.
واس�ت����قر 
انريكي  لويس 
ع�����ىل  اآلن 
خطة اللع���ب 
وهي طريق���ة 
بش�كل  تتضم�ن 
دائم إرس�ال كرات 
طويل�ة. وأف���ادت 
كثريا  الطريق�ة  هذه 
لويس سواريز الذي يتم 

ارشاكه يف قلب الهجوم.
وبع�د بداي�ة بطيئة عقب 
الع�ض يف  ايقاف�ه بس�بب 
كأس العال�م أحرز س�واريز 
االن أهدافا حاسمة لربشلونة 
بينه�ا ثنائيت�ه يف الف�وز 1-3 

عىل باريس سان جريمان يف فرنسا 
يف مب�اراة الذهاب. واتليتيكو مدريد 
املوس�م املايض هو الفري�ق الوحيد 
الذي حرم برشلونة من التأهل لقبل 
نهائ�ي دوري األبط�ال من�ذ 2007 
وسيحتاج باريس سان جريمان ألن 
يفعل شيئا استثنائيا ليمنع الفريق 
القطالوني من الصع�ود. لكن رغم 
كل الق�وة الهجومية لربش�لونة إال 
أنه عرض�ة الرتكاب أخطاء دفاعية 
وج�اء هدف باريس س�ان جريمان 
الوحي�د يف ذه�اب دور الثمانية عن 
طري�ق جرييمي ماتي�و الذي وضع 

الكرة بالخطأ يف مرمى فريقه.
كما واجه برشلونة معاناة دفاعية يف 
فوزه 2-صفر عىل فالنسيا يف بداية 
االسبوع وهو أمر يستطيع باريس 
التطلع الستثماره.  س�ان جريمان 
وق�ال خافي�ري ماس�كريانو الع�ب 
وس�ط برش�لونة للصحفي�ن "لم 
نكن منظمن وافتقرنا للسيطرة يف 
الشوط األول ضد فالنسيا ووضعونا 
تحت ضغط." وأضاف "هذه نوعية 
األش�ياء التي يج�ب علينا تجاوزها 
وس�نحلل ذل�ك." واس�تعد باريس 
سان جريمان لرحلته الستاد كامب 
نو بالفوز 3-1 عىل نيس واس�تعاد 

ومارك�و  ابراهيموفيت�ش  زالت�ان 
فريات�ي عق�ب غيابهم�ا ع�ن لقاء 
الذه�اب لاليق�اف لك�ن مش�اركة 
تياجو موتا وتياجو س�يلفا وديفيد 

لويز محل شك بسبب االصابة.
ع�ىل صعي�د املس�ابقة س�يخوض 
بايرن ميونخ مهمة صعبة ويحمس 
امل�درب االس�باني بي�ب غوارديوال 
العبيه مع س�عي الفري�ق البافاري 
لتعويض خسارته 3-1 أمام بورتو 
يف اي�اب دور الثمانية لدوري أبطال 
اوروب�ا لكرة الق�دم الثالثاء. ووجد 
بط�ل اوروب�ا 5 م�رات - ال�ذي بلغ 
النهائي 3 مرات منذ 2010 - نفسه 
مطالبا بتعوي�ض تأخره يف موقف 
غري معت�اد لبطل املانيا. وس�يتعن 
ع�ىل غوارديوال أيض�ا محاولة قلب 
األشياء رأسا عىل عقب بدون العديد 
من العبيه البارزين. وقال غوارديوال 
للصحفي�ن بعد فوز بايرن ميونيخ 
2- صف�ر ع�ىل هوفنهايم الس�بت 
ليقرتب أكثر من لقب دوري الدرجة 
األوىل االملان�ي: "الن�اس ال يعرفون 
م�دى صعوب�ة املوق�ف". وأضاف: 
"ل�ن أن�ى يف حيات�ي تلك األش�هر 
وأنا فخ�ور بالفري�ق، أمامن�ا االن 

أه�م مب�اراة يف دوري األبطال، 

س�تكون صعب�ة بال ش�ك لكن ذلك 
ه�و هدفنا الكب�ري". ويحتاج العبو 
باي�رن إىل كل الكلم�ات الحماس�ية 
الت�ي يمكنهم الحص�ول عليها مع 
تأكد غياب آري�ن روبن وديفيد االبا 
ومه�دي بنعطية وخاب�ي مارتينيز 
ع�ن اللق�اء الذي س�يقام باس�تاد 
اليانز ارينا. ومن املرجح بشدة أيضا 
غي�اب الجن�اح فرانك ريب�ريي عن 
بط�ل املانيا بعد ابتع�اده عن اللعب 
ل5 اسابيع بسبب اصابة يف الكاحل. 
ولم يلعب باستيان شفاينشتايغر - 
الغائ�ب منذ اس�بوعن ملعاناته من 
كدم�ة يف الكاحل - الس�بت بس�بب 
فريوس لكن من املفرتض أن يكون 
جاهزا بجانب القائد فيليب الم.كما 
تلقى الفريق البافاري الذي ينافس 
عىل ثالثي�ة من األلقاب لطمة قوية 
بالرحي�ل املفاج�يء لطبيبه القديم 
هانز-فيليل�م مولر-فولف�ارت هذا 
االسبوع بعدما قال إنه تم لومه عىل 
الهزيمة يف بورتو. وقال سيباستيان 
روده العب وس�ط باي�رن ميونيخ: 
يف  للغاي�ة  متأث�را  كان  "امل�درب 
هوفنهايم، أرادنا أن نلتحم معا، قال 
إننا بحاجة للحف�اظ عىل الهدوء 
والرتكي�ز يف ه�ذا املوقف 

واذا وثقن�ا يف أنفس�نا ويف الفري�ق 
العقب�ات".  تج�اوز  سنس�تطيع 
ويمر بورتو بفرتة جيدة ولم يخرس 
أي مب�اراة يف دوري األبط�ال ه�ذا 
املوس�م وأظهر تركيزا رائعا يف لقاء 
الذه�اب ليحت�وي خط�ورة بايرن. 
وتف�وق الفريق الربتغ�ايل 1- صفر 
عىل اكاديمي�كا يف ال�دوري وأجرى 
مدربه خولن لوبوتيجي 9 تغيريات 
عىل التش�كيلة الت�ي هزمت بايرن. 
وقال املدرب االسباني عن انتصاره 
الصع�ب: "نحن قادمون من مباراة 
يف غاي�ة الصعوب�ة بدني�ا ونفس�يا 
وشعرنا بأن هذا هو الفريق األفضل 
لن�ا يف ه�ذه اللحظ�ة". وأض�اف: 
"كان علينا اج�راء بعض التغيريات 
.. أردنا فريقا منتعش�ا ليفوز بهذه 
املب�اراة". ويف غياب دانيلو واليكس 
بسبب االيقاف س�يحتاج بورتو إىل 
فري�ق منتعش آخ�ر اذا أراد حرمان 
باي�رن - الذي لم تهتز ش�باكه عىل 
أرضه يف دوري األبطال هذا املوس�م 
- م�ن التأه�ل لل�دور قب�ل النهائي 

للمرة الرابعة عىل التوايل.
وكان�ت آخر م�رة بلغ فيه�ا بورتو 
قبل النهائي حن أح�رز اللقب عام 

.2004

منع�ت س�لطات ام�ن مط�ار البحرين ال�دويل رئيس وف�د املنتخب المستقبل العراقي/ وكاالت
النس�ائي العراق�ي لكرة القدم م�ن دخ�ول االرايض البحرينية يوم  

االحد.
وقال رئيس الوفد العراقي بس�ام رؤوف عىل صفتحته الش�خصية 
يف موقع التواصل االجتماعي الفيس�بوك : " ان س�لطات امن مطار 
البحرين الدويل قامت باحتجازه الكثر من 13  ساعة بدون ذكر اي 

تفاصيل".
واش�ار رؤوف اىل ان�ه  اضطر للع�ودة اىل العاصم�ة العراقية بغداد 
وترك وفد املنتخب النس�وي الذي وص�ل العاصمة البحرينية املنامة 

بغية املشاركة يف بطولة اسيا للمنتخبات النسائية بكرة القدم.
يذكر ان بس�ام رؤوف يحتل منصب امن رس نادي الرشطة وعضو 

اللجنة النسوية التابعة لالتحاد العراقي لكرة القدم.

اع�رب الع�ب فريق الرشطة وليد س�الم عن اس�فه للنتائج االخرية 
التي تلقاها فريقه عىل الصعيدين االس�يوي واملحيل كونها ال تتالئم 
وس�معة الك�رة الرشطاوية,مش�رياً اىل ان الخس�ارة الت�ي تلقاها 
الفريق مؤخراً امام فريق ترجي وادي النيص الفلس�طيني لن تؤثر 
ع�ىل حظ�وظ الرشطة يف املنافس�ة وبق�وة عىل ص�دارة املجموعة 

االسيوية الثانية.
وقال س�الم: ان"ال يمكن تربير اسباب الخس�ارة امام فريق ترجي 

كما الحظ كل وادي النيص ال�ذي نفوقه بكل املقاييس ولكن 
ان اضعنا من ش�اهد املباراة فأن الخسارة جاءت بعد 

م�ن العدي�د م�ن الفرص الس�انحة للتس�جيل  و
كف�ل خالل خطاء س�جل الفريق الخصم هدف 

له الفوز باملباراة".
واوض�ح ان"الرشطة يمتل�ك العبن عىل 
مس�توى ع�ال س�بق له�م وان خاض�وا 

العدي�د م�ن التحديات كه�ذا النوع 
االمر الذي س�يجعلنا مؤهلن 

للمنافسة  ان نعود وبقوة 
عىل ص�دارة املجموعة 

الثاني�ة  االس�يوية 
مكرتثن  غي����ر 
الس�لبية  باآلثار 
الت�ي خلفته��ا 
الخ���س��ارة 
الفري�ق  ام�ام 

الفلسطيني".
واش�ار ان"من املهم 

يف الوقت الحايل الرتكيز 
عىل مبارياتنا يف الدوري 

املحيل واالستعداد بشكل 
فري�ق  ملواجه�ة  جي�د 
ال�ذي  االردن�ي  الجزي�رة 

سيكون الفوز عليه مفتاح 
اعتىل الصدارة".

البحرين حتتجز بسام رؤوف
13 ساعة!

وليد سالـم: حظوظنا ال تزال قائمة
بتصدر املجموعة اآلسيوية

المستقبل العراقي/ متابعة

المستقبل العراقي/ متابعة

نفى مدير ملعب الشعب خلدون عبد عيل العبادي 
ع�دم وجود تفضي�ل بينه وبن اي مدير س�ابق 
للعتي�د الش�عب ال�دويل يف عملية اتاحة الس�بل 
لالرتق�اء بواقع امللعب الذي عانى ما عانى خالل 
امل�دة املاضية,مش�رياً يف الوقت ذات�ه اىل ان انارة 
امللعب اضحت جاهزة الستقبال مباريات الدوري 

املمت�از يف مراحل�ه 
النهائية.

وق�ال العبادي: 
نس�عى  ان" 
الوهل�ة  ومن�ذ 
االوىل لتس�نمنا 

ادارة ملعب 

الشعب ان نضفى تغري عىل واقع املعلم الريايض 
االكرب يف العاصم�ة بغداد الذي يرزح تحت وطأة 
الرتاج�ع الكب�ري عىل مختلف االصع�دة وتأتي يف 

مقدمتها االرضية واملرافق االخرى".
واضاف ان " الحديث عن االرضية فأننا سنحاول 
جهد االمكان لتجهيزها قبل انطالق منافس�ات 
االدوار النهائي�ة ملس�ابقة ال�دوري ) النخب�ة ( 
ع�ىل الوجه االفضل , وس�يتم بع�د نهاية بطولة 
ال�دوري للعام الح�ايل تجديد االرضي�ة بالكامل 
حس�ب ما واعد وزير الشباب والرياضة ال سيما 
وان االرضية الحالية تعد مس�تهلكة وال يمكنها 
االس�تمرار ملواس�م اكثر كون عمرها االفرتايض 

قد انتهى".
واوضح ان" االزم�ة املالية التي رضبت مفاصل 
الدول�ة كاف�ة س�يكون له�ا تأث�ري ع�ىل رسعة 
اعم�ار ملعب الش�عب ال�دويل ولك�ن كل ذلك لن 
يك�ون املعوق يف عملية تطوير كل ما من ش�انه 
االرتقاء بواقع املعلم الريايض االبرز عىل مستوى 

العاصمة بغداد .
وزاد ان" امللع�ب وكم�ا يع�رف الجمي�ع بحال�ة 
يرثى لها والعمل عىل اخرجه بحلة جديدة تتالئم 
ومكانته تتطلب وقت بال ش�ك وبالدعم املتواجد 
حالياً من قبل وزارة الشباب والرياضة وكخطوة 
اوىل س�يتم تجهي�ز امللع�ب الحتض�ان مباريات 
ال�دوري خ�الل الفرتة املقبلة عىل ام�ل ان يكون 

هن�اك خط�وات اخرى لتطوي�ر العتيد الش�عب 
الدويل.

وب�ن ان" ل�م اتس�نم ادارة امللعب 
اال منذ اس�بوع واحد ولم يكن 

يل الوقت ال�الزم لالطالع عىل 
االم�ور الت�ي تخ�ص توفري 
العامل  للملعب لتوفري  راعي 
املايل وس�تكون هناك دراسة 
مستفيضة يف هذا الخصوص 
من اجل ان تتسارع خطوات 

العمل يف امللعب" .
يوج�د هن�اك  ان"ال  واختت�م 

اي تفض�ل بين�ي وب�ن اي مدير 
ق�د س�بقني كم�ا يدع�ي البعض 
ف�كل ادارة قدمت م�ا عليها يف ما 
يخص العمل عىل تطوير منش�ات 
امللع�ب واملرافقة املرتبط�ة به اىل 

جان�ب محاولة تحس�ن االرضية 
ليأت�ي ال�دور ع�يل االن م�ن اجل 

تأهيل املالع�ب ليكون قادر عىل 
املقبلة من  املباري�ات  احتضان 
منافس�ات ال�دوري خصوصاً 
وان الخطوة االوىل قد تمت من 
خالل اعادة عمل انارة امللعب 

الستقبل املباريات مساًء".

مدير ملعب الشعب يعلن اجلاهزية الستقبال املباريات لياًل
المستقبل العراقي / متابعة

دي ماريا يقرر البقاء يف أولدترافورد

لؤي صالح : حققنا فوزًا عسريًا عىل الكهرباء

العراق يتعاقد مع بولوت لتدريب 
منتخب املالكمة

رانوكيا يشعر بخيبة أمله بعد التعادل 
يف ديريب ميالن

ايتوريب: لن أرحل عن روما

وج�ه األرجنتين�ي أنخيل دي ماريا جناح نادي مانشس�رت يونايتد 
اإلنجليزي لك�رة القدم، رضبة موجعة لجميع األندية الس�اعية 
لضمه خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة، 
بعدما أعلن عن رغبته يف البقاء بن أحضان 

قلعة" أولدترافورد".
صحيف�ة" ص�ن داي بيب�ول" الربيطانية، 
أك�دت أن النج�م دي ماريا يري�د البقاء مع 
يونايتد، بعدما عق�د اجتماع مع لويس فان 

جال املدير الفني للفريق ومسؤويل النادي الساعات املاضية.
واشار التقرير إىل أن دي ماريا تراجع عن قراره بعدما كان يرغب 
يف الرحيل بس�بب عدم تاقلمه ، وواقعة الس�طو املسلح عىل منزله 

يف مانشسرت.
دي ماريا بحس�ب الصحيفة، س�عيد حالًيا م�ع فريقه اإلنجليزي 

ويسعى للبقاء وكتابة اإلنجازات مع املانيو يف فرتة بقاءه.
جدي�ر بالذكر إىل أن برش�لونة اإلس�باني وباريس س�ان جريمان 
الفرن�ي م�ن أب�رز األندي�ة األوروبية التي تب�دي اهتمام�اً كبرياً 
بالتعاق�د مع دي ماري�ا الذي انتق�ل ليونايتد يف صفق�ة تاريخية 

الصيف املايض.

اع�رتف مهاج�م وه�داف ن�ادي اربي�ل ل�ؤي 
ص�الح ب�ان الفري�ق حقق ف�وزا عس�ريا جدا 
ع�ىل فري�ق الكهرب�اء االحد يف ملعب فرنس�و 
حري�ري بمحافظة اربيل. واك�د صالح : "لقد 
واجهنا فريقا متماس�كا ومنظما جدا س�يما 
عىل صعيد التنظيم الدفاعي". واش�ار العب 
الزوراء والجوية سابقا اىل ان: "العبي نادي 
اربيل يعان�ون من تعب وارهاق ش�ديدين 
بس�بب خوض مباراة مهمة ام�ام نادي اهل 
تركمانستان االربعاء املايض برسم مواجهات 
الدور ال 4  من بطولة كاس االتحاد االسيوي". 

وب�ن الحائز عىل لقب كاس اس�يا مع العراق يف 
العام2007  اىل ان ن�ادي اربيل ما زال اىل االن لم 
يضم�ن له مكان�ا يف ادوار املرب�ع الذهبي املقبل 
للدوري العراقي". كاش�فا عن ان: "االمرباطور 
االصفر ما زال بحاج�ة للمزيد من النقاط بغية 
ضمان مكان له يف مربع الكبار". من جانبه اكد 
املدرب املس�اعد لن�ادي الكهرب�اء العراقي لكرة 
الق�دم، خال�د محمد صب�ار ان الن�ادي االحمر 
خرس نقاط العمر امام نادي اربيل االحد بهدفن 
مقابل ه�دف. واكد صبار: "لقد ق�دم الالعبون 
مب�اراة كب�رية اس�تحقوا م�ن خاللها االش�ادة 
والثن�اء وذلك عىل الرغم من املباراة اقيمت بعيدا 

عن ارضنا". 

واش�ار قائد العراق والزوراء سابقا اىل ان: "قلة 
خربة الالعبن وفقدان الرتكيز فضال عن ارتكاب 
بع�ض االخطاء الفردي�ة ادت لخس�ارة الفريق 
امام نادي اربيل ال�ذي خاض املباراة عىل ملعبه 
وامام جماهريه". وش�دد صبار عىل ان: "نادي 
الكهرباء كان يس�تحق الخ�روج بنقطة واحدة 
عىل اقل تقدير يف ظل املستوى الفني الذي قدمه 
الفريقان". الفت�ا اىل ان: "العبي نادي الكهرباء 
وقفوا ندا كبريا وخصما عنيدا لنجوم نادي اربيل 
لكن الخربة قالت كلمتها يف نهاية املباراة". يذكر 
ان نادي الكهرباء يحتل املركز ال9  ماقبل االخري 
يف املجموع�ة االوىل وبرصي�د 13  نقط�ة من 16 

مباراة.

ق�دم االتح�اد املرك�زي باملالكة م�درب املنتخ�ب الوطن�ي الكازخس�تاني بولوت 
اس�مانوف يف مؤتم�ر صحفي عىل قاع�ة رعاية املوهبة الرياضي�ة يف مجمع وزارة 
الشباب والرياضة لتقديم املدرب الجديد الذي سيرشف عىل تدريبات املنتخب الوطني 
برياض�ة الفن النبيل.وقال امن رس االتحاد املرك�زي للمالكمة عبد الرضا عيل: ان" 
االتحاد املركزي باملالكمة قدم مدرب املنتخب الوطني باملالكمة الكازاخستاني بولوت 
اسمانوف حيث تحدث املدرب املذكور عن العديد من املفاصل املهمة يف عملية تطوير 
واق�ع اللعبة يف العراق خصوصا بعد اطالعه عىل مس�تويات مالكم�ي العراق بقيادة 
اكثر من وحدة تدريبية منذ وصوله اىل العاصمة بغداد االسبوع املايض".واوضح ان" 
العقد الذي سيتمر حتى تأهل العبينا اىل االوملبيات الصيفية يف مدينة ريو دي جانيو 
مقابل مبلغ مايل وصل اىل خمس�ة االف دوالر ش�هرياً اىل جانب التكفل باالمور التي 
تخص السكن والطعام".وبن ان"بالرغم من تخفيض امليزانية املرصودة التحاد 
املالك�ة التي اصبحت س�تمائة مليون دين�ار بعد ان كانت تف�وق الثمان مائة 
مليون دينار ولكن مجلس ادارة اتحاد الكرة تحاول جهد امكانها من ارتقاء 

اكثر بواقع اللعبة لزيادة غلة االنجازات يف البطوالت الدولية"

أع�رب أندريه رانوكيا، مدافع نادي إن�رت ميالن اإليطايل لكرة القدم، عن 
خيب�ة أمله من التعادل الس�لبي الذي خيَّم عىل لق�اء فريقه أمام الجار 
إيس مي�الن عىل ملعب س�ان س�ريو ضم�ن الجولة 31 من الكالتش�يو 
اإليطايل. وأكدَّ رانوكيا يف ترصيحه لوس�ائل اإلع�الم بعد صافرة النهاية 
أنَّ إنرت ميالن كان بمقدوره الخروج بنتيجة أفضل من التعادل السلبي 
ح مدافع النريازوري  بي�د أنَّ إضاعة الفرص منع الفري�ق من هذا. ورصَّ
وق�ال: "كان باإلمكان أفضل مما كان يف ه�ذا اللقاء ، املخيب لألمل هو 
أّننا قدمنا مباراة جيدة ، س�نحت لنا كث�ري من الفرص فضالً عن هدف 
باالس�يو امللغي ، أعتقد أنَّنا فوتنا اإلنتص�ار الليلة". ويف الوقت ذاته، لم 
ُيخف رانوكيا س�عادته باملستوى الذي ظهر به الفريق وقال: "لو قدمنا 
مس�توًى جيد يف بقي�ة املباريات كما ظهرنا الي�وم فوضعنا عىل جدول 
الرتتيب كان ليختلف، بطبيعة الحال ما مىض ال يمكن استدراكه ، علينا 
امليُض قدماً والتفكري يف املباريات املقبلة". وشدَّد رانوكيا يف ختام حديثه 
عىل رضورة تقديم الالعبن ألفضل ما لديهم حتى نهاية املوسم الكروي 

مؤكداً أنَّ قميص إنرت ميالن يستحق أن ُيكرم مع نهاية املوسم.

أعلن املهاجم األرجنتيني خوان ايتوربي العب نادي روما اإليطايل بأن مس�تقبله لن 
يك�ون خارج فريق العاصمة اإليطالية معلناً تحدياً بأنه س�يثبت نفس�ه يف أرض 

امللعب بعد االنتقادات التي تالحقه بسبب أدائه اليء.
ون�رش موقع "فوتب�ول ايطاليا" ترصيح�ات نجم نادي فريونا الس�ابق والذي 

انضم لروما الصي�ف املايض مقابل 22 مليون يورو، حيث قال: " يف فريونا 
كان الوض�ع أس�هل بكثري ألننا كن�ا نعتمد عىل الهجم�ات املرتدة، أما يف 

روما فالكل يلعب أمامنا بطريقة مغلقة".وأضاف "املدرب يعطيني من 
وقته كثرياً بش�كل دائ�م وأتعلم منه الكثري". وتاب�ع " مازال أمامي 

الكث�ري ألتعلم�ه والزال الطريق طويالً، أري�د البقاء هنا 
ألن�ه لم يميض عام�ًا عىل قدومي إىل روم�ا وأريد تحقيق 
الكثري له�ذا النادي الذي دفع مبلغاً كب�رياً من أجل ضمي، 
أري�د أن أثب�ت نفي يف أرضي�ة امللعب". وح�ول باولو ديباال 

النجم األرجنتيني لنادي بالريمو، قال ايتوربي: "لدينا نفس وكيل 
األعمال، وقد تعرفنا عىل بعضنا البعض الس�نة املاضية، إنه العب 
رائ�ع ويقوم بأعم�ال جيدة مع بالريم�و وأتمنى أن يس�تمر بهذا 
الش�كل لكي نراه يف فريق كبري". واختت�م " روما بحاجة لالعبن 
م�ن أمثال ديباال، فه�و موهبة رائعة يلعب بقدم�ه اليرسى، لكننا 
سنرى إن كان سينتقل لنا ألن ال يمكنك توقع يشء يف كرة القدم".
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امليزان

امللح خطر هيدد صحة االنسان

منزل حياكي »فلينستون«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أّن احرتاق ماّدة الزّجاج ينتج عنها طاقة 

تكفي ملشاهدة الّتلفاز ملدّة ثالث ساعات .
هل تعل�م أّن عدد أنواع الحيوان�ات املوجودة عىل 
األرض يص�ل إىل حوايل املليون .هل تعلم أّن أغلب 
الّن�اس الّذِي�ن يعث�رون َعىل محفظ�ة ضائعة، 
يقومون بإرجاعها إن كان بداخلها صورة لطفل.

هل تعل�م أّنه ِعندم�آ تبحث يف جوج�ل َعن رقم 
241543903 يف الّصور، فإّنك س�رتى الَكثري من 

الّنآس يضعون رأسهم يف ثّلجة.
هل تعلم أّن ممحآة قل�م الرّصآص اخرتعت بعد 

220 سنة ِمن اخرتاع القلم.
ه�ل تعلم أّن�ك إذا َكتبت يف جوج�ل zerg rush ثّم 
انتظ�رت قلي�اًل، س�تقوم جوجل ب�أكل صفحة 

البحث.
هل تعلم أّنه س�يموت 101 شخصاً خالل ال�60 
ثانية القادمة، وسيولد 216 طفالً!! وهذه املعلومة 
ليس�ت علم غي�ٍب باألمور ولكن ه�ذا العدد ذكر 

حسب احصائّيات املوتى واملواليد يف كّل العالم.

تحظ�ى األطعمة ذات املذاق�ات املختلفة برواج 
يف مختلف دول العال�م، ويميل الناس إىل تناول 
األطب�اق الت�ي توظ�ف فيه�ا أنواع كث�رية من 
املنكه�ات.  ويعترب املل�ح الصيني من املنكهات 
الجديدة التي احتلت مكانة أساس�ية يف العديد 
م�ن املطابخ، وبات جزءا أساس�يا يف املأكوالت 
مونوغلومات الصوديوم أو ما يطلق عليه امللح 
الصيني هو اخرتاع لعالم ياباني يدعى كيدونوا 
إيكدي�ا القل�ق ح�ول مخاطر املل�ح الصيني يف 

األطعمة الجاهزة، أو عند استخدامه يف الطعام 
املن�زيل، كونه يس�بب بعض األع�راض املرضية 
مثل الصداع وتورم الوجه وحرقان الفم، فضال 
ع�ن أم�راض تش�وهات النم�و.، وكذل�ك تزيد 
خطورت�ه األمر ل�دى مرىض الس�كر والضغط 
املرتفع والقلب”.كما أن امللح الصيني يتس�بب 
يف تل�ف الخالي�ا الحس�ية يف اللس�ان، حيث أن 
اإلنسان يحتاج إىل نسبة ملح كبرية يف الطعام، 

وهو ما يتسبب يف أخطار أكرب.

مهنياً:تب�دو عنيداً الي�وم ومرص عىل 
تنفيذ ما يدور بخاطرك

عاطفياً:ال تضيق الخناق عىل الحبيب 
واعطه املزيد من الحرية .

مهنياً:أنت س�تدخل يف عدة نقاش�ات 
منذ الصباح وعدة مشاكل لن تجد لها 

حال
عاطفياً:تتفاج�أ بالكثري من الحقائق 

التى كنت تجهلها عن الحبب .

مهنياً:يلع�ب معك الحظ وتفتح كافة 
االبواب يف وجهك استغل هذا اليوم

عاطفياً:املس�اء جيد و قد يحوي عىل 
سهرة جيدة برفقة من تحب.

مهنياً:االم�ور دائم�ا تس�ري عكس ما 
ترغب فالعجقة س�وف تزداد لديك يف 
فرتة الظهرية. عاطفياً:املس�اء يحمل 
بع�ض الكآبة وامللل فح�اول الخروج 

والرتفيه عن نفسك.

مهنياً:كئيبا اليوم و ليس لديك الرغبة 
يف فعل اي يش

عاطفياً:االحوال العاطفية يف تحس�ن 
ايضا فعرب عن عاطفتك جيدا.

مهنياً:الكثري من األسئلة التى تدور يف 
بالك حول أوضاعك املالية

عاطفياً:تخص�ص املزي�د م�ن الوقت 
للحبيب بعد فرتة من البعد.

مهنياً:ال تطيق ان تس�مع اي كلمة او 
تواجه اي مشكلة قد تفسد عليك هذا 

النهار
عاطفياً:طلتك س�وف تكون وال ابهى 

يف املساء وتجذب االنظار.

مهنياً:انصحك ان تأخ�ذ اجازة من كل يش 
فقد يخفف ذلك عناء هذا اليوم الفظيع الذي 
به كل االشياء التي تكرهها. عاطفياً:عليك 
أن تتسم بالهدوء وعدم اللجوء اىل العصبية 

يف حل املشاكل العالقة امامك.

مهنياً:يوم هادئ يم�ر عليك يا مولود 
الثور فقلة االحداث تجعله هكذا

عاطفياً:اح�ذر من نق�اش عائيل حاد 
قد يجعلك تفقد اعصابك.

مهنياً:انت شخص ناجح ولك قرارات 
حكيمة وقد تكس�بك الكث�ري يف االيام 

القليلة القادمة
عاطفياً:املس�اء جيد لجلس�ة حميمة 

مع من تحب .

مهنياً:الكث�ري م�ن االعم�ال املرتاكم�ة 
م�ن اليوم�ن املاضي�ن و ق�د تنح�ل 
بعض املش�اكل الت�ي رافقتك س�ابقا. 
عاطفياً:تتحسن امورك العاطفية و قد 
يكون لبعضكم بعض االخبار الجيدة .

مهنياً:تقف�ز م�ن الرسير مس�تعجال 
لتب�دأ نهارك ال�ذي يبدو ب�ه كثريا من 
عاطفياً:األم�ور  واملواعي�د.  الربام�ج 
العاطفي�ة تس�ري ملصلحتك وتس�مع 

الكثري من األخبار الجيدة.

الثوراحلمل

العقرب

اجلوزاء

القوس

الرسطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

بدون تعليق

طبق اليوم

افـقـي

عـامـوي

الني�ل  منب�ع  فيه�ا  افريقي�ة  دول�ة   1
العظي�م o ما يرتكه الس�ابقون ملا يليهم 

)معكوسة(
2 أعرف o متشابهان o نوع من الخضار

3 من سفن الخليج القديمة o مربح
4 أح�د )مبعث�رة( o اس�م لحم مش�وي 

معلق أصله تركي
5 ذبح أضحية o يراع مبعثرة

6 مزارع الفالحن o من دولة خليجية.

o صح�ايف يف مؤسس�ة  7 أص�در أزي�زا 
إخبارية يسافر كثريا

 o )8 إذا تع�دى اثن�ن ش�اع )معكوس�ة
وحدة وزن

9 الرشك�ي س�لطان الدي�ار املرصية يف 
ع�رص املمالي�ك بن�ى قلعة مش�هورة يف 

االسكندرية.
10 قائد نادي الهالل واملنتخب السعودي 

سابقاً

1 الع�ب جزائري ف�از ب�دوري أبطال 
أوروبا مع فريق بورتو الربتغايل

2 دالله�ي عىل األح�رار ديون ال بد من 
سدادها o من مهنته السقاية.

3 البلد الت�ي اس�تضافت كأس العالم 
o 2006 تحت أقدامها الجنة.

 o 4 تكلم سوءا عن شخص ما يف غيابه
حصل عىل o متشابهان

5 مراق�ب وموج�ه أداء العمل o جيب 

التمام يف الرياضيات
6 حض�ارة عريقة يف أمريكا الوس�طى 

والجنوبية.
7 لقب املنتخب التوني لكرة القدم

8 جزيرة بريطانية.
9 طري اسطوري o شهر بداية الربيع.

10 إمارات�ي ح�از ع�ىل جائ�زة أفضل 
الع�ب يف كأس العال�م للش�باب ع�ام 

.2003

سـودوكـو

املقادير 
1 كيلو غرام سمك فيليه، أي نوع

1 بصل صغري مقطع رشائح
1 عصري نصف ليمونة

4 عود قرنفل
2 ملعقة كبرية دبس الرمان

1 ملعقة كبرية خل تفاح
ملح، حسب الرغبة

مش�وي  س�مك  تحض�ري  طريق�ة 
بالقرنفل

1. يف صيني�ة الف�رن، توض�ع فيلي�ه 
السمك عىل ورق املنيوم وتوزع فوقها 

رشائح البصل وامللح.
2. يخل�ط الخل م�ع الفلفل االس�ود، 
دبس الرمان، عص�ري الليمون واعواد 

القرنفل وتوزع فوق السمك.
املني�وم  ب�ورق  الصيني�ة  تغط�ى   .3
وتوضع يف أس�فل الفرن حتى يصبح 
الس�مك ذهبي من االس�فل ث�م يرفع 
ورق االملني�وم من الوجه حتى يتحّمر 

سطح السمك.
4. يق�ّدم الس�مك املش�وي بالقرنفل 

ساخناً.

سمك مشوي بالقرنفل

فوائد الصربمعلومات  عامة
- اس�تخدم اإلنسان عش�ب الصرب منذ آالف السنن 

وعىل مر القرون، وتوجد العديد من املراجع لذلك:
واليون�ان  املرصي�ون  القدم�اء  اس�تخدمه  فق�د 
والرومان وباملثل الهن�ود والصينيون .. حيث كانت 

له استعماالت كثرية ىف األغراض العالجية املتعددة.
يحتوى عش�ب الصرب عىل مادة تس�مى جيل الصرب 
)Aloe vera gel( تعم�ل عىل التئ�ام الجروح والتى 
يتم الحصول عليها من الطبقة الداخلية لورقة نبات 
الص�رب وهى عبارة ع�ن مزيج من املض�اد الحيوى 
القابض لألنسجة باإلضافة إىل عوامل التجلط أيضاً. 
وهذه املادة املس�تخلصة يمك�ن أن تؤخذ ىف صورة 

كبسوالت أو جيل يدهن عىل الجلد. يمكن زراعة هذا 
العشب ىف الحدائق أو املنزل.

* فوائد عشب الصرب واستخداماته:
- معالج فورى للجروح ويساعد عىل التئامها.

- مساعد ىف عالج الجروح.
- لدغة الحرشات.

- تسمم شجر اللبالب.
- ويت�م العالج بش�ق أو قطع الورق�ة ووضع اللب 
مب�ارشة عىل املنطقة املصاب�ة أو تغمس قطعة من 
القم�اش النظي�ف ىف جيل الصرب ويل�ف بها الجرح 

لتاتى بنتائجها.

طرح منزل فريد من نوع�ه بوالية أريزونا 
األمريكية للبيع بس�عر قدر ب� 4.2 مليون 
أصال�ة  »األكث�ر  املن�زل  إلعتب�اره  دوالر 
م�ن   %60 ب��  املن�زل  أمريكا«.وش�يد  يف 
الصخور بأرض مس�احتها 9 هكتارات يف 

سكوتسديل بصحراء أريزونا.
وظهرت ص�ور املنزل بحوايل 30 منش�ورا 
صحفي�ا، حي�ث أك�د املوق�ع اإللكرتوني« 
م�ن  بأكمل�ه  منح�وت  أن�ه   »Estately

الصخور.
وق�د اس�تخدمت الصخور يف بن�اء جدران 

وأرضي�ات املنزل واألس�قف التي امتزجت 
فيه�ا الصخ�ور بالج�ص، فيم�ا صممت 
الواجه�ة األمامية من م�واد أخرى عتيقة 
بنسبة 40% ، إىل جانب الصخر، مما جعله 
يس�جل يف الئحة الس�جل الوطني لألماكن 
التاريخية بعد أن بني يف عام 1980.ويتكون 
املنزل من ثالث غرف نوم وحمامن، ويرى 
املن�زل  وأركان  أغل�ب ص�االت  أن  الزائ�ر 
التقليدي�ة مظلمة لنقص النواف�ذ، وربما 
يعد ذلك ميزة أخرى للمكان لتجنبه دخول 

الشمس الحارقة يف أريزونا.

العالـم مقبل عىل براكني قاتلة
يعتق�د العلم�اء ان الق�رن الحايل قد 
يشهد ثوران براكن كبرية، تكون لها 
نتائ�ج كارثية ع�ىل البرشية جمعاء، 

ويمكنها أن تقيض عىل الحضارات.
حس�ب رأي الخرباء أن سبب احتمال 
وقوع مثل هذه النتائج الكارثية، هو 
أن البرشية لم تتمك�ن اىل هذا الوقت 
من وضع منظوم�ة متكاملة ملتابعة 
الك�رة  ع�ىل  الربكاني�ة  النش�اطات 
األرضي�ة. ومن جانبه�م يؤكد علماء 
الجيولوجي�ا، عىل أن ث�وران الرباكن 

اصب�ح الس�بب الرئي�ي النق�راض 
املالي�ن م�ن الحيوان�ات والنبات�ات 
املختلف�ة األنواع، إضاف�ة اىل مراحل 
اىل  األرض.اس�تنادا  ع�ىل  ال�ربودة 
ه�ذا، يدعو خرباء الرباك�ن اىل وضع 
منظوم�ة رقاب�ة متكاملة للنش�اط 
العال�م.  أنح�اء  كاف�ة  يف  الربكان�ي 
وحس�ب اعتقاده�م به�ذه الطريقة 
فق�ط تتمك�ن البرشي�ة م�ن تجنب 
النتائ�ج الكارثي�ة الناتجة من ثوران 

الرباكن.

ال تظهر ه�ذه الجزي�رة »الس�لحفاة« بنهر 
إال يف  الص�ن؛  »مودوك�ي« جن�وب غ�رب 
فص�ل الربي�ع فق�ط، وتختفي بقي�ة العام، 
ولظهوره�ا قص�ة طريف�ة روته�ا صحيفة 
»الدييل مي�ل« الربيطانية.  والجزيرة تش�به 
يف تكوينها ش�كل »السلحفاة«، التي يعتربها 
الصيني�ون رم�زاً للحياة وط�ول العمر؛ ولذا 
ف�إن س�كان قري�ة »لونج ت�ي« بمقاطعة 
يونيانغ يطلقون عليها اسم »سلحافة الربيع 
املتصاعدة من املاء«.  ولظهور الجزيرة قصة 
طريفة س�اهمت يف ش�هرتها؛ فه�ي تعتمد 

ع�ىل كمي�ة مي�اه الفيض�ان الت�ي تتجه إىل 
املصب بنهر »مودوكي«؛ حيث يظهر شكل 
الس�لحفاة فقط عندما يكون مستوى املياه 
ما بن 163 و168 مرتاً. داخل منطقة املمرات 
الثالث�ة، والتي يتم التحكم يف مس�توى املياه 
املوجودة بها من خالل سد »املمرات الثالثة«؛ 
حي�ث ُيعترب فصل الربي�ع من أفضل األوقات 
لالستمتاع باملش�هد؛ فعندما ينخفض النهر 
إىل مس�توى 175 م�رتاً تظه�ر الجزيرة فوق 
امل�اء، وعندما يصل امل�اء إىل 145 مرتاً تصبح 

الصخرة متصلة مع الرب الرئيي.

أغرب جزيرة يف العالـم
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املتقشفون اجلدد.. والذبح عىل الطريقة الداعشية
ء ح���رة را ا

  مديحة الربيعي 

لث���ة لثا لعي���ن ا ا

اللعنته اال تكفينتا حرائق  البالد ،ليحترق وليختنق  هاني 
الجميتل ،لتحفك املالئكة وليتلطف بتك الرحمن .لروحك ياس 

ومسك عنرب وشموع ..
ياصديقي كانني اراك واالبتسامة التفارق محياك ،تلوح لنا 
يف رحلة صعودك للسماء وتقول وداعا ،اعذروني ان لم اصافح 

الجميع ،فحريقي حريق بسيط، ولكن حريق العراق حريق.
 فستارعوا الطفائه قبل ان ياكل الجميع فتغدون رماد ا يف 

رماد .
-2-

ابا اديب، ايها الوسيم كم كان يخجلنا تواضعك، وكم كانت 
تلهبنا قصائدك.. فانت انت ابن املاء وستليل الطني السومري، 
روحك الجنوبية تقطر طيب اذ ،يفوح ضوعها بتاج البستاطة 

وكربياء العراق .
يف قمة الحزن كنت تمدنا باالمل، وتشتد عىل ايادينا، تبارك 
صربنتا وتمنحنتا املزيد من القتوة ملضاعفة العطتاء .. ولنغذ 

السري شامخني بايمان ان املقبل الجميل سياتي المحاله .
-3-

االتبتا ملتاذا يغادرنا الربيتع مبكرا وملتاذا يرحتل الطيبون 
برسعتة تتخاطفهم املالئكتة وينزلقون من بتني ايدينا كاملاء 
،بينمتا ثمة احتالم كثرية مؤجلة كنا قد عزمنتا عىل تحقيقها 

تباعا لتزهرحديقة البالد، ولتصبح اكثر اخرضار ..
كل االمتحانات الصعبة اجتزتها الن قلبك كان كتاب مفتوح 

،وقلمك ضياء للفقراء وقصائدك حداءللروح .
وبقيتت انت انت ،الوجه املعتدل الهاديء املتوازن والرافض 
لكل اشكال العنف النه طريق االنتحاروالخراب واليباب ،هكذا 

كنت تردد حتى يوم امس االول حني تصافحنا .
-4-

لتن انتى ما كنتت تحملته من همتوم النتاس يف ضلوعك 
وتاتيني بالشتكاوى و«العرائض »ليصل صوتهم اىل ابعد مدى 
، وكم كنت اجدك فرحا كطفل صغري حني ياتي الرد استتجابة 

لشكوى وحل لها اذ تقدم شكرك بتواضع جم .
بتل حني تود نتر عمود عن قضيتة ما ، لتم تتجاهل احد 
وانمتا تجعلنتا نتصفحها كلمة كلمة والتغتتم او تحزن وانما 
ياخذك الفرح ان صوبنا جملة او شطبنا كلمة او صغنا عنوان 
متا جعلتك تكرب بعيون كل من عايشتك وعرفتك عن قرب من 

زمالئك .
ايها الجميل الباستم متاذا اقول بك وفيك ستوى ما يقوله 
جميع محبيك كنت طيبا باسما حارض املساعدة لكل الزمالء 

ستتبقى ذكرى انفاستك الطيبتة مذ رافقنتاك يف صحيفة 
الجمهورية حتى املستقبل العراقي خالدة يف النفوس .

مؤيد عبد الز هرة

بينمتا يقاتتل أبناء العتراق أعداء الختارج, ويقدمتون األضاحي 
والقرابني دفاعا عن األرض والعرض, يعمل أعداء الداخل من الساسة 
عىل توجيه الطعنات من الخلف لهذا الشعب املظلوم, فذوي الكروش 
املتخمة باتوا شتوكة تدمتي الخارصة, فهم يبحثتون عن أي فرصة 

تمكنهم من نهش جسد املواطن العراقي البسيط.
إن لتم تمت بالستيف مت بغتريه, هذا هتو واقع الحتال يف زمن 
املتقشتفني الجتدد, فالعراقتي أصبتح فريستة تحوم حولهتا ذئاب 
الدواعش من جهة, ودواعش السياستة من جهة أخرى والبداية من 

سياسة التقشف التي طحنت الفقراء يف رحاها.
التقشتف لم ينل من كروش الساستة يف واقع األمر, فالذي نالهم 
منه تغيريات طفيفتة ) يعني ضيافة الوزير بدل مكانت 100 مليون 
صتارت 85 يعتترب الضيوف مستوين ريجيم(!!, ورواتب الرئاستات 
الثالث وذوي الدرجات الخاصة, طرأت عليها تغيريات طفيفة, وحتى 
لو شملها التخفيض للنصف أذا كان راتب املستشار الواحد يف مجلس 
النتواب يصتل اىل 9 ماليتني 413 ألف, فتأي تقشتف وأي خصومات 

ستؤثر يف رواتب الرؤوس الكبرية!
رضبة التقشتف األوىل نالت متن الطلبة املبتعثني, فعندما ُشتمل 
أصحاب الدرجات الخاصة بسياستة التقشتف, بادرت وزارة التعليم 
أىل تخفيض رواتب الطلبة املبتعثني ) حالهم حال الرئاستات الثالث(, 
فعتىل متا يبدوا أن التوزارة ال تترى أن هناك فرق شاستع بني طالب 
مبتعتث )مغضتوب عليه(, ونائتب رئيس جمهوريتة أو نائب رئيس 

وزراء! تلك كانت الرضبة األوىل.
منحتة الطلبة داخل العراق, هي األخرى يف غرفة اإلنعاش, ويبدوا 
أنهتا ولدت شتبه ميتتة, ألغاء منحة طتالب الدراستات ذوي النفقة 
الخاصة ) طالب دراسات ممتعني يدرس عىل نفقتة الخاصة الوزارة 
قررت تلغتى املنحة( تلك رضبة ثالثة, فترض الرضائب عىل رشكات 
األتصتاالت, مما دفع الركات أىل رفع ستعر التكارت أىل 6 اآلف بعد 
أن كان ب5500, تلك رضبة رابعة, تأخري رواتب املوظفني عن املوعد 

املحدد, واملقرحات املتتالية.
تستعرية الكهربتاء تلك هتي الطامة الكتربى, وال نعترف ماهي 
الخطوة التالية التي ستكون أكرب منها, يف حديث ملسؤول أعالم وزارة 
الكهرباء مصعب املدرس أن املواطن يجب أن يرصف كهرباء بحسب 

إمكانيته املادية,.
أسئلة كثرية تطرح نفسها, هل يعرف الجالسون عىل الكرايس أن 
معظم العوائل العراقية تضم بني ثناياها خريجني عاطلني عن العمل 

ويعتاشون عىل راتب متقاعد؟
هتل يعترف املتخمتون أن التقشتف أرض بالنتاس ولتم يصل أىل 
كروشتهم؟ هتل يعرف ستكان الخترضاء أن أبناء الجيش والحشتد 
يقرضون أموال األلتحاق؟ هل يعرفون أن ذوي الشهداء أىل االن دون 
رواتب؟ هل يعرف دعاة التقشتف معنى كلمة اإلسالم ؟ اإلجابة عىل 
كل تلك األستئلة هي أن دعاة التقشف يذبحون الفقراء عىل الطريقة 

الداعشية بصورة غري معلنة.

هاين اهيا الوسيم وداعًا

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من األسى والحزن ينعى كادر 
مؤسسة المستقبتتل العراقي للصحافة والنشر) جريدة المستقتبتتل 

العراقي ووكالتة أنبتتتاء المستقتتبل( فقيتدهتم الراحتتل 

الذي وافته المنية إثر حادث مؤستف، ستائلين المولتى جل وعال ان 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهمنا واهله 

وذويه الصبر والسلوان.

املستشار اإلعالمي ملؤسستنا ورئيس جلنة املراقبة
 يف نقابة الصحفيني العراقيني 

األستاذ»ه�ان�ي ال�ع�ق�اب�ي أب�و أدي�ب«

وداع����ًا أب��ا أدي���ب

عيل الدراجي 
رئيس مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنر


